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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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 eðéäìà 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«
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.ãé÷
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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 ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
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mildz
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:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו... ות"ח על מה שצירף למכתבו המאמר שנדפס באיטלקית בנוגע 

לחג הפסח. ובודאי מכאן ולהבא ישתדל להדפיס לעתים תכופות ובקביעות קטעים משיחות נשיאינו 

ומכתביהם הק' או גם מאמרי החסידות הקלים כפי דרישת השעה, ואשרי הזוכה לקחת חלק בהפצת 

נגלה דתורה ופנימיות התורה ברבים בחוגים היותר שונים.

גם  ביניהם  יש  על חבריו באוניברסיטה שבטח  לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות השפעתו 

יהודים, וכן אינו כותב על דבר שיעוריו הקבועים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, ובודאי אין זה 

אלא חסרון בכתיבה אבל לא ח"ו בפועל.

והשי"ת יצליחו להסתדר בקרוב בשידוך המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המחכה לבשו"ט.



ד

,gqt ly oexg` .c"qa
g"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÓÈk נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ 1צאת. ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ּב' ּבזה ׁשּיׁש ידּוע ִִֵֵֵֵֶֶַָָהּנה

אֹותן  יהי ּו העתידה ׁשּבּגאּולה ְְֲִִִֶַָָָָָהראׁשֹון,

ּבּזהר  ּכדאיתא מצרים, ּביציאת ׁשהיּו 2הּנפלאֹות ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָֹ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּדעבד ּוגבּוראן ונּסין אתין ְְְְֲִִִִַַָָָָָּכל

ּכימי  ּדאמר ּכמה ליׂשראל, לֹון יעביד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּבמצרים

ּופירּוׁש נפלאֹות. אראּנּו מצרים מארץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָצאת

לגּבי  ּגם נפלאֹות יהיּו העתידה ׁשּבּגאּולה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהׁשני,

הּכתּוב  וכונת מצרים, ּביציאת ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהּנפלאֹות

היא, נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ צאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכימי

הּזמן  לגּבי נפלאֹות  היּו מצרים ׁשּביציאת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכׁשם

העתידה  ּבּגאּולה ּגם ּכ מצרים, יציאת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּקֹודם

ּכֹולל  ׁשּלפניֿזה, הּזמּנים ּכל לגּבי נפלאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיהיּו

מצרים  ּביציאת ׁשהיּו הּנפלאֹות לגּבי ּובכל 3ּגם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

הענינים  למדים הּפירּוׁשים, ׁשני לפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָאֹופן,

צאת לימי ּבנֹוגע ּׁשּנתּפרׁש מּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּדלעתידֿלבא

העתידה  ׁשהּגאּולה מּובן, ׁשּמּזה מצרים. ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמארץ

אחד. ּבסּוג והן לזֹו, זֹו ׁשּיכֹות מּמצרים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָוהּגאּולה

ׁשהיּוp‰Â‰ב) העיקריים הענינים אחד ¿ƒ≈ְִִִִִֶַַָָָָָ

ּגדֹול', ה'רכּוׁש הּוא מצרים ְְִִִִַַָָּביציאת

ׁשּכתּוב  ולכן 4ּכמֹו ּגדֹול, ּברכּוׁש יצאּו ואחריֿכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

כסף  ּכלי גֹו' ויׁשאלּו מצרים יציאת קֹודם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַנצטּוּו

זהב  ואחריֿכן 5ּוכלי כּו' צּדיק אֹותֹו יאמר ׁשּלא , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבהם י  קּים לא - ּגדֹול ּברכּוׁש היּו6צאּו יׂשראל ׁשּבני ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכדאיתא  מּמצרים, ּכבר לצאת ּתׁשּוקתם ּגֹודל ּבגלל ּגדֹול' ה'רכּוׁש על ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמוּתרים

ׁשהיה 7ּבּגמרא  לאדם מׁשל ּבעצמנּו, ׁשּנצא ּולואי למׁשה) (יׂשראל לֹו אמרּו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

מּבית  למחר אֹות מֹוציאין אדם, ּבני לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָָחבּוׁש
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לבוא: העתידה הגאולה על אומר מיכה הנביא

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1. בגאולה כלומר, ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
נפלאות. היו מצרים שביציאת כפי נפלאות יהיו LiLהעתידה Úe„È ‰p‰ƒ≈»«∆≈

‰Êa בעניין העתידה לגאולה מצרים יציאת בין המשווה הנביא בדברי »∆
ÌÈLe¯Ètהנפלאות  'a.שונים ≈ƒ

‰Ïe‡baL ,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt≈»ƒ∆«¿»
˙B‡ÏÙp‰ Ô˙B‡ eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

‡˙È‡„k כמובא¯‰fa2Ïk ƒ¿ƒ»«…«»
„·Úc Ô‡¯e·‚e ÔÈqÂ ÔÈ˙‡»ƒ¿ƒƒ¿»»«¬«
ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰Ók ,Ï‡¯NÈÏ ÔBÏ „È·ÚÈ«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿»

¯Ó‡c והגבורות והניסים האותות כל ¿»«
במצרים  הקדושֿברוךֿהוא שעשה

העתידה  [בגאולה לישראל להם יעשה

שנאמר  כפי ˆ‡˙Eלבוא], ÈÓÈkƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

.˙B‡ÏÙƒ¿»
‰Ïe‡baL ,ÈL‰ Le¯ÈÙe≈«≈ƒ∆«¿»

˙B‡ÏÙ eÈ‰È ‰„È˙Ú‰ גדולות »¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»
שייחשבו  אפילו Ìb'נפלאות'כלֿכך «

˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒƒ«
·e˙k‰ ˙ÂÎÂ ,ÌÈ¯ˆÓ האומר ƒ¿«ƒ¿«»««»

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ומדמה ומשווה «¿∆ƒ¿»

מצרים  יציאת בעת שהיו הנפלאות בין

(אף  העתידה בגאולה שיהיו לנפלאות

ביניהם  אין לכאורה האמור שלפי

לעתידֿלבוא  שיהיו והנפלאות דמיון,

יותר) הרבה ÌLkLגדולות ,‡È‰ƒ∆¿≈
˙B‡ÏÙ eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»
˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ÔÓf‰ Èa‚Ï¿«≈«¿«∆∆¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓ,כאלה נפלאות היו לא שבו ƒ¿«ƒ
Ìb CkeÈ‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba »««¿»»¬ƒ»ƒ¿

ÌÈpÓf‰ Ïk Èa‚Ï ˙B‡ÏÙƒ¿»¿«≈»«¿«ƒ
Èa‚Ï Ìb ÏÏBk ,‰ÊŒÈÙlL∆ƒ¿≈∆≈«¿«≈
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»∆»ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ3. ƒ¿«ƒ
ÈL ÈÙÏ ,ÔÙB‡ ÏÎ·e¿»∆¿ƒ¿≈

ÌÈLe¯Èt‰,יחד ÌÈ„ÓÏגם «≈ƒ¿≈ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ»…
העתידה  בגאולה להיות שעתידים

L¯t˙pM ‰nÓ בתורהÚ‚Ba ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈«

‰Ïe‡b‰L ,Ô·eÓ ‰fnL .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈÏƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ∆ƒ∆»∆«¿»
,BÊÏ BÊ ˙BÎiL ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰Â ‰„È˙Ú‰ ההבדלים למרות »¬ƒ»¿«¿»ƒƒ¿«ƒ«»¿

לגבי  אפילו 'נפלאות' יהיו שלעתידֿלבוא הפירוש לפי ואפילו ביניהם,

במצרים, שהיו ‡Á„,ה'נפלאות' ‚eÒa Ô‰Â וצריך אפשר למעשה ולכן ¿≈¿∆»
מה  מתוך העתידה הגאולה על ללמוד

על  מצרים.שמפורש יציאת

ÌÈÈÚ‰ „Á‡ ‰p‰Â (·¿ƒ≈««»ƒ¿»ƒ
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒƒ∆»ƒƒ«
'ÏB„b LeÎ¯'‰ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»
בצאתם  איתם לקחו ישראל שבני

e˙kL·ממצרים, BÓk4 בדברי ¿∆»
אבינו  לאברהם הקדושֿברוךֿהוא

שבני  כך על הבתרים' בין ב'ברית

"ועבדום  למצרים לרדת עתידים ישראל

אותם", e‡ˆÈועינו ÔÎŒÈ¯Á‡Â¿«¬≈≈≈¿
eeËˆ ÔÎÏÂ ,ÏB„b LeÎ¯a בני ƒ¿»¿»≈ƒ¿«

ÌÈ¯ˆÓישראל  ˙‡ÈˆÈ Ì„B˜∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
'B‚ eÏ‡LÈÂ מהמצריםÛÒÎ ÈÏk ¿ƒ¿¬¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe5B˙B‡ ¯Ó‡È ‡lL , ¿≈»»∆……«
'eÎ ˜Ècˆ ֿ שהקדוש אבינו אברהם «ƒ

שאמר  מה את קיים ברוךֿהוא

ואילו אותם", וענו ≈¬»¿ŒÈ¯Á‡Â"ועבדום
‡Ï - ÏB„b LeÎ¯a e‡ˆÈ ÔÎ≈≈¿ƒ¿»…

Ì‰a Ìi˜6ŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â . ƒ≈»∆¿«¿∆««
Ï‡¯NÈ ÈaL Èt מצידםeÈ‰ ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»

'ÏB„b LeÎ¯'‰ ÏÚ ÌÈ¯zÂÓ¿«¿ƒ«»¿»
˙‡ˆÏ Ì˙˜eLz Ï„Bb ÏÏ‚aƒ¿«∆¿»»»≈

‡˙È‡„k ,ÌÈ¯ˆnÓ ¯·k כפי ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»
Óba7BÏ¯‡שמובא  e¯Ó‡ «¿»»»¿

(‰LÓÏ Ï‡¯NÈ) היציאה לגבי ƒ¿»≈¿…∆
גדול' 'ברכוש »¿È‡ÂÏeממצרים

Ì„‡Ï ÏLÓ ,eÓˆÚa ‡ˆpL∆≈≈¿«¿≈»»¿»»
Le·Á ‰È‰L אסור˙È·a ∆»»»¿≈

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»¿ƒ
E˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ,Ì„‡ Èa¿≈»»ƒƒ¿
ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ¯ÁÓÏ¿»»ƒ≈»¬ƒ¿¿ƒ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ה

,gqt ly oexg` .c"qa
g"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÓÈk נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ 1צאת. ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ּב' ּבזה ׁשּיׁש ידּוע ִִֵֵֵֵֶֶַָָהּנה

אֹותן  יהי ּו העתידה ׁשּבּגאּולה ְְֲִִִֶַָָָָָהראׁשֹון,

ּבּזהר  ּכדאיתא מצרים, ּביציאת ׁשהיּו 2הּנפלאֹות ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָֹ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּדעבד ּוגבּוראן ונּסין אתין ְְְְֲִִִִַַָָָָָּכל

ּכימי  ּדאמר ּכמה ליׂשראל, לֹון יעביד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּבמצרים

ּופירּוׁש נפלאֹות. אראּנּו מצרים מארץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָצאת

לגּבי  ּגם נפלאֹות יהיּו העתידה ׁשּבּגאּולה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהׁשני,

הּכתּוב  וכונת מצרים, ּביציאת ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהּנפלאֹות

היא, נפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ צאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכימי

הּזמן  לגּבי נפלאֹות  היּו מצרים ׁשּביציאת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכׁשם

העתידה  ּבּגאּולה ּגם ּכ מצרים, יציאת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּקֹודם

ּכֹולל  ׁשּלפניֿזה, הּזמּנים ּכל לגּבי נפלאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיהיּו

מצרים  ּביציאת ׁשהיּו הּנפלאֹות לגּבי ּובכל 3ּגם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

הענינים  למדים הּפירּוׁשים, ׁשני לפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָאֹופן,

צאת לימי ּבנֹוגע ּׁשּנתּפרׁש מּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּדלעתידֿלבא

העתידה  ׁשהּגאּולה מּובן, ׁשּמּזה מצרים. ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמארץ

אחד. ּבסּוג והן לזֹו, זֹו ׁשּיכֹות מּמצרים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָוהּגאּולה

ׁשהיּוp‰Â‰ב) העיקריים הענינים אחד ¿ƒ≈ְִִִִִֶַַָָָָָ

ּגדֹול', ה'רכּוׁש הּוא מצרים ְְִִִִַַָָּביציאת

ׁשּכתּוב  ולכן 4ּכמֹו ּגדֹול, ּברכּוׁש יצאּו ואחריֿכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

כסף  ּכלי גֹו' ויׁשאלּו מצרים יציאת קֹודם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַנצטּוּו

זהב  ואחריֿכן 5ּוכלי כּו' צּדיק אֹותֹו יאמר ׁשּלא , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבהם י  קּים לא - ּגדֹול ּברכּוׁש היּו6צאּו יׂשראל ׁשּבני ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכדאיתא  מּמצרים, ּכבר לצאת ּתׁשּוקתם ּגֹודל ּבגלל ּגדֹול' ה'רכּוׁש על ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמוּתרים

ׁשהיה 7ּבּגמרא  לאדם מׁשל ּבעצמנּו, ׁשּנצא ּולואי למׁשה) (יׂשראל לֹו אמרּו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

מּבית  למחר אֹות מֹוציאין אדם, ּבני לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָָחבּוׁש

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

טו.1) ז, א.2)מיכה ט, תפז.3)ח"ב ע' ח"א נ"ך יד.4)אוה"ת טו, ב.5)לךֿלך יא, סע"א 6)בא ט, מברכות - שם פירש"י

ע"ב.7)ואילך. ריש שם ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבוא: העתידה הגאולה על אומר מיכה הנביא

˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1. בגאולה כלומר, ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
נפלאות. היו מצרים שביציאת כפי נפלאות יהיו LiLהעתידה Úe„È ‰p‰ƒ≈»«∆≈

‰Êa בעניין העתידה לגאולה מצרים יציאת בין המשווה הנביא בדברי »∆
ÌÈLe¯Ètהנפלאות  'a.שונים ≈ƒ

‰Ïe‡baL ,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt≈»ƒ∆«¿»
˙B‡ÏÙp‰ Ô˙B‡ eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

‡˙È‡„k כמובא¯‰fa2Ïk ƒ¿ƒ»«…«»
„·Úc Ô‡¯e·‚e ÔÈqÂ ÔÈ˙‡»ƒ¿ƒƒ¿»»«¬«
ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰Ók ,Ï‡¯NÈÏ ÔBÏ „È·ÚÈ«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿»

¯Ó‡c והגבורות והניסים האותות כל ¿»«
במצרים  הקדושֿברוךֿהוא שעשה

העתידה  [בגאולה לישראל להם יעשה

שנאמר  כפי ˆ‡˙Eלבוא], ÈÓÈkƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

.˙B‡ÏÙƒ¿»
‰Ïe‡baL ,ÈL‰ Le¯ÈÙe≈«≈ƒ∆«¿»

˙B‡ÏÙ eÈ‰È ‰„È˙Ú‰ גדולות »¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»
שייחשבו  אפילו Ìb'נפלאות'כלֿכך «

˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒƒ«
·e˙k‰ ˙ÂÎÂ ,ÌÈ¯ˆÓ האומר ƒ¿«ƒ¿«»««»

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ומדמה ומשווה «¿∆ƒ¿»

מצרים  יציאת בעת שהיו הנפלאות בין

(אף  העתידה בגאולה שיהיו לנפלאות

ביניהם  אין לכאורה האמור שלפי

לעתידֿלבוא  שיהיו והנפלאות דמיון,

יותר) הרבה ÌLkLגדולות ,‡È‰ƒ∆¿≈
˙B‡ÏÙ eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»
˙‡ÈˆÈ Ì„BwL ÔÓf‰ Èa‚Ï¿«≈«¿«∆∆¿ƒ«

,ÌÈ¯ˆÓ,כאלה נפלאות היו לא שבו ƒ¿«ƒ
Ìb CkeÈ‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba »««¿»»¬ƒ»ƒ¿

ÌÈpÓf‰ Ïk Èa‚Ï ˙B‡ÏÙƒ¿»¿«≈»«¿«ƒ
Èa‚Ï Ìb ÏÏBk ,‰ÊŒÈÙlL∆ƒ¿≈∆≈«¿«≈
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»∆»ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ3. ƒ¿«ƒ
ÈL ÈÙÏ ,ÔÙB‡ ÏÎ·e¿»∆¿ƒ¿≈

ÌÈLe¯Èt‰,יחד ÌÈ„ÓÏגם «≈ƒ¿≈ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ»…
העתידה  בגאולה להיות שעתידים

L¯t˙pM ‰nÓ בתורהÚ‚Ba ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈«

‰Ïe‡b‰L ,Ô·eÓ ‰fnL .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈÏƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ∆ƒ∆»∆«¿»
,BÊÏ BÊ ˙BÎiL ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰Â ‰„È˙Ú‰ ההבדלים למרות »¬ƒ»¿«¿»ƒƒ¿«ƒ«»¿

לגבי  אפילו 'נפלאות' יהיו שלעתידֿלבוא הפירוש לפי ואפילו ביניהם,

במצרים, שהיו ‡Á„,ה'נפלאות' ‚eÒa Ô‰Â וצריך אפשר למעשה ולכן ¿≈¿∆»
מה  מתוך העתידה הגאולה על ללמוד

על  מצרים.שמפורש יציאת

ÌÈÈÚ‰ „Á‡ ‰p‰Â (·¿ƒ≈««»ƒ¿»ƒ
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒƒ∆»ƒƒ«
'ÏB„b LeÎ¯'‰ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»
בצאתם  איתם לקחו ישראל שבני

e˙kL·ממצרים, BÓk4 בדברי ¿∆»
אבינו  לאברהם הקדושֿברוךֿהוא

שבני  כך על הבתרים' בין ב'ברית

"ועבדום  למצרים לרדת עתידים ישראל

אותם", e‡ˆÈועינו ÔÎŒÈ¯Á‡Â¿«¬≈≈≈¿
eeËˆ ÔÎÏÂ ,ÏB„b LeÎ¯a בני ƒ¿»¿»≈ƒ¿«

ÌÈ¯ˆÓישראל  ˙‡ÈˆÈ Ì„B˜∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
'B‚ eÏ‡LÈÂ מהמצריםÛÒÎ ÈÏk ¿ƒ¿¬¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe5B˙B‡ ¯Ó‡È ‡lL , ¿≈»»∆……«
'eÎ ˜Ècˆ ֿ שהקדוש אבינו אברהם «ƒ

שאמר  מה את קיים ברוךֿהוא

ואילו אותם", וענו ≈¬»¿ŒÈ¯Á‡Â"ועבדום
‡Ï - ÏB„b LeÎ¯a e‡ˆÈ ÔÎ≈≈¿ƒ¿»…

Ì‰a Ìi˜6ŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â . ƒ≈»∆¿«¿∆««
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˙‡ˆÏ Ì˙˜eLz Ï„Bb ÏÏ‚aƒ¿«∆¿»»»≈

‡˙È‡„k ,ÌÈ¯ˆnÓ ¯·k כפי ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»
Óba7BÏ¯‡שמובא  e¯Ó‡ «¿»»»¿

(‰LÓÏ Ï‡¯NÈ) היציאה לגבי ƒ¿»≈¿…∆
גדול' 'ברכוש »¿È‡ÂÏeממצרים

Ì„‡Ï ÏLÓ ,eÓˆÚa ‡ˆpL∆≈≈¿«¿≈»»¿»»
Le·Á ‰È‰L אסור˙È·a ∆»»»¿≈

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»¿ƒ
E˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ,Ì„‡ Èa¿≈»»ƒƒ¿
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g"kyz'dו ,gqt ly oexg`

להם, ואֹומר  הרּבה. ממֹון ל ונֹותנין ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָהאסּורין

ּכלּום, מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני מּכם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבּקׁשה

ׁשּתהיה  ּכדי וגֹו', ויׁשאלּו הּצּוּוי היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּכלֿמק ֹום

ׁשה'רכּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּגדֹול, ּברכּוׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָהּיציאה

ויתרה  מצרים. ּביציאת עיקרי ענין הּוא ְְִִִִִִִִֵַַָָָָּגדֹול'

סּיּום  היה (ׁשאז יםֿסּוף ּבקריעת מצינּו ְִִִִִֶֶַַָָָָמּזה

הּמצרים  ׁשּטבעּו עד ׁשהרי מּמצרים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּגאּולה

ּפרעה  מּפני יׂשראל ּדבני הּמֹורא עדין היה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּים

ז"ל 8וחילֹו רּבֹותינּו ּכמאמר היתה 9), ּגדֹולה ְְְְֲֵֵַַַַָָָ

ׁשּנאמר  מצרים, מּביזת הּים זהב 10ּביזת ּתֹורי ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּביזת  הינּו, הּכסף. נקּודֹות עם ל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָנעׂשה

ּבלבד, (נקּודֹות הּכסף נקּודֹות נקראת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַמצרים

זהב  ּתֹורי ׁשּנקראת הּים ּביזת לגּבי מּכסף) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָורק

ּבהפלאת  נכלל זה וכל ּדוקא), ּומּזהב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ(ּתכׁשיט,

ּבּגאּולה  ּגם יהיה ּוכמֹוֿכן מּמצרים. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּגאּולה

אֹודֹות  יׁשעיהּו ּבנבּואת ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהעתידה,

העתידה  ּבּגאּולה ׁשּיהיה ּגדֹול' ,11ה'רכּוׁש ְְְֲִִֶֶַָָָָָ

הרמּב"ם  ׁשּכתב מּמה ּגם ֿ 12וכּמּובן ׁשּלעתיד ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ועלּֿפי  וכּו'. הרּבה מּוׁשּפעת ּתהיה הּטֹובה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹלבא

יהיּו העתידה הּגאּולה ׁשעניני לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמה

ּדיציאת  הּנפלאֹות לגּבי ּגם נפלאֹות ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבאֹופן

ּג ׁשה'רכּוׁש מּובן ּדלעתידֿלבא מצרים, דֹול' ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

ׁשהיה  ּגדֹול' מה'רכּוׁש יֹותר הרּבה ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָיהיה

ּׁשּכתב  מּמה ּגם וכּמּובן מצרים. ְְִִִִִֶַַַַַַָָּביציאת

הּמעדּנים 12הרמּב"ם  ּכל יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה מּובן וכן ּכעפר. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמצּויין

ּבמצרים,13ז"ל  יֹוסף הטמין מטמֹונּיֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֵַַַָֹ

ואחת  כּו' נתּגּלתה ואחת כּו' נתּגּלתה ְְְְְְִִַַַַַַַַָָאחת

 ֿ ׁשּלעתיד והינּו, לעתידֿלבא. לּצּדיקים ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּגנּוזה

נעלה  ׁשהּוא הּׁשליׁשי, המטמֹון ּגם יתּגּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹלבא

הּקֹודמים, מטמֹונּיֹות ׁשני לגּבי ּבאיןֿערֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַיֹותר

הּזה, ּבּזמן נתּגּלּו הּמטמֹונּיֹות ׁשׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָּדכיון
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌBi‰ Èe‡ÈˆB‰ ÌkÓ ‰Lw·a ,Ì‰Ï ¯ÓB‡Â .‰a¯‰ ÔBÓÓ EÏ¿»«¿≈¿≈»∆¿«»»ƒ∆ƒƒ«

ÌeÏk Lw·Ó ÈÈ‡Â שיצא ובלבד הרב הממון על לב בחפץ מוותר והוא ¿≈ƒ¿«≈¿
גדול' ה'רכוש על לוותר מוכנים היו מצידם ישראל בני כך קודם, אחד יום

האפשר, ככל מוקדם ממצרים לצאת ‰Èeevכדי ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»«ƒ
'B‚Â eÏ‡LÈÂ מהמצרים ישראל בני ¿ƒ¿¬¿

וכו', זהב וכלי כסף ≈¿È„kכלי
LeÎ¯a ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿
LeÎ¯'‰L Ô·eÓ ‰fnL ,ÏB„b»∆ƒ∆»∆»¿
È¯˜ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÏB„b»ƒ¿»ƒ»ƒ
‰fÓ ‰¯˙ÈÂ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ≈»ƒ∆
Ê‡L) ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a eÈˆÓ»ƒƒ¿ƒ««∆»
,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ ÌeiÒ ‰È‰»»ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆn‰ eÚ·hL „Ú È¯‰L∆¬≈«∆»¿«ƒ¿ƒ

‡¯Bn‰ ÔÈ„Ú ‰È‰ Ìia הפחד «»»»¬«ƒ«»
‰Ú¯t ÈtÓ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿…

BÏÈÁÂ8eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,( ¿≈¿«¬««≈
Ï"Ê9Ìi‰ ˙ÊÈa ‰˙È‰ ‰ÏB„b «¿»»¿»ƒ««»

ÌÈ¯ˆÓ ˙ÊÈaÓ בפרשת (וכפירוש ƒƒ«ƒ¿«ƒ
את  מצרים שעיטרו ..." בשלח:

ואבנים  וכסף זהב בתכשיטי סוסיהם

אותם  מוצאין ישראל והיו טובות,

Ó‡pL10·‰Ê¯בים"), È¯Bz ∆∆¡«≈»»
.ÛÒk‰ ˙B„e˜ ÌÚ CÏ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿«∆∆
˙‡¯˜ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÊÈaL ,eÈ‰«¿∆ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿≈

˙B„e˜) ÛÒk‰ ˙B„e˜ קטנות ¿«∆∆¿
˙ÊÈa Èa‚Ï (ÛÒkÓ ˜¯Â ,„·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆∆¿«≈ƒ«
·‰Ê È¯Bz ˙‡¯˜pL Ìi‰«»∆ƒ¿≈≈»»

רק ËÈLÎzשמשמעו( ולא נאה «¿ƒ
Âc˜‡ות','נקוד  ·‰fÓe שהוא ƒ»»«¿»

מכסף  יותר ויקר Ê‰חשוב ÏÎÂ כל ), ¿»∆
גדול', ה'רכוש לגבי האמורים הפרטים

וביזת  מצרים ביציאת שלקחו מה הן

‰Ïe‡b‰הים ˙‡ÏÙ‰a ÏÏÎƒ¿»¿«¿»««¿»
ÌÈ¯ˆnÓ נפרד בלתי חלק ומהווה ƒƒ¿«ƒ

Ìbממנה. ‰È‰È ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿∆«
ÈÙk ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»¿ƒ
e‰ÈÚLÈ ˙‡e·a eÈˆnL∆»ƒƒ¿«¿«¿»
‰È‰iL 'ÏB„b LeÎ¯'‰ ˙B„B‡»¿»∆ƒ¿∆

‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba11,,כמו) «¿»»¬ƒ»
 ֿ לעתיד על ישעיהו נבואת למשל,

מדין  בכרי תכסך גמלים "שפעת לבוא:

ולבונה  זהב יבאו משבא כולם ועיפה

קדר  צאן כל יבשרו. ה' ותהלת ישאו

בראשנה  תרשיש ואניות יקוו איים לי כי ישרתונך... נביות אילי לך יקבצו

אתם...") וזהבם כספם מרחוק בניך kL˙·להביא ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»«
Ì"aÓ¯‰12‰a¯‰ ˙ÚtLeÓ ‰È‰z ‰·Bh‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚlL »«¿«∆∆»ƒ»…«»ƒ¿∆¿«««¿≈

,'eÎÂ.'גדול ב'רכוש קשורה לבוא העתידה שהגאולה כך על מורה זה וכל ¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
צאתך  "כימי בכתוב השני בפירוש

נפלאות" אראנו מצרים מארץ

eÈ‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈«¿»»¬ƒ»ƒ¿
Èa‚Ï Ìb ˙B‡ÏÙ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»«¿«≈
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
'ÏB„b LeÎ¯'‰L Ô·eÓ»∆»¿»
ÏB„b ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆»
'ÏB„b LeÎ¯'‰Ó ¯˙BÈ ‰a¯‰«¿≈≈≈»¿»
.ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
·˙kM ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»«

Ì"aÓ¯‰12‡·ÏŒ„È˙ÚlL »«¿«∆∆»ƒ»…
ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ Ïk eÈ‰Èƒ¿»««¬«ƒ¿ƒ

¯ÙÚk'גדול ו'רכוש רב שפע שזהו ∆»»
יותר  הרבה ביותר, מופלאה בצורה

ונחשב  מצרים ביציאת שהיה ממה

שהיו  ל'נפלאות' ביחס גם 'נפלאות'

מצרים. ביציאת זה Ô·eÓבעניין ÔÎÂ¿≈»
ה'רכוש  את המבאר נוסף מקור ישנו

העתידה  בגאולה שיהיה »nÓƒ‰גדול'
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M13LÏL ∆»¿«≈«»…

˙BiBÓËÓאוצרות ‰ÔÈÓËשל «¿ƒƒ¿ƒ
ÒBÈ,ÌÈ¯ˆÓa Û שבימי לאחר ≈¿ƒ¿«ƒ

מזון  לקנות העולם מכל באו הרעב

יוסף  ("וילקט בתורה כמסופר במצרים,

הכסף"...), כל lb˙˙‰את ˙Á‡««ƒ¿«¿»
'eÎ ‰˙lb˙ ˙Á‡Â 'eÎ ובלשון) ¿««ƒ¿«¿»

ואחת  לקרח נתגלה "אחת הגמרא:

אסוירוס") בן לאנטונינוס נתגלה

ÌÈ˜ÈcvÏ ‰Êeb ˙Á‡Â¿««¿»««ƒƒ
Œ„È˙ÚlL ,eÈ‰Â .‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿∆∆»ƒ
ÔBÓËÓ‰ Ìb ‰lb˙È ‡·Ï»…ƒ¿«∆«««¿

ÈLÈÏM‰,יוסף e‰L‡שהטמין «¿ƒƒ∆
CB¯ÚŒÔÈ‡a ¯˙BÈ ‰ÏÚ לאין «¬∆≈¿≈¬
והשוואה יחס כל וללא ≈»¿Èa‚Ïשיעור

,ÌÈÓ„Bw‰ ˙BiBÓËÓ ÈL¿≈«¿ƒ«¿ƒ
קורח  (בימי רבות שנים לפני שנתגלו

אנטונינוס) ÈLLובימי ÔÂÈÎc¿≈»∆¿≈
˙BiBÓËn‰ הראשוניםelb˙ ««¿ƒƒ¿«
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

מּובן, הרי  לעתידֿלבא, ּגנּוז הּׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוהמטמֹון

אּלא  ׁשוין, ׁשליׁשים אינם הּמטמֹונּיֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשׁשלׁשת

 ֿ ּבאין יֹותר הרּבה נעלה הּוא הּׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַהמטמֹון

לא  ׁשּלכן הּקֹודמים, המטמֹונּיֹות ׁשני לגּבי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹערֹו

ּבֹו. להׁשּתּמׁש ּכדאי העֹולם אין ּכי עכׁשו, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָנתּגּלה

מּובן, הרי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ענין ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָוכיון

לעתידֿלבא  לּצּדיקים הּגנּוז ּבּמטמֹון ְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּכּונה

ּבגׁשמּיּות  וזהב ּכסף ׁשל לּמטמֹון ּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָָהיא

הּנ"ל. הרמּב"ם מּפסק ּגם וכּמּובן ְְְְִִַַַַַַַָָּכפׁשּוטֹו,

ׁשּיהיה  ּגדֹול' ה'רכּוׁש הפלאת ּגֹודל מּובן ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּומּזה

ִֶָָֹלעתידֿלבא.

לעתידֿלבא B‡ÎÏÂ¯‰ג) הרי מּובן, אינֹו ¿ƒ¿»ֲִֵֵֶָָָֹ

לענין  הׁשּתֹוקקּות ְְְְְִִִֶַּתהיה

ּברמּב"ם  וכּמבאר כּו', עסק 12החכמה יהיה ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וּתהיה  ּבלבד, ה' את לדעת אּלא העֹולם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבאלקּות, והּׂשגה מלאה 14הבנה ּכי ְְְֱֲִֶֶַָָָָָָָֹ

הכי  ּגילּויים אז ויהיּו וגֹו', הוי' את ּדעה ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָהארץ

כל  וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲֲִִֶַָָָָָָנעלים,

יחּדו  ונּבאּו15ּבׂשר ּבׂשר ּכל על רּוחי אׁשּפֹו , ְְְְִִֶַַָָָָָָ

ּובנֹותיכם  המבאר 16ּבניכם עלּֿפי ּובפרט , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

מעלת  ּגֹודל חּב"ד ּבחסידּות ונתּפרׁש ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָּבּקּבלה

ּתפיסת  איזֹו ֿ ּכן, ואם ּדלעתידֿלבא. ְְְִִִִִִֵֵַַָָֹהּגילּויים

מצּויין  יהיּו הּמעדּנים ׁשּכל להענין ּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמקֹום

מקֹום' ה'ּתפיסת מּובן אינֹו ּוכמֹוֿכן ְְִֵֵֶַַָָָָּכעפר.

ּגם  ּדהּנה, מצרים. ׁשּביציאת ּגדֹול' ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּדה'רכּוׁש

הרי  מּתןּֿתֹורה, ׁשּקֹודם ּומּצב ּבמעמד ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּבהיֹותם

לא  לחרּות, מעבדּות ׁשּיצאּו ׁשּכיון לכ ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹנֹוסף

וכּנ"ל  ּגדֹול', ל'רכּוׁש מקֹום' 'ּתפיסת אצלם ְְְְִִֶַַַָָָָָהיה

כּו', ּגדֹול' ה'רכּוׁש על מוּתרים ׁשהם ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשאמרּו

עסקּו מּתןּֿתֹורה לפני ׁשּגם ּכיון זאת, עֹוד ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשל 17ּבּתֹורה, מימיהן ְֲִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבמצרים  היּו מהם, יׁשיבה ּפרׁשה לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאבֹותינּו

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וכּו', עּמהם יהּודה 18יׁשיבה ואת ְְְְְִִֶֶֶָָָָ
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ט.14) יא, ה.15)ישעי' מ, א.16)שם ג, ב.17)יואל כח, ובפירש"י.18)יומא כח מו, ויגש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Êeb ÈLÈÏM‰ ÔBÓËÓ‰Â ,‰f‰ ÔÓfa אז ורק «¿««∆¿««¿«¿ƒƒ»∆»ƒ»…

ÔÈÂLיתגלה, ÌÈLÈÏL ÌÈ‡ ˙BiBÓËn‰ ˙LÏLL ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆¿…∆««¿ƒ≈»¿ƒƒ»ƒ
שווים, חלקים לשלושה האוצרות את חילק שיוסף הכוונה «∆‡l‡ואין

ÈLÈÏM‰ ÔBÓËÓ‰ מזמן יותר הרבה נעלה בזמן לבוא, לעתיד רק שיתגלה ««¿«¿ƒƒ
BÈ˙¯הזה, ‰a¯‰ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆«¿≈≈

ÈL Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬¿«≈¿≈
ÔÎlL ,ÌÈÓ„Bw‰ ˙BiBÓËÓ‰««¿ƒ«¿ƒ∆»≈

‰lb˙ ‡Ï השלישי המטמון …ƒ¿«»
,ÂLÎÚ,הזה ‰ÌÏBÚבזמן ÔÈ‡ Èk «¿»ƒ≈»»

הנוכחי וראוי È‡„kבמצבו ¿«
ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ .Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈»∆≈

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ÔÈÚ ויחד ƒ¿»≈ƒ≈¿
והמשמעות  הדברים של העומק עם

המשמעות  ישנה שלהם הפנימית

הדברים, של Ô·eÓ,הפשוטה È¯‰¬≈»
Êeb‰ ÔBÓËna ‰ek‰L∆««»»««¿«»
‡È‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ∆»ƒ»…ƒ
·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ÔBÓËnÏ Ìb«««¿∆∆∆¿»»

,BËeLÙk ˙eiÓL‚a לעיל כאמור ¿«¿ƒƒ¿
ב'רכוש  קשורה העתידה שהגאולה

שבזה  אלא מצרים, יציאת (כמו גדול'

הגאולה  של גדול' ה'רכוש עצמו

לעומת  באיןֿערוך מופלא הוא העתידה

מצרים) יציאת של גדול' ה'רכוש

Ì"aÓ¯‰ ˜ÒtÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ¿«»«¿«
Ï"p‰ הטובה תהיה שלעתידֿלבוא ««

מצויים  יהיו והמעדנים הרבה מושפעת

‰ÏÙ‡˙כעפר. Ï„Bb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¿»«
‰È‰iL 'ÏB„b LeÎ¯'‰»¿»∆ƒ¿∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ נאמר שעליה בתקופה ∆»ƒ»…
נפלאות'. 'אראנו

Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ מהו ‚) ¿ƒ¿»≈»
לבוא, לעתיד גדול' ה'רכוש עניין בכלל

העתידה, Œ„È˙ÚÏבגאולה È¯‰¬≈∆»ƒ
ÔÈÚÏ ˙e˜˜BzL‰ ‰È‰z ‡·Ï»…ƒ¿∆ƒ¿¿¿ƒ¿«

,'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ישאפו וכולם «»¿»
נעלות רוחניות «…¿»¿nÎÂ·‡¯שאיפות

Ì"aÓ¯a12 של הזמן בתיאור »«¿«
Ïkהגאולה ˜ÒÚ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆≈∆»

ÌÏBÚ‰הזמן Ú„Ï˙באותו ‡l‡ »»∆»»««
,„·Ïa '‰ אחרים,‡˙ בדברים ולא ∆ƒ¿«

‰È‰zÂ העולם באי ‰·‰לכל ¿ƒ¿∆¬»»
BÓk ,˙e˜Ï‡a ‰‚O‰Â¿«»»∆¡…¿

·e˙kL14הגאולה Èkבייעודי ∆»ƒ

ÌÈÈeÏÈb Ê‡ eÈ‰ÈÂ ,'B‚Â 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ אלוקיים »¿»»»∆≈»∆¬»»¿¿ƒ¿»ƒƒ
·e˙kL BÓÎe ,ÌÈÏÚ ÈÎ‰ בעולם שיהיה האלוקות גילוי על ¬ƒ«¬ƒ¿∆»

ÂcÁÈלעתידֿלבוא ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â15, נאמר ועוד ¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»«¿»
לעתידֿלבוא האלוקות גילוי e‡aÂעל ¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ CBtL‡∆¿ƒ«»»»¿ƒ¿

ÌÎÈ˙B·e ÌÎÈa16Ë¯Ù·e , ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»
‰Ïawa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»««»»
„"aÁ ˙e„ÈÒÁa L¯t˙Â¿ƒ¿»≈«¬ƒ««

ÌÈÈeÏÈb‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb האלוקיים ∆«¬««ƒƒ
BÊÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â .‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿ƒ≈≈

ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz חשיבות ואיזה ¿ƒ«»
È‰zÌÈp„Ún‰ ÏkL ÔÈÚ‰Ï ‰ ƒ¿∆¿»ƒ¿»∆»««¬«ƒ

ÙÚk¯?הגשמיים  ÔÈÈeˆÓ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ∆»»
˙ÒÈÙz'‰ Ô·eÓ BÈ‡ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈»«¿ƒ«

'ÌB˜Ó המיוחדת והחשיבות »
'ÏB„b LeÎ¯'‰c וזהב כסף  של  ¿»¿»

כפשוטו ÌÈ¯ˆÓ.גשמי ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
Ì˙BÈ‰a Ìb ,‰p‰c בני של ¿ƒ≈«ƒ¿»

Ì„BwLישראל  ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆∆
,‰¯BzŒÔzÓ שטרם למרות הרי ««»

למצב  לאחר הגיעו היו שבו הנעלה

רוחני  במצב היו ועדיין תורה מתן

ÔÂÈkLנחות, CÎÏ ÛÒB È¯‰¬≈»¿»∆≈»
‡Ï ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ e‡ˆiL∆»¿≈«¿¿≈…
'ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz' ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»¿ƒ«»
e¯Ó‡L Ï"pÎÂ ,'ÏB„b LeÎ¯'Ïƒ¿»¿««∆»¿

Ì‰L מצידםÏÚ ÌÈ¯zÂÓ ∆≈¿«¿ƒ«
,'eÎ 'ÏB„b LeÎ¯'‰ לעומת כי »¿»

גם  לחירות, מעבדות היציאה עצם

(וכפי  חשיבות חסר הוא גדול' 'רכוש

ז"ל  חכמינו מדברי לעיל שהובא המשל

האסורים  בבית שנמצא מי לגבי

אחד  יום עוד אסיר להיות לו ואומרים

הממון  על מוותר והוא רב ממון תמורת

קודם), אחד יום להשתחרר ≈p‰ƒ‰כדי
ÈÙÏ ÌbL ÔÂÈk ,˙‡Ê „BÚ…≈»∆«ƒ¿≈

e˜ÒÚ ‰¯BzŒÔzÓ ישראל בני ««»»¿
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bza«»¿«¬««≈

Ï"Ê17 בגמראÏL Ô‰ÈÓÈÓ «ƒ≈∆∆
‰·ÈLÈ ‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡¬≈…»¿»¿ƒ»

,Ì‰Ó,בתורה עסקו תמיד ‰eÈאלא ≈∆»
,'eÎÂ Ì‰nÚ ‰·ÈLÈ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ»∆¿

·e˙kL BÓÎe18‰„e‰È ˙‡Â ¿∆»¿∆¿»
ÁÏL יעקב'B‚Â ÂÈÙÏ שירד לפני »«¿»»¿

תלמוד, בית שם להקים למצרים,
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ז g"kyz'd ,gqt ly oexg`

להם, ואֹומר  הרּבה. ממֹון ל ונֹותנין ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָהאסּורין

ּכלּום, מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני מּכם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבּקׁשה

ׁשּתהיה  ּכדי וגֹו', ויׁשאלּו הּצּוּוי היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּכלֿמק ֹום

ׁשה'רכּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּגדֹול, ּברכּוׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָהּיציאה

ויתרה  מצרים. ּביציאת עיקרי ענין הּוא ְְִִִִִִִִֵַַָָָָּגדֹול'

סּיּום  היה (ׁשאז יםֿסּוף ּבקריעת מצינּו ְִִִִִֶֶַַָָָָמּזה

הּמצרים  ׁשּטבעּו עד ׁשהרי מּמצרים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּגאּולה

ּפרעה  מּפני יׂשראל ּדבני הּמֹורא עדין היה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּים

ז"ל 8וחילֹו רּבֹותינּו ּכמאמר היתה 9), ּגדֹולה ְְְְֲֵֵַַַַָָָ

ׁשּנאמר  מצרים, מּביזת הּים זהב 10ּביזת ּתֹורי ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּביזת  הינּו, הּכסף. נקּודֹות עם ל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָנעׂשה

ּבלבד, (נקּודֹות הּכסף נקּודֹות נקראת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַמצרים

זהב  ּתֹורי ׁשּנקראת הּים ּביזת לגּבי מּכסף) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָורק

ּבהפלאת  נכלל זה וכל ּדוקא), ּומּזהב ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ(ּתכׁשיט,

ּבּגאּולה  ּגם יהיה ּוכמֹוֿכן מּמצרים. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּגאּולה

אֹודֹות  יׁשעיהּו ּבנבּואת ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהעתידה,

העתידה  ּבּגאּולה ׁשּיהיה ּגדֹול' ,11ה'רכּוׁש ְְְֲִִֶֶַָָָָָ

הרמּב"ם  ׁשּכתב מּמה ּגם ֿ 12וכּמּובן ׁשּלעתיד ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ועלּֿפי  וכּו'. הרּבה מּוׁשּפעת ּתהיה הּטֹובה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹלבא

יהיּו העתידה הּגאּולה ׁשעניני לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמה

ּדיציאת  הּנפלאֹות לגּבי ּגם נפלאֹות ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבאֹופן

ּג ׁשה'רכּוׁש מּובן ּדלעתידֿלבא מצרים, דֹול' ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

ׁשהיה  ּגדֹול' מה'רכּוׁש יֹותר הרּבה ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָיהיה

ּׁשּכתב  מּמה ּגם וכּמּובן מצרים. ְְִִִִִֶַַַַַַָָּביציאת

הּמעדּנים 12הרמּב"ם  ּכל יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה מּובן וכן ּכעפר. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמצּויין

ּבמצרים,13ז"ל  יֹוסף הטמין מטמֹונּיֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֵַַַָֹ

ואחת  כּו' נתּגּלתה ואחת כּו' נתּגּלתה ְְְְְְִִַַַַַַַַָָאחת

 ֿ ׁשּלעתיד והינּו, לעתידֿלבא. לּצּדיקים ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּגנּוזה

נעלה  ׁשהּוא הּׁשליׁשי, המטמֹון ּגם יתּגּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹלבא

הּקֹודמים, מטמֹונּיֹות ׁשני לגּבי ּבאיןֿערֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַיֹותר

הּזה, ּבּזמן נתּגּלּו הּמטמֹונּיֹות ׁשׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָּדכיון
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ד.8) טו, כב.9)בשלח טו, בשלח יא.10)פירש"י א, ואילך.11)שה"ש ו ס, ישעי' - לדוגמא מלכים.12)ראה הל' סוף

א.13) קי, סנהדרין א. קיט, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌBi‰ Èe‡ÈˆB‰ ÌkÓ ‰Lw·a ,Ì‰Ï ¯ÓB‡Â .‰a¯‰ ÔBÓÓ EÏ¿»«¿≈¿≈»∆¿«»»ƒ∆ƒƒ«

ÌeÏk Lw·Ó ÈÈ‡Â שיצא ובלבד הרב הממון על לב בחפץ מוותר והוא ¿≈ƒ¿«≈¿
גדול' ה'רכוש על לוותר מוכנים היו מצידם ישראל בני כך קודם, אחד יום

האפשר, ככל מוקדם ממצרים לצאת ‰Èeevכדי ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»«ƒ
'B‚Â eÏ‡LÈÂ מהמצרים ישראל בני ¿ƒ¿¬¿

וכו', זהב וכלי כסף ≈¿È„kכלי
LeÎ¯a ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿
LeÎ¯'‰L Ô·eÓ ‰fnL ,ÏB„b»∆ƒ∆»∆»¿
È¯˜ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÏB„b»ƒ¿»ƒ»ƒ
‰fÓ ‰¯˙ÈÂ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒƒ≈»ƒ∆
Ê‡L) ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a eÈˆÓ»ƒƒ¿ƒ««∆»
,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ ÌeiÒ ‰È‰»»ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆn‰ eÚ·hL „Ú È¯‰L∆¬≈«∆»¿«ƒ¿ƒ

‡¯Bn‰ ÔÈ„Ú ‰È‰ Ìia הפחד «»»»¬«ƒ«»
‰Ú¯t ÈtÓ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿…

BÏÈÁÂ8eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,( ¿≈¿«¬««≈
Ï"Ê9Ìi‰ ˙ÊÈa ‰˙È‰ ‰ÏB„b «¿»»¿»ƒ««»

ÌÈ¯ˆÓ ˙ÊÈaÓ בפרשת (וכפירוש ƒƒ«ƒ¿«ƒ
את  מצרים שעיטרו ..." בשלח:

ואבנים  וכסף זהב בתכשיטי סוסיהם

אותם  מוצאין ישראל והיו טובות,

Ó‡pL10·‰Ê¯בים"), È¯Bz ∆∆¡«≈»»
.ÛÒk‰ ˙B„e˜ ÌÚ CÏ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿«∆∆
˙‡¯˜ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÊÈaL ,eÈ‰«¿∆ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿≈

˙B„e˜) ÛÒk‰ ˙B„e˜ קטנות ¿«∆∆¿
˙ÊÈa Èa‚Ï (ÛÒkÓ ˜¯Â ,„·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆∆¿«≈ƒ«
·‰Ê È¯Bz ˙‡¯˜pL Ìi‰«»∆ƒ¿≈≈»»

רק ËÈLÎzשמשמעו( ולא נאה «¿ƒ
Âc˜‡ות','נקוד  ·‰fÓe שהוא ƒ»»«¿»

מכסף  יותר ויקר Ê‰חשוב ÏÎÂ כל ), ¿»∆
גדול', ה'רכוש לגבי האמורים הפרטים

וביזת  מצרים ביציאת שלקחו מה הן

‰Ïe‡b‰הים ˙‡ÏÙ‰a ÏÏÎƒ¿»¿«¿»««¿»
ÌÈ¯ˆnÓ נפרד בלתי חלק ומהווה ƒƒ¿«ƒ

Ìbממנה. ‰È‰È ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿∆«
ÈÙk ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»¿ƒ
e‰ÈÚLÈ ˙‡e·a eÈˆnL∆»ƒƒ¿«¿«¿»
‰È‰iL 'ÏB„b LeÎ¯'‰ ˙B„B‡»¿»∆ƒ¿∆

‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba11,,כמו) «¿»»¬ƒ»
 ֿ לעתיד על ישעיהו נבואת למשל,

מדין  בכרי תכסך גמלים "שפעת לבוא:

ולבונה  זהב יבאו משבא כולם ועיפה

קדר  צאן כל יבשרו. ה' ותהלת ישאו

בראשנה  תרשיש ואניות יקוו איים לי כי ישרתונך... נביות אילי לך יקבצו

אתם...") וזהבם כספם מרחוק בניך kL˙·להביא ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»«
Ì"aÓ¯‰12‰a¯‰ ˙ÚtLeÓ ‰È‰z ‰·Bh‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚlL »«¿«∆∆»ƒ»…«»ƒ¿∆¿«««¿≈

,'eÎÂ.'גדול ב'רכוש קשורה לבוא העתידה שהגאולה כך על מורה זה וכל ¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
צאתך  "כימי בכתוב השני בפירוש

נפלאות" אראנו מצרים מארץ

eÈ‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈«¿»»¬ƒ»ƒ¿
Èa‚Ï Ìb ˙B‡ÏÙ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»«¿«≈
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
'ÏB„b LeÎ¯'‰L Ô·eÓ»∆»¿»
ÏB„b ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆»
'ÏB„b LeÎ¯'‰Ó ¯˙BÈ ‰a¯‰«¿≈≈≈»¿»
.ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
·˙kM ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»«

Ì"aÓ¯‰12‡·ÏŒ„È˙ÚlL »«¿«∆∆»ƒ»…
ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ Ïk eÈ‰Èƒ¿»««¬«ƒ¿ƒ

¯ÙÚk'גדול ו'רכוש רב שפע שזהו ∆»»
יותר  הרבה ביותר, מופלאה בצורה

ונחשב  מצרים ביציאת שהיה ממה

שהיו  ל'נפלאות' ביחס גם 'נפלאות'

מצרים. ביציאת זה Ô·eÓבעניין ÔÎÂ¿≈»
ה'רכוש  את המבאר נוסף מקור ישנו

העתידה  בגאולה שיהיה »nÓƒ‰גדול'
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M13LÏL ∆»¿«≈«»…

˙BiBÓËÓאוצרות ‰ÔÈÓËשל «¿ƒƒ¿ƒ
ÒBÈ,ÌÈ¯ˆÓa Û שבימי לאחר ≈¿ƒ¿«ƒ

מזון  לקנות העולם מכל באו הרעב

יוסף  ("וילקט בתורה כמסופר במצרים,

הכסף"...), כל lb˙˙‰את ˙Á‡««ƒ¿«¿»
'eÎ ‰˙lb˙ ˙Á‡Â 'eÎ ובלשון) ¿««ƒ¿«¿»

ואחת  לקרח נתגלה "אחת הגמרא:

אסוירוס") בן לאנטונינוס נתגלה

ÌÈ˜ÈcvÏ ‰Êeb ˙Á‡Â¿««¿»««ƒƒ
Œ„È˙ÚlL ,eÈ‰Â .‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿∆∆»ƒ
ÔBÓËÓ‰ Ìb ‰lb˙È ‡·Ï»…ƒ¿«∆«««¿

ÈLÈÏM‰,יוסף e‰L‡שהטמין «¿ƒƒ∆
CB¯ÚŒÔÈ‡a ¯˙BÈ ‰ÏÚ לאין «¬∆≈¿≈¬
והשוואה יחס כל וללא ≈»¿Èa‚Ïשיעור

,ÌÈÓ„Bw‰ ˙BiBÓËÓ ÈL¿≈«¿ƒ«¿ƒ
קורח  (בימי רבות שנים לפני שנתגלו

אנטונינוס) ÈLLובימי ÔÂÈÎc¿≈»∆¿≈
˙BiBÓËn‰ הראשוניםelb˙ ««¿ƒƒ¿«
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

מּובן, הרי  לעתידֿלבא, ּגנּוז הּׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוהמטמֹון

אּלא  ׁשוין, ׁשליׁשים אינם הּמטמֹונּיֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשׁשלׁשת

 ֿ ּבאין יֹותר הרּבה נעלה הּוא הּׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַהמטמֹון

לא  ׁשּלכן הּקֹודמים, המטמֹונּיֹות ׁשני לגּבי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹערֹו

ּבֹו. להׁשּתּמׁש ּכדאי העֹולם אין ּכי עכׁשו, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָנתּגּלה

מּובן, הרי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ענין ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָוכיון

לעתידֿלבא  לּצּדיקים הּגנּוז ּבּמטמֹון ְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּכּונה

ּבגׁשמּיּות  וזהב ּכסף ׁשל לּמטמֹון ּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָָהיא

הּנ"ל. הרמּב"ם מּפסק ּגם וכּמּובן ְְְְִִַַַַַַַָָּכפׁשּוטֹו,

ׁשּיהיה  ּגדֹול' ה'רכּוׁש הפלאת ּגֹודל מּובן ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּומּזה

ִֶָָֹלעתידֿלבא.

לעתידֿלבא B‡ÎÏÂ¯‰ג) הרי מּובן, אינֹו ¿ƒ¿»ֲִֵֵֶָָָֹ

לענין  הׁשּתֹוקקּות ְְְְְִִִֶַּתהיה

ּברמּב"ם  וכּמבאר כּו', עסק 12החכמה יהיה ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וּתהיה  ּבלבד, ה' את לדעת אּלא העֹולם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבאלקּות, והּׂשגה מלאה 14הבנה ּכי ְְְֱֲִֶֶַָָָָָָָֹ

הכי  ּגילּויים אז ויהיּו וגֹו', הוי' את ּדעה ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָהארץ

כל  וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲֲִִֶַָָָָָָנעלים,

יחּדו  ונּבאּו15ּבׂשר ּבׂשר ּכל על רּוחי אׁשּפֹו , ְְְְִִֶַַָָָָָָ

ּובנֹותיכם  המבאר 16ּבניכם עלּֿפי ּובפרט , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

מעלת  ּגֹודל חּב"ד ּבחסידּות ונתּפרׁש ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָּבּקּבלה

ּתפיסת  איזֹו ֿ ּכן, ואם ּדלעתידֿלבא. ְְְִִִִִִֵֵַַָָֹהּגילּויים

מצּויין  יהיּו הּמעדּנים ׁשּכל להענין ּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמקֹום

מקֹום' ה'ּתפיסת מּובן אינֹו ּוכמֹוֿכן ְְִֵֵֶַַָָָָּכעפר.

ּגם  ּדהּנה, מצרים. ׁשּביציאת ּגדֹול' ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּדה'רכּוׁש

הרי  מּתןּֿתֹורה, ׁשּקֹודם ּומּצב ּבמעמד ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּבהיֹותם

לא  לחרּות, מעבדּות ׁשּיצאּו ׁשּכיון לכ ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹנֹוסף

וכּנ"ל  ּגדֹול', ל'רכּוׁש מקֹום' 'ּתפיסת אצלם ְְְְִִֶַַַָָָָָהיה

כּו', ּגדֹול' ה'רכּוׁש על מוּתרים ׁשהם ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשאמרּו

עסקּו מּתןּֿתֹורה לפני ׁשּגם ּכיון זאת, עֹוד ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשל 17ּבּתֹורה, מימיהן ְֲִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבמצרים  היּו מהם, יׁשיבה ּפרׁשה לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאבֹותינּו

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וכּו', עּמהם יהּודה 18יׁשיבה ואת ְְְְְִִֶֶֶָָָָ
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ט.14) יא, ה.15)ישעי' מ, א.16)שם ג, ב.17)יואל כח, ובפירש"י.18)יומא כח מו, ויגש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Êeb ÈLÈÏM‰ ÔBÓËÓ‰Â ,‰f‰ ÔÓfa אז ורק «¿««∆¿««¿«¿ƒƒ»∆»ƒ»…

ÔÈÂLיתגלה, ÌÈLÈÏL ÌÈ‡ ˙BiBÓËn‰ ˙LÏLL ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆¿…∆««¿ƒ≈»¿ƒƒ»ƒ
שווים, חלקים לשלושה האוצרות את חילק שיוסף הכוונה «∆‡l‡ואין

ÈLÈÏM‰ ÔBÓËÓ‰ מזמן יותר הרבה נעלה בזמן לבוא, לעתיד רק שיתגלה ««¿«¿ƒƒ
BÈ˙¯הזה, ‰a¯‰ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆«¿≈≈

ÈL Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬¿«≈¿≈
ÔÎlL ,ÌÈÓ„Bw‰ ˙BiBÓËÓ‰««¿ƒ«¿ƒ∆»≈

‰lb˙ ‡Ï השלישי המטמון …ƒ¿«»
,ÂLÎÚ,הזה ‰ÌÏBÚבזמן ÔÈ‡ Èk «¿»ƒ≈»»

הנוכחי וראוי È‡„kבמצבו ¿«
ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ .Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈»∆≈

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ÔÈÚ ויחד ƒ¿»≈ƒ≈¿
והמשמעות  הדברים של העומק עם

המשמעות  ישנה שלהם הפנימית

הדברים, של Ô·eÓ,הפשוטה È¯‰¬≈»
Êeb‰ ÔBÓËna ‰ek‰L∆««»»««¿«»
‡È‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ∆»ƒ»…ƒ
·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ÔBÓËnÏ Ìb«««¿∆∆∆¿»»

,BËeLÙk ˙eiÓL‚a לעיל כאמור ¿«¿ƒƒ¿
ב'רכוש  קשורה העתידה שהגאולה

שבזה  אלא מצרים, יציאת (כמו גדול'

הגאולה  של גדול' ה'רכוש עצמו

לעומת  באיןֿערוך מופלא הוא העתידה

מצרים) יציאת של גדול' ה'רכוש

Ì"aÓ¯‰ ˜ÒtÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ¿«»«¿«
Ï"p‰ הטובה תהיה שלעתידֿלבוא ««

מצויים  יהיו והמעדנים הרבה מושפעת

‰ÏÙ‡˙כעפר. Ï„Bb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¿»«
‰È‰iL 'ÏB„b LeÎ¯'‰»¿»∆ƒ¿∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ נאמר שעליה בתקופה ∆»ƒ»…
נפלאות'. 'אראנו

Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ מהו ‚) ¿ƒ¿»≈»
לבוא, לעתיד גדול' ה'רכוש עניין בכלל

העתידה, Œ„È˙ÚÏבגאולה È¯‰¬≈∆»ƒ
ÔÈÚÏ ˙e˜˜BzL‰ ‰È‰z ‡·Ï»…ƒ¿∆ƒ¿¿¿ƒ¿«

,'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ישאפו וכולם «»¿»
נעלות רוחניות «…¿»¿nÎÂ·‡¯שאיפות

Ì"aÓ¯a12 של הזמן בתיאור »«¿«
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g"kyz'dח ,gqt ly oexg`

ׁשּלא  לוי ׁשבט  ּובפרט וגֹו', לפניו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלח

ּבּתֹורה 19נׁשּתעּבדּו ההתעּסקּות היתה ׁשאצלם , ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

נאמר  ועליהם ליעקב 20ּביֹותר, מׁשּפטי יֹורּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

צרי היה לא זה מּצד הּנה ליׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹותֹורת

ּגדֹול'. ל'רכּוׁש מקֹום' 'ּתפיסת אצלם ְְְְִִִֶַָָָלהיֹות

נעלים  הּיֹותר הּגילּויים לאחרי זה ׁשהיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובפרט

ּכמאמר  מצרים, ּביציאת ּגדֹול 21ׁשהיּו 22ּובמֹורא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָ

מלכי  מל עליהם ׁשּנגלה ועד ׁשכינה, ּגילּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ּוכביאּור 23הּמלכים , ְְְְְִִֵַַַָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  אדמּו"ר הּגילּוי 24כ"ק על ּדקאי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

זה  וגילּוי ּדאיןֿסֹוף, ותפארת מלכּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַּדבחינת

הּגׁשמי, ּבּגּוף ּגם ּגדֹול מֹורא ׁשּפעל ּבאֹופן ְְִֶֶַַַַַָָָָָהיה

ע  איזה ל'רכּוׁשואםּֿכן יׁש מקֹום' ו'ּתפיסת ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

לּגאּולה  ּבנֹוגע ֿ וכּמה ועלֿאחתּֿכּמה ְְְְֵַַַַַַַָָָָּגדֹול'.

יֹותר  עֹוד נעלים ּגילּויים יהיּו ׁשאז ְֲֲִִִִִֵֶַָָָהעתידה,

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מּמה ּגם וכּמּובן על 25(ּכּנ"ל), ְִֶַַַַַַַַָָֹ

גֹו'26הּפסּוק  נח לחּיי ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ְְִֵֵֵַַַַָָָֹ

הּׁשמים  וארּבֹות רּבה ּתהֹום מעינֹות ּכל ְְְְְֲִִַַַַַָָָֻנבקעּו

רּבי  אפילּו מׁשיחא, ליֹומי קריב יהא ּכד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָנפּתחּו.

כּו'. ּדחכמתא טמירין לאׁשּכחא זמינין ְְְְְְְְְְִִִִַָָָָָּדעלמא

מעין  ההכנה ּתהיה הּגאּולה לפני ׁשעֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהינּו,

הּגאּולה  ׁשּבזמן וכיון הּגאּולה, ׁשּבזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׂשכר

אֹותי 27ּכתיב  ידעּו כּולם ּכי גֹו' ילמדּו ולא ְְְְְִִִֵַָֹ

לזה  ההכנה ּגם ּתהיה לכן ּגדֹולם, ועד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמקטּנם

ּולאחרי  כּו'. ּבחכמה ירּבּו הּקטּנים ׁשּגם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָּבאֹופן

את  ּגם הּגאּולה ּבהפלאת מדּגיׁשים זה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָּכל

ּכלל  ּבער זה ׁשאין אף ּגדֹול', ּד'רכּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָהענין

הּבאּור  לפי וגם העליֹונים. הּגילּויים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלגּבי

הּניצֹוצֹות  ּברּור ענין הּוא ּגדֹול' ְְִִֵֶַַָָׁשה'רכּוׁש
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ד.19) ה, שמות הי"ב.20)פירש"י פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם י. לג, חזקה.הגדה 21)ברכה ביד פיסקא פסח, של

ח.22) כו, ויוציאנו.23)תבוא פיסקא לפנ"ז ושם זו. מצה פיסקא פסח, של תתקכד.24)הגדה ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה

סז. ע' תער"בֿתרע"ו עה. ע' אעת"ר ואילך.25)סה"מ 42 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. קיח, א. קיז, יא.26)ח"א ז, נח

לג.27) לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e„aÚzL ‡lL ÈÂÏ Ë·L Ë¯Ù·e19 בני שאר כל ישראל כאשר ƒ¿»≈∆≈ƒ∆…ƒ¿«¿¿

פרך, עבודת ועבדו למצרים ‰‰˙e˜qÚ˙השתעבדו ‰˙È‰ ÌÏˆ‡L∆∆¿»»¿»«ƒ¿«¿
Ì‰ÈÏÚÂ ,¯˙BÈa ‰¯Bzaלוי שבט בני רבנו Ó‡20¯על משה בברכות «»¿≈«¬≈∆∆¡«

הברכה") "וזאת (בפרשת E˙¯B˙Âלשבטים ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈƒ¿»∆¿«¬…¿»¿
‰Ê „vÓ ‰p‰ ,Ï‡¯NÈÏ שהיו ¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ«∆

מעלת  את וידעו בתורה עוסקים

לעומת  רוחניים בדברים העיסוק

גשמיים, בדברים ‰È‰העיסוק ‡Ï…»»
˙ÒÈÙz' ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»¿ƒ«

'ÏB„b LeÎ¯'Ï 'ÌB˜Ó וגם »ƒ¿»
היו  לא ישראל בני מצרים ביציאת

גדול' ל'רכוש חשיבות לייחס צריכים

È¯Á‡Ïגשמי. ‰Ê ‰È‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»∆¿«¬≈
ÌÈÈeÏÈb‰האלוקיים¯˙Bi‰ «ƒƒ«≈

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÏÚ«¬ƒ∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
¯Ó‡Ók21 של בהגדה שאומרים כפי ¿«¬«

יציאת  אודות בכתוב האמור על פסח

ÏB„bמצרים ‡¯BÓ·e22‰Ê ¿»»∆
‰Ï‚pL „ÚÂ ,‰ÈÎL ÈeÏÈbƒ¿ƒ»¿«∆ƒ¿»

Ì‰ÈÏÚ יציאת בעת ישראל, בני על ¬≈∆
‰ÌÈÎÏnמצרים, ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ

BÓˆÚ·e B„B·Îa ‰"aw‰23, «»»ƒ¿¿«¿
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯e‡È·Îe הרבי ¿≈«¿

האדמו"ר  דובער, שלום (רבי הרש"ב

חב"ד) אדמו"רי בשושלת החמישי

Ô„ÚŒB˙ÓL24È‡˜c שהכוונה ƒ¿»≈∆¿»≈
ÈÁ·c˙היא  ÈeÏÈb‰ ÏÚ««ƒƒ¿ƒ«

,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙¯‡Ù˙Â ˙eÎÏÓ כי «¿¿ƒ¿∆∆¿≈
במיוחד  קשורות ו"תפארת" "מלכות"

("בכבודו  שלמעלה הכבוד לעניין

Ê‰ובעצמו") ÈeÏÈ‚Â"שכינה "גילוי ¿ƒ∆
"נגלה  כאשר מצרים, יציאת בעת שהיה

 ֿ הקדוש המלכים מלכי מלך עליהם

וגאלם") ÔÙB‡aברוךֿהוא ‰È‰»»¿∆
Ûeba Ìb ÏB„b ‡¯BÓ ÏÚtL∆»«»»««
C¯Ú ‰ÊÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ≈≈∆∆∆

eÎ¯'Ï LÈ 'ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'ÂL ¿¿ƒ«»≈ƒ¿
'ÏB„b ֿ אלוקיים גילויים לעומת »

כלֿכך? נעלים רוחניים

eÈ‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ Ú‚Ba ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿≈««¿»»¬ƒ»∆»ƒ¿
¯˙BÈ „BÚ ÌÈÏÚ ÌÈÈeÏÈb מצרים יציאת בעת שהיו הגילויים מאשר ƒƒ«¬ƒ≈

Ï"pk)"נפלאות "אראנו הפסוק לשון nÓ‰בפירוש Ìb Ô·enÎÂ ,( ««¿«»«ƒ«
¯‰fa ·e˙kM25˜eÒt‰ ÏÚ26ÈiÁÏ ‰L ˙B‡Ó LL ˙La ∆»«…«««»ƒ¿«≈≈»»¿«≈

˙BÈÚÓ Ïk eÚ˜· 'B‚ Á…«ƒ¿¿»«¿¿
ÌÈÓM‰ ˙Ba¯‡Â ‰a¯ ÌB‰z¿«»«¬À«»«ƒ
ÈÓBÈÏ ·È¯˜ ‡‰È „k .eÁzÙƒ¿»«¿≈»ƒ¿≈
‡ÓÏÚc Èa¯ eÏÈÙ‡ ,‡ÁÈLÓ¿ƒ»¬ƒ«≈¿»¿»
ÔÈ¯ÈÓË ‡ÁkL‡Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ¿«¿¿»¿ƒƒ

.'eÎ ‡˙ÓÎÁc(הזמן) יהיה כאשר ¿»¿¿»
התינוקות  אפילו המשיח לימות קרוב

סודות  את למצוא מוכנים יהיו שבעולם

ÈÙÏהחכמה, „BÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈
‰Ïe‡b‰ הקרובה בתקופה בפועל, «¿»

המשיח, ‰‰Î‰לביאת ‰È‰zƒ¿∆«¬»»
הגאולה  ‰ÎO¯לעידן ÔÈÚÓ≈≈«»»

ÔÓÊaL ÔÂÈÎÂ ,‰Ïe‡b‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««¿»¿≈»∆ƒ¿«
·È˙k ‰Ïe‡b‰27 בייעודים «¿»¿ƒ
הגאולה  על e„ÓÏÈהנבואיים ‡ÏÂ¿…¿«¿

את  ואיש רעהו את איש ‚B'אחיו עוד
ÌpË˜ÓÏ È˙B‡ eÚ„È ÌÏeÎ Èkƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿«»

,ÌÏB„b „ÚÂ,'ה את ידעו וכולם ¿«¿»
‰ÊÏ ‰Î‰‰ Ìb ‰È‰z ÔÎÏ»≈ƒ¿∆««¬»»»∆
המשיח  ביאת שקודם בתקופה

ea¯È ÌÈpËw‰ ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆««¿«ƒ«¿
'eÎ ‰ÓÎÁa שהובאו הזוהר כדברי ¿»¿»

Ê‰,לעיל. Ïk È¯Á‡Ïe¿«¬≈»∆
‰Ïe‡b‰ ˙‡ÏÙ‰a ÌÈLÈb„Ó«¿ƒƒ¿«¿»««¿»
,'ÏB„b LeÎ¯'c ÔÈÚ‰ ˙‡ Ìb«∆»ƒ¿»ƒ¿»

ומעדנים  גשמי וזהב כסף גשמיים של

כעפר  C¯Úaמצויים ‰Ê ÔÈ‡L Û‡«∆≈∆¿∆∆
ÏÏk חשיבות כל לזה Èa‚Ïואין ¿»¿«≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÈeÏÈb‰ להבין וצריך «ƒƒ»∆¿ƒ
גדול' ה'רכוש של התוכן כן, אם מהו,

- ובעיקר - והן מצרים, ביציאת הן

העתידה? בגאולה

¯e‡a‰ ÈÙÏ Ì‚Â החסידות בתורת ¿«¿ƒ«≈
ÔÈÚ ‡e‰ 'ÏB„b LeÎ¯'‰L∆»¿»ƒ¿«
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

הּגׁשמּיים  רק 28ׁשּבּדברים נֹוגע זה מּצד הרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

הּדבר  ולא הּגׁשמי, ׁשּבּדבר האלקי ְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹֹהּניצֹוץ

מהּו להבין צרי עדין ואםּֿכן עצמֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָהּגׁשמי

ּגּופא. ּגדֹול' ּב'רכּוׁש והּכונה ְְְִִַַָָָָָָהענין

ּתכלית ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) ּבענין להבין צרי ¿«∆∆∆ְְְְִִִִַַָָ

הּבא. ּבעֹולם הּׂשכר ְֵַַָָָָָׁשלמּות

הרמּב"ם  ּדעת ידּוע אין 29ּדהּנה, הּבא ׁשהעֹולם ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבלא  ּבלבד הּצּדיקים נפׁשֹות אּלא ּוגוּיה ּגּוף ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּבֹו

מּמּנּו למעלה ׂשכר ׁשאין הּׂשכר וזהּו כּו', ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּגּוף

ׁשּתכלית  והינּו, כּו'. טֹובה אחריה ׁשאין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָוהּטֹובה

ּד הּׂשכר ּבגןֿעדן,ועיקר הּוא הּבא עֹולם ְְְִֵֶַַַַָָָָ

הּתחּיה, עֹולם ואילּו ּדוקא. ּגּופים ללא ְְְְְִִִִַַָָָָֹלנׁשמֹות

ואינֹו ׁשעה , לפי רק יהיה ּבגּופים, ְְְְְִִִֵֶַָָָנׁשמֹות

והרמּב"ן  הּׂשכר. ענין עליו,30אמּתית חֹולק ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

הּבא  ּדע ֹולם ה ּׂשכר ותכלית ׁשעיקר ֿ ליּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּוסבירא

ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות הּתחּיה ּבעֹולם ְְְְְְִִִִֶַַָָָָיהיה

הּבר  וׁשֹור ּדלויתן הּסעּודה ּתהיה ּבאֹופן 31ׁשאז ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ

הּזקן  רּבנּו ׁשל והּפסקּֿדין ּגׁשמית. אכילה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשל

החסידּות  ׁשעיקר 32ּבתֹורת הרמּב"ן, ּכדעת הּוא ְְְֲִִֶַַַַַַַָ

ּגם  ולכן ּדוקא, הּתחּיה ּבעֹולם יהיה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּׂשכר

מג' יֹותר ּבגןֿעדן ׁשּנמצאים רּבנּו ּומׁשה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבֹות

יהיה  ואז הּמתים, ּבתחית יקּומּו ׁשנה, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאלפים

מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּׂשכר. ׁשלמּות ּתכלית ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלהם

ּגדֹולה, ירידה היא ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהרי

עּמיקּתא  לבירא רמה מעלה 33מאיגרא ואיזה , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשלמּות  ּתכלית יהיה ׁשּלכן הּגׁשמי, ּבּגּוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיׁש

ּגׁשמי  ּבגּוף מלּוּבׁשת ׁשהיא ּכמֹו לּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּׂשכר

ְַָּדוקא.

אֹורֹות Ô·eÈÂה) ענין ּבאּור ּבהקּדם זה ּכל ¿»ְְְִֵֵֶֶַָ

נׁשמה  ענין הּוא ׁשּדּוגמתם ְְְְִִֵֶַָָָָוכלים,
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ט g"kyz'd ,gqt ly oexg`

ׁשּלא  לוי ׁשבט  ּובפרט וגֹו', לפניו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלח

ּבּתֹורה 19נׁשּתעּבדּו ההתעּסקּות היתה ׁשאצלם , ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

נאמר  ועליהם ליעקב 20ּביֹותר, מׁשּפטי יֹורּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

צרי היה לא זה מּצד הּנה ליׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹותֹורת

ּגדֹול'. ל'רכּוׁש מקֹום' 'ּתפיסת אצלם ְְְְִִִֶַָָָלהיֹות

נעלים  הּיֹותר הּגילּויים לאחרי זה ׁשהיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובפרט

ּכמאמר  מצרים, ּביציאת ּגדֹול 21ׁשהיּו 22ּובמֹורא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָ

מלכי  מל עליהם ׁשּנגלה ועד ׁשכינה, ּגילּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ּוכביאּור 23הּמלכים , ְְְְְִִֵַַַָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  אדמּו"ר הּגילּוי 24כ"ק על ּדקאי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

זה  וגילּוי ּדאיןֿסֹוף, ותפארת מלכּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַּדבחינת

הּגׁשמי, ּבּגּוף ּגם ּגדֹול מֹורא ׁשּפעל ּבאֹופן ְְִֶֶַַַַַָָָָָהיה

ע  איזה ל'רכּוׁשואםּֿכן יׁש מקֹום' ו'ּתפיסת ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

לּגאּולה  ּבנֹוגע ֿ וכּמה ועלֿאחתּֿכּמה ְְְְֵַַַַַַַָָָָּגדֹול'.

יֹותר  עֹוד נעלים ּגילּויים יהיּו ׁשאז ְֲֲִִִִִֵֶַָָָהעתידה,

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מּמה ּגם וכּמּובן על 25(ּכּנ"ל), ְִֶַַַַַַַַָָֹ

גֹו'26הּפסּוק  נח לחּיי ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ְְִֵֵֵַַַַָָָֹ

הּׁשמים  וארּבֹות רּבה ּתהֹום מעינֹות ּכל ְְְְְֲִִַַַַַָָָֻנבקעּו

רּבי  אפילּו מׁשיחא, ליֹומי קריב יהא ּכד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָנפּתחּו.

כּו'. ּדחכמתא טמירין לאׁשּכחא זמינין ְְְְְְְְְְִִִִַָָָָָּדעלמא

מעין  ההכנה ּתהיה הּגאּולה לפני ׁשעֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהינּו,

הּגאּולה  ׁשּבזמן וכיון הּגאּולה, ׁשּבזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׂשכר

אֹותי 27ּכתיב  ידעּו כּולם ּכי גֹו' ילמדּו ולא ְְְְְִִִֵַָֹ

לזה  ההכנה ּגם ּתהיה לכן ּגדֹולם, ועד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמקטּנם

ּולאחרי  כּו'. ּבחכמה ירּבּו הּקטּנים ׁשּגם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָּבאֹופן

את  ּגם הּגאּולה ּבהפלאת מדּגיׁשים זה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָּכל

ּכלל  ּבער זה ׁשאין אף ּגדֹול', ּד'רכּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָהענין

הּבאּור  לפי וגם העליֹונים. הּגילּויים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלגּבי

הּניצֹוצֹות  ּברּור ענין הּוא ּגדֹול' ְְִִֵֶַַָָׁשה'רכּוׁש
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ד.19) ה, שמות הי"ב.20)פירש"י פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם י. לג, חזקה.הגדה 21)ברכה ביד פיסקא פסח, של

ח.22) כו, ויוציאנו.23)תבוא פיסקא לפנ"ז ושם זו. מצה פיסקא פסח, של תתקכד.24)הגדה ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה

סז. ע' תער"בֿתרע"ו עה. ע' אעת"ר ואילך.25)סה"מ 42 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. קיח, א. קיז, יא.26)ח"א ז, נח

לג.27) לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e„aÚzL ‡lL ÈÂÏ Ë·L Ë¯Ù·e19 בני שאר כל ישראל כאשר ƒ¿»≈∆≈ƒ∆…ƒ¿«¿¿

פרך, עבודת ועבדו למצרים ‰‰˙e˜qÚ˙השתעבדו ‰˙È‰ ÌÏˆ‡L∆∆¿»»¿»«ƒ¿«¿
Ì‰ÈÏÚÂ ,¯˙BÈa ‰¯Bzaלוי שבט בני רבנו Ó‡20¯על משה בברכות «»¿≈«¬≈∆∆¡«

הברכה") "וזאת (בפרשת E˙¯B˙Âלשבטים ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈƒ¿»∆¿«¬…¿»¿
‰Ê „vÓ ‰p‰ ,Ï‡¯NÈÏ שהיו ¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ«∆

מעלת  את וידעו בתורה עוסקים

לעומת  רוחניים בדברים העיסוק

גשמיים, בדברים ‰È‰העיסוק ‡Ï…»»
˙ÒÈÙz' ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿»¿ƒ«

'ÏB„b LeÎ¯'Ï 'ÌB˜Ó וגם »ƒ¿»
היו  לא ישראל בני מצרים ביציאת

גדול' ל'רכוש חשיבות לייחס צריכים

È¯Á‡Ïגשמי. ‰Ê ‰È‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆»»∆¿«¬≈
ÌÈÈeÏÈb‰האלוקיים¯˙Bi‰ «ƒƒ«≈

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÏÚ«¬ƒ∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
¯Ó‡Ók21 של בהגדה שאומרים כפי ¿«¬«

יציאת  אודות בכתוב האמור על פסח

ÏB„bמצרים ‡¯BÓ·e22‰Ê ¿»»∆
‰Ï‚pL „ÚÂ ,‰ÈÎL ÈeÏÈbƒ¿ƒ»¿«∆ƒ¿»

Ì‰ÈÏÚ יציאת בעת ישראל, בני על ¬≈∆
‰ÌÈÎÏnמצרים, ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ

BÓˆÚ·e B„B·Îa ‰"aw‰23, «»»ƒ¿¿«¿
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯e‡È·Îe הרבי ¿≈«¿

האדמו"ר  דובער, שלום (רבי הרש"ב

חב"ד) אדמו"רי בשושלת החמישי

Ô„ÚŒB˙ÓL24È‡˜c שהכוונה ƒ¿»≈∆¿»≈
ÈÁ·c˙היא  ÈeÏÈb‰ ÏÚ««ƒƒ¿ƒ«

,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙¯‡Ù˙Â ˙eÎÏÓ כי «¿¿ƒ¿∆∆¿≈
במיוחד  קשורות ו"תפארת" "מלכות"

("בכבודו  שלמעלה הכבוד לעניין

Ê‰ובעצמו") ÈeÏÈ‚Â"שכינה "גילוי ¿ƒ∆
"נגלה  כאשר מצרים, יציאת בעת שהיה

 ֿ הקדוש המלכים מלכי מלך עליהם

וגאלם") ÔÙB‡aברוךֿהוא ‰È‰»»¿∆
Ûeba Ìb ÏB„b ‡¯BÓ ÏÚtL∆»«»»««
C¯Ú ‰ÊÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ≈≈∆∆∆

eÎ¯'Ï LÈ 'ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'ÂL ¿¿ƒ«»≈ƒ¿
'ÏB„b ֿ אלוקיים גילויים לעומת »

כלֿכך? נעלים רוחניים

eÈ‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ Ú‚Ba ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿≈««¿»»¬ƒ»∆»ƒ¿
¯˙BÈ „BÚ ÌÈÏÚ ÌÈÈeÏÈb מצרים יציאת בעת שהיו הגילויים מאשר ƒƒ«¬ƒ≈

Ï"pk)"נפלאות "אראנו הפסוק לשון nÓ‰בפירוש Ìb Ô·enÎÂ ,( ««¿«»«ƒ«
¯‰fa ·e˙kM25˜eÒt‰ ÏÚ26ÈiÁÏ ‰L ˙B‡Ó LL ˙La ∆»«…«««»ƒ¿«≈≈»»¿«≈

˙BÈÚÓ Ïk eÚ˜· 'B‚ Á…«ƒ¿¿»«¿¿
ÌÈÓM‰ ˙Ba¯‡Â ‰a¯ ÌB‰z¿«»«¬À«»«ƒ
ÈÓBÈÏ ·È¯˜ ‡‰È „k .eÁzÙƒ¿»«¿≈»ƒ¿≈
‡ÓÏÚc Èa¯ eÏÈÙ‡ ,‡ÁÈLÓ¿ƒ»¬ƒ«≈¿»¿»
ÔÈ¯ÈÓË ‡ÁkL‡Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ¿«¿¿»¿ƒƒ

.'eÎ ‡˙ÓÎÁc(הזמן) יהיה כאשר ¿»¿¿»
התינוקות  אפילו המשיח לימות קרוב

סודות  את למצוא מוכנים יהיו שבעולם

ÈÙÏהחכמה, „BÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿≈
‰Ïe‡b‰ הקרובה בתקופה בפועל, «¿»

המשיח, ‰‰Î‰לביאת ‰È‰zƒ¿∆«¬»»
הגאולה  ‰ÎO¯לעידן ÔÈÚÓ≈≈«»»

ÔÓÊaL ÔÂÈÎÂ ,‰Ïe‡b‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««¿»¿≈»∆ƒ¿«
·È˙k ‰Ïe‡b‰27 בייעודים «¿»¿ƒ
הגאולה  על e„ÓÏÈהנבואיים ‡ÏÂ¿…¿«¿

את  ואיש רעהו את איש ‚B'אחיו עוד
ÌpË˜ÓÏ È˙B‡ eÚ„È ÌÏeÎ Èkƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿«»

,ÌÏB„b „ÚÂ,'ה את ידעו וכולם ¿«¿»
‰ÊÏ ‰Î‰‰ Ìb ‰È‰z ÔÎÏ»≈ƒ¿∆««¬»»»∆
המשיח  ביאת שקודם בתקופה

ea¯È ÌÈpËw‰ ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆««¿«ƒ«¿
'eÎ ‰ÓÎÁa שהובאו הזוהר כדברי ¿»¿»

Ê‰,לעיל. Ïk È¯Á‡Ïe¿«¬≈»∆
‰Ïe‡b‰ ˙‡ÏÙ‰a ÌÈLÈb„Ó«¿ƒƒ¿«¿»««¿»
,'ÏB„b LeÎ¯'c ÔÈÚ‰ ˙‡ Ìb«∆»ƒ¿»ƒ¿»

ומעדנים  גשמי וזהב כסף גשמיים של

כעפר  C¯Úaמצויים ‰Ê ÔÈ‡L Û‡«∆≈∆¿∆∆
ÏÏk חשיבות כל לזה Èa‚Ïואין ¿»¿«≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÈeÏÈb‰ להבין וצריך «ƒƒ»∆¿ƒ
גדול' ה'רכוש של התוכן כן, אם מהו,

- ובעיקר - והן מצרים, ביציאת הן

העתידה? בגאולה

¯e‡a‰ ÈÙÏ Ì‚Â החסידות בתורת ¿«¿ƒ«≈
ÔÈÚ ‡e‰ 'ÏB„b LeÎ¯'‰L∆»¿»ƒ¿«

˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a האלוקיים ≈«ƒ
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

הּגׁשמּיים  רק 28ׁשּבּדברים נֹוגע זה מּצד הרי , ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

הּדבר  ולא הּגׁשמי, ׁשּבּדבר האלקי ְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹֹהּניצֹוץ

מהּו להבין צרי עדין ואםּֿכן עצמֹו, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָהּגׁשמי

ּגּופא. ּגדֹול' ּב'רכּוׁש והּכונה ְְְִִַַָָָָָָהענין

ּתכלית ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) ּבענין להבין צרי ¿«∆∆∆ְְְְִִִִַַָָ

הּבא. ּבעֹולם הּׂשכר ְֵַַָָָָָׁשלמּות

הרמּב"ם  ּדעת ידּוע אין 29ּדהּנה, הּבא ׁשהעֹולם ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבלא  ּבלבד הּצּדיקים נפׁשֹות אּלא ּוגוּיה ּגּוף ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּבֹו

מּמּנּו למעלה ׂשכר ׁשאין הּׂשכר וזהּו כּו', ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּגּוף

ׁשּתכלית  והינּו, כּו'. טֹובה אחריה ׁשאין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָוהּטֹובה

ּד הּׂשכר ּבגןֿעדן,ועיקר הּוא הּבא עֹולם ְְְִֵֶַַַַָָָָ

הּתחּיה, עֹולם ואילּו ּדוקא. ּגּופים ללא ְְְְְִִִִַַָָָָֹלנׁשמֹות

ואינֹו ׁשעה , לפי רק יהיה ּבגּופים, ְְְְְִִִֵֶַָָָנׁשמֹות

והרמּב"ן  הּׂשכר. ענין עליו,30אמּתית חֹולק ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

הּבא  ּדע ֹולם ה ּׂשכר ותכלית ׁשעיקר ֿ ליּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּוסבירא

ּדוקא, ּבגּופים לנׁשמֹות הּתחּיה ּבעֹולם ְְְְְְִִִִֶַַָָָָיהיה

הּבר  וׁשֹור ּדלויתן הּסעּודה ּתהיה ּבאֹופן 31ׁשאז ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ

הּזקן  רּבנּו ׁשל והּפסקּֿדין ּגׁשמית. אכילה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשל

החסידּות  ׁשעיקר 32ּבתֹורת הרמּב"ן, ּכדעת הּוא ְְְֲִִֶַַַַַַַָ

ּגם  ולכן ּדוקא, הּתחּיה ּבעֹולם יהיה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּׂשכר

מג' יֹותר ּבגןֿעדן ׁשּנמצאים רּבנּו ּומׁשה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבֹות

יהיה  ואז הּמתים, ּבתחית יקּומּו ׁשנה, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאלפים

מּובן, אינֹו ולכאֹורה הּׂשכר. ׁשלמּות ּתכלית ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלהם

ּגדֹולה, ירידה היא ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהרי

עּמיקּתא  לבירא רמה מעלה 33מאיגרא ואיזה , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשלמּות  ּתכלית יהיה ׁשּלכן הּגׁשמי, ּבּגּוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיׁש

ּגׁשמי  ּבגּוף מלּוּבׁשת ׁשהיא ּכמֹו לּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּׂשכר

ְַָּדוקא.

אֹורֹות Ô·eÈÂה) ענין ּבאּור ּבהקּדם זה ּכל ¿»ְְְִֵֵֶֶַָ

נׁשמה  ענין הּוא ׁשּדּוגמתם ְְְְִִֵֶַָָָָוכלים,
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ואילך.28) 824 ע' ח"ג לקו"ש חלק.29)ראה ר"פ סנהדרין להרמב"ם המשניות פירוש ה"בֿג. פ"ח תשובה בשער 30)הל'

שאוועל). בהוצאת - שט (ע' בסופו ג.31)הגמול פי"ג, ויק"ר ואילך. ב עד, בתרא בבא דרושים 32)ראה ג. טו, צו לקו"ת

תתט. ס"ע חוקת אוה"ת ב. יד, להצ"צ סהמ"צ ד. סה, שובה ב.33)לשבת ה, חגיגה - חז"ל לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÌÈiÓLbהרוחניים ÌÈ¯·caL28,,לקדושה בהם שמשתמשים ידי על ∆«¿»ƒ««¿ƒƒ

ונפלו  שירדו הקדושה וניצוצות שבהם הרע מתוך שבהם הטוב את מפרידים

שזהו  ההסבר לפי וגם בקדושה, למקורם ומתעלים חוזרים הגשמיים בדברים

הגדולה  החשיבות בעצם מה מובן לא עדיין גדול', ה'רכוש של והעניין התוכן

כי  הדברים, Ê‰של „vÓ È¯‰¬≈ƒ«∆
הניצוצות, בירור חשוב Ú‚Bמבחינת ≈«

¯·caL È˜Ï‡‰ ıBˆÈp‰ ˜«̄«ƒ»¡…ƒ∆«»»
ÈÓLb‰ ¯·c‰ ‡ÏÂ ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿…«»»««¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÔkŒÌ‡Â ,BÓˆÚ«¿¿ƒ≈¬«ƒ»ƒ
‰Âk‰Â ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«»ƒ¿»¿««»»

'ÏB„b LeÎ¯'aהגשמי‡Ùeb מצד ƒ¿»»
עצמו?

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ („¿«∆∆∆»ƒ¿»ƒ
¯ÎO‰ ˙eÓÏL ˙ÈÏÎz ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ¿≈«»»
בעולם  המצוות וקיום התורה לימוד על

מקבל  שהאדם ‰a‡הזה ÌÏBÚa»»«»
ועולה  מגופו יוצאת שנשמתו לאחר

Úc˙למעלה. Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«««
Ì"aÓ¯‰29 המצוות שכר בנושא »«¿«

Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L∆»»«»≈
ÌÈ˜Ècv‰ ˙BLÙ ‡l‡ ‰iÂ‚e¿ƒ»∆»«¿««ƒƒ

e‰ÊÂ ,'eÎ Ûeb ‡Ïa „·Ïa מה ƒ¿«¿…¿∆
כאשר  הבא בעולם מקבלת שהנשמה

גשמי, בגוף מלובשת לא ««»‰ÎO¯היא
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN ÔÈ‡L∆≈»»¿«¿»ƒ∆
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â¿«»∆≈«¬∆»»

ממנה גדולה eÈ‰Â,יותר .'eÎ¿«¿
zLÌÏBÚc ¯ÎO‰ ¯˜ÈÚÂ ˙ÈÏÎ ∆«¿ƒ¿ƒ««»»¿»

˙BÓLÏ ,Ô„ÚŒÔ‚a ‡e‰ ‡a‰«»¿«≈∆ƒ¿»
eÏÈ‡Â .‡˜Âc ÌÈÙeb ‡ÏÏ¿…ƒ«¿»¿ƒ

,‰iÁz‰ ÌÏBÚ שיהיה העולם »«¿ƒ»
המתים, תחיית «¿BÓL˙לאחר

,‰ÚL ÈÙÏ ˜¯ ‰È‰È ,ÌÈÙe‚a¿ƒƒ¿∆«¿ƒ»»
.¯ÎO‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ BÈ‡Â¿≈¬ƒƒƒ¿««»»

Ô"aÓ¯‰Â30,ÂÈÏÚ ˜ÏBÁ על ¿»«¿«≈»»
והוא,dÈÏŒ‡¯È·Òeהרמב"ם, ¿ƒ»≈

סובר ÈÏÎ˙Â˙הרמב"ן, ¯˜ÈÚL∆ƒ«¿«¿ƒ
‡a‰ ÌÏBÚc ¯ÎO‰ השכר «»»¿»«»

וקיום  התורה לימוד על העיקרי

הזה בעולם ÌÏBÚaהמצוות ‰È‰Èƒ¿∆¿»
‰iÁz‰ המתים תחיית בעת «¿ƒ»

‰„eÚq‰ ‰È‰z Ê‡L ,‡˜Âc ÌÈÙe‚a ˙BÓLÏ ֿ לעתיד שתהיה ƒ¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿∆«¿»
‰a¯לבוא ¯BLÂ Ô˙ÈÂÏc31 סעודה תהיה שהיא ז"ל חכמינו כדברי ¿ƒ¿»»¿«»

.˙ÈÓLb ‰ÏÈÎ‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬ƒ»«¿ƒ
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a Ô˜f‰ ea¯ ÏL ÔÈcŒ˜Òt‰Â32 המכריע ¿«¿«ƒ∆«≈«»≈¿««¬ƒ

והרמב"ן  הרמב"ם של זו במחלוקת

המצוות  שכר עיקר מהו השאלה לגבי

¯˜ÈÚL ,Ô"aÓ¯‰ ˙Ú„k ‡e‰¿««»«¿«∆ƒ«
¯ÎO‰ וקיום התורה לימוד על «»»
‰iÁz‰המצוות  ÌÏBÚa ‰È‰Èƒ¿∆¿»«¿ƒ»

בגופים  נשמות המתים, בתחיית

‰LÓe ˙B·‡‰ Ìb ÔÎÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿»≈«»»…∆
¯˙BÈ Ô„ÚŒÔ‚a ÌÈ‡ˆÓpL ea«̄≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈∆≈

,‰L ÌÈÙÏ‡ '‚Ó זכו וכבר ƒ¬»ƒ»»
רב  זמן במשך מאד נעלים לגילויים

השכר  את קיבלו לא עדיין ביותר,

כנשמות  שעיקרו בשלימות להם המגיע

הם  גם ולכן הזה, בעולם בגופים

Ê‡Â ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙a eÓe˜È»ƒ¿ƒ««≈ƒ¿»
˙eÓÏL ˙ÈÏÎz Ì‰Ï ‰È‰Èƒ¿∆»∆«¿ƒ¿≈

.¯ÎO‰«»»
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ מדוע ¿ƒ¿»≈»

היא  השכר ושלמות עיקר באמת

וד  בגופים תחיית כנשמות לאחר ווקא

‰ÓLp‰המתים, ˙„È¯È È¯‰L∆¬≈¿ƒ««¿»»
‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰ Ûe‚a,מאד «ƒ¿ƒ»¿»

ירידה È·Ï¯‡כמו ‰Ó¯ ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»¿≈»
‡z˜ÈnÚ33, עמוק לבור גבוה ,מגג «ƒ¿»

‰ÏÚÓ ‰ÊÈ‡Â מיוחד LÈויתרון ¿≈∆«¬»≈
‰È‰È ÔÎlL ,ÈÓLb‰ Ûeba«««¿ƒ∆»≈ƒ¿∆
‰ÓLpÏ ¯ÎO‰ ˙eÓÏL ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿≈«»»«¿»»
Ûe‚a ˙LaeÏÓ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿∆∆¿

?‡˜Âc ÈÓLb«¿ƒ«¿»
¯e‡a Ìc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (‰¿»»∆¿∆¿≈≈

ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡ ÔÈÚ כמבואר ƒ¿«¿≈ƒ
ופעולת  הארת שאופן וחסידות בקבלה

שה'אורות' הוא העליונות הספירות

'כלים' בתוך מתלבשים האלוקיים

האור) את ומגבילים (המודדים

באמצעותם, ופועלים ומאירים

‰ÓL ÔÈÚ ‡e‰ Ì˙Ó‚ecL∆¿»»ƒ¿«¿»»
Ûe‚Â בגוף הנשמה התלבשות גם וכך ¿
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g"kyz'dי ,gqt ly oexg`

ידּוע  ּדהּנה ּביטּול 34וגּוף. הּוא האֹור ׁשענין ְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשענין  הא', ענינים. ג' ּבזה יׁש ּובפרטּיּות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין.

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו ּגילּוי הּוא אלקים 35האֹור וּיקרא ְְֱִִִֶַָָָֹ

היֹותֹו עלֿידי הּוא ׁשּלֹו והּגילּוי יֹום), ְְֱִֵֶַַָלאֹור

הּמאֹור, מעין הּוא ׁשּלכן ּבמקֹורֹו, נּכרת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבדבקּות

לכן  נמצא, מציאּות ּבלּתי הּוא ׁשהּמאֹור ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוכיון

ענין  העצם. מעין להיֹותֹו אין, הּוא האֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָּגם

ּבמקֹורֹו, נּכרת ּבדבקּות הּוא ׁשהאֹור ּדכיון ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָהּב',

מ  הרגׁש ּומּצד הּמאֹור, את מרּגיׁש הּוא קֹורֹוהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

וענין  אין. ּבבחינת ׁשּנעׂשה עד מתּבּטל הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהרי

לכן  ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו נמׁש ּדבר ׁשּכל ּדכיון ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָהג',

מקֹורֹו) את ׁשּמרּגיׁש (ּכיון האֹור ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָרצֹונֹו

ּדאףֿעלּֿפי  והינּו, וׁשרׁשֹו. ּבמקֹורֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָליּכלל

מּמציאּותֹו יתּבּטל אזי ּבמקֹורֹו יּוכלל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַׁשּכאׁשר

כּו' ליּכלל היא ּתׁשּוקתֹו מּכלֿמקֹום ְִִִִֵָָָָָָהראׁשֹונה,

ּבּתניא  הּוא 36(ּכמבאר הרי זֹו ּתׁשּוקה ּומּצד ,( ְְְֲִֵַַַַָָָֹ

מהמציאּות  ּגם הינּו, לגמרי. מּמציאּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַמתּבּטל

ּבזה, והענין ּכּנ"ל. אין, הּוא ׁשּמציאּותֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָּדאֹור

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת ידּועה ׁשּבמקֹום 37ּדהּנה ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ּובזה  ּכּולֹו, נמצא הּוא ׁשם - אדם ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָׁשרצֹונֹו

ּׁשּכתּוב  מה לֹו,38מבאר מּמעל עֹומדים ׂשרפים ְְְִִִֵֶַַַָָָ

מּמעל  עֹומדים ׁשּיהיּו ׁשּי אי ְְְְִִִִֵֶַַַָָּדלכאֹורה

ּותׁשּוקת  ׁשרצֹון ּדכיון הּוא, הענין א ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלּׁשכינה.
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ע'34) מנ"א סה"מ (תו"מ תשכ"ד לחושך שם קץ ד"ה גם וראה ואילך. פרע"ט ח"א תער"ב המשך ראה - לקמן בהבא

ואילך). שם.35)קנג א ובהערה 239 ע' תש"ח סה"מ ג. סז, יתרו תו"א וראה ה. א, בהמשך 37)פי"ט.36)בראשית הובא

וש"נ. מח. סימן הוספות טוב שם כתר וראה פר"פ. שם ב.38)תער"ב ו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האלוקיים  ה'אורות' התלבשות מעין היא הגוף באמצעות ופעולתה והארתה

ומבאר. שממשיך וכפי ב'כלים',

Úe„È ‰p‰c34ÏeËÈa ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚLושרשו ללא ÔÈ‡Âלמקורו ¿ƒ≈»«∆ƒ¿«»ƒ¿«ƒ
ומוגדרת. מוגבלת מציאות שיהיה וללא 'יישות' של LÈתחושה ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈

‰Êa'כ'ביטול האור של במהותו »∆
ÌÈÈÚו'אין' שהולך ‚' כפי שונים, ƒ¿»ƒ

ומפרט.

ÈeÏÈb ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚL ,'‡‰»∆ƒ¿«»ƒ
·e˙kL BÓk)35ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ ¿∆»«ƒ¿»¡…ƒ

ÌBÈ ¯B‡Ï,הגילוי ענין הוא ו"יום" »
ענין  שהוא ו"חושך" ל"לילה" בניגוד

BlLההעלם  ÈeÏÈb‰Â האופן ), ¿«ƒ∆
ומתגלה  מאיר האור ŒÏÚשבו ‡e‰«

˙¯k ˙e˜·„a B˙BÈ‰ È„È¿≈¡ƒ¿≈ƒ∆∆
,B¯B˜Óa נפרד ולא במקורו דבוק ƒ¿

ניכרת  הזו שהדבקות כזו בצורה ממנו

נפרד  בלתי חלק והיא בו ונרגשת

למקורו  בביטול הוא וממילא ממהותו

,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ ÔÎlL כיוון ∆»≈≈≈«»
הזו  והדביקות במקורו דבוק שהאור

"אור  לכן שלו, המהות בכל ניכרת

דומות  תכונות יש ולאור המאור" מעין

האור, מקור «≈¿ÔÂÈÎÂלמאור,
˙e‡ÈˆÓ ÈzÏa ‡e‰ ¯B‡n‰L∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ

,‡ˆÓ מקור עצמה, האלוקות ƒ¿»
שלא  מציאות היא האור, ושורש

מציאות  של והגבלות בגדרים מוגדרת

היותה, ולמרות שלנו. המושגים לפי

גדרים  לה אין אמיתית, מציאות כמובן,

מציאות, ‰‡B¯של Ìb ÔÎÏ הדבוק »≈«»
האור, מקור ‡ÔÈ,במאור, ‡e‰«ƒ

מגבילים  וגדרים 'ישות' ללא מציאות

ÌˆÚ‰ ÔÈÚÓ B˙BÈ‰Ï המופשט ƒ¿≈≈»∆∆
והגבלה. והגדרה 'ציור' מכל

,B¯B˜Óa ˙¯k ˙e˜·„a ‡e‰ ¯B‡‰L ÔÂÈÎc ,'a‰ ÔÈÚƒ¿««¿≈»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
מהותו, מעצם חלק והיא בו ונרגשת ניכרת ושרשו במקורו ≈¬‰¯Èוהדבקות

¯B‡n‰ ˙‡ LÈb¯Ó ‡e‰,האור ‰¯Èמקור B¯B˜Ó L‚¯‰ „vÓe «¿ƒ∆«»ƒ«∆¿≈¿¬≈
Ïha˙Ó ‡e‰ חשיבות כל לו אין מקורו לעומת כיצד חש הוא Ú„כי ƒ¿«≈«

ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‰NÚpL.ומציאות 'ישות' של תחושה כל ללא ∆«¬∆ƒ¿ƒ««ƒ
CLÓ ¯·c ÏkL ÔÂÈÎc ,'‚‰ ÔÈÚÂ מהותו ומעצם BL¯LÏבטבעו ¿ƒ¿»«¿≈»∆»»»ƒ¿»¿»¿

(B¯B˜Ó ˙‡ LÈb¯nL ÔÂÈk) ¯B‡‰ ÏL BBˆ¯ ÔÎÏ ,B¯B˜Óe¿»≈¿∆»≈»∆«¿ƒ∆¿
BL¯LÂ B¯B˜Óa ÏÏkÈÏ עצמה בפני מציאות להיות להפסיק רוצה הוא ƒ»≈ƒ¿¿»¿

גדולה  לאש שנמשך קטן נר (כמו במקור כלול ולהיות ממקורה הנפרדת

בה). נכלל הוא אליה קרוב L‡kL¯וכשהוא ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿««ƒ∆«¬∆
‰BL‡¯‰ B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙È ÈÊ‡ B¯B˜Óa ÏÏÎeÈ המציאות ¿«ƒ¿¬«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ»

עצמו, בפני כדבר לכן קודם היה ‰È‡שבה B˙˜eLz ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿»ƒ
'eÎ ÏÏkÈÏ אבדן של ב'מחיר' גם ƒ»≈
שלו  Èza‡המציאות ¯‡·Ók)36 «¿…»««¿»

וטבע  למעלה לעלות האש טבע לעניין

לשונו: וזה לאלוקות, להימשך הנשמה

שישראל  פירוש אדם, נשמת ה' "נר

כאור  למשל היא נשמתם אדם הקרויים

בטבעו  למעלה תמיד שמתנענע הנר

להיפרד  בטבע חפץ האש שאור מפני

למעלה  בשורשו ולהידבק מהפתילה

הירח  גלגל שתחת הכללי האש ביסוד

שעלֿידי  ואף חיים' ב'עץ שכתוב כמו

וגם  למטה כלום יאיר ולא ייכבה זה

במציאות  אורו יתבטל בשורשו למעלה

חפץ  הוא בכך אףֿעלֿפיֿכן בשרשה,

בחינת  וכן האדם נשמת כך בטבעו.

בטבעה  וחשקה חפצה ונפש רוח

ולהידבק  הגוף מן ולצאת להיפרד

 ֿ ברוך החיים חיי בה' ומקורה בשורשה

ותתבטל  ואפס אין שתהיה הגם הוא

ממנה  יישאר ולא לגמרי במציאות שם

הראשון  ועצמותה ממהותה מאומה

וחפצה"), רצונה זה אףֿעלֿפיֿכן

BÊ ‰˜eLz „vÓe להיות האור, של ƒ«¿»
במקורו, Ïha˙Óכלול ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈

,eÈ‰ .È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«¿≈«¿
B‡c¯שמתבטל  ˙e‡ÈˆÓ‰Ó Ìb«≈«¿ƒ¿

Ï"pk ,ÔÈ‡ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«ƒ««
מציאות  ולא 'אין' שהוא ולמרות

שיש  היינו 'ישות', תחושת עם מוגדרת

ושאיפתו  להתבטל רוצה הוא זו ממציאות גם ו'עדינה', 'דקה' מאד מציאות לו

במקורו. כלול להיות היא ותשוקתו

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â37ÌB˜ÓaL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»««««≈∆¿»
Ì„‡ ÏL BBˆ¯L נמצא הוא שבפועל אף שואף, הוא שאליו המקום ∆¿∆»»

- משם רחוק אחר, Ó·‡¯במקום ‰Ê·e ,BÏek ‡ˆÓ ‡e‰ ÌL»ƒ¿»»∆¿»≈
e˙kM·הבעלֿשםֿטוב  ‰Ó38 העליונים העולמות על ישעיה בנבואת «∆»

ÌÈÙ¯N עליונים CiLמלאכים CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,BÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ¿»ƒ¿ƒƒ««¿ƒ¿»≈«»
eÈ‰iL מלאכים‰ÈÎMÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ברור והרי עצמה, ∆ƒ¿¿ƒƒ«««¿ƒ»

עצמה? מהשכינה במדרגה למטה הם שהמלאכים
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ׁשּלמעלה  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ליּכלל הּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָהּׂשרפים

מּמעל  עצמם הם עֹומדים לכן ׁשכינה, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמּבחינת

נמצא  הּוא ׁשם - אדם ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבמקֹום ּכי ְְְִִֶֶָָָָָלֹו,

מֹוׁשל  הרצֹון ׁשהרי ּבפׁשטּות, ּגם מּובן וכן ְְְֲֵֵֵֶַַָָָּכּולֹו.

ּבאיזה  ּכׁשרֹוצה ולכן הּכחֹות, ּכל על ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹוׁשֹולט

מיט) זי מיט (נעמט עּמֹו נֹוטל הרצֹון אזי ְֲִִִִֵֶַָָָָּדבר,

עד  רֹוצה, הּוא ׁשּבֹו הּדבר אל הּכחֹות ּכל ֶֶֶֶַַַָָָֹאת

נכללת  מציאּותֹו ׁשּכל ּכּולֹו, הּוא ׁשם ְְְִִִֶֶֶֶָָָׁשּנמצא

מציאּותֹו, מּכל ׁשּמתּבּטל והינּו ׁשרֹוצה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּדבר

(הרּגׁש) רק נׁשאר ולא הרצֹון, מּמציאּות ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּגם

ּביטּול  מעלת מּובן ּומּזה רֹוצה. ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָהּדבר

ּבמקֹורֹו, להּכלל והּתׁשּוקה הרצֹון מּצד ְְְְִִִֵַַָָָָָהאֹור

ּדאֹור, מהמציאּות ּגם מתּבּטל ֿ זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַׁשעלֿידי

אין. הּוא ְִִֶַָׁשענינֹו

הּנ"ל eiË¯Ù·e˙ו) ענינים ג' הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ

מדרגֹות  ּבג' הם האֹור, ְְְִֵֵַָּבביטּול

והעני  יׁשׁשֹונֹות. ׁשּבאֹורֹות ידּוע ּדהּנה ּבזה, ן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכלים, הּמתלּבׁשים אֹורֹות מדרגֹות, ג' ְְְְְִִִִֵֵַַַָּבכללּות

הם  אבל ּבכלים מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאֹורֹות

מּגדר  ׁשּלמעלה ואֹורֹות ּבכלים, התלּבׁשּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּבגדר

ּבביטּול  הא' ענין והּנה, ּבכלים. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָהתלּבׁשּות

ׁשּבֹו הּגילּוי ענין מּצד הּוא ׁשהּביטּול ְִִִִֶֶַַַַָהאֹור,

ּבדבקּות  היֹותֹו עלֿידי הּוא ׁשהּגילּוי ְְְֱִִֵֵֵֶַַָ(ּדכיון

אין, הּוא לכן מקֹור ֹו, ּומעין ּבמקֹורֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָנּכרת

הּמתלּבׁשים  האֹורֹות ּבבחינת זה הרי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָּכּנ"ל),

ּבעיקר  הּוא ׁשּבאֹור הּגילּוי ענין ּכי ְְְִִִִִֵֶַַָָּבכלים,

האֹור  ׁשעיקר וכּידּוע ּבכלים, התלּבׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

זה  הרי ּומתּגּלה, מאיר  ׁשהּוא ׁשּבאֹור, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָוהּגילּוי

ׁשהּביטּול  האֹור, ּבביטּול הּב' וענין הּכלים. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּדר

האֹורֹות  ּבבחינת זה הרי מקֹורֹו, הרּגׁש מּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּוא

ּבענין  ההֹוספה ּכי ּבכלים, מהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשּמּצד  הּביטּול על מקֹורֹו הרּגׁש ׁשּמּצד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַהּביטּול

מקֹורֹו הרּגׁש ׁשּמּצד הּוא - ׁשּבֹו הּגילּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַענין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯O‰ ˙˜eL˙e ÔBˆ¯L ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡‡e‰ ÌÈÙ «»ƒ¿»¿≈»∆¿¿««¿»ƒ

לדבוק  ÏÚÓlL‰בשכינה להתעלות, ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÏÏkÈÏƒ»≈¿≈∆¿«¿»
,‰ÈÎL ˙ÈÁaÓ מציאותם את ÌÓˆÚולאבד Ì‰ ÌÈ„ÓBÚ ÔÎÏ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈¿ƒ≈«¿»

Ì„‡ ÏL BBˆ¯L ÌB˜Óa Èk ,BÏ ÏÚnÓ שואף הוא ואליו ƒ««ƒ¿»∆¿∆»»
- BÏekומשתוקק ‡ˆÓ ‡e‰ ÌL»ƒ¿»

השכינה. אל שהתעלו נחשב זה והרי

,˙eËLÙa Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ מצד ¿≈»«¿«¿
במלאכים  רק (ולא האדם טבע

עליונים) ‰¯ˆÔBבעולמות È¯‰L∆¬≈»»
הנפש  של כללית ונטייה כללי כוח הוא

הרצון  Ïkולכן ÏÚ ËÏBLÂ ÏLBÓ≈¿≈«»
˙BÁk‰,הפרטיים‰ˆB¯Lk ÔÎÏÂ «…¿»≈¿∆∆

c·¯האדם  ‰ÊÈ‡a חזק ברצון ¿≈∆»»
לזה, נוטה ÏËBונפשו ÔBˆ¯‰ ÈÊ‡¬«»»≈

ËÈÓ CÈÊ ËÈÓ ËÓÚ) BnÚƒ∆¿ƒƒƒ
ובעקבותיו  איתו Ïkלוקח ˙‡ (∆»

˙BÁk‰ יפנו הכוחות שכל וגורם «…
ונמשכים  נוטים ‰c·¯ויהיו Ï‡∆«»»

‡ˆÓpL „Ú ,‰ˆB¯ ‡e‰ BaL∆∆«∆ƒ¿»
,BÏek ‡e‰ ÌL פרט רק ולא »

הנפש, מכוחות «∆ÏkLמסוים
B˙e‡ÈˆÓ כוחות כל עם האדם של ¿ƒ

B¯Lˆ‰נפשו  ¯·ca ˙ÏÏÎƒ¿∆∆«»»∆∆
ומשתוקק, שואף הוא ¿»¿eÈ‰Âואליו

Ìb ,B˙e‡ÈˆÓ ÏkÓ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«
,ÔBˆ¯‰ ˙e‡ÈˆnÓ נוטה וכולו ƒ¿ƒ»»

הוא  ואליו רוצה הוא שבו הדבר אחר

אל  הרצון שגם כך כדי עד משתוקק

בפני  כמציאות ונרגש ניכר לא הדבר

L‡¯עצמה  ‡ÏÂ אלא˜¯ ¿…ƒ¿»«
¯·c‰ (Lb¯‰) עצמו‡e‰L ∆¿≈«»»∆

(הרגשי)ואין ¯Bˆ‰האדם  בעולמו ∆
עצמו. הדבר Ô·eÓאלא ‰fÓeƒ∆»

¯B‡‰ ÏeËÈa ˙ÏÚÓ מקורו אל «¬«ƒ»
eLz‰Â˜‰ושורשו  ÔBˆ¯‰ „vÓƒ«»»¿«¿»

(כמו  מהותו מעצם באור שנמצאת

כמובא  למעלה, לעלות האש בטבע

B¯B˜Óaלעיל) ÏÏk‰Ï למרות ¿ƒ»≈ƒ¿
מציאותו  כל את יאבד זה ידי שעל

עצמו, בפני ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כדבר
במקורו  מההתכללות כתוצאה

,¯B‡c ˙e‡ÈˆÓ‰Ó Ìb Ïha˙Óƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿
ÔÈ‡ ‡e‰ BÈÚL לו אין כבר כי ∆ƒ¿»«ƒ

(בדומה  כלל משלו מוגדרת מציאות

ומשתוקק  שואף והוא חזק רצון לאדם יש שכאשר הרצון בענין לעיל לאמור

של  לא אפילו אחרת, מציאות של) (הרגש לו ואין נמצא" הוא "שם אליו,

עצמו. הרצון מציאות

¯B‡‰ ÏeËÈ·a Ï"p‰ ÌÈÈÚ '‚ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e (Âƒ¿»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿ƒ»
'מעין  הוא ולכן במקורו שדבוק עלֿידי מתגלה (שהאור ושרשו למקורו

מקורו; את שמרגיש מפני מתבטל שהאור 'אין'; הוא האור וממילא המאור'

במקורו) להתכלל ושואף רוצה BBL˙,שהרצון ˙B‚¯„Ó '‚a Ì‰ כפי ≈¿«¿≈
ומבאר. Êa‰,שממשיך ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆

LÈ ˙B¯B‡aL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆»≈
˙B¯B‡ ,˙B‚¯„Ó '‚ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿≈
˙B¯B‡ ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ
בכלים  להתלבש מבלי ומאירים בפועל

ומגבילים  ‰Ìמגדירים Ï·‡ ֿ עלֿכל ¬»≈
של a‚„¯פנים  ואפשרות ¿∆∆

˙B¯B‡Â ,ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
˙eLaÏ˙‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿

ÌÈÏÎa.בכלים שיתלבשו יתכן ולא ¿≈ƒ
ÏeËÈ·a '‡‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ
„vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰L ,¯B‡‰»∆«ƒƒ«
ÔÂÈÎc) BaL ÈeÏÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆¿≈»
B˙BÈ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ«¿≈¡
ÔÈÚÓe B¯B˜Óa ˙¯k ˙e˜·„aƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿≈≈

,B¯B˜Ó הוא שלו הגילוי כל ובעצם ¿
מקורו  של ‡ÔÈ,הארה ‡e‰ ÔÎÏ»≈«ƒ

עצמו, בפני מציאות »»Ï"pk),ולא
האור  ביטול של זו Ê‰ובחינה È¯‰¬≈∆

ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏÎa,בפועלÈeÏÈb‰ ÔÈÚ Èk ¿≈ƒƒƒ¿««ƒ
¯B‡aL ופועל מאיר שהוא והעובדה ∆»

חוץ כלפי È„ÈŒÏÚגם ¯˜ÈÚa ‡e‰¿ƒ»«¿≈
Úe„iÎÂ ,ÌÈÏÎa B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ¿«»«

וחסידות  ‰‡B¯בקבלה ¯˜ÈÚL∆ƒ«»
¯È‡Ó ‡e‰L ,¯B‡aL ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆»∆≈ƒ

‰lb˙Óe,לאחרים ביחס ‰¯Èופועל ƒ¿«∆¬≈
ÌÈÏk‰ C¯c ‰Ê האמצעי שהם ∆∆∆«≈ƒ

ופועל. ומתגלה מאיר האור שדרכו

,¯B‡‰ ÏeËÈ·a 'a‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»
Lb¯‰ „vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰L∆«ƒƒ«∆¿≈

,B¯B˜Ó ונרגש ניכר שמקורו וכיוון ¿
ולא  אליו ובטל בו דבוק הוא הרי בו

עצמו, בפני כמציאות ≈¬‰¯Èמתבטא
‰ÏÚÓlL ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ‰Ê∆ƒ¿ƒ«»∆¿«¿»
Èk ,ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿¿≈ƒƒ

‰ÙÒB‰‰ והיתרוןÔÈÚa «»»¿ƒ¿«
B¯B˜Ó Lb¯‰ „vnL ÏeËÈa‰«ƒ∆ƒ«∆¿≈¿
ÔÈÚ „vnL ÏeËÈa‰ ÏÚ««ƒ∆ƒ«ƒ¿«

BaL ÈeÏÈb‰ במקור מהדביקות כתוצאה הגילוי מפני הביטול שגם (אף «ƒ∆
- נעלה) ביטול Ïha˙Óהוא B¯B˜Ó Lb¯‰ „vnL ‡e‰ האורÌb ∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈«

,ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ÔÈÚÓ,מאיר B¯B˜Óואינו ˙‡ LÈb¯nL ÔÂÈÎc ≈ƒ¿«»¿«ƒ¿≈»∆«¿ƒ∆¿
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יי g"kyz'd ,gqt ly oexg`

ידּוע  ּדהּנה ּביטּול 34וגּוף. הּוא האֹור ׁשענין ְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשענין  הא', ענינים. ג' ּבזה יׁש ּובפרטּיּות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין.

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו ּגילּוי הּוא אלקים 35האֹור וּיקרא ְְֱִִִֶַָָָֹ

היֹותֹו עלֿידי הּוא ׁשּלֹו והּגילּוי יֹום), ְְֱִֵֶַַָלאֹור

הּמאֹור, מעין הּוא ׁשּלכן ּבמקֹורֹו, נּכרת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבדבקּות

לכן  נמצא, מציאּות ּבלּתי הּוא ׁשהּמאֹור ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוכיון

ענין  העצם. מעין להיֹותֹו אין, הּוא האֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָּגם

ּבמקֹורֹו, נּכרת ּבדבקּות הּוא ׁשהאֹור ּדכיון ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָהּב',

מ  הרגׁש ּומּצד הּמאֹור, את מרּגיׁש הּוא קֹורֹוהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

וענין  אין. ּבבחינת ׁשּנעׂשה עד מתּבּטל הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהרי

לכן  ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו נמׁש ּדבר ׁשּכל ּדכיון ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָהג',

מקֹורֹו) את ׁשּמרּגיׁש (ּכיון האֹור ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָרצֹונֹו

ּדאףֿעלּֿפי  והינּו, וׁשרׁשֹו. ּבמקֹורֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָליּכלל

מּמציאּותֹו יתּבּטל אזי ּבמקֹורֹו יּוכלל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַׁשּכאׁשר

כּו' ליּכלל היא ּתׁשּוקתֹו מּכלֿמקֹום ְִִִִֵָָָָָָהראׁשֹונה,

ּבּתניא  הּוא 36(ּכמבאר הרי זֹו ּתׁשּוקה ּומּצד ,( ְְְֲִֵַַַַָָָֹ

מהמציאּות  ּגם הינּו, לגמרי. מּמציאּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַמתּבּטל

ּבזה, והענין ּכּנ"ל. אין, הּוא ׁשּמציאּותֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָּדאֹור

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּתֹורת ידּועה ׁשּבמקֹום 37ּדהּנה ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ּובזה  ּכּולֹו, נמצא הּוא ׁשם - אדם ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָׁשרצֹונֹו

ּׁשּכתּוב  מה לֹו,38מבאר מּמעל עֹומדים ׂשרפים ְְְִִִֵֶַַַָָָ

מּמעל  עֹומדים ׁשּיהיּו ׁשּי אי ְְְְִִִִֵֶַַַָָּדלכאֹורה

ּותׁשּוקת  ׁשרצֹון ּדכיון הּוא, הענין א ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלּׁשכינה.
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ע'34) מנ"א סה"מ (תו"מ תשכ"ד לחושך שם קץ ד"ה גם וראה ואילך. פרע"ט ח"א תער"ב המשך ראה - לקמן בהבא

ואילך). שם.35)קנג א ובהערה 239 ע' תש"ח סה"מ ג. סז, יתרו תו"א וראה ה. א, בהמשך 37)פי"ט.36)בראשית הובא

וש"נ. מח. סימן הוספות טוב שם כתר וראה פר"פ. שם ב.38)תער"ב ו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האלוקיים  ה'אורות' התלבשות מעין היא הגוף באמצעות ופעולתה והארתה

ומבאר. שממשיך וכפי ב'כלים',

Úe„È ‰p‰c34ÏeËÈa ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚLושרשו ללא ÔÈ‡Âלמקורו ¿ƒ≈»«∆ƒ¿«»ƒ¿«ƒ
ומוגדרת. מוגבלת מציאות שיהיה וללא 'יישות' של LÈתחושה ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈

‰Êa'כ'ביטול האור של במהותו »∆
ÌÈÈÚו'אין' שהולך ‚' כפי שונים, ƒ¿»ƒ

ומפרט.

ÈeÏÈb ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈÚL ,'‡‰»∆ƒ¿«»ƒ
·e˙kL BÓk)35ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ ¿∆»«ƒ¿»¡…ƒ

ÌBÈ ¯B‡Ï,הגילוי ענין הוא ו"יום" »
ענין  שהוא ו"חושך" ל"לילה" בניגוד

BlLההעלם  ÈeÏÈb‰Â האופן ), ¿«ƒ∆
ומתגלה  מאיר האור ŒÏÚשבו ‡e‰«

˙¯k ˙e˜·„a B˙BÈ‰ È„È¿≈¡ƒ¿≈ƒ∆∆
,B¯B˜Óa נפרד ולא במקורו דבוק ƒ¿

ניכרת  הזו שהדבקות כזו בצורה ממנו

נפרד  בלתי חלק והיא בו ונרגשת

למקורו  בביטול הוא וממילא ממהותו

,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ ÔÎlL כיוון ∆»≈≈≈«»
הזו  והדביקות במקורו דבוק שהאור

"אור  לכן שלו, המהות בכל ניכרת

דומות  תכונות יש ולאור המאור" מעין

האור, מקור «≈¿ÔÂÈÎÂלמאור,
˙e‡ÈˆÓ ÈzÏa ‡e‰ ¯B‡n‰L∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ

,‡ˆÓ מקור עצמה, האלוקות ƒ¿»
שלא  מציאות היא האור, ושורש

מציאות  של והגבלות בגדרים מוגדרת

היותה, ולמרות שלנו. המושגים לפי

גדרים  לה אין אמיתית, מציאות כמובן,

מציאות, ‰‡B¯של Ìb ÔÎÏ הדבוק »≈«»
האור, מקור ‡ÔÈ,במאור, ‡e‰«ƒ

מגבילים  וגדרים 'ישות' ללא מציאות

ÌˆÚ‰ ÔÈÚÓ B˙BÈ‰Ï המופשט ƒ¿≈≈»∆∆
והגבלה. והגדרה 'ציור' מכל

,B¯B˜Óa ˙¯k ˙e˜·„a ‡e‰ ¯B‡‰L ÔÂÈÎc ,'a‰ ÔÈÚƒ¿««¿≈»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
מהותו, מעצם חלק והיא בו ונרגשת ניכרת ושרשו במקורו ≈¬‰¯Èוהדבקות

¯B‡n‰ ˙‡ LÈb¯Ó ‡e‰,האור ‰¯Èמקור B¯B˜Ó L‚¯‰ „vÓe «¿ƒ∆«»ƒ«∆¿≈¿¬≈
Ïha˙Ó ‡e‰ חשיבות כל לו אין מקורו לעומת כיצד חש הוא Ú„כי ƒ¿«≈«

ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‰NÚpL.ומציאות 'ישות' של תחושה כל ללא ∆«¬∆ƒ¿ƒ««ƒ
CLÓ ¯·c ÏkL ÔÂÈÎc ,'‚‰ ÔÈÚÂ מהותו ומעצם BL¯LÏבטבעו ¿ƒ¿»«¿≈»∆»»»ƒ¿»¿»¿

(B¯B˜Ó ˙‡ LÈb¯nL ÔÂÈk) ¯B‡‰ ÏL BBˆ¯ ÔÎÏ ,B¯B˜Óe¿»≈¿∆»≈»∆«¿ƒ∆¿
BL¯LÂ B¯B˜Óa ÏÏkÈÏ עצמה בפני מציאות להיות להפסיק רוצה הוא ƒ»≈ƒ¿¿»¿

גדולה  לאש שנמשך קטן נר (כמו במקור כלול ולהיות ממקורה הנפרדת

בה). נכלל הוא אליה קרוב L‡kL¯וכשהוא ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿««ƒ∆«¬∆
‰BL‡¯‰ B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙È ÈÊ‡ B¯B˜Óa ÏÏÎeÈ המציאות ¿«ƒ¿¬«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ»

עצמו, בפני כדבר לכן קודם היה ‰È‡שבה B˙˜eLz ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿»ƒ
'eÎ ÏÏkÈÏ אבדן של ב'מחיר' גם ƒ»≈
שלו  Èza‡המציאות ¯‡·Ók)36 «¿…»««¿»

וטבע  למעלה לעלות האש טבע לעניין

לשונו: וזה לאלוקות, להימשך הנשמה

שישראל  פירוש אדם, נשמת ה' "נר

כאור  למשל היא נשמתם אדם הקרויים

בטבעו  למעלה תמיד שמתנענע הנר

להיפרד  בטבע חפץ האש שאור מפני

למעלה  בשורשו ולהידבק מהפתילה

הירח  גלגל שתחת הכללי האש ביסוד

שעלֿידי  ואף חיים' ב'עץ שכתוב כמו

וגם  למטה כלום יאיר ולא ייכבה זה

במציאות  אורו יתבטל בשורשו למעלה

חפץ  הוא בכך אףֿעלֿפיֿכן בשרשה,

בחינת  וכן האדם נשמת כך בטבעו.

בטבעה  וחשקה חפצה ונפש רוח

ולהידבק  הגוף מן ולצאת להיפרד

 ֿ ברוך החיים חיי בה' ומקורה בשורשה

ותתבטל  ואפס אין שתהיה הגם הוא

ממנה  יישאר ולא לגמרי במציאות שם

הראשון  ועצמותה ממהותה מאומה

וחפצה"), רצונה זה אףֿעלֿפיֿכן

BÊ ‰˜eLz „vÓe להיות האור, של ƒ«¿»
במקורו, Ïha˙Óכלול ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈

,eÈ‰ .È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«¿≈«¿
B‡c¯שמתבטל  ˙e‡ÈˆÓ‰Ó Ìb«≈«¿ƒ¿

Ï"pk ,ÔÈ‡ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«ƒ««
מציאות  ולא 'אין' שהוא ולמרות

שיש  היינו 'ישות', תחושת עם מוגדרת

ושאיפתו  להתבטל רוצה הוא זו ממציאות גם ו'עדינה', 'דקה' מאד מציאות לו

במקורו. כלול להיות היא ותשוקתו

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â37ÌB˜ÓaL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»««««≈∆¿»
Ì„‡ ÏL BBˆ¯L נמצא הוא שבפועל אף שואף, הוא שאליו המקום ∆¿∆»»

- משם רחוק אחר, Ó·‡¯במקום ‰Ê·e ,BÏek ‡ˆÓ ‡e‰ ÌL»ƒ¿»»∆¿»≈
e˙kM·הבעלֿשםֿטוב  ‰Ó38 העליונים העולמות על ישעיה בנבואת «∆»

ÌÈÙ¯N עליונים CiLמלאכים CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,BÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ¿»ƒ¿ƒƒ««¿ƒ¿»≈«»
eÈ‰iL מלאכים‰ÈÎMÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ברור והרי עצמה, ∆ƒ¿¿ƒƒ«««¿ƒ»

עצמה? מהשכינה במדרגה למטה הם שהמלאכים
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

ׁשּלמעלה  ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ליּכלל הּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָהּׂשרפים

מּמעל  עצמם הם עֹומדים לכן ׁשכינה, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמּבחינת

נמצא  הּוא ׁשם - אדם ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבמקֹום ּכי ְְְִִֶֶָָָָָלֹו,

מֹוׁשל  הרצֹון ׁשהרי ּבפׁשטּות, ּגם מּובן וכן ְְְֲֵֵֵֶַַָָָּכּולֹו.

ּבאיזה  ּכׁשרֹוצה ולכן הּכחֹות, ּכל על ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹוׁשֹולט

מיט) זי מיט (נעמט עּמֹו נֹוטל הרצֹון אזי ְֲִִִִֵֶַָָָָּדבר,

עד  רֹוצה, הּוא ׁשּבֹו הּדבר אל הּכחֹות ּכל ֶֶֶֶַַַָָָֹאת

נכללת  מציאּותֹו ׁשּכל ּכּולֹו, הּוא ׁשם ְְְִִִֶֶֶֶָָָׁשּנמצא

מציאּותֹו, מּכל ׁשּמתּבּטל והינּו ׁשרֹוצה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּדבר

(הרּגׁש) רק נׁשאר ולא הרצֹון, מּמציאּות ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּגם

ּביטּול  מעלת מּובן ּומּזה רֹוצה. ׁשהּוא ֲִִֶֶֶַַַָָָהּדבר

ּבמקֹורֹו, להּכלל והּתׁשּוקה הרצֹון מּצד ְְְְִִִֵַַָָָָָהאֹור

ּדאֹור, מהמציאּות ּגם מתּבּטל ֿ זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַׁשעלֿידי

אין. הּוא ְִִֶַָׁשענינֹו

הּנ"ל eiË¯Ù·e˙ו) ענינים ג' הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ

מדרגֹות  ּבג' הם האֹור, ְְְִֵֵַָּבביטּול

והעני  יׁשׁשֹונֹות. ׁשּבאֹורֹות ידּוע ּדהּנה ּבזה, ן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכלים, הּמתלּבׁשים אֹורֹות מדרגֹות, ג' ְְְְְִִִִֵֵַַַָּבכללּות

הם  אבל ּבכלים מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאֹורֹות

מּגדר  ׁשּלמעלה ואֹורֹות ּבכלים, התלּבׁשּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּבגדר

ּבביטּול  הא' ענין והּנה, ּבכלים. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָהתלּבׁשּות

ׁשּבֹו הּגילּוי ענין מּצד הּוא ׁשהּביטּול ְִִִִֶֶַַַַָהאֹור,

ּבדבקּות  היֹותֹו עלֿידי הּוא ׁשהּגילּוי ְְְֱִִֵֵֵֶַַָ(ּדכיון

אין, הּוא לכן מקֹור ֹו, ּומעין ּבמקֹורֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָנּכרת

הּמתלּבׁשים  האֹורֹות ּבבחינת זה הרי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָּכּנ"ל),

ּבעיקר  הּוא ׁשּבאֹור הּגילּוי ענין ּכי ְְְִִִִִֵֶַַָָּבכלים,

האֹור  ׁשעיקר וכּידּוע ּבכלים, התלּבׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

זה  הרי ּומתּגּלה, מאיר  ׁשהּוא ׁשּבאֹור, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָוהּגילּוי

ׁשהּביטּול  האֹור, ּבביטּול הּב' וענין הּכלים. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּדר

האֹורֹות  ּבבחינת זה הרי מקֹורֹו, הרּגׁש מּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּוא

ּבענין  ההֹוספה ּכי ּבכלים, מהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשּמּצד  הּביטּול על מקֹורֹו הרּגׁש ׁשּמּצד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַהּביטּול

מקֹורֹו הרּגׁש ׁשּמּצד הּוא - ׁשּבֹו הּגילּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַענין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯O‰ ˙˜eL˙e ÔBˆ¯L ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡‡e‰ ÌÈÙ «»ƒ¿»¿≈»∆¿¿««¿»ƒ

לדבוק  ÏÚÓlL‰בשכינה להתעלות, ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÏÏkÈÏƒ»≈¿≈∆¿«¿»
,‰ÈÎL ˙ÈÁaÓ מציאותם את ÌÓˆÚולאבד Ì‰ ÌÈ„ÓBÚ ÔÎÏ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈¿ƒ≈«¿»

Ì„‡ ÏL BBˆ¯L ÌB˜Óa Èk ,BÏ ÏÚnÓ שואף הוא ואליו ƒ««ƒ¿»∆¿∆»»
- BÏekומשתוקק ‡ˆÓ ‡e‰ ÌL»ƒ¿»

השכינה. אל שהתעלו נחשב זה והרי

,˙eËLÙa Ìb Ô·eÓ ÔÎÂ מצד ¿≈»«¿«¿
במלאכים  רק (ולא האדם טבע

עליונים) ‰¯ˆÔBבעולמות È¯‰L∆¬≈»»
הנפש  של כללית ונטייה כללי כוח הוא

הרצון  Ïkולכן ÏÚ ËÏBLÂ ÏLBÓ≈¿≈«»
˙BÁk‰,הפרטיים‰ˆB¯Lk ÔÎÏÂ «…¿»≈¿∆∆

c·¯האדם  ‰ÊÈ‡a חזק ברצון ¿≈∆»»
לזה, נוטה ÏËBונפשו ÔBˆ¯‰ ÈÊ‡¬«»»≈

ËÈÓ CÈÊ ËÈÓ ËÓÚ) BnÚƒ∆¿ƒƒƒ
ובעקבותיו  איתו Ïkלוקח ˙‡ (∆»

˙BÁk‰ יפנו הכוחות שכל וגורם «…
ונמשכים  נוטים ‰c·¯ויהיו Ï‡∆«»»

‡ˆÓpL „Ú ,‰ˆB¯ ‡e‰ BaL∆∆«∆ƒ¿»
,BÏek ‡e‰ ÌL פרט רק ולא »

הנפש, מכוחות «∆ÏkLמסוים
B˙e‡ÈˆÓ כוחות כל עם האדם של ¿ƒ

B¯Lˆ‰נפשו  ¯·ca ˙ÏÏÎƒ¿∆∆«»»∆∆
ומשתוקק, שואף הוא ¿»¿eÈ‰Âואליו

Ìb ,B˙e‡ÈˆÓ ÏkÓ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«
,ÔBˆ¯‰ ˙e‡ÈˆnÓ נוטה וכולו ƒ¿ƒ»»

הוא  ואליו רוצה הוא שבו הדבר אחר

אל  הרצון שגם כך כדי עד משתוקק

בפני  כמציאות ונרגש ניכר לא הדבר

L‡¯עצמה  ‡ÏÂ אלא˜¯ ¿…ƒ¿»«
¯·c‰ (Lb¯‰) עצמו‡e‰L ∆¿≈«»»∆

(הרגשי)ואין ¯Bˆ‰האדם  בעולמו ∆
עצמו. הדבר Ô·eÓאלא ‰fÓeƒ∆»

¯B‡‰ ÏeËÈa ˙ÏÚÓ מקורו אל «¬«ƒ»
eLz‰Â˜‰ושורשו  ÔBˆ¯‰ „vÓƒ«»»¿«¿»

(כמו  מהותו מעצם באור שנמצאת

כמובא  למעלה, לעלות האש בטבע

B¯B˜Óaלעיל) ÏÏk‰Ï למרות ¿ƒ»≈ƒ¿
מציאותו  כל את יאבד זה ידי שעל

עצמו, בפני ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כדבר
במקורו  מההתכללות כתוצאה

,¯B‡c ˙e‡ÈˆÓ‰Ó Ìb Ïha˙Óƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿
ÔÈ‡ ‡e‰ BÈÚL לו אין כבר כי ∆ƒ¿»«ƒ

(בדומה  כלל משלו מוגדרת מציאות

ומשתוקק  שואף והוא חזק רצון לאדם יש שכאשר הרצון בענין לעיל לאמור

של  לא אפילו אחרת, מציאות של) (הרגש לו ואין נמצא" הוא "שם אליו,

עצמו. הרצון מציאות

¯B‡‰ ÏeËÈ·a Ï"p‰ ÌÈÈÚ '‚ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e (Âƒ¿»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿ƒ»
'מעין  הוא ולכן במקורו שדבוק עלֿידי מתגלה (שהאור ושרשו למקורו

מקורו; את שמרגיש מפני מתבטל שהאור 'אין'; הוא האור וממילא המאור'

במקורו) להתכלל ושואף רוצה BBL˙,שהרצון ˙B‚¯„Ó '‚a Ì‰ כפי ≈¿«¿≈
ומבאר. Êa‰,שממשיך ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆

LÈ ˙B¯B‡aL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆»≈
˙B¯B‡ ,˙B‚¯„Ó '‚ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿≈
˙B¯B‡ ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ
בכלים  להתלבש מבלי ומאירים בפועל

ומגבילים  ‰Ìמגדירים Ï·‡ ֿ עלֿכל ¬»≈
של a‚„¯פנים  ואפשרות ¿∆∆

˙B¯B‡Â ,ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
˙eLaÏ˙‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿

ÌÈÏÎa.בכלים שיתלבשו יתכן ולא ¿≈ƒ
ÏeËÈ·a '‡‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ
„vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰L ,¯B‡‰»∆«ƒƒ«
ÔÂÈÎc) BaL ÈeÏÈb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆¿≈»
B˙BÈ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ«¿≈¡
ÔÈÚÓe B¯B˜Óa ˙¯k ˙e˜·„aƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿≈≈

,B¯B˜Ó הוא שלו הגילוי כל ובעצם ¿
מקורו  של ‡ÔÈ,הארה ‡e‰ ÔÎÏ»≈«ƒ

עצמו, בפני מציאות »»Ï"pk),ולא
האור  ביטול של זו Ê‰ובחינה È¯‰¬≈∆

ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏÎa,בפועלÈeÏÈb‰ ÔÈÚ Èk ¿≈ƒƒƒ¿««ƒ
¯B‡aL ופועל מאיר שהוא והעובדה ∆»

חוץ כלפי È„ÈŒÏÚגם ¯˜ÈÚa ‡e‰¿ƒ»«¿≈
Úe„iÎÂ ,ÌÈÏÎa B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ¿«»«

וחסידות  ‰‡B¯בקבלה ¯˜ÈÚL∆ƒ«»
¯È‡Ó ‡e‰L ,¯B‡aL ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆»∆≈ƒ

‰lb˙Óe,לאחרים ביחס ‰¯Èופועל ƒ¿«∆¬≈
ÌÈÏk‰ C¯c ‰Ê האמצעי שהם ∆∆∆«≈ƒ

ופועל. ומתגלה מאיר האור שדרכו

,¯B‡‰ ÏeËÈ·a 'a‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»
Lb¯‰ „vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰L∆«ƒƒ«∆¿≈

,B¯B˜Ó ונרגש ניכר שמקורו וכיוון ¿
ולא  אליו ובטל בו דבוק הוא הרי בו

עצמו, בפני כמציאות ≈¬‰¯Èמתבטא
‰ÏÚÓlL ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ‰Ê∆ƒ¿ƒ«»∆¿«¿»
Èk ,ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó≈ƒ¿«¿¿≈ƒƒ

‰ÙÒB‰‰ והיתרוןÔÈÚa «»»¿ƒ¿«
B¯B˜Ó Lb¯‰ „vnL ÏeËÈa‰«ƒ∆ƒ«∆¿≈¿
ÔÈÚ „vnL ÏeËÈa‰ ÏÚ««ƒ∆ƒ«ƒ¿«

BaL ÈeÏÈb‰ במקור מהדביקות כתוצאה הגילוי מפני הביטול שגם (אף «ƒ∆
- נעלה) ביטול Ïha˙Óהוא B¯B˜Ó Lb¯‰ „vnL ‡e‰ האורÌb ∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈«

,ÈeÏÈb‰Â ¯B‡‰ ÔÈÚÓ,מאיר B¯B˜Óואינו ˙‡ LÈb¯nL ÔÂÈÎc ≈ƒ¿«»¿«ƒ¿≈»∆«¿ƒ∆¿
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g"kyz'dיב ,gqt ly oexg`

ׁשּמרּגיׁש ּדכיון והּגילּוי, האֹור מענין ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמתּבּטל

ּפסק  וכּידּוע ׁשּיאיר, איֿאפׁשר הרי מקֹורֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאת

ּבבת 39ההלכה  מחׁשבֹות ּב' ׁשּיהיּו ׁשאיֿאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

מקֹורֹו, את ּו)מרּגיׁש (חֹוׁשב ּכׁשהאֹור ולכן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָאחת,

ׁשּבֹו, והּגילּוי האֹור ענין ׁשּיּורּגׁש איֿאפׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָאזי

ּבכלים  ההתלּבׁשּות מענין הּוא מתּבּטל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָּובמילא

היֹות  ּדעם והינּו, ּומתּגּלה. מאיר הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָׁשעלֿידם

ּבכלים, התלּבׁשּות ּבגדר הּוא עצמֹו מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשהאֹור

למעלה  נעׂשה מקֹורֹו הרּגׁש מּצד ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום

האֹור, ּבביטּול הג' וענין כּו'. התלּבׁשּות ְְְְְְִִִִֵַַַָָמענין

הרי  ּבמקֹורֹו, ליּכלל רצֹונֹו מּצד הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשהּביטּול

מּגדר  ׁשּלמעלה האֹור ּופנימּיּות עצם ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָזה

ּבמקֹורֹו, ליּכלל רצֹונֹו מּצד ּכי ְְְְִִִִִֵַַָהתלּבׁשּות,

ׁשּכל  וכּנ"ל לגמרי, מּמציאּותֹו הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָמתּבּטל

רֹוצה. ׁשהּוא הּדבר רק הּוא ְִֶֶַַָָָענינֹו

‰p‰Â הם הּספירֹות ּבענין ה ּנ"ל, מדרגֹות ג' ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵַַַַַ

ׁשהתחלת  ּכּידּוע וכתר, חכמה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָּבינה

ה  היא הּכלים החכמה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבבינה, יא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

חּיֹוהי  ׁשּלמעלה 40ּבחינת האֹור ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

החכמה  אֹור ּגם אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמהּכלים,

ׁשהחכמה  הּטעם וכּידּוע התלּבׁשּות, ּבגדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא

ראׁשית  ּבׁשם ׁשּיכּות 41נקראת לּה ׁשּיׁש לפי , ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

ראׁשית  ׁשהיא מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָלּספירֹות

ליּכלל 42אליהן  הרצֹון ׁשּמּצד הּביטּול אמנם . ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבגדר  ׁשאינֹו האֹור ּבבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָּבמקֹורֹו,
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סק"ג.39) בקו"א ס"ב סע"ג או"ח אדה"ז שו"ע רעג 40)ראה ע' תרצ"א (סה"מ פ"ט ותש"ח תרצ"א צאתך כימי ד"ה ראה

וש"נ. .(161 ע' חיים 41)ותש"ח עץ פ"ג. הכתר) הוא הא"ס אם (שער ג שער פרדס א). (עג, ת"ל תקו"ז ב. לא, זח"א ראה

פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב ובכ"מ.42)שער ג. כב, תזריע ג. ז, פקודי לקו"ת פ"ח. שעהיוה"א תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לגמרי, בו È‡iL¯ודבק ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰ לו שאין עד שדבק כדי תוך ¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ

משלו, ‰‰ÎÏ‰מציאות ˜Òt Úe„iÎÂ39 שבקדושה בדברים הרהור לענין ¿«»«¿««¬»»
מסיחים  קדושה של שאינם דברים דעתו כאשר ייתכן LÙ‡ŒÈ‡L¯את לא ∆ƒ∆¿»

·LBÁ) ¯B‡‰Lk ÔÎÏÂ ,˙Á‡ ˙·a ˙B·LÁÓ 'a eÈ‰iL∆ƒ¿«¬»¿«««¿»≈¿∆»≈
B¯B˜Ó ˙‡ LÈb¯Ó(e בו ודבוק «¿ƒ∆¿

Lb¯eiLלגמרי, ¯LÙ‡ŒÈ‡ ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»∆¿«
ביטוי  ÈeÏÈb‰Âויקבל ¯B‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¿«ƒ

‡e‰ Ïha˙Ó ‡ÏÈÓ·e ,BaL∆¿≈»ƒ¿«≈
‰‰˙eLaÏ˙האור  ÔÈÚÓ≈ƒ¿««ƒ¿«¿

¯È‡Ó ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚL ÌÈÏÎa¿≈ƒ∆«»»≈ƒ
‰lb˙Óe בכלים מתלבש ואינו ואינו ƒ¿«∆

באמצעותם. ÌÚcמאיר ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰L ˙BÈ‰¡∆»ƒ««¿

,ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰ ¯„‚a ומצד ¿∆∆ƒ¿«¿¿≈ƒ
ויאיר  בכלים יתלבש שאכן יתכן מהותו

באמצעותם, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒויפעל
B¯B˜Ó Lb¯‰ „vÓ שהמקור וכיון ƒ«∆¿≈¿

בו  ונרגש האור NÚ‰ניכר «¬∆
'eÎ ˙eLaÏ˙‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«ƒ¿«¿

בכלים. מתלבש אינו ולמעשה

,¯B‡‰ ÏeËÈ·a '‚‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»
BBˆ¯ „vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰L∆«ƒƒ«¿

שלו  והתשוקה ≈«ÏÏkÈÏƒהשאיפה
˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ,B¯B˜Óaƒ¿¬≈∆ƒ¿ƒ«
¯B‡‰ ˙eiÓÈÙe ÌˆÚ∆∆¿ƒƒ»
,˙eLaÏ˙‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿
אינו  בכלים ההתלבשות ענין כל שהרי

אבל  האור של חיצוניות בהארה אלא

האור, של והפנימיות העומק העצם,

להתלבשות  מלכתחילה שייך לא

גדר  מכל ומופשט נעלה והוא בכלים

להתבטל  והתשוקה ההתלבשות,

לא  היא במקורו ולדבוק ממציאותו

להתלבשות  (השייך החיצוני בחלקו

בפועל) בהם מתלבש אפילו או בכלים

שלו  ובפנימיות בעצמיות B¯B˜Óa,אלא ÏÏkÈÏ BBˆ¯ „vÓ Èkƒƒ«¿ƒ»≈ƒ¿
,È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓ ‡e‰ Ïha˙Ó שלו ה'ציור' כל את ו'מאבד' ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈

עצמה, בפני לדבר Ï"pÎÂכמציאות (חזק) רצון לו שיש אדם של מצבו לגבי ¿««
¯Bˆ‰מסוים  ‡e‰L ¯·c‰ ˜¯ ‡e‰ BÈÚ ÏkL שאפילו כך כדי ועד ∆»ƒ¿»««»»∆∆

הדבר  אל היא האדם של הנפשית הנטייה וכל ונרגש ניכר לא עצמו הרצון

משתוקק. הוא ואליו רוצה הוא שבו

,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚ ‰p‰Â המתלבשים אורות שהם לכלים ביחס באורות ¿ƒ≈«¿≈««

אורות  בפועל; מתלבשים אינם אבל בכלים התלבשות שבגדר אורות בכלים;

בכלים  התלבשות מגדר ‰B¯ÈÙq˙שלמעלה ÔÈÚa לידי באים שהם כפי ¿ƒ¿««¿ƒ
העליונות בספירות למעלה‰Ìביטוי מלמטה של ÓÎÁ‰בסדר ‰Èa ≈ƒ»»¿»

˙ÏÁ˙‰L Úe„ik ,¯˙ÎÂ עניין,‰È·a ‡È‰ ÌÈÏk‰ הספירה ¿∆∆«»«∆«¿»««≈ƒƒ¿ƒ»
‰ÓÎÁ‰השנייה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»¿»

הראשונה ÈÁa˙הספירה ‡È‰ƒ¿ƒ«
È‰BiÁ40¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L , «ƒ∆ƒ¿«»

,ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«≈ƒ
בפירוש  שבתניא הקודש' ב'אגרת

 ֿ [הקדושֿברוך "איהו הזוהר מאמר

חד" וגרמוהי איהו חד, וחיוהי הוא]

הם  ו"גרמוהי" האורות הם ש"חיוהי"

שעשר  לומר הזוהר וכוונת הכלים,

שהן  (כפי העליונות הקדושות הספירות

מציאות  אינן האצילות) בעולם מאירות

בטלות  "חד", אלא בפניֿעצמה,

העליון  האלוקי ושורשם למקורם

הספירות  הארת ואופן אתו, ומאוחדות

וכלי, אור יש בחכמה גם שאמנם הוא

בבינה  מתחיל הכלים עניין עיקר אבל

בשכל  שהן כפי ובינה בחכמה (וכמו

הראשונית  ההברקה שבחכמה, האדם

בלבד, כנקודה השכלי הרעיון של

חכמה  הביטול, עניין יותר מודגש

שהיא  ובבינה כחֿמה, אותיות

הנקודה  של והתפשטות הסתעפות

יותר  נרגש ורוחב לאורך הראשונית

של  העניין כל והרי המציאות, עניין

מהכלים) בא מוגדרת «¬‡·Ïמציאות
¯B‡ Ìb ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈«

‰ÓÎÁ‰ ניכר אינו הכלים עניין שבו «»¿»
כלֿכך  a‚„¯ונרגש ‡e‰¿∆∆

˙eLaÏ˙‰ בכלים שיתלבש ויתכן ƒ¿«¿
‰ÌÚhבפועל, Úe„iÎÂ¿«»««««

ÌLa ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿≈¿≈
˙ÈL‡¯41,,"'ה יראת חכמה "ראשית שכתוב dÏכמו LiL ÈÙÏ ≈ƒ¿ƒ∆≈»

החכמה  È‰L‡לספירת ,‰pnÓ ‰hÓlL ˙B¯ÈÙqÏ ˙eÎiL«»«¿ƒ∆¿«»ƒ∆»∆ƒ
Ô‰ÈÏ‡ ˙ÈL‡¯42 הספירות שאר כל של וההתחלה ה'ראשית' שהיא וכיוון ≈ƒ¬≈∆

הספירות, לשאר משותפים דברים גם בה יש וייחודה, מעלתה עם שביחד מובן

בכלים. התלבשות בגדר היא החכמה ספירת וגם

ÏeËÈa‰ ÌÓ‡ ושרשו למקורו האור ‰¯ˆÔBשל „vnL של והשאיפה »¿»«ƒ∆ƒ«»»
לגמרי האור  ‰‡B¯להתבטל ˙ÈÁ·a ‡e‰L ,B¯B˜Óa ÏÏkÈÏƒ»≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ«»
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רצֹון). (ׁשּנקרא הּכתר ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָהתלּבׁשּות,

מדידה ‡ÌÓז) מציאּות, ּבבחינת הם הּכלים »¿»ְְְִִִִִֵֵַַָ

הּביטּול  ענין היפ ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָוהגּבלה,

ּבבחינת  הם ׁשהּכלים לפי והינּו ׁשּבאֹורֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָואין

מקֹורם, הרּגׁש ּבהם ואין נּכרת, ּבלּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּדבקּות

הרצֹון  ּבהם ׁשאין ְְֵֶֶַַַַַָָָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

הם  הּכלים ואדרּבה, ּבמקֹורם, וליּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָלהתעּלֹות

ּגֹודל  מּובן זה ּומּכל כּו'. למּטה הּירידה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָּבטבע

הפכים  ּב' ׁשהם וכלים, ּדאֹורֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָההפכּיּות

ְְִַּבתכלית.

ÌB˜ÓŒÏkÓe האֹורֹות התלּבׁשּות ענין יׁשנֹו ƒ»»ְְְְִִֶַַָ

האֹורֹות 43ּבכלים  ׁשּׁשלמּות ועד , ְְְִֵֵֶַָ

וכּנ"ל  ּדוקא, ּבכלים התלּבׁשּותם עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָהיא

והינּו, הּמאיר. אֹור נעׂשה הּכלים עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּדוקא

ׁשל  ּבאֹופן היא ּבכלים האֹורֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָׁשהתלּבׁשּות

ּבּכלי, ּבגילּוי מאיר ׁשהאֹור ּפנימית, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָהתלּבׁשּות

עּמֹו. ּומתאחד האֹור את ּומקּבל סֹובל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוהּכלי

ׁשאֹופן  ּבּגּוף, הּנׁשמה ּבהתלּבׁשּות ְְְְְִֶֶַַַָָּוכמֹו

לדבר  נעׂשים והּגּוף ׁשהּנׁשמה הּוא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָההתלּבׁשּות

אדם  ּבׁשם נקרא ׁשאז ׁשּכ44אחד, ּכמֹו 45תּוב , ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

על  קאי זה ׁשּתֹואר אדם, ׁשמם את ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוּיקרא

רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו ּדוקא. יחּדו והּגּוף ְְְְְִֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

הּגּוף, ּבאברי הּכחֹות ּפרטי ְְְְְְִִֵֵֵַַַֹּבהתלּבׁשּות

הּגּוף  אברי חֹומר מזג לפי ּבאים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּכחֹות

ּבמזג  ׁשּתלּוי הראּיה, ּכח ּכמֹו ּבהם, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמתלּבׁשים

עין  ּדטֹוב הענין ׁשּגם ועד העין, (ׁשּמּצד 46חֹומר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּבמזיגת  ּתלּוי הּגבּורה), (ׁשּמּצד והפכֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהחסד)

ּדּמים  ּבריּבּוי הּוא אם הּגׁשמית, העין ְְִִִִִֶַַַָָחֹומר

אדמֹוני  ּבמיעּוט 47(ׁשּנקרא אֹו ּגבּורה) ּבחינת , ְְְְְִִִִֶַַָָ

עין  ּבראּית ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה כּו'. ְְִִִֵֶֶֶַַַָּדּמים

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

פתי"א.43) ח"ב תער"ב המשך וש"נ.44)ראה רלה. ע' תרנ"ג סה"מ ב.45)ראה קמה, זח"ג וראה ב. ה, משלי 46)בראשית

ועוד. ה. ע' תער"ב המשך ד. יג, דא"ח) (עם סידור גם וראה ט. שם).47)כב, תער"ב בהמשך (הובא מב יז, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ,˙eLaÏ˙‰ ¯„‚a BÈ‡L'עליון 'כתר בחינת ∆≈¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ««∆∆

הראש  מעל הוא שהכתר כשם החכמה, גם כולל הספירות, עשר מכל שלמעלה

‡¯˜pL) הכתר כוחות ¯ˆÔBבחינת משאר הנעלה ו'מקיף' כללי כוח שהוא ∆ƒ¿»»
ו'פנימיים'). פרטיים כוחות שהם הנפש

˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰ ÌÓ‡ (Ê»¿»«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓ הוא שעניינה מוגדרת, ¿ƒ

e‰fL ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó כללות ¿ƒ»¿«¿»»∆∆
ומוגבלת  מוגדרת מציאות של העניין

ÔÈ‡Â ÏeËÈa‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ העדר ≈∆ƒ¿««ƒ¿«ƒ
ÈÙÏהמציאות  eÈ‰Â ,˙B¯B‡aL∆»¿«¿¿ƒ

˙e˜·c ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰L∆«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«¿≈
,˙¯k ÈzÏa דבוקים הכלים גם ƒ¿ƒƒ∆∆

לא  הדבקות אבל ושורשם במקורם

שלהם, המציאות בכל ונרגשת ניכרת

Lb¯‰ Ì‰a ÔÈ‡Â של וגלוי ניכר ¿≈»∆∆¿≈
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,Ì¯B˜Ó¿»¿««««»

Ì‰a ÔÈ‡L ‰nÎÂ בכלים ¿«»∆≈»∆
האור  את ««‰¯ˆÔBהמגבילים

Ì¯B˜Óa ÏÏkÈÏÂ ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ¿»
בגלוי, בהם ונרגש ניכר שאינו

Ú·Ëa Ì‰ ÌÈÏk‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«≈ƒ≈¿∆«
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ וההתרחקות «¿ƒ»¿«»

העליון  ושורשם ÏkÓeממקורם .'eÎƒ»
˙eiÎÙ‰‰ Ï„Bb Ô·eÓ ‰Ê∆»∆«»¿ƒ
'a Ì‰L ,ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡c¿¿≈ƒ∆≈

˙ÈÏÎ˙a ÌÈÎÙ‰ מודגש באורות כי ¬»ƒ¿«¿ƒ
ענין  מודגש ובכלים הביטול, ענין

המציאות.

ÌB˜ÓŒÏkÓe מהותם שכל למרות ƒ»»
של  מהותם לכל מנוגדת האורות של

ÔÈÚהכלים  BLÈ˙eLaÏ˙‰ ∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿
ÌÈÏÎa ˙B¯B‡‰43, באופן »¿≈ƒ

יחד  eÓÏML˙שמתחברים „ÚÂ¿«∆¿≈
˙B¯B‡‰ והארתם ‰È‡ופעולתם »ƒ

ÌÈÏÎa Ì˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»¿≈ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL Ï"pÎÂ ,‡˜Âc«¿»¿««∆«¿»«¿≈
¯È‡n‰ ¯B‡ ‰NÚ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬∆«≈ƒ
האורות  בכלים, ההתלבשות ללא ואילו

חוץ. כלפי ומאירים פועלים לא

˙B¯B‡‰ ˙eLaÏ˙‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«¿»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈÏÎa¿≈ƒƒ¿∆∆

,ÈÏka ÈeÏÈ‚a ¯È‡Ó ¯B‡‰L ,˙ÈÓÈt ˙eLaÏ˙‰ שהכלי באופן ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
בגלוי  בו ניכר והאור האור את Ï·BÒמרגיש ÈÏk‰Â נושאÏa˜Óe קולט ¿«¿ƒ≈¿«≈

BnÚ „Á‡˙Óe ¯B‡‰ בכלים ‡˙ האורות שהתלבשות מפני הוא זה וכל ∆»ƒ¿«≈ƒ
והתאחדות. התחברות של פנימית התלבשות eLaÏ˙‰a˙היא BÓÎe¿¿ƒ¿«¿

,Ûeba ‰ÓLp‰ ולפעול בו ולהאיר ‰‰˙eLaÏ˙בו,להחיותו ÔÙB‡L «¿»»«∆∆«ƒ¿«¿
,„Á‡ ¯·„Ï ÌÈNÚ Ûeb‰Â ‰ÓLp‰L ‡e‰ אדם מציאות של אחת ∆«¿»»¿««¬ƒ¿»»∆»

וגוף, מנפש המורכבת כאשר Ê‡Lחי ∆»
והגוף  «¿ƒ˜¯‡מתאחדים,הנשמה
Ì„‡ ÌLa44·e˙kL BÓk ,45 ¿≈»»¿∆»

וחוה  אדם בריאת על «¿iÂ«ƒ˜¯‡בתורה
‰Ê ¯‡BzL ,Ì„‡ ÌÓL ˙‡∆¿»»»∆«∆
ÂcÁÈ Ûeb‰Â ‰ÓLp‰ ÏÚ È‡»̃≈««¿»»¿««¿»

‡˜Âc יחד והתאחדותם ובחיבורם «¿»
שלם. אדם של המציאות נוצרת

מלובשת  הנשמה כיצד ומבאר ומוסיף

פנימית: בהתלבשות בגוף

ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe¿∆»ƒ
k‰ ÈË¯t ˙eLaÏ˙‰a˙BÁ ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«…

בהם  שיש הנפש כוחות התלבשות

שונים  ‰Ûeb,פרטים È¯·‡a¿≈¿≈«
ÌÈ‡a ˙BÁk‰L בגוף ופועלים ∆«…»ƒ

Ûeb‰ È¯·‡ ¯ÓBÁ ‚ÊÓ ÈÙÏ¿ƒ∆∆∆≈¿≈«
,Ì‰a ÌÈLaÏ˙nL כוח כל ∆ƒ¿«¿ƒ»∆

בגוף  האבר של ומהותו לאופיו בהתאם

בפנימיות  ופועל מתלבש הוא שבו

BÓkלמשלÈeÏzL ,‰i‡¯‰ Ák ¿…«»¿ƒ»∆»
,ÔÈÚ‰ ¯ÓBÁ ‚ÊÓa והעובדה ¿∆∆∆»«ƒ

הנפשי  הראיה כוח של פעולתו שאופן

העין  חומר של וענינו באופיו תלויה

בעין  מתלבש הראיה שכוח מכך נובעת

פנימית, ÌbLבהתלבשות „ÚÂ¿«∆«
ÔÈÚ ·BËc ÔÈÚ‰46 התכונה »ƒ¿»¿«ƒ

טובה  בעין דברים על תכונה (להביט

BÎÙ‰Â („ÒÁ‰ „vnL התכונה ∆ƒ««∆∆«¬»
טובה  לא בעין »vnL)∆ƒ„להביט

¯ÓBÁ ˙‚ÈÊÓa ÈeÏz ,(‰¯e·b‰«¿»»ƒ¿ƒ«∆
‡e‰ Ì‡ ,˙ÈÓLb‰ ÔÈÚ‰»«ƒ««¿ƒƒ
‡¯˜pL) ÌÈnc ÈeaÈ¯a¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»

ÈBÓ„‡47(‰¯e·b ˙ÈÁa דבר , «¿ƒ¿ƒ«¿»
אֹו טובה לא בעין להביט הגורם

ÌÈnc ËeÚÈÓa בעין להביט שגורם ¿ƒ»ƒ
במאמרי eÎ'טובה  שמבואר (וכפי

לאדמו"ר  תער"ב' – שהקדימו 'בשעה

כן  על הנפש צורת לאור ראויים כלים המה שהאברים ..." נ"ע: הרש"ב

כן  האברים חומר אופן לפי ולכן כו', בהם ופועלים מתגלים הכוחות
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יג g"kyz'd ,gqt ly oexg`

ׁשּמרּגיׁש ּדכיון והּגילּוי, האֹור מענין ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמתּבּטל

ּפסק  וכּידּוע ׁשּיאיר, איֿאפׁשר הרי מקֹורֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאת

ּבבת 39ההלכה  מחׁשבֹות ּב' ׁשּיהיּו ׁשאיֿאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

מקֹורֹו, את ּו)מרּגיׁש (חֹוׁשב ּכׁשהאֹור ולכן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָאחת,

ׁשּבֹו, והּגילּוי האֹור ענין ׁשּיּורּגׁש איֿאפׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָאזי

ּבכלים  ההתלּבׁשּות מענין הּוא מתּבּטל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָּובמילא

היֹות  ּדעם והינּו, ּומתּגּלה. מאיר הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָׁשעלֿידם

ּבכלים, התלּבׁשּות ּבגדר הּוא עצמֹו מּצד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשהאֹור

למעלה  נעׂשה מקֹורֹו הרּגׁש מּצד ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּכלֿמקֹום

האֹור, ּבביטּול הג' וענין כּו'. התלּבׁשּות ְְְְְְִִִִֵַַַָָמענין

הרי  ּבמקֹורֹו, ליּכלל רצֹונֹו מּצד הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשהּביטּול

מּגדר  ׁשּלמעלה האֹור ּופנימּיּות עצם ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָזה

ּבמקֹורֹו, ליּכלל רצֹונֹו מּצד ּכי ְְְְִִִִִֵַַָהתלּבׁשּות,

ׁשּכל  וכּנ"ל לגמרי, מּמציאּותֹו הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָמתּבּטל

רֹוצה. ׁשהּוא הּדבר רק הּוא ְִֶֶַַָָָענינֹו

‰p‰Â הם הּספירֹות ּבענין ה ּנ"ל, מדרגֹות ג' ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵַַַַַ

ׁשהתחלת  ּכּידּוע וכתר, חכמה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָּבינה

ה  היא הּכלים החכמה מהּֿׁשאיןּֿכן ּבבינה, יא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

חּיֹוהי  ׁשּלמעלה 40ּבחינת האֹור ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

החכמה  אֹור ּגם אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמהּכלים,

ׁשהחכמה  הּטעם וכּידּוע התלּבׁשּות, ּבגדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא

ראׁשית  ּבׁשם ׁשּיכּות 41נקראת לּה ׁשּיׁש לפי , ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

ראׁשית  ׁשהיא מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָלּספירֹות

ליּכלל 42אליהן  הרצֹון ׁשּמּצד הּביטּול אמנם . ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבגדר  ׁשאינֹו האֹור ּבבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָּבמקֹורֹו,
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סק"ג.39) בקו"א ס"ב סע"ג או"ח אדה"ז שו"ע רעג 40)ראה ע' תרצ"א (סה"מ פ"ט ותש"ח תרצ"א צאתך כימי ד"ה ראה

וש"נ. .(161 ע' חיים 41)ותש"ח עץ פ"ג. הכתר) הוא הא"ס אם (שער ג שער פרדס א). (עג, ת"ל תקו"ז ב. לא, זח"א ראה

פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב ובכ"מ.42)שער ג. כב, תזריע ג. ז, פקודי לקו"ת פ"ח. שעהיוה"א תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לגמרי, בו È‡iL¯ודבק ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰ לו שאין עד שדבק כדי תוך ¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ

משלו, ‰‰ÎÏ‰מציאות ˜Òt Úe„iÎÂ39 שבקדושה בדברים הרהור לענין ¿«»«¿««¬»»
מסיחים  קדושה של שאינם דברים דעתו כאשר ייתכן LÙ‡ŒÈ‡L¯את לא ∆ƒ∆¿»

·LBÁ) ¯B‡‰Lk ÔÎÏÂ ,˙Á‡ ˙·a ˙B·LÁÓ 'a eÈ‰iL∆ƒ¿«¬»¿«««¿»≈¿∆»≈
B¯B˜Ó ˙‡ LÈb¯Ó(e בו ודבוק «¿ƒ∆¿

Lb¯eiLלגמרי, ¯LÙ‡ŒÈ‡ ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»∆¿«
ביטוי  ÈeÏÈb‰Âויקבל ¯B‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¿«ƒ

‡e‰ Ïha˙Ó ‡ÏÈÓ·e ,BaL∆¿≈»ƒ¿«≈
‰‰˙eLaÏ˙האור  ÔÈÚÓ≈ƒ¿««ƒ¿«¿

¯È‡Ó ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚL ÌÈÏÎa¿≈ƒ∆«»»≈ƒ
‰lb˙Óe בכלים מתלבש ואינו ואינו ƒ¿«∆

באמצעותם. ÌÚcמאיר ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰L ˙BÈ‰¡∆»ƒ««¿

,ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰ ¯„‚a ומצד ¿∆∆ƒ¿«¿¿≈ƒ
ויאיר  בכלים יתלבש שאכן יתכן מהותו

באמצעותם, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒויפעל
B¯B˜Ó Lb¯‰ „vÓ שהמקור וכיון ƒ«∆¿≈¿

בו  ונרגש האור NÚ‰ניכר «¬∆
'eÎ ˙eLaÏ˙‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«ƒ¿«¿

בכלים. מתלבש אינו ולמעשה

,¯B‡‰ ÏeËÈ·a '‚‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»
BBˆ¯ „vÓ ‡e‰ ÏeËÈa‰L∆«ƒƒ«¿

שלו  והתשוקה ≈«ÏÏkÈÏƒהשאיפה
˙ÈÁ·a ‰Ê È¯‰ ,B¯B˜Óaƒ¿¬≈∆ƒ¿ƒ«
¯B‡‰ ˙eiÓÈÙe ÌˆÚ∆∆¿ƒƒ»
,˙eLaÏ˙‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿
אינו  בכלים ההתלבשות ענין כל שהרי

אבל  האור של חיצוניות בהארה אלא

האור, של והפנימיות העומק העצם,

להתלבשות  מלכתחילה שייך לא

גדר  מכל ומופשט נעלה והוא בכלים

להתבטל  והתשוקה ההתלבשות,

לא  היא במקורו ולדבוק ממציאותו

להתלבשות  (השייך החיצוני בחלקו

בפועל) בהם מתלבש אפילו או בכלים

שלו  ובפנימיות בעצמיות B¯B˜Óa,אלא ÏÏkÈÏ BBˆ¯ „vÓ Èkƒƒ«¿ƒ»≈ƒ¿
,È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓ ‡e‰ Ïha˙Ó שלו ה'ציור' כל את ו'מאבד' ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈

עצמה, בפני לדבר Ï"pÎÂכמציאות (חזק) רצון לו שיש אדם של מצבו לגבי ¿««
¯Bˆ‰מסוים  ‡e‰L ¯·c‰ ˜¯ ‡e‰ BÈÚ ÏkL שאפילו כך כדי ועד ∆»ƒ¿»««»»∆∆

הדבר  אל היא האדם של הנפשית הנטייה וכל ונרגש ניכר לא עצמו הרצון

משתוקק. הוא ואליו רוצה הוא שבו

,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚ ‰p‰Â המתלבשים אורות שהם לכלים ביחס באורות ¿ƒ≈«¿≈««

אורות  בפועל; מתלבשים אינם אבל בכלים התלבשות שבגדר אורות בכלים;

בכלים  התלבשות מגדר ‰B¯ÈÙq˙שלמעלה ÔÈÚa לידי באים שהם כפי ¿ƒ¿««¿ƒ
העליונות בספירות למעלה‰Ìביטוי מלמטה של ÓÎÁ‰בסדר ‰Èa ≈ƒ»»¿»

˙ÏÁ˙‰L Úe„ik ,¯˙ÎÂ עניין,‰È·a ‡È‰ ÌÈÏk‰ הספירה ¿∆∆«»«∆«¿»««≈ƒƒ¿ƒ»
‰ÓÎÁ‰השנייה, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»¿»

הראשונה ÈÁa˙הספירה ‡È‰ƒ¿ƒ«
È‰BiÁ40¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L , «ƒ∆ƒ¿«»

,ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»≈«≈ƒ
בפירוש  שבתניא הקודש' ב'אגרת

 ֿ [הקדושֿברוך "איהו הזוהר מאמר

חד" וגרמוהי איהו חד, וחיוהי הוא]

הם  ו"גרמוהי" האורות הם ש"חיוהי"

שעשר  לומר הזוהר וכוונת הכלים,

שהן  (כפי העליונות הקדושות הספירות

מציאות  אינן האצילות) בעולם מאירות

בטלות  "חד", אלא בפניֿעצמה,

העליון  האלוקי ושורשם למקורם

הספירות  הארת ואופן אתו, ומאוחדות

וכלי, אור יש בחכמה גם שאמנם הוא

בבינה  מתחיל הכלים עניין עיקר אבל

בשכל  שהן כפי ובינה בחכמה (וכמו

הראשונית  ההברקה שבחכמה, האדם

בלבד, כנקודה השכלי הרעיון של

חכמה  הביטול, עניין יותר מודגש

שהיא  ובבינה כחֿמה, אותיות

הנקודה  של והתפשטות הסתעפות

יותר  נרגש ורוחב לאורך הראשונית

של  העניין כל והרי המציאות, עניין

מהכלים) בא מוגדרת «¬‡·Ïמציאות
¯B‡ Ìb ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈«

‰ÓÎÁ‰ ניכר אינו הכלים עניין שבו «»¿»
כלֿכך  a‚„¯ונרגש ‡e‰¿∆∆

˙eLaÏ˙‰ בכלים שיתלבש ויתכן ƒ¿«¿
‰ÌÚhבפועל, Úe„iÎÂ¿«»««««

ÌLa ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿≈¿≈
˙ÈL‡¯41,,"'ה יראת חכמה "ראשית שכתוב dÏכמו LiL ÈÙÏ ≈ƒ¿ƒ∆≈»

החכמה  È‰L‡לספירת ,‰pnÓ ‰hÓlL ˙B¯ÈÙqÏ ˙eÎiL«»«¿ƒ∆¿«»ƒ∆»∆ƒ
Ô‰ÈÏ‡ ˙ÈL‡¯42 הספירות שאר כל של וההתחלה ה'ראשית' שהיא וכיוון ≈ƒ¬≈∆

הספירות, לשאר משותפים דברים גם בה יש וייחודה, מעלתה עם שביחד מובן

בכלים. התלבשות בגדר היא החכמה ספירת וגם

ÏeËÈa‰ ÌÓ‡ ושרשו למקורו האור ‰¯ˆÔBשל „vnL של והשאיפה »¿»«ƒ∆ƒ«»»
לגמרי האור  ‰‡B¯להתבטל ˙ÈÁ·a ‡e‰L ,B¯B˜Óa ÏÏkÈÏƒ»≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ«»
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רצֹון). (ׁשּנקרא הּכתר ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָהתלּבׁשּות,

מדידה ‡ÌÓז) מציאּות, ּבבחינת הם הּכלים »¿»ְְְִִִִִֵֵַַָ

הּביטּול  ענין היפ ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָוהגּבלה,

ּבבחינת  הם ׁשהּכלים לפי והינּו ׁשּבאֹורֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָואין

מקֹורם, הרּגׁש ּבהם ואין נּכרת, ּבלּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּדבקּות

הרצֹון  ּבהם ׁשאין ְְֵֶֶַַַַַָָָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

הם  הּכלים ואדרּבה, ּבמקֹורם, וליּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָלהתעּלֹות

ּגֹודל  מּובן זה ּומּכל כּו'. למּטה הּירידה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָּבטבע

הפכים  ּב' ׁשהם וכלים, ּדאֹורֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָההפכּיּות

ְְִַּבתכלית.

ÌB˜ÓŒÏkÓe האֹורֹות התלּבׁשּות ענין יׁשנֹו ƒ»»ְְְְִִֶַַָ

האֹורֹות 43ּבכלים  ׁשּׁשלמּות ועד , ְְְִֵֵֶַָ

וכּנ"ל  ּדוקא, ּבכלים התלּבׁשּותם עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָהיא

והינּו, הּמאיר. אֹור נעׂשה הּכלים עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּדוקא

ׁשל  ּבאֹופן היא ּבכלים האֹורֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָׁשהתלּבׁשּות

ּבּכלי, ּבגילּוי מאיר ׁשהאֹור ּפנימית, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָהתלּבׁשּות

עּמֹו. ּומתאחד האֹור את ּומקּבל סֹובל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוהּכלי

ׁשאֹופן  ּבּגּוף, הּנׁשמה ּבהתלּבׁשּות ְְְְְִֶֶַַַָָּוכמֹו

לדבר  נעׂשים והּגּוף ׁשהּנׁשמה הּוא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָההתלּבׁשּות

אדם  ּבׁשם נקרא ׁשאז ׁשּכ44אחד, ּכמֹו 45תּוב , ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

על  קאי זה ׁשּתֹואר אדם, ׁשמם את ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוּיקרא

רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו ּדוקא. יחּדו והּגּוף ְְְְְִֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

הּגּוף, ּבאברי הּכחֹות ּפרטי ְְְְְְִִֵֵֵַַַֹּבהתלּבׁשּות

הּגּוף  אברי חֹומר מזג לפי ּבאים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּכחֹות

ּבמזג  ׁשּתלּוי הראּיה, ּכח ּכמֹו ּבהם, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמתלּבׁשים

עין  ּדטֹוב הענין ׁשּגם ועד העין, (ׁשּמּצד 46חֹומר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ּבמזיגת  ּתלּוי הּגבּורה), (ׁשּמּצד והפכֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהחסד)

ּדּמים  ּבריּבּוי הּוא אם הּגׁשמית, העין ְְִִִִִֶַַַָָחֹומר

אדמֹוני  ּבמיעּוט 47(ׁשּנקרא אֹו ּגבּורה) ּבחינת , ְְְְְִִִִֶַַָָ

עין  ּבראּית ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה כּו'. ְְִִִֵֶֶֶַַַָּדּמים
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פתי"א.43) ח"ב תער"ב המשך וש"נ.44)ראה רלה. ע' תרנ"ג סה"מ ב.45)ראה קמה, זח"ג וראה ב. ה, משלי 46)בראשית

ועוד. ה. ע' תער"ב המשך ד. יג, דא"ח) (עם סידור גם וראה ט. שם).47)כב, תער"ב בהמשך (הובא מב יז, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ,˙eLaÏ˙‰ ¯„‚a BÈ‡L'עליון 'כתר בחינת ∆≈¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ««∆∆

הראש  מעל הוא שהכתר כשם החכמה, גם כולל הספירות, עשר מכל שלמעלה

‡¯˜pL) הכתר כוחות ¯ˆÔBבחינת משאר הנעלה ו'מקיף' כללי כוח שהוא ∆ƒ¿»»
ו'פנימיים'). פרטיים כוחות שהם הנפש

˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰ ÌÓ‡ (Ê»¿»«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓ הוא שעניינה מוגדרת, ¿ƒ

e‰fL ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó כללות ¿ƒ»¿«¿»»∆∆
ומוגבלת  מוגדרת מציאות של העניין

ÔÈ‡Â ÏeËÈa‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ העדר ≈∆ƒ¿««ƒ¿«ƒ
ÈÙÏהמציאות  eÈ‰Â ,˙B¯B‡aL∆»¿«¿¿ƒ

˙e˜·c ˙ÈÁ·a Ì‰ ÌÈÏk‰L∆«≈ƒ≈ƒ¿ƒ«¿≈
,˙¯k ÈzÏa דבוקים הכלים גם ƒ¿ƒƒ∆∆

לא  הדבקות אבל ושורשם במקורם

שלהם, המציאות בכל ונרגשת ניכרת

Lb¯‰ Ì‰a ÔÈ‡Â של וגלוי ניכר ¿≈»∆∆¿≈
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,Ì¯B˜Ó¿»¿««««»

Ì‰a ÔÈ‡L ‰nÎÂ בכלים ¿«»∆≈»∆
האור  את ««‰¯ˆÔBהמגבילים

Ì¯B˜Óa ÏÏkÈÏÂ ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ¿»
בגלוי, בהם ונרגש ניכר שאינו

Ú·Ëa Ì‰ ÌÈÏk‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«≈ƒ≈¿∆«
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ וההתרחקות «¿ƒ»¿«»

העליון  ושורשם ÏkÓeממקורם .'eÎƒ»
˙eiÎÙ‰‰ Ï„Bb Ô·eÓ ‰Ê∆»∆«»¿ƒ
'a Ì‰L ,ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡c¿¿≈ƒ∆≈

˙ÈÏÎ˙a ÌÈÎÙ‰ מודגש באורות כי ¬»ƒ¿«¿ƒ
ענין  מודגש ובכלים הביטול, ענין

המציאות.

ÌB˜ÓŒÏkÓe מהותם שכל למרות ƒ»»
של  מהותם לכל מנוגדת האורות של

ÔÈÚהכלים  BLÈ˙eLaÏ˙‰ ∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿
ÌÈÏÎa ˙B¯B‡‰43, באופן »¿≈ƒ

יחד  eÓÏML˙שמתחברים „ÚÂ¿«∆¿≈
˙B¯B‡‰ והארתם ‰È‡ופעולתם »ƒ

ÌÈÏÎa Ì˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»¿≈ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL Ï"pÎÂ ,‡˜Âc«¿»¿««∆«¿»«¿≈
¯È‡n‰ ¯B‡ ‰NÚ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬∆«≈ƒ
האורות  בכלים, ההתלבשות ללא ואילו

חוץ. כלפי ומאירים פועלים לא

˙B¯B‡‰ ˙eLaÏ˙‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«¿»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈÏÎa¿≈ƒƒ¿∆∆

,ÈÏka ÈeÏÈ‚a ¯È‡Ó ¯B‡‰L ,˙ÈÓÈt ˙eLaÏ˙‰ שהכלי באופן ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
בגלוי  בו ניכר והאור האור את Ï·BÒמרגיש ÈÏk‰Â נושאÏa˜Óe קולט ¿«¿ƒ≈¿«≈

BnÚ „Á‡˙Óe ¯B‡‰ בכלים ‡˙ האורות שהתלבשות מפני הוא זה וכל ∆»ƒ¿«≈ƒ
והתאחדות. התחברות של פנימית התלבשות eLaÏ˙‰a˙היא BÓÎe¿¿ƒ¿«¿

,Ûeba ‰ÓLp‰ ולפעול בו ולהאיר ‰‰˙eLaÏ˙בו,להחיותו ÔÙB‡L «¿»»«∆∆«ƒ¿«¿
,„Á‡ ¯·„Ï ÌÈNÚ Ûeb‰Â ‰ÓLp‰L ‡e‰ אדם מציאות של אחת ∆«¿»»¿««¬ƒ¿»»∆»

וגוף, מנפש המורכבת כאשר Ê‡Lחי ∆»
והגוף  «¿ƒ˜¯‡מתאחדים,הנשמה
Ì„‡ ÌLa44·e˙kL BÓk ,45 ¿≈»»¿∆»

וחוה  אדם בריאת על «¿iÂ«ƒ˜¯‡בתורה
‰Ê ¯‡BzL ,Ì„‡ ÌÓL ˙‡∆¿»»»∆«∆
ÂcÁÈ Ûeb‰Â ‰ÓLp‰ ÏÚ È‡»̃≈««¿»»¿««¿»

‡˜Âc יחד והתאחדותם ובחיבורם «¿»
שלם. אדם של המציאות נוצרת

מלובשת  הנשמה כיצד ומבאר ומוסיף

פנימית: בהתלבשות בגוף

ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe¿∆»ƒ
k‰ ÈË¯t ˙eLaÏ˙‰a˙BÁ ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«…

בהם  שיש הנפש כוחות התלבשות

שונים  ‰Ûeb,פרטים È¯·‡a¿≈¿≈«
ÌÈ‡a ˙BÁk‰L בגוף ופועלים ∆«…»ƒ

Ûeb‰ È¯·‡ ¯ÓBÁ ‚ÊÓ ÈÙÏ¿ƒ∆∆∆≈¿≈«
,Ì‰a ÌÈLaÏ˙nL כוח כל ∆ƒ¿«¿ƒ»∆

בגוף  האבר של ומהותו לאופיו בהתאם

בפנימיות  ופועל מתלבש הוא שבו

BÓkלמשלÈeÏzL ,‰i‡¯‰ Ák ¿…«»¿ƒ»∆»
,ÔÈÚ‰ ¯ÓBÁ ‚ÊÓa והעובדה ¿∆∆∆»«ƒ

הנפשי  הראיה כוח של פעולתו שאופן

העין  חומר של וענינו באופיו תלויה

בעין  מתלבש הראיה שכוח מכך נובעת

פנימית, ÌbLבהתלבשות „ÚÂ¿«∆«
ÔÈÚ ·BËc ÔÈÚ‰46 התכונה »ƒ¿»¿«ƒ

טובה  בעין דברים על תכונה (להביט

BÎÙ‰Â („ÒÁ‰ „vnL התכונה ∆ƒ««∆∆«¬»
טובה  לא בעין »vnL)∆ƒ„להביט

¯ÓBÁ ˙‚ÈÊÓa ÈeÏz ,(‰¯e·b‰«¿»»ƒ¿ƒ«∆
‡e‰ Ì‡ ,˙ÈÓLb‰ ÔÈÚ‰»«ƒ««¿ƒƒ
‡¯˜pL) ÌÈnc ÈeaÈ¯a¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»

ÈBÓ„‡47(‰¯e·b ˙ÈÁa דבר , «¿ƒ¿ƒ«¿»
אֹו טובה לא בעין להביט הגורם

ÌÈnc ËeÚÈÓa בעין להביט שגורם ¿ƒ»ƒ
במאמרי eÎ'טובה  שמבואר (וכפי

לאדמו"ר  תער"ב' – שהקדימו 'בשעה

כן  על הנפש צורת לאור ראויים כלים המה שהאברים ..." נ"ע: הרש"ב

כן  האברים חומר אופן לפי ולכן כו', בהם ופועלים מתגלים הכוחות
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g"kyz'dיד ,gqt ly oexg`

חֹומר  והרּכבת מזיגת ּבאֹופן ׁשּתלּוי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשכל,

חכמהּֿבינהּֿדעת  מֹוחין ׁשּתלת ּכּידּוע ְְִִֶַַַַַַָָָָָֹהּמח,

הּוא  החכמה מח הּנה ּדגלגלּתא, חללין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּבתלת

כּו' ויבׁש חם הּוא הּבינה ּומח ולח, ,48קר ְְִֵַַַַַָָֹ

ּתלּויה  הּמח ּכלי חֹומר והרּכבת מזיגת ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּובאֹופן

(ּבדּוגמת  וכּו' לגבּורה אֹו לחסד הּׂשכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָנטית

חֹומר  ּבמזיגת ׁשּתלּוי והפכֹו, עין ּדטֹוב ְְֲִִִִֶֶַַַַָָהחילּוק

לגבּורה  אֹו לחסד הּׂשכל ׁשּנטּית ואף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהעין).

ּבּזהר  ּכמבאר הּנׁשמֹות, ּבׁשֹורׁש ּבענין 49ּתלּויה ְְְְְְִֶַַַַַָָָֹֹ

לפי  ׁשּזהּו ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַהחילּוק

מּבחינת  הּוא ּביתֿׁשּמאי נׁשמֹות ְְִִִֵֶֶַַַֹׁשּׁשרש

מּבחינת  הּוא ּביתֿהּלל נׁשמֹות וׁשרׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַֹהּגבּורֹות,

ׁשרׁש (אם הּצּורה ּבנין אֹופן ּולפי ְְֲִִִִֶֶַָָָֹחסדים,

מּבחינת  אֹו החסד מּבחינת הּוא ְְְִִִִִֶֶַַַָנׁשמתֹו

הּנה  ּכזה, ּבאֹופן החֹומר ּבנין ּגם נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּגבּורה)

אבל  כּו', וצּורה ּדחֹומר הּבנין ּבכללּות רק ְְְְֲִִֶֶַַָָָָזהּו

ּומזג  טבע ּכפי הם הּצּורה התּגּלּות אֹופּני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפרטי

ּבין  החילּוק עיקר ּגם וזהּו הּמח. ּכלי ְְִִֵֵֶֶַַַַַֹחֹומר

אֹופן  לפי ׁשהּוא ּדגדֹול, להּׂשכל ּדקטן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׂשכל

הם  ׁשּלֹו הּמֹוחין ּכלי ׁשהּגדֹול הּמח, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹּכלי

ריּבּוי 50ּבהתרחבּות  ׁשּמּצד זאת, ועֹוד , ְְְֲִִִֶַַֹ

(קניטׁשן) קמטים נעׂשּו ׁשהׂשּכיל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָההׂשּכלֹות

הּמח  הּמח 51ּבחֹומר ׁשּכלי הּקטן מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

מּובן, זה ּומּכל וכּו'. ּבהתרחבּות אינם ְְְֲִִֵֶֶַָָָׁשּלֹו

ּבאֹופן  רק לא היא ּבאברים הּכחֹות ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשהתלּבׁשּות 
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ובכ"מ.48) ב. י, החנוכה שער אורה שערי בֿג. צא, לךֿלך תו"ח סי"ג.49)ראה אגה"ק תניא וראה א. רמה, ראה 50)ח"ג

לד. ע' תרצ"ב סה"מ וש"נ.51)גם .254 ע' תרצ"ז סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השכל  אור התגלות הוא המוחין חומר אופן דלפי וכמו הכוחות, התגלות הוא

קר  מזג הוא ואם טוב השכל מזג יהי' לא ביותר וחם יבש המוח מזג שאם

אופן  לפי ויבש וחם ולח קר בין ממוצע במזג אך טוב, לא כן גם ביותר ולח

בהשכלה  אם טוב במזג השכל אור השראת יהי' כך הגשמי במוח המזג טוב

דקות  בהשכלות או ברוחב או בעומק

בכח  כן וכמו גוונא. וכהאי וצחות

העין  חומר אופן לפי שבעין הראי'

הראי' אור יבוא כך שבו ולבן בשחור

עין  טוב ענין דגם וכנודע כו', הרוחניות

העין  חומר במזיגת תלוי עין, ורע

או  דמים בריבוי הוא אם הגשמי

אופן  לפי כלל (ובדרך דמים... במיעוט

באברי  והמים הדם והרכבת מזיגת

א' אדם ענין (שזהו לפי הגוף כו') דם

הרוחניים  הכחות מזיגת הוא כזה אופן

או  בטבע רגזן שהוא מי וכמו כו',

לפי  זה הרי בטבעו ונח שקט שהוא

כו', הגוף בחומר והמים הדם הרכבת

מזיגת  תהי' דמים בריבוי שגם ויש

יפה  עם אדמוני וכמו בטוב המים

והאברים  שהכוחות והגם כו'). עיניים

שהכוחות  לזה זה כלל בערך אינם

כו', גשמיים והאברים המה רוחניים

בהם  שמתלבשים מאחר מכלֿמקום

מזגי  הוא הכלים מזגי אופן וכפי

בהגשמת  שיש לומר בהכרח הכוחות,

מהות  טבע ודוגמא מעין האברים טבעי

הם  שעלֿידיֿזה דנפש הרוחני אור

הנפש  צורת בהם לקבל מוכנים כלים

הראי' לאור כלי העין בהירות וכמו כו',

כו', אור מקבל מלוטש דבר כל וכמו

והלחלוחית  המוח חומר כן וכמו

מטבע  דוגמא איזה בו יש שבו הדקות

כו'"). השכל אור

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כוח שפעולת כשם ¿«∆∆∆
כך  העין, חומר למהות בהתאם היא בעין ÔÈÚהראייה ˙i‡¯a Ìb ‡e‰«ƒ¿ƒ«≈

,ÏÎO‰,השכלית ÓBÁ¯ההבנה ˙·k¯‰Â ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡a ÈeÏzL «≈∆∆»¿∆¿ƒ«¿«¿»«∆
ÔÈÁBÓ ˙ÏzL Úe„ik ,Án‰ המוח חלקי Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁשלושת «…««»«∆¿»ƒ»¿»ƒ»

,‡zÏ‚Ï‚c ÔÈÏÏÁ ˙Ï˙aL ˙Úc הגולגולת חלקי בשלושת הנמצאים ««∆ƒ¿»¬»ƒ¿À¿»¿»
‰ÓÎÁ‰ ÁÓ ‰p‰(ברוגע הפועלים והחסד המים ˜¯(שורש ‡e‰ ƒ≈…««»¿»«
‰Èa‰ ÁÓe ,ÁÏÂ(ברעש הפועלים והגבורות האש ÌÁ(שורש ‡e‰ ¿«…««ƒ»«

'eÎ L·ÈÂ48, הגוף לאברי הנפש כוחות פעולת בין ישיר קשר שיש הרי ¿»≈
פועלים  הם ÈeÏz‰בהם Án‰ ÈÏk ¯ÓBÁ ˙·k¯‰Â ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ«¿«¿»«∆¿≈«…«¿»

'eÎÂ ‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ÏÎO‰ ˙ÈË מתכונות רק לא נובע והדבר ¿ƒ««≈∆¿∆∆ƒ¿»¿
המוח  חומר של מהאופי גם אלא ‰eÏÈÁ˜הנפש ˙Ó‚e„a) ההבדל ¿¿««ƒ

,ÔÈÚ‰ ¯ÓBÁ ˙‚ÈÊÓa ÈeÏzL ,BÎÙ‰Â ÔÈÚ ·BËc לעיל ).כמבואר ¿«ƒ«¬»∆»ƒ¿ƒ«∆»«ƒ
Û‡ÂL¯BLa ‰ÈeÏz ‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ÏÎO‰ ˙iËpL ¿«∆¿ƒ««≈∆¿∆∆ƒ¿»¿»¿∆

,˙BÓLp‰ נפשיֿרוחני ענין והיא «¿»
¯‰fa ¯‡·Ók49ÔÈÚa «¿…»«…«¿ƒ¿«

Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa ÔÈa ˜eÏÈÁ‰«ƒ≈≈««≈
,Ïl‰ להחמיר נוטים שביתֿשמאי ƒ≈

להקל  נוטים הלל ÈÙÏובית e‰fL∆∆¿ƒ
È‡nLŒ˙Èa ˙BÓL ˘¯ML∆…∆ƒ¿≈««

,˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ מקור ƒ¿ƒ««¿
להחמיר,הדין  היא ∆…¿L¯LÂוהנטייה

‡e‰ Ïl‰Œ˙Èa ˙BÓLƒ¿≈ƒ≈
,ÌÈ„ÒÁ ˙ÈÁaÓ התכונה מקור ƒ¿ƒ«¬»ƒ

‰ev¯‰להקל, ÔÈa ÔÙB‡ ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ¿»«»
הרוחנית  B˙ÓLהנפש L¯L Ì‡)ƒ…∆ƒ¿»

B‡ „ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««∆∆
Ìb ‰NÚ (‰¯e·b‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«¬∆«

¯ÓBÁ‰ ÔÈa המוח הגשמי של ƒ¿««∆
,‰Êk ÔÙB‡a שהנטייה מובן ומזה ¿∆»∆

בנפש  תלויה לגבורה או לחסד

הגשמי, בחומר ולא ≈p‰ƒ‰הרוחנית
למבואר  סתירה זו אין דבר של לאמתו

הגוף  אברי של הגשמי שלחומר לעיל

של  הפעולה אופן על השפעה יש

כי  הנפש שהדבר e‰Êכוחות האמור ∆
היינו  הצורה", בנין אופן "לפי תלוי

הוא  ‰ÔÈaהנפש ˙eÏÏÎa ˜«̄ƒ¿»«ƒ¿»
,'eÎ ‰¯eˆÂ ¯ÓBÁc כללי שבאופן ¿∆¿»

הוא  הצורה החומר פי «¬‡·Ïעל
‰¯ev‰ ˙elb˙‰ ÈpÙB‡ ÈË¯tƒ¿≈«≈ƒ¿««»

בפועל  בגוף ÈÙkופעולתה Ì‰≈¿ƒ
Án‰ ÈÏk ¯ÓBÁ ‚ÊÓe Ú·Ë∆«∆∆∆¿≈«…«

‰eÏÈÁ˜הגשמי. ¯˜ÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ««ƒ
ÏÎO‰Ï ÔË˜c ÏÎO‰ ÔÈa≈«≈∆¿»»¿«≈∆

Án‰ ÈÏk ÔÙB‡ ÈÙÏ ‡e‰L ,ÏB„‚c,הגשמיÈÏk ÏB„b‰L ¿»∆¿ƒ∆¿≈«…«∆«»¿≈
‰˙e·Á¯˙‰a Ì‰ BlL ÔÈÁBn50,יותר גדול שכלו BÚÂ„וממילא «ƒ∆≈¿ƒ¿«¬¿

eNÚ ÏÈkN‰L ˙BÏkN‰‰ ÈeaÈ¯ „vnL ,˙‡Ê השנים במשך …∆ƒ«ƒ««¿»∆ƒ¿ƒ«¬
Án‰ ¯ÓBÁa (ÔLËÈ˜) ÌÈËÓ˜51, השכל שפעולת מוכיח זה וגם ¿»ƒ¿≈¿¿¿¿∆«…«

הגשמי, המוח בחומר גם ‰Ánקשורה ÈÏkL ÔËw‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»∆¿≈«…«
'eÎÂ ˙e·Á¯˙‰a ÌÈ‡ BlL קטן יותר.שכלו Ê‰ומצומצם ÏkÓe ∆≈»¿ƒ¿«¬¿ƒ»∆
˙BÁk‰ ˙eLaÏ˙‰L ,Ô·eÓ הנפש ‰È‡הגוף של ÌÈ¯·‡aשל »∆ƒ¿«¿«…»≈»ƒƒ

Ïa˜Ó ¯·‡‰L ‡l‡ ,Ì‰ÈÈa ˙eÎiL LiL ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï…«¿∆∆≈«»≈≈∆∆»∆»≈»¿«≈
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

את  מקּבל ׁשהאבר אּלא ּביניהם, ׁשּיכּות ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ּופֹועל  ׁשּמתּגּלה ּבּכח, ׁשינּוי ׁשּפֹועל ועד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּכח,

עֹוד  הּוא זה וענין ּדוקא. האבר מזיגת אֹופן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלפי

זכּוכית  עלֿידי הּמאיר הּׁשמׁש אֹור מּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַיֹותר

ׁשהרי  הּזכּוכית, ּגון ּכפי האֹור ּגון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנראה

הּזכּוכית  ּופעּולת האֹור, מּצד רק הּוא ְְִִִַַַַַָהּגילּוי

זה  ּבגון האֹור ׁשּנראה אּלא אבל 52אינּה , ְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ּבאֹופן  היא ּבאברים הּכחֹות ְְְִִִֵֶַַָָֹהתלּבׁשּות

האברים. עלֿידי הם הּכחֹות וגילּוי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשהמׁשכת

אּלא  להּכחֹות, ּכלים רק לא הם ׁשהאברים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוהינּו,

יׁש וכאׁשר אֹותם, ּומגּלים ממׁשיכים ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהם

ׁשאינֹו ּבּכח ּגם חּסרֹון נעׂשה אזי ּבאבר ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּסרֹון

לפי  היא הּכחֹות התּגּלּות ולכן להתּגּלֹות, ְְְְְִִִִֵַַַָָֹיכֹול

ּבענין  ּגם מּובן זה ּומּכל האברים. מזיגת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹופן

זה  עם זה מתאחדים  ׁשהם וכלים, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹורֹות

הּכלי  ׁשּלכן אחד, ּדבר ׁשּנעׂשים ועד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבתכלית,

האֹור  התּגּלּות ואֹופן האֹור, את ּומקּבל ְְְִֵֵֶֶַַָָסֹובל

הּכלי. אֹופן ּכפי ְְִִֶַהּוא

והּכלים ‡Cח) האֹורֹות הרי להבין, צרי עדין «ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

ואי ּכּנ"ל, ּבתכלית הפכים ּב' ְְְֲִִֵֵַַַָהם

ּׁשהּכלי  מה ּבׁשלמא ּדהּנה, ׁשּיתאחדּו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאפׁשר

לפי  ׁשּזהּו לבאר אפׁשר האֹור, את ּומקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָסֹובל

ׁשּלמעלה  האֹור מעלת את ּבגלּוי רֹואה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּכלי

הרי  למּטה, לירד ׁשּטבעֹו אףֿעלּֿפי  ולכן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּמּנּו,

האֹור, אבל כּו'. האֹור את לקּבל מׁשּתֹוקק ְְֲִֵֵֶַָָָהּוא

עלּֿפי  ּובפרט ּבכלים. ויתלּבׁש ׁשּירד אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאי

ּדוקא, ּברצֹון היא אמּתית הׁשּפעה ׁשּכל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּידּוע

לירד  ׁשרצֹונֹו ּבאֹור לֹומר ׁשּי אי ְְִֵֵֵֵֶַַָָואםּֿכן

הּוא  האֹור ּדטבע טבעֹו, היפ זה הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָלמּטה,

ּבאּור  עדין חסר ּוכמֹוֿכן כּו'. למעלה ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָלעלֹות

ׁשהּכלי  לפי ׁשּזהּו לעיל ׁשּנתּבאר ּדאף האֹור, את ּומקּבל סֹובל ׁשהּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּמה
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פ"ד.52) וכלים) עצמות (שער ד שער פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ák‰ בפנימיותו,‡˙ אותו ÏÚBtLוקולט „ÚÂ הגוף של ÈeÈLהאבר ∆«…«¿«∆≈ƒ

Áka הנפשי הרוחני‰lb˙nL הנפש , בעמקי ÈÙÏמשורשו ÏÚBÙe «…«∆ƒ¿«∆≈¿ƒ
.‡˜Âc ¯·‡‰ ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡∆¿ƒ«»≈»«¿»

‰Ê ÔÈÚÂ אברי של ומהותם לאפים בהתאם באדם הנפש כוחות פעולת של ¿ƒ¿»∆ְָָ

‡B¯הגוף  BÓkÓ ¯˙BÈ „BÚ ‡e‰≈ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ¯È‡n‰ LÓM‰«∆∆«≈ƒ«¿≈

ÔÂb ‰‡¯pL ˙ÈÎeÎÊ צבע¯B‡‰ ¿ƒ∆ƒ¿∆¿«»
,˙ÈÎeÎf‰ ÔÂb ÈÙk גם אמנם כי ¿ƒ¿««¿ƒ

של  צבעו את שמקבל השמש באור

על  הכלי של השפעה נראית הכלי

הגוף  ואברי בכוחות אבל האור

יותר  גדולה הכלים של ההשפעה

ÈeÏÈb‰ È¯‰L השמש אור של ∆¬≈«ƒ
˙ÏeÚÙe ,¯B‡‰ „vÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ«»¿«
‰‡¯pL ‡l‡ dÈ‡ ˙ÈÎeÎf‰«¿ƒ≈»∆»∆ƒ¿∆

‰Ê ÔÂ‚a ¯B‡‰52, לזכוכית אבל »¿»»∆
בהארת  ו'תפקיד' חלק אין שלה ולצבע

‰BÁk˙האור  ˙eLaÏ˙‰ Ï·‡¬»ƒ¿«¿«…
ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈ¯·‡a»≈»ƒƒ¿∆
Ì‰ ˙BÁk‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¿ƒ«…≈

ÌÈ¯·‡‰ È„ÈŒÏÚ המוח בחומר כי «¿≈»≈»ƒ
השכל  כוח יפעל שדרכו תכונות יש

יפעל  שדרכה תכונות יש העין ובחומר

הראיה. ÌÈ¯·‡‰Lכוח ,eÈ‰Â¿«¿∆»≈»ƒ
,˙BÁk‰Ï ÌÈÏk ˜¯ ‡Ï Ì‰≈…«≈ƒ¿«…
ÌÈÎÈLÓÓ Ìb Ì‰L ‡l‡∆»∆≈««¿ƒƒ

Ì˙B‡ ÌÈl‚Óe עומק מתוך ¿«ƒ»
גורמים  והאיברים הנפש, ופנימיות

בהם, להתגלות הנפש לכוחות

ÈÊ‡ ¯·‡a ÔB¯qÁ LÈ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈ƒ»»≈»¬«
BÈ‡L Áka Ìb ÔB¯qÁ ‰NÚ«¬∆ƒ»««…«∆≈

˙Blb˙‰Ï ÏBÎÈ,זה ÔÎÏÂבאבר »¿ƒ¿«¿»≈
ÈÙÏ ‡È‰ ˙BÁk‰ ˙elb˙‰ƒ¿««…ƒ¿ƒ

.ÌÈ¯·‡‰ ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡∆¿ƒ«»≈»ƒ
ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»«¿ƒ¿«

ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡ הספירות של ¿≈ƒ
בכלים  מתלבשים שהאורות העליונות,

כזה  Ê‰באופן ÌÈ„Á‡˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¬ƒ∆
ÌÈNÚpL „ÚÂ ,˙ÈÏÎ˙a ‰Ê ÌÚƒ∆¿«¿ƒ¿«∆«¬ƒ
Ï·BÒ ÈÏk‰ ÔÎlL ,„Á‡ ¯·c»»∆»∆»≈«¿ƒ≈

‰‡B¯,וקולט Ïa˜Óeנושא  ˙‡ ¿«≈∆»
‡e‰ ¯B‡‰ ˙elb˙‰ ÔÙB‡Â¿∆ƒ¿«»

ÈÏk‰ ÔÙB‡ ÈÙk המבואר הגוף באברי הנפש כוחות התלבשות במשל כמו ¿ƒ∆«¿ƒ
באריכות. לעיל

È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (Á ועניינם מהותם ‰‡B¯B˙מצד «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¬≈»
,Ï"pk ˙ÈÏÎ˙a ÌÈÎÙ‰ 'a Ì‰ ÌÈÏk‰Â ביטול עניינם האורות כי ¿«≈ƒ≈¬»ƒ¿«¿ƒ««

מציאות  עניינם ≈¿CÈ‡Âוהכלים
e„Á‡˙iL ¯LÙ‡ כך כדי עד ∆¿»∆ƒ¿«¬

אחת? מציאות להיות שיהפכו

השאלה: את ומחזק וממשיך

‡ÓÏLa ,‰p‰c ניתן היה לכאורה, ¿ƒ≈ƒ¿»»
ולהסכים, Ï·BÒלהבין ÈÏk‰M ‰Ó«∆«¿ƒ≈

¯LÙ‡ ,¯B‡‰ ˙‡ Ïa˜Óe¿«≈∆»∆¿»
ÈÏk‰L ÈÙÏ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆¿ƒ∆«¿ƒ
¯B‡‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ ÈeÏ‚a ‰‡B¯∆¿»∆«¬«»

epnÓ ‰ÏÚÓlL כלפיו ומתבטל ∆¿«¿»ƒ∆
את  ולהכיל לקלוט ראוי כלי ונהיה

hL·האור, ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÔÎÏÂBÚ ¿»≈««ƒ∆ƒ¿
עצמו  מצד הכלי hÓÏ‰,של „¯ÈÏ≈≈¿«»

להיות  ומקורו ולא בשורשו דבוק

‰e‡העליון, È¯‰ הכלי˜˜BzLÓ ¬≈ƒ¿≈
'eÎ ¯B‡‰ ˙‡ Ïa˜Ï ההסבר וזה ¿«≈∆»

עם  ומתאחד מתחבר שהכלי לכך

‡LÙ¯האור. CÈ‡ ,¯B‡‰ Ï·‡¬»»≈∆¿»
ÌÈÏÎa LaÏ˙ÈÂ „¯iL היפך ∆≈≈¿ƒ¿«≈¿≈ƒ

בשורשו  דבוק להיות לשאוף טבעו

העליון? ומקורו

ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«»«∆»
ÔBˆ¯a ‡È‰ ˙ÈzÓ‡ ‰ÚtL‰«¿»»¬ƒƒƒ¿»

,‡˜Âc רצון להשפיע,ובהעדר «¿»
שלמה, ולא אמיתית לא היא ההשפעה

¯B‡a ¯ÓBÏ CiL CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈«»«»
‰hÓÏ „¯ÈÏ BBˆ¯L ולהתאחד ∆¿≈≈¿«»

הכלי, BÚ·Ë,עם CÙÈ‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆ƒ¿
˙BÏÚÏ ‡e‰ ¯B‡‰ Ú·Ëc¿∆«»«¬

'eÎ ‰ÏÚÓÏ היפך שזהו וכיוון ¿«¿»
בכך? רוצה אינו טבעו

¯e‡a ÔÈ„Ú ¯ÒÁ ÔÎŒBÓÎe¿≈»≈¬«ƒ≈
˙‡ Ïa˜Óe Ï·BÒ ÈÏk‰L ‰na«∆∆«¿ƒ≈¿«≈∆
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡c ,¯B‡‰»¿«∆ƒ¿»≈¿≈
LÈb¯Ó ÈÏk‰L ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
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טו g"kyz'd ,gqt ly oexg`

חֹומר  והרּכבת מזיגת ּבאֹופן ׁשּתלּוי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשכל,

חכמהּֿבינהּֿדעת  מֹוחין ׁשּתלת ּכּידּוע ְְִִֶַַַַַַָָָָָֹהּמח,

הּוא  החכמה מח הּנה ּדגלגלּתא, חללין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּבתלת

כּו' ויבׁש חם הּוא הּבינה ּומח ולח, ,48קר ְְִֵַַַַַָָֹ

ּתלּויה  הּמח ּכלי חֹומר והרּכבת מזיגת ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּובאֹופן

(ּבדּוגמת  וכּו' לגבּורה אֹו לחסד הּׂשכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָנטית

חֹומר  ּבמזיגת ׁשּתלּוי והפכֹו, עין ּדטֹוב ְְֲִִִִֶֶַַַַָָהחילּוק

לגבּורה  אֹו לחסד הּׂשכל ׁשּנטּית ואף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהעין).

ּבּזהר  ּכמבאר הּנׁשמֹות, ּבׁשֹורׁש ּבענין 49ּתלּויה ְְְְְְִֶַַַַַָָָֹֹ

לפי  ׁשּזהּו ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַהחילּוק

מּבחינת  הּוא ּביתֿׁשּמאי נׁשמֹות ְְִִִֵֶֶַַַֹׁשּׁשרש

מּבחינת  הּוא ּביתֿהּלל נׁשמֹות וׁשרׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַֹהּגבּורֹות,

ׁשרׁש (אם הּצּורה ּבנין אֹופן ּולפי ְְֲִִִִֶֶַָָָֹחסדים,

מּבחינת  אֹו החסד מּבחינת הּוא ְְְִִִִִֶֶַַַָנׁשמתֹו

הּנה  ּכזה, ּבאֹופן החֹומר ּבנין ּגם נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּגבּורה)

אבל  כּו', וצּורה ּדחֹומר הּבנין ּבכללּות רק ְְְְֲִִֶֶַַָָָָזהּו

ּומזג  טבע ּכפי הם הּצּורה התּגּלּות אֹופּני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפרטי

ּבין  החילּוק עיקר ּגם וזהּו הּמח. ּכלי ְְִִֵֵֶֶַַַַַֹחֹומר

אֹופן  לפי ׁשהּוא ּדגדֹול, להּׂשכל ּדקטן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׂשכל

הם  ׁשּלֹו הּמֹוחין ּכלי ׁשהּגדֹול הּמח, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹּכלי

ריּבּוי 50ּבהתרחבּות  ׁשּמּצד זאת, ועֹוד , ְְְֲִִִֶַַֹ

(קניטׁשן) קמטים נעׂשּו ׁשהׂשּכיל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָההׂשּכלֹות

הּמח  הּמח 51ּבחֹומר ׁשּכלי הּקטן מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

מּובן, זה ּומּכל וכּו'. ּבהתרחבּות אינם ְְְֲִִֵֶֶַָָָׁשּלֹו

ּבאֹופן  רק לא היא ּבאברים הּכחֹות ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשהתלּבׁשּות 
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ובכ"מ.48) ב. י, החנוכה שער אורה שערי בֿג. צא, לךֿלך תו"ח סי"ג.49)ראה אגה"ק תניא וראה א. רמה, ראה 50)ח"ג

לד. ע' תרצ"ב סה"מ וש"נ.51)גם .254 ע' תרצ"ז סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השכל  אור התגלות הוא המוחין חומר אופן דלפי וכמו הכוחות, התגלות הוא

קר  מזג הוא ואם טוב השכל מזג יהי' לא ביותר וחם יבש המוח מזג שאם

אופן  לפי ויבש וחם ולח קר בין ממוצע במזג אך טוב, לא כן גם ביותר ולח

בהשכלה  אם טוב במזג השכל אור השראת יהי' כך הגשמי במוח המזג טוב

דקות  בהשכלות או ברוחב או בעומק

בכח  כן וכמו גוונא. וכהאי וצחות

העין  חומר אופן לפי שבעין הראי'

הראי' אור יבוא כך שבו ולבן בשחור

עין  טוב ענין דגם וכנודע כו', הרוחניות

העין  חומר במזיגת תלוי עין, ורע

או  דמים בריבוי הוא אם הגשמי

אופן  לפי כלל (ובדרך דמים... במיעוט

באברי  והמים הדם והרכבת מזיגת

א' אדם ענין (שזהו לפי הגוף כו') דם

הרוחניים  הכחות מזיגת הוא כזה אופן

או  בטבע רגזן שהוא מי וכמו כו',

לפי  זה הרי בטבעו ונח שקט שהוא

כו', הגוף בחומר והמים הדם הרכבת

מזיגת  תהי' דמים בריבוי שגם ויש

יפה  עם אדמוני וכמו בטוב המים

והאברים  שהכוחות והגם כו'). עיניים

שהכוחות  לזה זה כלל בערך אינם

כו', גשמיים והאברים המה רוחניים

בהם  שמתלבשים מאחר מכלֿמקום

מזגי  הוא הכלים מזגי אופן וכפי

בהגשמת  שיש לומר בהכרח הכוחות,

מהות  טבע ודוגמא מעין האברים טבעי

הם  שעלֿידיֿזה דנפש הרוחני אור

הנפש  צורת בהם לקבל מוכנים כלים

הראי' לאור כלי העין בהירות וכמו כו',

כו', אור מקבל מלוטש דבר כל וכמו

והלחלוחית  המוח חומר כן וכמו

מטבע  דוגמא איזה בו יש שבו הדקות

כו'"). השכל אור

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כוח שפעולת כשם ¿«∆∆∆
כך  העין, חומר למהות בהתאם היא בעין ÔÈÚהראייה ˙i‡¯a Ìb ‡e‰«ƒ¿ƒ«≈

,ÏÎO‰,השכלית ÓBÁ¯ההבנה ˙·k¯‰Â ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡a ÈeÏzL «≈∆∆»¿∆¿ƒ«¿«¿»«∆
ÔÈÁBÓ ˙ÏzL Úe„ik ,Án‰ המוח חלקי Œ‰ÈaŒ‰ÓÎÁשלושת «…««»«∆¿»ƒ»¿»ƒ»

,‡zÏ‚Ï‚c ÔÈÏÏÁ ˙Ï˙aL ˙Úc הגולגולת חלקי בשלושת הנמצאים ««∆ƒ¿»¬»ƒ¿À¿»¿»
‰ÓÎÁ‰ ÁÓ ‰p‰(ברוגע הפועלים והחסד המים ˜¯(שורש ‡e‰ ƒ≈…««»¿»«
‰Èa‰ ÁÓe ,ÁÏÂ(ברעש הפועלים והגבורות האש ÌÁ(שורש ‡e‰ ¿«…««ƒ»«

'eÎ L·ÈÂ48, הגוף לאברי הנפש כוחות פעולת בין ישיר קשר שיש הרי ¿»≈
פועלים  הם ÈeÏz‰בהם Án‰ ÈÏk ¯ÓBÁ ˙·k¯‰Â ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡·e¿∆¿ƒ«¿«¿»«∆¿≈«…«¿»

'eÎÂ ‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ÏÎO‰ ˙ÈË מתכונות רק לא נובע והדבר ¿ƒ««≈∆¿∆∆ƒ¿»¿
המוח  חומר של מהאופי גם אלא ‰eÏÈÁ˜הנפש ˙Ó‚e„a) ההבדל ¿¿««ƒ

,ÔÈÚ‰ ¯ÓBÁ ˙‚ÈÊÓa ÈeÏzL ,BÎÙ‰Â ÔÈÚ ·BËc לעיל ).כמבואר ¿«ƒ«¬»∆»ƒ¿ƒ«∆»«ƒ
Û‡ÂL¯BLa ‰ÈeÏz ‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ÏÎO‰ ˙iËpL ¿«∆¿ƒ««≈∆¿∆∆ƒ¿»¿»¿∆

,˙BÓLp‰ נפשיֿרוחני ענין והיא «¿»
¯‰fa ¯‡·Ók49ÔÈÚa «¿…»«…«¿ƒ¿«

Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èa ÔÈa ˜eÏÈÁ‰«ƒ≈≈««≈
,Ïl‰ להחמיר נוטים שביתֿשמאי ƒ≈

להקל  נוטים הלל ÈÙÏובית e‰fL∆∆¿ƒ
È‡nLŒ˙Èa ˙BÓL ˘¯ML∆…∆ƒ¿≈««

,˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ מקור ƒ¿ƒ««¿
להחמיר,הדין  היא ∆…¿L¯LÂוהנטייה

‡e‰ Ïl‰Œ˙Èa ˙BÓLƒ¿≈ƒ≈
,ÌÈ„ÒÁ ˙ÈÁaÓ התכונה מקור ƒ¿ƒ«¬»ƒ

‰ev¯‰להקל, ÔÈa ÔÙB‡ ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ¿»«»
הרוחנית  B˙ÓLהנפש L¯L Ì‡)ƒ…∆ƒ¿»

B‡ „ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««∆∆
Ìb ‰NÚ (‰¯e·b‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«¬∆«

¯ÓBÁ‰ ÔÈa המוח הגשמי של ƒ¿««∆
,‰Êk ÔÙB‡a שהנטייה מובן ומזה ¿∆»∆

בנפש  תלויה לגבורה או לחסד

הגשמי, בחומר ולא ≈p‰ƒ‰הרוחנית
למבואר  סתירה זו אין דבר של לאמתו

הגוף  אברי של הגשמי שלחומר לעיל

של  הפעולה אופן על השפעה יש

כי  הנפש שהדבר e‰Êכוחות האמור ∆
היינו  הצורה", בנין אופן "לפי תלוי

הוא  ‰ÔÈaהנפש ˙eÏÏÎa ˜«̄ƒ¿»«ƒ¿»
,'eÎ ‰¯eˆÂ ¯ÓBÁc כללי שבאופן ¿∆¿»

הוא  הצורה החומר פי «¬‡·Ïעל
‰¯ev‰ ˙elb˙‰ ÈpÙB‡ ÈË¯tƒ¿≈«≈ƒ¿««»

בפועל  בגוף ÈÙkופעולתה Ì‰≈¿ƒ
Án‰ ÈÏk ¯ÓBÁ ‚ÊÓe Ú·Ë∆«∆∆∆¿≈«…«

‰eÏÈÁ˜הגשמי. ¯˜ÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ««ƒ
ÏÎO‰Ï ÔË˜c ÏÎO‰ ÔÈa≈«≈∆¿»»¿«≈∆

Án‰ ÈÏk ÔÙB‡ ÈÙÏ ‡e‰L ,ÏB„‚c,הגשמיÈÏk ÏB„b‰L ¿»∆¿ƒ∆¿≈«…«∆«»¿≈
‰˙e·Á¯˙‰a Ì‰ BlL ÔÈÁBn50,יותר גדול שכלו BÚÂ„וממילא «ƒ∆≈¿ƒ¿«¬¿

eNÚ ÏÈkN‰L ˙BÏkN‰‰ ÈeaÈ¯ „vnL ,˙‡Ê השנים במשך …∆ƒ«ƒ««¿»∆ƒ¿ƒ«¬
Án‰ ¯ÓBÁa (ÔLËÈ˜) ÌÈËÓ˜51, השכל שפעולת מוכיח זה וגם ¿»ƒ¿≈¿¿¿¿∆«…«

הגשמי, המוח בחומר גם ‰Ánקשורה ÈÏkL ÔËw‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»∆¿≈«…«
'eÎÂ ˙e·Á¯˙‰a ÌÈ‡ BlL קטן יותר.שכלו Ê‰ומצומצם ÏkÓe ∆≈»¿ƒ¿«¬¿ƒ»∆
˙BÁk‰ ˙eLaÏ˙‰L ,Ô·eÓ הנפש ‰È‡הגוף של ÌÈ¯·‡aשל »∆ƒ¿«¿«…»≈»ƒƒ

Ïa˜Ó ¯·‡‰L ‡l‡ ,Ì‰ÈÈa ˙eÎiL LiL ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï…«¿∆∆≈«»≈≈∆∆»∆»≈»¿«≈
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

את  מקּבל ׁשהאבר אּלא ּביניהם, ׁשּיכּות ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ּופֹועל  ׁשּמתּגּלה ּבּכח, ׁשינּוי ׁשּפֹועל ועד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּכח,

עֹוד  הּוא זה וענין ּדוקא. האבר מזיגת אֹופן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלפי

זכּוכית  עלֿידי הּמאיר הּׁשמׁש אֹור מּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַיֹותר

ׁשהרי  הּזכּוכית, ּגון ּכפי האֹור ּגון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנראה

הּזכּוכית  ּופעּולת האֹור, מּצד רק הּוא ְְִִִַַַַַָהּגילּוי

זה  ּבגון האֹור ׁשּנראה אּלא אבל 52אינּה , ְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ּבאֹופן  היא ּבאברים הּכחֹות ְְְִִִֵֶַַָָֹהתלּבׁשּות

האברים. עלֿידי הם הּכחֹות וגילּוי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשהמׁשכת

אּלא  להּכחֹות, ּכלים רק לא הם ׁשהאברים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוהינּו,

יׁש וכאׁשר אֹותם, ּומגּלים ממׁשיכים ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָׁשהם

ׁשאינֹו ּבּכח ּגם חּסרֹון נעׂשה אזי ּבאבר ֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּסרֹון

לפי  היא הּכחֹות התּגּלּות ולכן להתּגּלֹות, ְְְְְִִִִֵַַַָָֹיכֹול

ּבענין  ּגם מּובן זה ּומּכל האברים. מזיגת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹופן

זה  עם זה מתאחדים  ׁשהם וכלים, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַאֹורֹות

הּכלי  ׁשּלכן אחד, ּדבר ׁשּנעׂשים ועד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבתכלית,

האֹור  התּגּלּות ואֹופן האֹור, את ּומקּבל ְְְִֵֵֶֶַַָָסֹובל

הּכלי. אֹופן ּכפי ְְִִֶַהּוא

והּכלים ‡Cח) האֹורֹות הרי להבין, צרי עדין «ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

ואי ּכּנ"ל, ּבתכלית הפכים ּב' ְְְֲִִֵֵַַַָהם

ּׁשהּכלי  מה ּבׁשלמא ּדהּנה, ׁשּיתאחדּו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאפׁשר

לפי  ׁשּזהּו לבאר אפׁשר האֹור, את ּומקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָסֹובל

ׁשּלמעלה  האֹור מעלת את ּבגלּוי רֹואה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּכלי

הרי  למּטה, לירד ׁשּטבעֹו אףֿעלּֿפי  ולכן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּמּנּו,

האֹור, אבל כּו'. האֹור את לקּבל מׁשּתֹוקק ְְֲִֵֵֶַָָָהּוא

עלּֿפי  ּובפרט ּבכלים. ויתלּבׁש ׁשּירד אפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאי

ּדוקא, ּברצֹון היא אמּתית הׁשּפעה ׁשּכל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּידּוע

לירד  ׁשרצֹונֹו ּבאֹור לֹומר ׁשּי אי ְְִֵֵֵֵֶַַָָואםּֿכן

הּוא  האֹור ּדטבע טבעֹו, היפ זה הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָלמּטה,

ּבאּור  עדין חסר ּוכמֹוֿכן כּו'. למעלה ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָלעלֹות

ׁשהּכלי  לפי ׁשּזהּו לעיל ׁשּנתּבאר ּדאף האֹור, את ּומקּבל סֹובל ׁשהּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּמה
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פ"ד.52) וכלים) עצמות (שער ד שער פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ák‰ בפנימיותו,‡˙ אותו ÏÚBtLוקולט „ÚÂ הגוף של ÈeÈLהאבר ∆«…«¿«∆≈ƒ

Áka הנפשי הרוחני‰lb˙nL הנפש , בעמקי ÈÙÏמשורשו ÏÚBÙe «…«∆ƒ¿«∆≈¿ƒ
.‡˜Âc ¯·‡‰ ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡∆¿ƒ«»≈»«¿»

‰Ê ÔÈÚÂ אברי של ומהותם לאפים בהתאם באדם הנפש כוחות פעולת של ¿ƒ¿»∆ְָָ

‡B¯הגוף  BÓkÓ ¯˙BÈ „BÚ ‡e‰≈ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ¯È‡n‰ LÓM‰«∆∆«≈ƒ«¿≈

ÔÂb ‰‡¯pL ˙ÈÎeÎÊ צבע¯B‡‰ ¿ƒ∆ƒ¿∆¿«»
,˙ÈÎeÎf‰ ÔÂb ÈÙk גם אמנם כי ¿ƒ¿««¿ƒ

של  צבעו את שמקבל השמש באור

על  הכלי של השפעה נראית הכלי

הגוף  ואברי בכוחות אבל האור

יותר  גדולה הכלים של ההשפעה

ÈeÏÈb‰ È¯‰L השמש אור של ∆¬≈«ƒ
˙ÏeÚÙe ,¯B‡‰ „vÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ«»¿«
‰‡¯pL ‡l‡ dÈ‡ ˙ÈÎeÎf‰«¿ƒ≈»∆»∆ƒ¿∆

‰Ê ÔÂ‚a ¯B‡‰52, לזכוכית אבל »¿»»∆
בהארת  ו'תפקיד' חלק אין שלה ולצבע

‰BÁk˙האור  ˙eLaÏ˙‰ Ï·‡¬»ƒ¿«¿«…
ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈ¯·‡a»≈»ƒƒ¿∆
Ì‰ ˙BÁk‰ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¿ƒ«…≈

ÌÈ¯·‡‰ È„ÈŒÏÚ המוח בחומר כי «¿≈»≈»ƒ
השכל  כוח יפעל שדרכו תכונות יש

יפעל  שדרכה תכונות יש העין ובחומר

הראיה. ÌÈ¯·‡‰Lכוח ,eÈ‰Â¿«¿∆»≈»ƒ
,˙BÁk‰Ï ÌÈÏk ˜¯ ‡Ï Ì‰≈…«≈ƒ¿«…
ÌÈÎÈLÓÓ Ìb Ì‰L ‡l‡∆»∆≈««¿ƒƒ

Ì˙B‡ ÌÈl‚Óe עומק מתוך ¿«ƒ»
גורמים  והאיברים הנפש, ופנימיות

בהם, להתגלות הנפש לכוחות

ÈÊ‡ ¯·‡a ÔB¯qÁ LÈ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆≈ƒ»»≈»¬«
BÈ‡L Áka Ìb ÔB¯qÁ ‰NÚ«¬∆ƒ»««…«∆≈

˙Blb˙‰Ï ÏBÎÈ,זה ÔÎÏÂבאבר »¿ƒ¿«¿»≈
ÈÙÏ ‡È‰ ˙BÁk‰ ˙elb˙‰ƒ¿««…ƒ¿ƒ

.ÌÈ¯·‡‰ ˙‚ÈÊÓ ÔÙB‡∆¿ƒ«»≈»ƒ
ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»«¿ƒ¿«

ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡ הספירות של ¿≈ƒ
בכלים  מתלבשים שהאורות העליונות,

כזה  Ê‰באופן ÌÈ„Á‡˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¬ƒ∆
ÌÈNÚpL „ÚÂ ,˙ÈÏÎ˙a ‰Ê ÌÚƒ∆¿«¿ƒ¿«∆«¬ƒ
Ï·BÒ ÈÏk‰ ÔÎlL ,„Á‡ ¯·c»»∆»∆»≈«¿ƒ≈

‰‡B¯,וקולט Ïa˜Óeנושא  ˙‡ ¿«≈∆»
‡e‰ ¯B‡‰ ˙elb˙‰ ÔÙB‡Â¿∆ƒ¿«»

ÈÏk‰ ÔÙB‡ ÈÙk המבואר הגוף באברי הנפש כוחות התלבשות במשל כמו ¿ƒ∆«¿ƒ
באריכות. לעיל

È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (Á ועניינם מהותם ‰‡B¯B˙מצד «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¬≈»
,Ï"pk ˙ÈÏÎ˙a ÌÈÎÙ‰ 'a Ì‰ ÌÈÏk‰Â ביטול עניינם האורות כי ¿«≈ƒ≈¬»ƒ¿«¿ƒ««

מציאות  עניינם ≈¿CÈ‡Âוהכלים
e„Á‡˙iL ¯LÙ‡ כך כדי עד ∆¿»∆ƒ¿«¬

אחת? מציאות להיות שיהפכו

השאלה: את ומחזק וממשיך

‡ÓÏLa ,‰p‰c ניתן היה לכאורה, ¿ƒ≈ƒ¿»»
ולהסכים, Ï·BÒלהבין ÈÏk‰M ‰Ó«∆«¿ƒ≈

¯LÙ‡ ,¯B‡‰ ˙‡ Ïa˜Óe¿«≈∆»∆¿»
ÈÏk‰L ÈÙÏ e‰fL ¯‡·Ï¿»≈∆∆¿ƒ∆«¿ƒ
¯B‡‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ ÈeÏ‚a ‰‡B¯∆¿»∆«¬«»

epnÓ ‰ÏÚÓlL כלפיו ומתבטל ∆¿«¿»ƒ∆
את  ולהכיל לקלוט ראוי כלי ונהיה

hL·האור, ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÔÎÏÂBÚ ¿»≈««ƒ∆ƒ¿
עצמו  מצד הכלי hÓÏ‰,של „¯ÈÏ≈≈¿«»

להיות  ומקורו ולא בשורשו דבוק

‰e‡העליון, È¯‰ הכלי˜˜BzLÓ ¬≈ƒ¿≈
'eÎ ¯B‡‰ ˙‡ Ïa˜Ï ההסבר וזה ¿«≈∆»

עם  ומתאחד מתחבר שהכלי לכך

‡LÙ¯האור. CÈ‡ ,¯B‡‰ Ï·‡¬»»≈∆¿»
ÌÈÏÎa LaÏ˙ÈÂ „¯iL היפך ∆≈≈¿ƒ¿«≈¿≈ƒ

בשורשו  דבוק להיות לשאוף טבעו

העליון? ומקורו

ÏkL Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«»«∆»
ÔBˆ¯a ‡È‰ ˙ÈzÓ‡ ‰ÚtL‰«¿»»¬ƒƒƒ¿»

,‡˜Âc רצון להשפיע,ובהעדר «¿»
שלמה, ולא אמיתית לא היא ההשפעה

¯B‡a ¯ÓBÏ CiL CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈«»«»
‰hÓÏ „¯ÈÏ BBˆ¯L ולהתאחד ∆¿≈≈¿«»

הכלי, BÚ·Ë,עם CÙÈ‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆ƒ¿
˙BÏÚÏ ‡e‰ ¯B‡‰ Ú·Ëc¿∆«»«¬

'eÎ ‰ÏÚÓÏ היפך שזהו וכיוון ¿«¿»
בכך? רוצה אינו טבעו

¯e‡a ÔÈ„Ú ¯ÒÁ ÔÎŒBÓÎe¿≈»≈¬«ƒ≈
˙‡ Ïa˜Óe Ï·BÒ ÈÏk‰L ‰na«∆∆«¿ƒ≈¿«≈∆
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡c ,¯B‡‰»¿«∆ƒ¿»≈¿≈
LÈb¯Ó ÈÏk‰L ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
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g"kyz'dטז ,gqt ly oexg`

מּכלֿמקֹום  מּמּנּו, ׁשּלמעלה ענין ּבגלּוי ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמרּגיׁש

היפ ׁשהּוא ּדבר ּבפֹועל נעׂשה ּכיצד מּובן ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשחיּבּור הּוא, הענין א ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָענינֹו.

ההפכים  מׁשני ׁשּכלּול ׁשּביניהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּממּוצע

והינּו, יחד. להתחּבר יּוכלּו ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּלהם,

אחד  ּכל ועֹוׂשים טבעם, מחליפים והּכלי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשהאֹור

את  מרּגיׁש ׁשהאֹור ּדוקא, ההפכי זּולתם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּפעּולת

למעלה  הּוא הּכלים ׁשּׁשרש ּכּידּוע הּכלי, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמעלת

האֹור  הרצֹון 53מּׁשרׁש ּבאֹור נפעל ועלֿידיֿזה , ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

את  ׁשּמרּגיׁש ּבּכלי, ועלּֿדרֿזה למּטה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלירד

לעלֹות  הרצֹון ּבֹו נעׂשה ֿ זה ועלֿידי האֹור, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָענין

ׁשּביניהם  הּממּוצע עלֿידי הּוא זה וכל ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָכּו'.

הּמּונח  ּכדבר רק (לא ׁשּיהיּו ּבאֹופן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמחּברם

נׁשמה  ּכמֹו מּמׁש, אחד ּדבר אּלא) ּכלי, ְְְְִֶֶַָָָָָָָּבתֹו

ּגילּוי  יֹותר ׁשּיׁשנֹו ׁשּככל מּובן , ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָוגּוף.

ּדכיון  ּבכלים, ההתלּבׁשּות ענין יֹותר ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָאֹור,

ּפֹועל  זה הרי הּכלי, מעלת את מרּגיׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהאֹור

היפ ׁשּזהּו אף ּבּכלי, התלּבׁשּות ׁשל ּתנּועה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּבֹו

כּו' הּכלים ּבענין ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן .54טבעֹו. ְְְְִִִֵֵַַַ

הּנׁשמה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) ירידת ּבענין ּגם מּובן ¿«ƒ∆ְְְְִִַַַַָָָ

הּגּוף  ׁשׁשרׁש לפי ׁשּזהּו ְִֶֶֶֶַַֹּבּגּוף,

ׁשרׁש ׁשּגילּוי (אּלא הּנׁשמה מׁשרׁש למעלה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּוא

הּנׁשמה) עלֿידי ּדוקא הּוא נּתנּו55הּגּוף ולכן , ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ

מלּוּבׁשת  ׁשהיא ּכפי לּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּתֹורהּֿומצֹות

למּטה  העבֹודה ּכללּות ועלֿידי ּדוקא, ְְְְְֲֵַַַַָָָָָּבּגּוף

את  ׁשל ּבאֹופן נעׂשה ּבּגּוף  ואתהּפכא, ּכפיא ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

לֹוקחים' אּתם ּד'אֹותי ּגם 56הענין הּנה ולכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

- ּכזה ּבאֹופן היא הּׂשכר ׁשלמּות ְְְִִֵֶֶַַָָָּתכלית
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מנחם 53) (תורת זו שנה שמיני דש"פ יהונתן לו ויאמר ד"ה גם וראה ואילך. ז ע' תרנ"ט ואילך. רמג ע' תרמ"ט סה"מ ראה

תזו"מ). פרשת מלכות' 'דבר רלה. ע' אייר סה"מ תו"מ .331 ע' חנ"ב התוועדויות (המו"ל).54)- קצת סה"מ 55)חסר ראה

ואילך. רלג ע' שם סה"מ תו"מ ואילך. 328 ע' שם מנחם תורת .53 תנחומא 56)שבהערה ו. שם, א. פל"ג, שמו"ר ראה

פמ"ז. תניא ג. תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ÈeÏ‚a כלפי להתבטל לו גורמת זו והרגשה ¿»ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆

בו, ולדבוק אתו להתחבר ולרצות Èkˆ„האור Ô·eÓ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»≈«
BÈÚ CÙÈ‰ ‡e‰L ¯·c ÏÚBÙa ‰NÚ טבעו שמצד הכלי של «¬∆¿«»»∆≈∆ƒ¿»

למטה.? נמשך ומהותו

‰Ê ¯eaÈÁL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆
והכלים  האורות È„ÈŒÏÚבין ‰NÚ«¬∆«¿≈

ÏeÏkL ,Ì‰ÈÈaL ÚˆeÓn‰«¿»∆≈≈∆∆»
ŒÏÚÂ ,Ì‰lL ÌÈÎÙ‰‰ ÈLÓƒ¿≈«¬»ƒ∆»∆¿«
„ÁÈ ¯aÁ˙‰Ï eÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿¿ƒ¿«≈««
יש  כי מתחברים והכלים האורות

מבחינת  גם בו שיש 'ממוצע' ביניהם

ודרך  הכלים, מבחינת וגם האורות

ביניהם. החיבור נפעל ה'ממוצע'

k‰Â ¯B‡‰L ,eÈ‰ÂÈÏ ¿«¿∆»¿«¿ƒ
Ïk ÌÈNBÚÂ ,ÌÚ·Ë ÌÈÙÈÏÁÓ«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
ÈÎÙ‰‰ Ì˙ÏeÊ ˙ÏeÚt „Á‡∆»¿«»»«»¿ƒ

,‡˜Âc למעלה לעלות האור טבע «¿»
בכלי  ההתלבשות ולצורך למקורו

טבעו  את משנה הוא אתו, וההתחברות

הוא  הכלי וטבע בכלי, להתלבש ויורד

והכלת  קבלת ולצורך למטה לרדת

ומתעלה  טבעו את משנה הוא האור

יורד  והאור האור, עם ומתחבר

מזה  כתוצאה בכלי «∆B‡‰L¯ומתלבש
ÈÏk‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ LÈb¯Ó שיש «¿ƒ∆«¬««¿ƒ

עצמו, האור לעומת יתרון »«»Úe„ikבו
וחסידות  ‰ÌÈÏkבקבלה ˘¯ML∆…∆«≈ƒ

¯B‡‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰53, ¿«¿»ƒ…∆»
בכלים  נמשכים שהאורות הסיבה וזו

ולהידבק  לעלות האור שטבע למרות

בחסידות  (כמבואר במקורו ולהיכלל

היפך  הגוף, את להחיות יורדת שהנפש

משורש  הנעלה הגוף, שורש כי טבעה,

לרדת  הנפש את 'מכריח' הנופש,

להלן  שיתבאר כפי בגוף, ולהתלבש

יותר) ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בפרטיות
נעלה  הכלים האורות ששורש משורש

„¯ÈÏ ÔBˆ¯‰ ¯B‡a ÏÚÙƒ¿»»»»≈≈
‰hÓÏ,ולהאיר בכלים ולהתלבש ¿«»

¯B‡‰ ÔÈÚ ˙‡ LÈb¯nL ,ÈÏka ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,מעלתו ואת ¿«∆∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿«»

'eÎ ˙BÏÚÏ ÔBˆ¯‰ Ba ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מצד הכלי טבע היפך ¿«¿≈∆«¬∆»»«¬
לרדת. Ì¯aÁnLעצמו Ì‰ÈÈaL ÚˆeÓn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¿≈«¿»∆≈≈∆∆¿«¿»

,ÈÏk CB˙a Áen‰ ¯·„k ˜¯ ‡Ï) eÈ‰iL ÔÙB‡a נשאר אבל ¿∆∆ƒ¿…«¿»»«»¿¿ƒ
מהכלי  נפרדת Ûe‚Âמציאות ‰ÓL BÓk ,LnÓ „Á‡ ¯·c (‡l‡∆»»»∆»«»¿¿»»¿

בגוף  הנשמה התלבשות שלאחר

אחת. מציאות ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰נעשים
¯˙BÈ BLiL ÏÎkL ,Ô·eÓ»∆¿»∆∆¿≈
ÔÈÚ ¯˙BÈ CiL ,¯B‡ ÈeÏÈbƒ«»≈ƒ¿«

˙eLaÏ˙‰‰ האור ÌÈÏÎa,של «ƒ¿«¿¿≈ƒ
˙‡ LÈb¯Ó ¯B‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»«¿ƒ∆
Ba ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,ÈÏk‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ¬≈∆≈
,ÈÏka ˙eLaÏ˙‰ ÏL ‰Úez¿»∆ƒ¿«¿«¿ƒ
יותר  יש ממילא גילוי, יותר וכשיש

BÚ·Ëהתלבשות  CÙÈ‰ e‰fL Û‡«∆∆≈∆ƒ¿
עצמו. מצד האור ≈¿ÔÎŒBÓÎeשל

'eÎ ÌÈÏk‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰54 «¿ƒ¿««≈ƒ
לצורך  טבעם את משנים הם גם

לעיל. כמבואר ההתלבשות,

ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
e‰fL ,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«∆∆
‡e‰ Ûeb‰ L¯LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆«

‰ÓLp‰ L¯LÓ ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»ƒ…∆«¿»»
שירידה  למרות בגוף מתלבשת הנשמה

טבעה  היפך היא זו «∆(‡l‡והתלבשות
‡˜Âc ‡e‰ Ûeb‰ L¯L ÈeÏÈbL∆ƒ…∆««¿»

‰ÓLp‰ È„ÈŒÏÚ לא עצמו והגוף «¿≈«¿»»
הזו  ההתגלות את לפעול ,55)יכול

˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ez ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«»ƒ¿
˙LaeÏÓ ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLpÏ«¿»»¿ƒ∆ƒ¿∆∆

,‡˜Âc Ûeba מצד הגוף מעלת מפני ««¿»
הנשמה, משורש הנעלה »¿ŒÏÚÂשורשו

‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È„È¿≈¿»»¬»¿«»
‡ÈÙk˙‡ ÏL ÔÙB‡a Ûeba«¿∆∆ƒ¿«¿»
וה'סטרא  הרע היצר והכנעת כפיית

לטוב Ît‰˙‡Â‡אחרא' הרע הפיכת ¿ƒ¿«¿»
לאור, ‰ÔÈÚוהחושך ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»

'ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ È˙B‡'c56 כדברי ¿ƒ«∆¿ƒ
לי  "ויקחו הפסוק על ז"ל חכמנו

היינו  "אותי", פירושו ש"לי" תרומה"

 ֿ הקדוש את ו'תופסים' 'לוקחים' והמצוות התורה בקיום ה' עבודת ידי שעל
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

למעלה  ׁשּׁשרׁשֹו לּגּוף ּדוקא, ּבגּוף ְְְְְְֶַַַַָָָָָלּנׁשמה

את  המגּלה ׁשהיא ולּנׁשמה הּנׁשמה, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמּׁשרׁש

עבֹודת  ׁשּיׁשנּה ּכׁשם והּנה, הּגּוף. ׁשרׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹמעלת

ּבחלקֹו העבֹודה ּגם יׁשנּה ּכמֹוֿכן ּבּגּוף, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ממֹונם  על חסה ׁשהּתֹורה הּטעם ׁשּזהּו ֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעֹולם,

יׂשראל  ׁשּזה 57ׁשל מּפני יׂשראל, ׁשל להיֹותֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

האמּתית  ּבּגאּולה ולכן, כּו'. לעבֹודתֹו ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָנֹוגע

ּגדֹול', ּד'רכּוׁש הענין להיֹות יצטר ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוהּׁשלמה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ּביציאת ׁשהיה 58ּוכמֹו ְְְִִִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר מצרים, את 59ונּצלּתם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

עלמא  - ּדגים ּבּה ׁשאין ּכמצּודה ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָׁשעׂשאּוה

עלמא  - ּדגן ּבּה ׁשאין וכמצּולה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָּדאתּכסיא,

עד 60ּדאתּגליא  ּבהם נׁשאר ׁש'ּלא ּובאֹופן , ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

לראֹותם 61אחד' תֹוסיפּון ׁש'ּלא איסּור ׁשּיׁש עד , ְִִִֵֶֶֶַָָֹ

עֹולם' עד את 62עֹוד מּׁשם הֹוציאּו ׁשּכבר לפי , ְְִִִֶֶַָָָ

הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ֿ 63ּכל לעתיד יהיה ּוכמֹוֿכן , ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ניצֹוצי  ּבכל חיל אל מחיל עלּיה ׁשּתהיה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלבא,

הּגּוף, צרכי ּכל ּכֹולל והּכלי, ׁשּבּגּוף ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהּקדּוׁשה

 ֿ ּבלאו ּכי ּכעפר, מצּויין הּמעדּנים ּכל ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָעד

צאת ׁשּכימי וכּנ"ל עצמּה. ּבּגאּולה חסר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהכי

לעתידֿלבא, נפלאֹות אראּנּו מצרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמארץ

מּמׁש, ּבקרֹוב הרחבה, מּתֹו ההׁשּפעה ְְְְִִַַַַָָָָָָּבריּבּוי

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִֵֵַַעלֿידי
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סרי"ח.57) טוב שם כתר וראה וש"נ. א. כז, כב.58)ר"ה ג, ב.59)שמות ט, ער.60)ברכות ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

כח.61) יד, ה"ז.62)בשלח פ"ה מלכים הל' רמב"ם יג. יד, ועוד.63)שם תצא. ר"פ להאריז"ל הליקוטים ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגוף  מלובשת כשהנשמה דווקא כאמור, אפשרי, זה וכל בעצמו, ברוךֿהוא

אתו. ‰ÎO¯ומתאחדת ˙eÓÏL ˙ÈÏÎz Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ התורה על ¿»≈ƒ≈««¿ƒ¿≈«»»
Âc˜‡,והמצוות  Ûe‚a ‰ÓLpÏ Z ‰Êk ÔÙB‡a ‡È‰ הזה והחיבור ƒ¿∆»∆«¿»»¿«¿»

ניתן  השכר כך כי ‰ÓLp‰,הכרחי L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ÛebÏ«∆»¿¿«¿»ƒ…∆«¿»»
˙‡ ‰l‚Ó‰ ‡È‰L ‰ÓLpÏÂ¿«¿»»∆ƒ«¿«»∆

,Ûeb‰ L¯L ˙ÏÚÓ הה כרעה ולכן «¬«…∆«
הרמב"ם  במחלוקת החסידות תורת של

השכר  שלימות תכלית לענין והרמב"ן

שהוא  הרמב"ן כדעת היא המצוות על

בעולם  דווקא, בגופים לנשמות השכר

התחי'.

˙„B·Ú dLiL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆∆¿»¬«
dLÈ ÔÎŒBÓk ,Ûeba ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈∆¿»

‰„B·Ú‰ Ìb כל ואחד של אחד «»¬»
,ÌÏBÚa B˜ÏÁa המסויים החלק ¿∆¿»»

לברר  בפרט עליו שמוטל את בעולם

ולהעלותו  שבו הקדושה ניצוצות

‰ÒÁ ‰¯Bz‰L ÌÚh‰ e‰fL∆∆«««∆«»»»
Ï‡¯NÈ ÏL ÌBÓÓ ÏÚ57 «»»∆ƒ¿»≈

מקומות, בכמה ז"ל חכמינו (כדברי

על  רש"י בפירוש גם שהובא וכפי

נגעי  בדיני מצורע, (בפרשת הכתוב

הבית  את ופינו הכהן "וציווה בתים)

ולא  הנגע את לראות הכהן יבוא בטרם

לא  "שאם בבית...": אשר כל יטמא

נזקק  הנגע, ויראה הכהן ויבא יפנהו

מה  ועל יטמא. שבתוכו מה וכל להסגר,

יטבילם  שטף, כלי על אם תורה, חסה

יאכלם  ומשקין אוכלין על ואם ויטהרו,

אלא  התורה חסה לא הא טהרתו, בימי

טהרה  להם שאין חרס כלי על

לכך  הסיבה חסידות, ועלֿפי במקווה"),

ישראל  של ממונם על חסה שהתורה

eÎ'היא  B˙„B·ÚÏ Ú‚B ‰fL ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ÏL B˙BÈ‰Ï כל כי ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆≈««¬»
עבודתו. ידי על לקדושה ולעלות להתברר צריך ברשותו שנמצא מה

ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»
,'ÏB„b LeÎ¯'c,כפשוטו בגשמיות ÈˆÈa‡˙גם ‰È‰L BÓÎe ƒ¿»¿∆»»ƒƒ«

·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ58 לקראת ישראל לבני לומר רבנו למשה ה' בדברי ƒ¿«ƒ¿∆»
ממצרים Ï"Êהיציאה eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÌzÏvÂ59 ¿ƒ«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«¬««≈«

‰e‡NÚL מצרים את ישראל Zבני ÌÈ‚c da ÔÈ‡L ‰„eˆÓk ∆¬»»ƒ¿»∆≈»»ƒ
‡ÓÏÚ Z Ô‚c da ÔÈ‡L ‰ÏeˆÓÎÂ ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆≈»»»»¿»

‡ÈÏb˙‡c60,"העולם ועד העולם מן ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב על ¿ƒ¿«¿»

(עולם  דאתגליא לעלמא ונסתר) מכוסה (עולם דאתכסיא מעלמא בזוהר: אמרו

שהוא  "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על ומוסבר גלוי).

שבו  שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים, שבו שהנבראים עולם

הרוממות  שבגלל גבוהות דרגות יש להבדיל, למעלה, עלֿדרךֿזה גלויים,

ונקראות  ומכוסות נעלמות הן שלהם

האלוקי  האור ואילו דאתכסיא" "עלמא

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

כך  ועל דאתגליא", "עלמא נקרא

בני  מצרים יציאת שבזמן כאן מבואר

ניצוצות  את והעלו ביררו ישראל

אותה  שעשו עד שבמצרים הקדושה

שאין  מצודה כמו ניצוצות ללא ריקה

"עלמא  את שמסמל משל דגים, בה

נמצאים  שבו לים הנמשל דאתכסיא"

משל  דגן, בה שאין וכמצולה הדגים,

הנמשל  דאתגליא" "עלמא את שמסמל

הברואים, שאר נמצאים שבה ליבשה

„Ú Ì‰a ¯‡L ‡l'L ÔÙB‡·e¿∆∆…ƒ¿»»∆«
'„Á‡61, הכוונה חסידות ועלֿפי ∆»

אחד  ניצוץ אפילו במצרים נשאר שלא

התברר, ‡eÒÈ¯שלא LiL „Ú«∆≈ƒ
„BÚ Ì˙B‡¯Ï ÔeÙÈÒB˙ ‡l'L∆…ƒƒ¿»

'ÌÏBÚ „Ú62, לחזור ואסור «»
‰e‡ÈˆBלמצרים, ¯·kL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»ƒ

˙BˆBˆÈ Ïk ˙‡ ÌMÓƒ»∆»ƒ
‰Le„w‰63, בכך תועלת ואין «¿»

למצרים ישובו ≈¿ÔÎŒBÓÎeשיהודים
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È יושלם כאשר ƒ¿∆∆»ƒ»…

כולו  העולם שבכל הניצוצות בירור

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ ‰iÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ»≈«ƒ∆»ƒ
בקדושה  לדרגה מדרגה עליות כלומר,

‰Le„w‰עצמה ÈˆBˆÈ ÏÎa¿»ƒ≈«¿»
ÈÎ¯ˆ Ïk ÏÏBk ,ÈÏk‰Â ÛebaL∆«¿«¿ƒ≈»»¿≈
ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa Èk ,¯ÙÚk ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ Ïk eÈ‰iL „Ú ,Ûeb‰««∆ƒ¿»««¬«ƒ¿ƒ∆»»ƒ¿«»ƒ

dÓˆÚ ‰Ïe‡ba ¯ÒÁ זקוקה הנשמה כמה עד באריכות לעיל כמבואר »≈«¿»«¿»
והאור  הנשמה על והכלי הגוף מעלת גם כולל לכלים, זקוקים והאורות לגוף

ומקורם. שורשם ‡¯‡epמצד ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
,‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÚtL‰‰ ÈeaÈ¯a ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˙B‡ÏÙƒ¿»∆»ƒ»…¿ƒ««¿»»ƒ«¿»»
מצרים, יציאת בעת שהיה גדול' מה'רכוש יותר לאיןֿערוך גדול' ב'רכוש

שיתגלה  שהחלק במצרים יוסף שגנז האוצרות לגבי גם לעיל כמבואר

הזה בזמן שנתגלה מהחלק שיעור לאין גדול LnÓ,לעתידֿלבוא ·B¯˜a¿»«»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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יז g"kyz'd ,gqt ly oexg`

מּכלֿמקֹום  מּמּנּו, ׁשּלמעלה ענין ּבגלּוי ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמרּגיׁש

היפ ׁשהּוא ּדבר ּבפֹועל נעׂשה ּכיצד מּובן ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשחיּבּור הּוא, הענין א ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָענינֹו.

ההפכים  מׁשני ׁשּכלּול ׁשּביניהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּממּוצע

והינּו, יחד. להתחּבר יּוכלּו ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּלהם,

אחד  ּכל ועֹוׂשים טבעם, מחליפים והּכלי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשהאֹור

את  מרּגיׁש ׁשהאֹור ּדוקא, ההפכי זּולתם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּפעּולת

למעלה  הּוא הּכלים ׁשּׁשרש ּכּידּוע הּכלי, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמעלת

האֹור  הרצֹון 53מּׁשרׁש ּבאֹור נפעל ועלֿידיֿזה , ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

את  ׁשּמרּגיׁש ּבּכלי, ועלּֿדרֿזה למּטה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלירד

לעלֹות  הרצֹון ּבֹו נעׂשה ֿ זה ועלֿידי האֹור, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָענין

ׁשּביניהם  הּממּוצע עלֿידי הּוא זה וכל ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָכּו'.

הּמּונח  ּכדבר רק (לא ׁשּיהיּו ּבאֹופן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמחּברם

נׁשמה  ּכמֹו מּמׁש, אחד ּדבר אּלא) ּכלי, ְְְְִֶֶַָָָָָָָּבתֹו

ּגילּוי  יֹותר ׁשּיׁשנֹו ׁשּככל מּובן , ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָוגּוף.

ּדכיון  ּבכלים, ההתלּבׁשּות ענין יֹותר ׁשּי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָאֹור,

ּפֹועל  זה הרי הּכלי, מעלת את מרּגיׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהאֹור

היפ ׁשּזהּו אף ּבּכלי, התלּבׁשּות ׁשל ּתנּועה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּבֹו

כּו' הּכלים ּבענין ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן .54טבעֹו. ְְְְִִִֵֵַַַ

הּנׁשמה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) ירידת ּבענין ּגם מּובן ¿«ƒ∆ְְְְִִַַַַָָָ

הּגּוף  ׁשׁשרׁש לפי ׁשּזהּו ְִֶֶֶֶַַֹּבּגּוף,

ׁשרׁש ׁשּגילּוי (אּלא הּנׁשמה מׁשרׁש למעלה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּוא

הּנׁשמה) עלֿידי ּדוקא הּוא נּתנּו55הּגּוף ולכן , ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ

מלּוּבׁשת  ׁשהיא ּכפי לּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּתֹורהּֿומצֹות

למּטה  העבֹודה ּכללּות ועלֿידי ּדוקא, ְְְְְֲֵַַַַָָָָָּבּגּוף

את  ׁשל ּבאֹופן נעׂשה ּבּגּוף  ואתהּפכא, ּכפיא ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

לֹוקחים' אּתם ּד'אֹותי ּגם 56הענין הּנה ולכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

- ּכזה ּבאֹופן היא הּׂשכר ׁשלמּות ְְְִִֵֶֶַַָָָּתכלית
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מנחם 53) (תורת זו שנה שמיני דש"פ יהונתן לו ויאמר ד"ה גם וראה ואילך. ז ע' תרנ"ט ואילך. רמג ע' תרמ"ט סה"מ ראה

תזו"מ). פרשת מלכות' 'דבר רלה. ע' אייר סה"מ תו"מ .331 ע' חנ"ב התוועדויות (המו"ל).54)- קצת סה"מ 55)חסר ראה

ואילך. רלג ע' שם סה"מ תו"מ ואילך. 328 ע' שם מנחם תורת .53 תנחומא 56)שבהערה ו. שם, א. פל"ג, שמו"ר ראה

פמ"ז. תניא ג. תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ÈeÏ‚a כלפי להתבטל לו גורמת זו והרגשה ¿»ƒ¿»∆¿«¿»ƒ∆

בו, ולדבוק אתו להתחבר ולרצות Èkˆ„האור Ô·eÓ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»≈«
BÈÚ CÙÈ‰ ‡e‰L ¯·c ÏÚBÙa ‰NÚ טבעו שמצד הכלי של «¬∆¿«»»∆≈∆ƒ¿»

למטה.? נמשך ומהותו

‰Ê ¯eaÈÁL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆
והכלים  האורות È„ÈŒÏÚבין ‰NÚ«¬∆«¿≈

ÏeÏkL ,Ì‰ÈÈaL ÚˆeÓn‰«¿»∆≈≈∆∆»
ŒÏÚÂ ,Ì‰lL ÌÈÎÙ‰‰ ÈLÓƒ¿≈«¬»ƒ∆»∆¿«
„ÁÈ ¯aÁ˙‰Ï eÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿¿ƒ¿«≈««
יש  כי מתחברים והכלים האורות

מבחינת  גם בו שיש 'ממוצע' ביניהם

ודרך  הכלים, מבחינת וגם האורות

ביניהם. החיבור נפעל ה'ממוצע'

k‰Â ¯B‡‰L ,eÈ‰ÂÈÏ ¿«¿∆»¿«¿ƒ
Ïk ÌÈNBÚÂ ,ÌÚ·Ë ÌÈÙÈÏÁÓ«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
ÈÎÙ‰‰ Ì˙ÏeÊ ˙ÏeÚt „Á‡∆»¿«»»«»¿ƒ

,‡˜Âc למעלה לעלות האור טבע «¿»
בכלי  ההתלבשות ולצורך למקורו

טבעו  את משנה הוא אתו, וההתחברות

הוא  הכלי וטבע בכלי, להתלבש ויורד

והכלת  קבלת ולצורך למטה לרדת

ומתעלה  טבעו את משנה הוא האור

יורד  והאור האור, עם ומתחבר

מזה  כתוצאה בכלי «∆B‡‰L¯ומתלבש
ÈÏk‰ ˙ÏÚÓ ˙‡ LÈb¯Ó שיש «¿ƒ∆«¬««¿ƒ

עצמו, האור לעומת יתרון »«»Úe„ikבו
וחסידות  ‰ÌÈÏkבקבלה ˘¯ML∆…∆«≈ƒ

¯B‡‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰53, ¿«¿»ƒ…∆»
בכלים  נמשכים שהאורות הסיבה וזו

ולהידבק  לעלות האור שטבע למרות

בחסידות  (כמבואר במקורו ולהיכלל

היפך  הגוף, את להחיות יורדת שהנפש

משורש  הנעלה הגוף, שורש כי טבעה,

לרדת  הנפש את 'מכריח' הנופש,

להלן  שיתבאר כפי בגוף, ולהתלבש

יותר) ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בפרטיות
נעלה  הכלים האורות ששורש משורש

„¯ÈÏ ÔBˆ¯‰ ¯B‡a ÏÚÙƒ¿»»»»≈≈
‰hÓÏ,ולהאיר בכלים ולהתלבש ¿«»

¯B‡‰ ÔÈÚ ˙‡ LÈb¯nL ,ÈÏka ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,מעלתו ואת ¿«∆∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿«»

'eÎ ˙BÏÚÏ ÔBˆ¯‰ Ba ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מצד הכלי טבע היפך ¿«¿≈∆«¬∆»»«¬
לרדת. Ì¯aÁnLעצמו Ì‰ÈÈaL ÚˆeÓn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¿≈«¿»∆≈≈∆∆¿«¿»

,ÈÏk CB˙a Áen‰ ¯·„k ˜¯ ‡Ï) eÈ‰iL ÔÙB‡a נשאר אבל ¿∆∆ƒ¿…«¿»»«»¿¿ƒ
מהכלי  נפרדת Ûe‚Âמציאות ‰ÓL BÓk ,LnÓ „Á‡ ¯·c (‡l‡∆»»»∆»«»¿¿»»¿

בגוף  הנשמה התלבשות שלאחר

אחת. מציאות ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰נעשים
¯˙BÈ BLiL ÏÎkL ,Ô·eÓ»∆¿»∆∆¿≈
ÔÈÚ ¯˙BÈ CiL ,¯B‡ ÈeÏÈbƒ«»≈ƒ¿«

˙eLaÏ˙‰‰ האור ÌÈÏÎa,של «ƒ¿«¿¿≈ƒ
˙‡ LÈb¯Ó ¯B‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»«¿ƒ∆
Ba ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,ÈÏk‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ¬≈∆≈
,ÈÏka ˙eLaÏ˙‰ ÏL ‰Úez¿»∆ƒ¿«¿«¿ƒ
יותר  יש ממילא גילוי, יותר וכשיש

BÚ·Ëהתלבשות  CÙÈ‰ e‰fL Û‡«∆∆≈∆ƒ¿
עצמו. מצד האור ≈¿ÔÎŒBÓÎeשל

'eÎ ÌÈÏk‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰54 «¿ƒ¿««≈ƒ
לצורך  טבעם את משנים הם גם

לעיל. כמבואר ההתלבשות,

ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
e‰fL ,Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«∆∆
‡e‰ Ûeb‰ L¯LL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆«

‰ÓLp‰ L¯LÓ ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»ƒ…∆«¿»»
שירידה  למרות בגוף מתלבשת הנשמה

טבעה  היפך היא זו «∆(‡l‡והתלבשות
‡˜Âc ‡e‰ Ûeb‰ L¯L ÈeÏÈbL∆ƒ…∆««¿»

‰ÓLp‰ È„ÈŒÏÚ לא עצמו והגוף «¿≈«¿»»
הזו  ההתגלות את לפעול ,55)יכול

˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ez ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«»ƒ¿
˙LaeÏÓ ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLpÏ«¿»»¿ƒ∆ƒ¿∆∆

,‡˜Âc Ûeba מצד הגוף מעלת מפני ««¿»
הנשמה, משורש הנעלה »¿ŒÏÚÂשורשו

‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È„È¿≈¿»»¬»¿«»
‡ÈÙk˙‡ ÏL ÔÙB‡a Ûeba«¿∆∆ƒ¿«¿»
וה'סטרא  הרע היצר והכנעת כפיית

לטוב Ît‰˙‡Â‡אחרא' הרע הפיכת ¿ƒ¿«¿»
לאור, ‰ÔÈÚוהחושך ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»

'ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ È˙B‡'c56 כדברי ¿ƒ«∆¿ƒ
לי  "ויקחו הפסוק על ז"ל חכמנו

היינו  "אותי", פירושו ש"לי" תרומה"

 ֿ הקדוש את ו'תופסים' 'לוקחים' והמצוות התורה בקיום ה' עבודת ידי שעל
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

למעלה  ׁשּׁשרׁשֹו לּגּוף ּדוקא, ּבגּוף ְְְְְְֶַַַַָָָָָלּנׁשמה

את  המגּלה ׁשהיא ולּנׁשמה הּנׁשמה, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמּׁשרׁש

עבֹודת  ׁשּיׁשנּה ּכׁשם והּנה, הּגּוף. ׁשרׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹמעלת

ּבחלקֹו העבֹודה ּגם יׁשנּה ּכמֹוֿכן ּבּגּוף, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ממֹונם  על חסה ׁשהּתֹורה הּטעם ׁשּזהּו ֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעֹולם,

יׂשראל  ׁשּזה 57ׁשל מּפני יׂשראל, ׁשל להיֹותֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

האמּתית  ּבּגאּולה ולכן, כּו'. לעבֹודתֹו ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָנֹוגע

ּגדֹול', ּד'רכּוׁש הענין להיֹות יצטר ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוהּׁשלמה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ּביציאת ׁשהיה 58ּוכמֹו ְְְִִִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר מצרים, את 59ונּצלּתם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

עלמא  - ּדגים ּבּה ׁשאין ּכמצּודה ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָׁשעׂשאּוה

עלמא  - ּדגן ּבּה ׁשאין וכמצּולה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָּדאתּכסיא,

עד 60ּדאתּגליא  ּבהם נׁשאר ׁש'ּלא ּובאֹופן , ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

לראֹותם 61אחד' תֹוסיפּון ׁש'ּלא איסּור ׁשּיׁש עד , ְִִִֵֶֶֶַָָֹ

עֹולם' עד את 62עֹוד מּׁשם הֹוציאּו ׁשּכבר לפי , ְְִִִֶֶַָָָ

הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ֿ 63ּכל לעתיד יהיה ּוכמֹוֿכן , ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ניצֹוצי  ּבכל חיל אל מחיל עלּיה ׁשּתהיה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלבא,

הּגּוף, צרכי ּכל ּכֹולל והּכלי, ׁשּבּגּוף ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהּקדּוׁשה

 ֿ ּבלאו ּכי ּכעפר, מצּויין הּמעדּנים ּכל ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָעד

צאת ׁשּכימי וכּנ"ל עצמּה. ּבּגאּולה חסר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהכי

לעתידֿלבא, נפלאֹות אראּנּו מצרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמארץ

מּמׁש, ּבקרֹוב הרחבה, מּתֹו ההׁשּפעה ְְְְִִַַַַָָָָָָּבריּבּוי

צדקנּו. מׁשיח ְְְִִֵֵַַעלֿידי
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סרי"ח.57) טוב שם כתר וראה וש"נ. א. כז, כב.58)ר"ה ג, ב.59)שמות ט, ער.60)ברכות ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

כח.61) יד, ה"ז.62)בשלח פ"ה מלכים הל' רמב"ם יג. יד, ועוד.63)שם תצא. ר"פ להאריז"ל הליקוטים ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגוף  מלובשת כשהנשמה דווקא כאמור, אפשרי, זה וכל בעצמו, ברוךֿהוא

אתו. ‰ÎO¯ומתאחדת ˙eÓÏL ˙ÈÏÎz Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ התורה על ¿»≈ƒ≈««¿ƒ¿≈«»»
Âc˜‡,והמצוות  Ûe‚a ‰ÓLpÏ Z ‰Êk ÔÙB‡a ‡È‰ הזה והחיבור ƒ¿∆»∆«¿»»¿«¿»

ניתן  השכר כך כי ‰ÓLp‰,הכרחי L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ÛebÏ«∆»¿¿«¿»ƒ…∆«¿»»
˙‡ ‰l‚Ó‰ ‡È‰L ‰ÓLpÏÂ¿«¿»»∆ƒ«¿«»∆

,Ûeb‰ L¯L ˙ÏÚÓ הה כרעה ולכן «¬«…∆«
הרמב"ם  במחלוקת החסידות תורת של

השכר  שלימות תכלית לענין והרמב"ן

שהוא  הרמב"ן כדעת היא המצוות על

בעולם  דווקא, בגופים לנשמות השכר

התחי'.

˙„B·Ú dLiL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆∆¿»¬«
dLÈ ÔÎŒBÓk ,Ûeba ‰ÓLp‰«¿»»«¿≈∆¿»

‰„B·Ú‰ Ìb כל ואחד של אחד «»¬»
,ÌÏBÚa B˜ÏÁa המסויים החלק ¿∆¿»»

לברר  בפרט עליו שמוטל את בעולם

ולהעלותו  שבו הקדושה ניצוצות

‰ÒÁ ‰¯Bz‰L ÌÚh‰ e‰fL∆∆«««∆«»»»
Ï‡¯NÈ ÏL ÌBÓÓ ÏÚ57 «»»∆ƒ¿»≈

מקומות, בכמה ז"ל חכמינו (כדברי

על  רש"י בפירוש גם שהובא וכפי

נגעי  בדיני מצורע, (בפרשת הכתוב

הבית  את ופינו הכהן "וציווה בתים)

ולא  הנגע את לראות הכהן יבוא בטרם

לא  "שאם בבית...": אשר כל יטמא

נזקק  הנגע, ויראה הכהן ויבא יפנהו

מה  ועל יטמא. שבתוכו מה וכל להסגר,

יטבילם  שטף, כלי על אם תורה, חסה

יאכלם  ומשקין אוכלין על ואם ויטהרו,

אלא  התורה חסה לא הא טהרתו, בימי

טהרה  להם שאין חרס כלי על

לכך  הסיבה חסידות, ועלֿפי במקווה"),

ישראל  של ממונם על חסה שהתורה

eÎ'היא  B˙„B·ÚÏ Ú‚B ‰fL ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ÏL B˙BÈ‰Ï כל כי ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆≈««¬»
עבודתו. ידי על לקדושה ולעלות להתברר צריך ברשותו שנמצא מה

ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»
,'ÏB„b LeÎ¯'c,כפשוטו בגשמיות ÈˆÈa‡˙גם ‰È‰L BÓÎe ƒ¿»¿∆»»ƒƒ«

·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ58 לקראת ישראל לבני לומר רבנו למשה ה' בדברי ƒ¿«ƒ¿∆»
ממצרים Ï"Êהיציאה eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÌzÏvÂ59 ¿ƒ«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«¬««≈«

‰e‡NÚL מצרים את ישראל Zבני ÌÈ‚c da ÔÈ‡L ‰„eˆÓk ∆¬»»ƒ¿»∆≈»»ƒ
‡ÓÏÚ Z Ô‚c da ÔÈ‡L ‰ÏeˆÓÎÂ ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆≈»»»»¿»

‡ÈÏb˙‡c60,"העולם ועד העולם מן ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב על ¿ƒ¿«¿»

(עולם  דאתגליא לעלמא ונסתר) מכוסה (עולם דאתכסיא מעלמא בזוהר: אמרו

שהוא  "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על ומוסבר גלוי).

שבו  שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים, שבו שהנבראים עולם

הרוממות  שבגלל גבוהות דרגות יש להבדיל, למעלה, עלֿדרךֿזה גלויים,

ונקראות  ומכוסות נעלמות הן שלהם

האלוקי  האור ואילו דאתכסיא" "עלמא

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

כך  ועל דאתגליא", "עלמא נקרא

בני  מצרים יציאת שבזמן כאן מבואר

ניצוצות  את והעלו ביררו ישראל

אותה  שעשו עד שבמצרים הקדושה

שאין  מצודה כמו ניצוצות ללא ריקה

"עלמא  את שמסמל משל דגים, בה

נמצאים  שבו לים הנמשל דאתכסיא"

משל  דגן, בה שאין וכמצולה הדגים,

הנמשל  דאתגליא" "עלמא את שמסמל

הברואים, שאר נמצאים שבה ליבשה

„Ú Ì‰a ¯‡L ‡l'L ÔÙB‡·e¿∆∆…ƒ¿»»∆«
'„Á‡61, הכוונה חסידות ועלֿפי ∆»

אחד  ניצוץ אפילו במצרים נשאר שלא

התברר, ‡eÒÈ¯שלא LiL „Ú«∆≈ƒ
„BÚ Ì˙B‡¯Ï ÔeÙÈÒB˙ ‡l'L∆…ƒƒ¿»

'ÌÏBÚ „Ú62, לחזור ואסור «»
‰e‡ÈˆBלמצרים, ¯·kL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»ƒ

˙BˆBˆÈ Ïk ˙‡ ÌMÓƒ»∆»ƒ
‰Le„w‰63, בכך תועלת ואין «¿»

למצרים ישובו ≈¿ÔÎŒBÓÎeשיהודים
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È יושלם כאשר ƒ¿∆∆»ƒ»…

כולו  העולם שבכל הניצוצות בירור

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ ‰iÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ»≈«ƒ∆»ƒ
בקדושה  לדרגה מדרגה עליות כלומר,

‰Le„w‰עצמה ÈˆBˆÈ ÏÎa¿»ƒ≈«¿»
ÈÎ¯ˆ Ïk ÏÏBk ,ÈÏk‰Â ÛebaL∆«¿«¿ƒ≈»»¿≈
ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa Èk ,¯ÙÚk ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ Ïk eÈ‰iL „Ú ,Ûeb‰««∆ƒ¿»««¬«ƒ¿ƒ∆»»ƒ¿«»ƒ

dÓˆÚ ‰Ïe‡ba ¯ÒÁ זקוקה הנשמה כמה עד באריכות לעיל כמבואר »≈«¿»«¿»
והאור  הנשמה על והכלי הגוף מעלת גם כולל לכלים, זקוקים והאורות לגוף

ומקורם. שורשם ‡¯‡epמצד ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
,‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÚtL‰‰ ÈeaÈ¯a ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˙B‡ÏÙƒ¿»∆»ƒ»…¿ƒ««¿»»ƒ«¿»»
מצרים, יציאת בעת שהיה גדול' מה'רכוש יותר לאיןֿערוך גדול' ב'רכוש

שיתגלה  שהחלק במצרים יוסף שגנז האוצרות לגבי גם לעיל כמבואר

הזה בזמן שנתגלה מהחלק שיעור לאין גדול LnÓ,לעתידֿלבוא ·B¯˜a¿»«»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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.g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

נקודה ‡. (שזוהי גלויות' של שני טוב 'יום היותו על שנוסף זה, יום בפרשת פעמים כמה כבר דובר
הסוכות  חג השבועות, חג טובים', ה'ימים ובכל הפסח, חג של הראשונים בימים גם שישנה משותפת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי - זה ביום מיוחד ענין ישנו שהסעודה 1ושמיניֿעצרת), הבעלֿשםֿטוב, בשם
"סעודת  נקראת טוב') יום 'שמחת מצד בה שחייבים הסעודה (לאחרי באחרוןֿשלֿפסח שאוכלים הנוספת

משיח".

הפשט  בחלק גם ישנם וחסידות, קבלה והסוד, הרמז הדרוש שבחלק התורה עניני שכל הידוע ועלֿפי
כו' שברמז הענינים שכל גיסא, לאידך הוא כן וסוד, דרוש ברמז ישנם שבפשט הענינים שכל (דכשם

העשיה  עולם כנגד שהוא בפשט), גם  ,2ישנם

הגמרא  דברי ועלֿדרך אילפא 3- וכמאמר באורייתא", רמיזא דלא מידי לי 4"ליכא דשאיל איכא "אי
בחלק  גם הענינים כל ישנם כמוֿכן ממתניתין", ליה פשטינא ולא אושעיא, ורבי חייא דר' במתניתא

- הפשט

משיח" "סעודת אודות הבעלֿשםֿטוב עלֿידי שנתגלה לענין בנוגע גם הוא שכן מובן הרי
שבתורה. הפשט בחלק גם ישנו זה שענין באחרוןֿשלֿפסח,

זה שענין משיח", ל"סעודת בנוגע הלשון דיוק גם הבעלֿשםֿטוב dlbzpוזהו שענין 5עלֿידי כיון -
זאת. גילה שהבעלֿשםֿטוב אלא מכבר, היה זה

שנתבאר  מה כתיב 6ועלֿדרך "הנה והאמונה': היחוד 'שער בהתחלת הזקן רבינו לדברי לעולם 7בנוגע
בשמי  נצב דברך הן ה' אלו ואותיות תיבות רקיע.. יהי שאמרת דברך כי ז"ל הבעלֿשםֿטוב ופירש ם,

תהלים  במדרש ישנו זה שפירוש - וכו'" השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות אלא 8נצבות ,
ניט  זיך ("מ'האט כלֿכך מונחים היו לא אז שעד כיון זאת, וגילה "פירש" ָשהבעלֿשםֿטוב
של  לשייכות בנוגע גם ועלֿדרךֿזה הענין; אמיתית ידעו שלא או זאת לידע ַאריינגעלייגט ")

רק זה שענין - למשיח הפשט.dlbzpאחרוןֿשלֿפסח בדרך גם ישנו אבל הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי

של ·. בעניינו היא היום שהפטרת בכך בפשטות מודגשת למשיח אחרוןֿשלֿפסח של השייכות
יפרה" משרשיו ונצר ישי, מגזע חוטר "ויצא עניני 9משיח: פרטי אודות מדובר ההפטרה ובהמשך ,

הברור  כפסקֿדין גלויות, דקיבוץ הענין יהיה ביאתו לאחרי (שרק צדקנו משיח בביאת שתהיה הגאולה
הרמב"ם  בדברי ).10והידוע

סנחריב  של מפלתו היתה פסח שבליל לפי באחרוןֿשלֿפסח, זו הפטרה אמירת טעם שנתבאר 11ואף

השייכות  ומהי דפסח, א' ביום לאמרה צריכים היו ואםֿכן דפסח, א' בליל היתה סנחריב מפלת הרי -
.12לאחרוןֿשלֿפסח 
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ואילך)1) 109 ע' תש"ב (סה"ש ס"ג תש"ב אחש"פ יום שיחת
יום  שיחות גם וראה אחש"פ. ניסן, כב יום" ב"היום נעתק -
אחש"פ  יום סי"ז; ה'ש"ת אחש"פ ליל סכ"ב; תרצ"ו אחש"פ
ע' תרצ"ו (סה"ש בסופה תש"ג אחש"פ יום בתחלתה; ה'ש"ת

.(118 ע' תש"ג ;80 ע' ;75 ע' ה'ש"ת קיץ ;140
(2.36 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
א.3) ט, תענית
א.4) כא, שם
ע'5) תש"ד (סה"ש בתחילתה תש"ד אחש"פ יום שיחת ראה

- מנחם (תורת בתחילתה תשכ"ב אחש"פ שיחת גם וראה .(109
וש"נ. .(330 ע' חל"ג התוועדויות

(6.65 הערה 461 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.
פט.7) קיט, תהלים
אחרי.8) ר"פ בלקו"ת הובא - עה"פ
א.9) יא, ישעי'

ספי"א.10) מלכים הל'
אדה"ז 11) שו"ע א. לא, מגילה - היום עוד ד"ה פירש"י ראה

סי"ג. סת"צ או"ח
(12- מנחם (תורת  בתחילתה תשכ"א אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(244 ע' ח"ל התוועדויות

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

בירושלמי  המבואר ֿ דרך על שזהו מתרצים בצאתם 13[יש מיד שירה אמרו לא ישראל שבני הטעם
גמר  היתה ולא גאולתן, תחילת "היתה ממצרים שהיציאה כיון יםֿסוף , קריעת לאחרי רק אלא ממצרים,
(ולכן  פסח של בשביעי היתה סנחריב מפלת שגמר לומר רוצים ועלֿדרךֿזה הים", את עברם עד הגאולה

שלו). שני' טוב ב'יום זו הפטרה אומרים

יםֿסוף, לקריעת עד הענין נגמר לא אכן - מצרים ליציאת בנוגע כי: כן, לומר איֿאפשר באמת אבל
גו'" נלך ימים שלשת "דרך לפרעה שאמרו באופן היתה ממצרים היציאה "ויוגד 14שהרי כאשר ולכן ,

ברח  כי למצרים) חוזרין שאינן וראו ולשוב, לילך שקבעו ימים לשלשת שהגיעו (כיון מצרים למלך
ישראל"15העם" בני אחרי "וירדוף אזי בני 16, על מורא פעל זה הרי בתקפו, עדיין היה שפרעה וכיון ,

במכילתא  וכמסופר להנצל, יכולים היו לא הטבע שבדרך לפי שרק 17ישראל, כך וכו', כתות לד' שנחלקו
ממצרים  היציאה גמר היה יםֿסוף ;18בקריעת

נאמר  לילה לאותו בנוגע הרי - סנחריב במפלת ושמונים 19מהֿשאיןֿכן מאה גו' ויכה ה' מלאך "ויצא
במדרש  (וכדאיתא אלף היה 20וחמשה כמה עד מובן ומזה עמו", שהיו וגיבורים ונגידים שרים "אלו :

שנער  מנין, בקושי - שנשארו ואלו מתים", פגרים כולם והנה בבוקר וישכימו סנחריב) של החיל גודל
דפסח]. א' בליל נגמר הענין שכל כך כו', ברחו - יספרם קטן

משיח, אודות מדובר שבה לפי - היא לאחרוןֿשלֿפסח זו הפטרה של שהשייכות לומר, צריך כן ועל
משיח. עם אחרוןֿשלֿפסח קשור הענינים ובפנימיות

משיח":‚. "סעודת גם יש לאחריֿזה אלא כשלעצמה, ההפטרה באמירת די לא אמנם,

הסיפור  כידוע בפועל. בגשמיות להיות צריך - משיח של -21ענינו צדק' ל'צמח המענה אודות
מעין  אמנם שזהו התורה, סודות בגילוי די לא בפועל. בגשמיות יבוא שמשיח שצריכים - אצלו שנתקבל

נאמר  זה שעל משיח, של טעמיה 22תורתו "סוד גילוי על דקאי רש"י כפירוש פיהו", מנשיקות "ישקני
ז"ל  רבותינו מאמר ועלֿפי צפונותיה", הזה,23ומסתר בעולם למד שאדם תורתו lad"תורה לפני היא

ב  היא משיח של תורתו שמעלת מובן משיח", ixnblשל jexrÎoi` לא אףֿעלֿפיֿכן אבל דעכשיו; לתורה
מ  בביאת צורך יש אלא בכך, הרמב"ם די כדברי גשמי, בגוף בגשמיות, הוגה 10שיח דוד מבית "מלך :

שממשיך  וכפי וכו'", היא 24בתורה שם הכוונה והרי כעפר", מצויין המעדנים "כל יהיו המשיח שבביאת
הדברים. בפשטות

- ושתיה באכילה משיח" "סעודת גם יש אחרֿכך אלא משיח, אודות ההפטרה באמירת די לא ולכן,
בגשמיות  שיהיה במשיח, עיקרי ענין שזהו גשמיות, עם משיח של ענינו לקשר .25כדי

כו'. גשמי בגוף להיות צריך שמשיח לו כשאמרו הסכים צדק' שה'צמח וכאמור,

על  תשובה של באופן לבוא צריך היה זה שענין אלא לכן, מקודם צדק' ה'צמח זאת ידע בוודאי -
ותשובה  שאלה בדרך להיות שצריכים הפסח עניני כל כמו ליציאת 26שאלה, זכר בין החילוק [שזהו

ותשובה  שאלה בדרך להיות שצריך הפסח, בליל מצרים ביציאת לסיפור כולה השנה בכל ואף 27מצרים .
ביציאת  הסיפור להיות צריך לכתחילה הרי מצרים, ביציאת לספר צריך ששואל בן לו שאין מי שגם
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ה"ו.13) פ"י פסחים
כג.14) ח, וארא
(ובפירש"י).15) ה יד, בשלח
ח.16) שם,
יגֿיד.17) שם,
וש"נ.18) .228 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
לו.19) לז, ישעי'
פ"ז.20) תדבא"ר
(21.293 ע' ריש חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.22) א, שה"ש
ח.23) פי"א, רפ"ב. קה"ר
ספי"ב.24) שם
(25- מנחם  (תורת ס"ג דאשתקד אחש"פ ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(332 ס"ע חמ"ט התוועדויות
וש"נ.26) סי"ד. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.27) טו. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה



יט

.g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

נקודה ‡. (שזוהי גלויות' של שני טוב 'יום היותו על שנוסף זה, יום בפרשת פעמים כמה כבר דובר
הסוכות  חג השבועות, חג טובים', ה'ימים ובכל הפסח, חג של הראשונים בימים גם שישנה משותפת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי - זה ביום מיוחד ענין ישנו שהסעודה 1ושמיניֿעצרת), הבעלֿשםֿטוב, בשם
"סעודת  נקראת טוב') יום 'שמחת מצד בה שחייבים הסעודה (לאחרי באחרוןֿשלֿפסח שאוכלים הנוספת

משיח".

הפשט  בחלק גם ישנם וחסידות, קבלה והסוד, הרמז הדרוש שבחלק התורה עניני שכל הידוע ועלֿפי
כו' שברמז הענינים שכל גיסא, לאידך הוא כן וסוד, דרוש ברמז ישנם שבפשט הענינים שכל (דכשם

העשיה  עולם כנגד שהוא בפשט), גם  ,2ישנם

הגמרא  דברי ועלֿדרך אילפא 3- וכמאמר באורייתא", רמיזא דלא מידי לי 4"ליכא דשאיל איכא "אי
בחלק  גם הענינים כל ישנם כמוֿכן ממתניתין", ליה פשטינא ולא אושעיא, ורבי חייא דר' במתניתא

- הפשט

משיח" "סעודת אודות הבעלֿשםֿטוב עלֿידי שנתגלה לענין בנוגע גם הוא שכן מובן הרי
שבתורה. הפשט בחלק גם ישנו זה שענין באחרוןֿשלֿפסח,

זה שענין משיח", ל"סעודת בנוגע הלשון דיוק גם הבעלֿשםֿטוב dlbzpוזהו שענין 5עלֿידי כיון -
זאת. גילה שהבעלֿשםֿטוב אלא מכבר, היה זה

שנתבאר  מה כתיב 6ועלֿדרך "הנה והאמונה': היחוד 'שער בהתחלת הזקן רבינו לדברי לעולם 7בנוגע
בשמי  נצב דברך הן ה' אלו ואותיות תיבות רקיע.. יהי שאמרת דברך כי ז"ל הבעלֿשםֿטוב ופירש ם,

תהלים  במדרש ישנו זה שפירוש - וכו'" השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות אלא 8נצבות ,
ניט  זיך ("מ'האט כלֿכך מונחים היו לא אז שעד כיון זאת, וגילה "פירש" ָשהבעלֿשםֿטוב
של  לשייכות בנוגע גם ועלֿדרךֿזה הענין; אמיתית ידעו שלא או זאת לידע ַאריינגעלייגט ")

רק זה שענין - למשיח הפשט.dlbzpאחרוןֿשלֿפסח בדרך גם ישנו אבל הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי

של ·. בעניינו היא היום שהפטרת בכך בפשטות מודגשת למשיח אחרוןֿשלֿפסח של השייכות
יפרה" משרשיו ונצר ישי, מגזע חוטר "ויצא עניני 9משיח: פרטי אודות מדובר ההפטרה ובהמשך ,

הברור  כפסקֿדין גלויות, דקיבוץ הענין יהיה ביאתו לאחרי (שרק צדקנו משיח בביאת שתהיה הגאולה
הרמב"ם  בדברי ).10והידוע

סנחריב  של מפלתו היתה פסח שבליל לפי באחרוןֿשלֿפסח, זו הפטרה אמירת טעם שנתבאר 11ואף

השייכות  ומהי דפסח, א' ביום לאמרה צריכים היו ואםֿכן דפסח, א' בליל היתה סנחריב מפלת הרי -
.12לאחרוןֿשלֿפסח 
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ואילך)1) 109 ע' תש"ב (סה"ש ס"ג תש"ב אחש"פ יום שיחת
יום  שיחות גם וראה אחש"פ. ניסן, כב יום" ב"היום נעתק -
אחש"פ  יום סי"ז; ה'ש"ת אחש"פ ליל סכ"ב; תרצ"ו אחש"פ
ע' תרצ"ו (סה"ש בסופה תש"ג אחש"פ יום בתחלתה; ה'ש"ת

.(118 ע' תש"ג ;80 ע' ;75 ע' ה'ש"ת קיץ ;140
(2.36 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
א.3) ט, תענית
א.4) כא, שם
ע'5) תש"ד (סה"ש בתחילתה תש"ד אחש"פ יום שיחת ראה

- מנחם (תורת בתחילתה תשכ"ב אחש"פ שיחת גם וראה .(109
וש"נ. .(330 ע' חל"ג התוועדויות

(6.65 הערה 461 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.
פט.7) קיט, תהלים
אחרי.8) ר"פ בלקו"ת הובא - עה"פ
א.9) יא, ישעי'

ספי"א.10) מלכים הל'
אדה"ז 11) שו"ע א. לא, מגילה - היום עוד ד"ה פירש"י ראה

סי"ג. סת"צ או"ח
(12- מנחם (תורת  בתחילתה תשכ"א אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(244 ע' ח"ל התוועדויות

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

בירושלמי  המבואר ֿ דרך על שזהו מתרצים בצאתם 13[יש מיד שירה אמרו לא ישראל שבני הטעם
גמר  היתה ולא גאולתן, תחילת "היתה ממצרים שהיציאה כיון יםֿסוף , קריעת לאחרי רק אלא ממצרים,
(ולכן  פסח של בשביעי היתה סנחריב מפלת שגמר לומר רוצים ועלֿדרךֿזה הים", את עברם עד הגאולה

שלו). שני' טוב ב'יום זו הפטרה אומרים

יםֿסוף, לקריעת עד הענין נגמר לא אכן - מצרים ליציאת בנוגע כי: כן, לומר איֿאפשר באמת אבל
גו'" נלך ימים שלשת "דרך לפרעה שאמרו באופן היתה ממצרים היציאה "ויוגד 14שהרי כאשר ולכן ,

ברח  כי למצרים) חוזרין שאינן וראו ולשוב, לילך שקבעו ימים לשלשת שהגיעו (כיון מצרים למלך
ישראל"15העם" בני אחרי "וירדוף אזי בני 16, על מורא פעל זה הרי בתקפו, עדיין היה שפרעה וכיון ,

במכילתא  וכמסופר להנצל, יכולים היו לא הטבע שבדרך לפי שרק 17ישראל, כך וכו', כתות לד' שנחלקו
ממצרים  היציאה גמר היה יםֿסוף ;18בקריעת

נאמר  לילה לאותו בנוגע הרי - סנחריב במפלת ושמונים 19מהֿשאיןֿכן מאה גו' ויכה ה' מלאך "ויצא
במדרש  (וכדאיתא אלף היה 20וחמשה כמה עד מובן ומזה עמו", שהיו וגיבורים ונגידים שרים "אלו :

שנער  מנין, בקושי - שנשארו ואלו מתים", פגרים כולם והנה בבוקר וישכימו סנחריב) של החיל גודל
דפסח]. א' בליל נגמר הענין שכל כך כו', ברחו - יספרם קטן

משיח, אודות מדובר שבה לפי - היא לאחרוןֿשלֿפסח זו הפטרה של שהשייכות לומר, צריך כן ועל
משיח. עם אחרוןֿשלֿפסח קשור הענינים ובפנימיות

משיח":‚. "סעודת גם יש לאחריֿזה אלא כשלעצמה, ההפטרה באמירת די לא אמנם,

הסיפור  כידוע בפועל. בגשמיות להיות צריך - משיח של -21ענינו צדק' ל'צמח המענה אודות
מעין  אמנם שזהו התורה, סודות בגילוי די לא בפועל. בגשמיות יבוא שמשיח שצריכים - אצלו שנתקבל

נאמר  זה שעל משיח, של טעמיה 22תורתו "סוד גילוי על דקאי רש"י כפירוש פיהו", מנשיקות "ישקני
ז"ל  רבותינו מאמר ועלֿפי צפונותיה", הזה,23ומסתר בעולם למד שאדם תורתו lad"תורה לפני היא

ב  היא משיח של תורתו שמעלת מובן משיח", ixnblשל jexrÎoi` לא אףֿעלֿפיֿכן אבל דעכשיו; לתורה
מ  בביאת צורך יש אלא בכך, הרמב"ם די כדברי גשמי, בגוף בגשמיות, הוגה 10שיח דוד מבית "מלך :

שממשיך  וכפי וכו'", היא 24בתורה שם הכוונה והרי כעפר", מצויין המעדנים "כל יהיו המשיח שבביאת
הדברים. בפשטות

- ושתיה באכילה משיח" "סעודת גם יש אחרֿכך אלא משיח, אודות ההפטרה באמירת די לא ולכן,
בגשמיות  שיהיה במשיח, עיקרי ענין שזהו גשמיות, עם משיח של ענינו לקשר .25כדי

כו'. גשמי בגוף להיות צריך שמשיח לו כשאמרו הסכים צדק' שה'צמח וכאמור,

על  תשובה של באופן לבוא צריך היה זה שענין אלא לכן, מקודם צדק' ה'צמח זאת ידע בוודאי -
ותשובה  שאלה בדרך להיות שצריכים הפסח עניני כל כמו ליציאת 26שאלה, זכר בין החילוק [שזהו

ותשובה  שאלה בדרך להיות שצריך הפסח, בליל מצרים ביציאת לסיפור כולה השנה בכל ואף 27מצרים .
ביציאת  הסיפור להיות צריך לכתחילה הרי מצרים, ביציאת לספר צריך ששואל בן לו שאין מי שגם
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ה"ו.13) פ"י פסחים
כג.14) ח, וארא
(ובפירש"י).15) ה יד, בשלח
ח.16) שם,
יגֿיד.17) שם,
וש"נ.18) .228 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
לו.19) לז, ישעי'
פ"ז.20) תדבא"ר
(21.293 ע' ריש חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.22) א, שה"ש
ח.23) פי"א, רפ"ב. קה"ר
ספי"ב.24) שם
(25- מנחם  (תורת ס"ג דאשתקד אחש"פ ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(332 ס"ע חמ"ט התוועדויות
וש"נ.26) סי"ד. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.27) טו. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
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כמו  מצרים, יציאת בדוגמת שהיא העתידה הגאולה לעניני בנוגע וכן ותשובה], שאלה של באופן מצרים 
ותשובה,28שכתוב  שאלה של באופן להיות צריכים הם שגם נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

- שאלה. של ובאופן בדיבור, הענין שיבוא כדי יסכים, והוא כו' שישאלו באופן להיות הוצרך ולכן

בפועל  סעודה - בפועל מעשה של בענין גם צורך יש בדיבור, בגלוי ההפטרה אמירת לאחר שגם וזהו
משיח". "סעודת שנקראת

ועד  בהפטרה, שנימנו הענינים פרטי ככל כפשוטו, משיח ביאת תהיה - אלו הכנות כל ועלֿידי
ישראל" קדוש בקרבך גדול "כי .29לסיומה:

***

עם „. הקשורים ענינים ישנם לזה ונוסף השנים; לכל שייך לאחרוןֿשלֿפסח בנוגע לעיל האמור
השבת: ביום דאחרוןֿשלֿפסח הקביעות מצד מיוחד ענין ישנו זו ובשנה השנה, קביעות

 ֿ לאחרוןֿשל בנוגע חילוק יש כלל, בקביעות בדרך אמנם, ארץֿישראל. לבני חוץֿלארץ בני בין פסח
בה" עצב "אין שבת שהרי השמחה, בענין כולם משתווים השבת, ביום חל שאחרוןֿשלֿפסח זו 30שנה

עונג" לשבת "וקראת בתפילה 31(ואדרבה: בקשות לבקש אסור ולכן להיות 32, צריכים הענינים שכל כיון ,
בירושלמי  ואיתא בתענוג), השמחה.33חדורים ענין ישנו השבת שביום

גם  נעשה - זו שנה בקביעות חוץֿלארץ) ובני ארץֿישראל (בני ישראל בני כל של ההשתוות ומצד
כאחד" ש)כולנו (בגלל אבינו ד"ברכנו ,34הענין

סלה" אתנו פניו ד"יאר פניו"35ובאופן ד"יאר הענין נעשה - "אתנו" - האחדות ענין שמצד והיינו, ,
ז"ל  רבותינו כמאמר הנצחיות, ענין על שמורה "סלה", - לאחריֿזה שכתוב מה שזהו יותר, נעלה 36באופן

עולמית", הפסק לו אין ועד, סלה נצח שנאמר מקום "כל

מלכתחילה  זהו אלא נצחי, ענין שזהו רואים דבר של שבסופו באופן רק לא הוא הנצחיות ענין והרי
הזקן  רבינו שמבאר וכפי נצחי, ז"ל 37ענין חכמינו הוהֿליהֿלמימר 38לשון (דלכאורה ארוך" שכולו "יום

"יום ומהו ארוך", "שגםeleky"יום שזהו ezligznארוך "), ניכר  הראשון ברגע שכבר היינו, ארוך". הוא
ארוך", "יום

שמונה  או שבוע ימים, לכמה רק היא השמחה כאשר כי - השמחה לענין בנוגע שבזה העילוי ומובן
כשמדובר  מהֿשאיןֿכן בשלימותה, אינה השמחה ובמילא כו', לאחריֿזה יהיה מה חושבים אזי ימים,

יה  מה לדאוג צריך שלא כיון אחר, באופן מלכתחילה זה הרי נצחי, ענין זמן.אודות לאחר יה

דאחרוןֿשלֿפסח:‰. לשמחה בנוגע - ענין עוד להוסיף ויש

פעמים  כמה המדובר תורה,39ובהקדים גם זה הרי בתורה והוהֿאמינא קסלקאֿדעתא שאפילו
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו בכלל  שזהו בתורה, כזו דעה יש כאשר .40וכלֿשכן

במהרי"ל  איתא לעניננו: (אף 41ובנוגע שמחתנו" "זמן פסח של אחרונים בימים לומר נוהגין שיש
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טו.28) ז, מיכה
ו.29) יב, ישעי'
סה"ז.30) פ"ב ברכות ירושלמי וראה כב. יו"ד, משלי ע"פ

ב. כג, מו"ק - מ"ד בתוד"ה הובא
יג.31) נח, ישעי'
וש"נ.32) רסרצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
התוועדויות 33) - מנחם תורת גם וראה ה"ד. פ"א מגילה

וש"נ. .110 ע' חנ"א
פל"ב.34) תניא וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת
סמ"ז.35) לקמן וראה ב. סז, תהלים

א.36) נד, עירובין
סע"ד.37) יח, תולדות תו"א
וש"נ.38) ב. לט, קידושין ראה
וש"נ.39) .168 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.40) ב. יג, עירובין
שיחת 41) גם וראה סק"ט. סת"צ או"ח יעקב בחק הובא

ע' חכ"ה התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה תשי"ט אחש"פ
ע' חל"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה תשכ"ד .(222
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(והיינו, יםֿסוף בקריעת שהיו והנפלאות הנסים מצד שמחה, של זמן שזהו כיון כן), נהג לא בעצמו שהוא
בים" טובעין ידי ש"מעשה ומצב מעמד אז היה מעלה של ופמליא הקב"ה שלגבי ,42שאףֿעלֿפי

שלהם). השמחה מצד שירה, אז אמרו ישראל ובני משה מכלֿמקום

כהאומרים  (ולא חרותנו" "זמן אמירת על בהוספה הוא שמחתנו" "זמן לומר שהמנהג ומובן -
של  זמן גם שזהו העובדה את לבטל איֿאפשר שהרי שמחתנו"), "זמן רק לומר הוא הנ"ל שהמנהג
גם  הרי הראשונים, הימים לאחרי מצרים, יציאת של הזמן לאחרי כבר שזה אףֿעלֿפי כי חירות,
בימים  שגם מובן, ומזה חרותנו", "זמן הדעות לכל אומרים הראשונים) ימים (לאחרי בחולֿהמועד

שמחתנו". "זמן גם לומר נוהגים יש לזה שבהוספה אלא חרותנו"; "זמן  לומר צריך האחרונים

.Â"בחגך "ושמחת הציווי כללות על נוסף האמור: מכל הפסח 43המורם חג של האחרונים בימים הנה ,
המהרי"ל. מדברי כנ"ל השמחה, בענין יותר ניתוסף

אצל  היא זו ששמחה גם ומה עצמו, מצד השמחה ענין בו שיש השבת, ביום הקביעות מצד ובפרט
חוץֿלארץ. בני והן ארץֿישראל בני הן ישראל, בני כל

הענין  וגם סלה", אתנו פניו ד"יאר הענין נעשה ישראל, בני של האחדות שמצד - לעיל וכאמור
ויברכנו" .35ד"יחננו

ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח ביאת של נעלית הכי לשמחה ועד השמחה, ענין שיומשך - והעיקר
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו

***

.Ê:ובהקדמה - מדריגות חילוקי ישנם גופא, ישראל בני של עלֿכלֿפנים) (והקירוב האחדות בענין

מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב עד שבטיכם" ד"ראשיכם ההתחלקות שישנה ,44כיון

רבוא  לששים מתחלק שרש וכל שרשים, (ש)הן פרטיות.. נשמות ריבוא ד"ששים להתחלקות ועד
כו'" ואין 45ניצוצות לזה, זה דומה דעתם "שאין ישראל בני ריבוא לששים בנוגע בגמרא וכדאיתא ,

לזה" זה דומים דומה 46פרצופיהן מהן אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו אדם כל טבע "הקב"ה שכן ,
ברוחניות),47לחבירו" והן בגשמיות (הן

שכתוב  כמו התאחדות, של ענין כולם אצל לפעול צריך כולכם",44ואףֿעלֿפיֿכן היום נצבים "אתם
תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שכתב (כמו כאחד" הדורש 44"לאחדים ביותר, קשה דבר שזהו מובן הרי - (

ההתאחדות. פעולת תהיה כך - העבודה אופן לפי הנה שכן, וכיון ויגיעה. עבודה

.Á ההשתוות עלֿידי (ב) הראש, לדרגת כולם את להגביה (א) ההתאחדות: בפעולת אופנים ב' יש אך
הרגל. שמצד

לדרגת  כולם את שיגביהו עלֿידיֿזה ישראל בני של ההתאחדות את לפעול רוצים שכאשר ומובן,
"חוטב  ואילו השכל. ענין הוא ענינם עיקר "ראשיכם", כי גדולה, ויגיעה בעבודה צורך יש - הראש
עציך" ה"חוטב את להעלות קשה והרי (רגל), המעשה ענין הוא ענינם עיקר מימיך", ו"שואב עציך"
גופא, באדם שהוא וכמו לזה. זה באיןֿערוך הם שבעצם כיון והשכל, הראש לדרגת מימיך" ו"שואב
בניֿישראל, של שלימה" ב"קומה גם הוא וכן האברים, שאר או הרגל לגבי באיןֿערוך הוא שהראש

אדם" קרויין היגיעה.48ש"אתם ערך לפי ורק זמן, למשך  רק היא ההתאחדות פעולת גם הנה ולכן, .
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סע"ב.42) יו"ד, מגילה
יד.43) טז, ראה פ'
נצבים.44) ר"פ
א).45) (מח, פל"ז תניא

א.46) נח, ברכות
א.47) לז, סנהדרין
וש"נ.48) רע"א. סא, יבמות
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כמו  מצרים, יציאת בדוגמת שהיא העתידה הגאולה לעניני בנוגע וכן ותשובה], שאלה של באופן מצרים 
ותשובה,28שכתוב  שאלה של באופן להיות צריכים הם שגם נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

- שאלה. של ובאופן בדיבור, הענין שיבוא כדי יסכים, והוא כו' שישאלו באופן להיות הוצרך ולכן

בפועל  סעודה - בפועל מעשה של בענין גם צורך יש בדיבור, בגלוי ההפטרה אמירת לאחר שגם וזהו
משיח". "סעודת שנקראת

ועד  בהפטרה, שנימנו הענינים פרטי ככל כפשוטו, משיח ביאת תהיה - אלו הכנות כל ועלֿידי
ישראל" קדוש בקרבך גדול "כי .29לסיומה:

***

עם „. הקשורים ענינים ישנם לזה ונוסף השנים; לכל שייך לאחרוןֿשלֿפסח בנוגע לעיל האמור
השבת: ביום דאחרוןֿשלֿפסח הקביעות מצד מיוחד ענין ישנו זו ובשנה השנה, קביעות

 ֿ לאחרוןֿשל בנוגע חילוק יש כלל, בקביעות בדרך אמנם, ארץֿישראל. לבני חוץֿלארץ בני בין פסח
בה" עצב "אין שבת שהרי השמחה, בענין כולם משתווים השבת, ביום חל שאחרוןֿשלֿפסח זו 30שנה

עונג" לשבת "וקראת בתפילה 31(ואדרבה: בקשות לבקש אסור ולכן להיות 32, צריכים הענינים שכל כיון ,
בירושלמי  ואיתא בתענוג), השמחה.33חדורים ענין ישנו השבת שביום

גם  נעשה - זו שנה בקביעות חוץֿלארץ) ובני ארץֿישראל (בני ישראל בני כל של ההשתוות ומצד
כאחד" ש)כולנו (בגלל אבינו ד"ברכנו ,34הענין

סלה" אתנו פניו ד"יאר פניו"35ובאופן ד"יאר הענין נעשה - "אתנו" - האחדות ענין שמצד והיינו, ,
ז"ל  רבותינו כמאמר הנצחיות, ענין על שמורה "סלה", - לאחריֿזה שכתוב מה שזהו יותר, נעלה 36באופן

עולמית", הפסק לו אין ועד, סלה נצח שנאמר מקום "כל

מלכתחילה  זהו אלא נצחי, ענין שזהו רואים דבר של שבסופו באופן רק לא הוא הנצחיות ענין והרי
הזקן  רבינו שמבאר וכפי נצחי, ז"ל 37ענין חכמינו הוהֿליהֿלמימר 38לשון (דלכאורה ארוך" שכולו "יום

"יום ומהו ארוך", "שגםeleky"יום שזהו ezligznארוך "), ניכר  הראשון ברגע שכבר היינו, ארוך". הוא
ארוך", "יום

שמונה  או שבוע ימים, לכמה רק היא השמחה כאשר כי - השמחה לענין בנוגע שבזה העילוי ומובן
כשמדובר  מהֿשאיןֿכן בשלימותה, אינה השמחה ובמילא כו', לאחריֿזה יהיה מה חושבים אזי ימים,

יה  מה לדאוג צריך שלא כיון אחר, באופן מלכתחילה זה הרי נצחי, ענין זמן.אודות לאחר יה

דאחרוןֿשלֿפסח:‰. לשמחה בנוגע - ענין עוד להוסיף ויש

פעמים  כמה המדובר תורה,39ובהקדים גם זה הרי בתורה והוהֿאמינא קסלקאֿדעתא שאפילו
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו בכלל  שזהו בתורה, כזו דעה יש כאשר .40וכלֿשכן

במהרי"ל  איתא לעניננו: (אף 41ובנוגע שמחתנו" "זמן פסח של אחרונים בימים לומר נוהגין שיש
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טו.28) ז, מיכה
ו.29) יב, ישעי'
סה"ז.30) פ"ב ברכות ירושלמי וראה כב. יו"ד, משלי ע"פ

ב. כג, מו"ק - מ"ד בתוד"ה הובא
יג.31) נח, ישעי'
וש"נ.32) רסרצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
התוועדויות 33) - מנחם תורת גם וראה ה"ד. פ"א מגילה

וש"נ. .110 ע' חנ"א
פל"ב.34) תניא וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת
סמ"ז.35) לקמן וראה ב. סז, תהלים

א.36) נד, עירובין
סע"ד.37) יח, תולדות תו"א
וש"נ.38) ב. לט, קידושין ראה
וש"נ.39) .168 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.40) ב. יג, עירובין
שיחת 41) גם וראה סק"ט. סת"צ או"ח יעקב בחק הובא

ע' חכ"ה התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה תשי"ט אחש"פ
ע' חל"ט התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה תשכ"ד .(222

.(315
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(והיינו, יםֿסוף בקריעת שהיו והנפלאות הנסים מצד שמחה, של זמן שזהו כיון כן), נהג לא בעצמו שהוא
בים" טובעין ידי ש"מעשה ומצב מעמד אז היה מעלה של ופמליא הקב"ה שלגבי ,42שאףֿעלֿפי

שלהם). השמחה מצד שירה, אז אמרו ישראל ובני משה מכלֿמקום

כהאומרים  (ולא חרותנו" "זמן אמירת על בהוספה הוא שמחתנו" "זמן לומר שהמנהג ומובן -
של  זמן גם שזהו העובדה את לבטל איֿאפשר שהרי שמחתנו"), "זמן רק לומר הוא הנ"ל שהמנהג
גם  הרי הראשונים, הימים לאחרי מצרים, יציאת של הזמן לאחרי כבר שזה אףֿעלֿפי כי חירות,
בימים  שגם מובן, ומזה חרותנו", "זמן הדעות לכל אומרים הראשונים) ימים (לאחרי בחולֿהמועד

שמחתנו". "זמן גם לומר נוהגים יש לזה שבהוספה אלא חרותנו"; "זמן  לומר צריך האחרונים

.Â"בחגך "ושמחת הציווי כללות על נוסף האמור: מכל הפסח 43המורם חג של האחרונים בימים הנה ,
המהרי"ל. מדברי כנ"ל השמחה, בענין יותר ניתוסף

אצל  היא זו ששמחה גם ומה עצמו, מצד השמחה ענין בו שיש השבת, ביום הקביעות מצד ובפרט
חוץֿלארץ. בני והן ארץֿישראל בני הן ישראל, בני כל

הענין  וגם סלה", אתנו פניו ד"יאר הענין נעשה ישראל, בני של האחדות שמצד - לעיל וכאמור
ויברכנו" .35ד"יחננו

ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח ביאת של נעלית הכי לשמחה ועד השמחה, ענין שיומשך - והעיקר
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו

***

.Ê:ובהקדמה - מדריגות חילוקי ישנם גופא, ישראל בני של עלֿכלֿפנים) (והקירוב האחדות בענין

מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב עד שבטיכם" ד"ראשיכם ההתחלקות שישנה ,44כיון

רבוא  לששים מתחלק שרש וכל שרשים, (ש)הן פרטיות.. נשמות ריבוא ד"ששים להתחלקות ועד
כו'" ואין 45ניצוצות לזה, זה דומה דעתם "שאין ישראל בני ריבוא לששים בנוגע בגמרא וכדאיתא ,

לזה" זה דומים דומה 46פרצופיהן מהן אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו אדם כל טבע "הקב"ה שכן ,
ברוחניות),47לחבירו" והן בגשמיות (הן

שכתוב  כמו התאחדות, של ענין כולם אצל לפעול צריך כולכם",44ואףֿעלֿפיֿכן היום נצבים "אתם
תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שכתב (כמו כאחד" הדורש 44"לאחדים ביותר, קשה דבר שזהו מובן הרי - (

ההתאחדות. פעולת תהיה כך - העבודה אופן לפי הנה שכן, וכיון ויגיעה. עבודה

.Á ההשתוות עלֿידי (ב) הראש, לדרגת כולם את להגביה (א) ההתאחדות: בפעולת אופנים ב' יש אך
הרגל. שמצד

לדרגת  כולם את שיגביהו עלֿידיֿזה ישראל בני של ההתאחדות את לפעול רוצים שכאשר ומובן,
"חוטב  ואילו השכל. ענין הוא ענינם עיקר "ראשיכם", כי גדולה, ויגיעה בעבודה צורך יש - הראש
עציך" ה"חוטב את להעלות קשה והרי (רגל), המעשה ענין הוא ענינם עיקר מימיך", ו"שואב עציך"
גופא, באדם שהוא וכמו לזה. זה באיןֿערוך הם שבעצם כיון והשכל, הראש לדרגת מימיך" ו"שואב
בניֿישראל, של שלימה" ב"קומה גם הוא וכן האברים, שאר או הרגל לגבי באיןֿערוך הוא שהראש

אדם" קרויין היגיעה.48ש"אתם ערך לפי ורק זמן, למשך  רק היא ההתאחדות פעולת גם הנה ולכן, .
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סע"ב.42) יו"ד, מגילה
יד.43) טז, ראה פ'
נצבים.44) ר"פ
א).45) (מח, פל"ז תניא

א.46) נח, ברכות
א.47) לז, סנהדרין
וש"נ.48) רע"א. סא, יבמות



g"kyz'dכב ,gqt ly oexg` zgiy

משתווים  זה שבענין - המעשה ענין שזהו שבהם, הרגל מצד ישראל בני של באחדותם המעלה וזוהי
ב" גם ישנו (מעשה) הרגל שענין כיון מנה"כולם, מאתיים "בכלל שהרי .49ראש",

מאתיים), שבכלל (מנה שבראש להרגל בפניֿעצמה) (מנה בפניֿעצמה הרגל דומה שאינו [ואףֿעלֿפי
מהאדם, חלק שנעשה שבמדבר, לדומםֿצומחֿחי בפניֿעצמם דומםֿצומחֿחי דומה שאינו וכמו

משיח, של ענינו (שזהו במים לטבילה בנוגע להלכה, ועד דתורה, בנגלה גם משתקף שהדבר וכפי -
היעוד  יקויים המשיח בביאת בטבילת 50שהרי די שלא מכסים"), לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי

" גם להטביל צריך אלא עצמו, לבשרו"`zהאדם "הטפל חוץ 51בשרו", אחת שערה אפילו נמצאת ואם ,
טבילה  לו עלתה לא - נמוכה 52למים דרגא אלא שבאדם, המדבר בחינת אינה שהשערה שאף והיינו, .

- ממנו חלק נעשית לכן לאדם, שייכת שהיא כיון מכלֿמקום בלבד,

לגבי  הרגל של לאיןֿערוך מגיע אינו שבראש, הרגל לגבי בפניֿעצמה הרגל של הערך ריחוק הרי
שבראש]. השכל

.Ë המשנה לדברי הטעמים אחד גם המעשה 53וזהו שבענין כיון - המעשה" אלא עיקר המדרש "לא
כולם. משתווים

יש  מישראל אחד לכל שהרי ישראל, בני כל בין שייכות יש ה"מדרש" ענין מצד שגם ואףֿעלֿפי
שכתוב  כמו בתורה, הרי 54חלק - התורה בלימוד מישראל אחד כל מחוייב ולכן בתורתך", חלקנו "ותן

כולם. משתווים שבזה המעשה, בענין מיוחדת חביבות יש ולכן התחלקות, זאת בכל יש ולימוד במדרש 

כוונה  צריכות אין שמצוות הדיעה לפי הכוונה,55ובפרט מצד שישנה ההתחלקות נוגע לא שלכן ,
כולם. שוים ובמילא

.È ובאופן אתנו", פניו ש"יאר פועלים ישראל, בני של ההתאחדות שעלֿידי ד) (סעיף לעיל וכאמור
גלות  אחריה שאין גאולה שתהיה העתידה, לגאולה עד הנצחיות, ענין על שמורה גאולה 56ד"סלה", ,

נצחית.

בגמרא  נקרא המשיח ביאת שלפני הזמן שלכן, - הרגל ענין עם קשורה העתידה הגאולה גם והרי
סוטה  ובזהר 57(במסכת משיחא", "עקבות בשם שבגמרא 58) (אלא ברגלין" רגלין "מטו "רגל": בשם נקרא

המשיח  לביאת ובנוגע "עקב"), בשם שנקרא שבו התחתון לחלק הכוונה גופא, שברגל - יותר נתפרט
שברגל.eilbx"ועמדו59נאמר  העקב עלֿידי היא עמידה והרי הזיתים", הר על גו'

הקודש' ב'אגרת כמבואר רגל, שבבחינת העבודה עלֿידי היא המשיח לביאת ההכנה ש"בעתים 60ולכן,
כו'". עשיה בבחינת כיֿאם כו' דרך אין משיחא.. בעקבות הללו

.‡È מודגשת שבהם טובים', שב'ימים אדמו"ר, מו"ח כ"ק שהנהיג הטוב המנהג עם גם קשור זה וענין
חברים" ישראל ש"כל ישראל, של ברוחניות,61אחדותם וגם בגשמיות רחוק למקום אפילו ברגל, הולכים ,

שלהם. מהשמחה לכאן ולהביא יהודים, לשמח כדי

השמחה  ישנה (שבו בשביעיֿשלֿפסח יהודים לשמח ב"תהלוכה" שהלכו אלו כל הנה לכך, ובהתאם
כו'" יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה "ראתה שאז יםֿסוף, דקריעת הענין שנמשך 62מצד ובאופן ,(
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ועוד.49) א. עד, ב"ק
ט.50) יא, ישעי'
וש"נ.51) ב. ד, עירובין
ה"ז.52) פ"א מקוואות הל' רמב"ם ראה
מי"ז.53) פ"א אבות
וש"נ.54) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה שם
וש"נ.55) סע"ב. צה, שם
(56- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
בסופה.57)
א.58) רנח, ח"ב
ד.59) יד, זכרי'
א).60) (קיד, ס"ט
שם 61) ירושלמי א. כו, חגיגה וראה יא. כ, שופטים ס' ע"פ

סוסכ"ב. אגה"ק תניא סה"ו. פ"ג
ב.62) שם, בשלח ופירש"י מכילתא
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- הוי'") את דעה הארץ "מלאה היעוד גם כולל משיח, של בענינו מפטירין (שבו באחרוןֿשלֿפסח גם
בקרוב  נזכה ועלֿידיֿזה שמח. ניגון מתוך המסובים, שאר על גם זאת וימשיכו "לחיים", עתה יאמרו

צדקנו. משיח פני לקבל ממש

***

.·È,לעיל המוזכר למנהג שקדם נוסף מנהג ישנו

הק  המנהג תחילה נזכר ואףֿעלֿפיֿכן כמו - לכן, מקודם עוד שהיה המנהג ואחרֿכך אלינו, יותר רוב
אבותינו" את וגאל (ואחרֿכך) גאלנו "אשר הברכה קדמה 63בנוסח אבותינו שגאולת אףֿעלֿפי ,

-64לגאולתנו 

"חזקה" ונעשה פעמים מג' יותר נהגו שכבר המנהג באחרוןֿשלֿפסח 65שזהו כוסות ד' לשתות -66.

תומכיֿתמימים  בישיבת היתה זה מנהג שהתחלת בקודש"66ואףֿעלֿפי "מעלין הכלל עלֿפי הרי -67,
ישראל  בני שאר לכל תומכיֿתמימים מישיבת להתפשט הדבר .68צריך

אין  בתומכיֿתמימים בעבר שלמדו לאלו בנוגע וכן כו', וזירוז בבקשה צורך אין לתמימים, בנוגע -
ממקומה  זזה לא קדושה שהרי כו', בבקשה ממקומה 69צורך נעקרה לא כהלשון שלימודם 70(או כך ,(

הפסק" לו ש"אין ועד" סלה ד"נצח באופן להיות צריך היה עתה 36בתומכיֿתמימים גם אצלם וישנו ,71;
טהור" לטהור המחובר "כל שהרי עמהם, הקשורים אלו לכל גם יתפשט גם 72ומהם שיתפשט ועד ,

חוצה" מעיינותיך ד"יפוצו הענין וכמו משום 73ב"חוצה", גם בו שיש זה, טוב מנהג יקבלו שכולם -
בשמחה. להרבות

פעם  איתא 74וכמדובר שהרי - בנגלה גם אחיזה לו יש באחרוןֿשל ֿפסח כוסות ד' דשתיית שהענין
הענינים 75במדרש  שכל וכיון מצרים, דיציאת כוסות ד' עלֿדרך דלעתידֿלבוא, כוסות ד' שישנם

בתניא  שכתוב (כמו הגלות משך זמן כל ועבודתינו במעשינו תלויים לפעול 76דלעתידֿלבוא כדי לכן ,(
שזהו  זה, מעין עבודה עכשיו להיות צריכה דלעתידֿלבוא, כוסות דד' הענין כוסות את ד' שתיית ענין

ומוסיפים  העתידה), הגאולה אודות היום בהפטרת מדובר (שלכן משיח עם שקשור באחרוןֿשלֿפסח,
ומחישים  ממהרים ועלֿידיֿזה כוסות, ד' שתיית - משיח" ב"סעודת ובפרט מעשה, של ענין עם זאת לקשר

צדקנו. משיח עלֿידי בפועל העתידה הגאולה את

היין" על אלא שירה אומרים ש"אין וכיון כוסות, ד' דשתיית המנהג את עתה יקיימו בוודאי 77ולכן ,
שמח. ניגון מתוך בשמחה, זאת יעשו

פעם  אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר:) לפי 78(ואחרֿכך הוא, שלישי "סדר" עורכים שלא שהטעם
חזקה" הוי זימני ל"סדר"...65ש"בתלת ולהתרגל "חזקה" לעשות רוצים ולא ,

סדר"! ב"בלתי להדר שצריך הדברים פירוש אין אףֿעלֿפיֿכן אבל
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שם.63) מפסחים הגש"פ,
וש"נ.64) .187 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.65) ע"ב. ריש קו, ב"מ
ע'66) תרח"ץ (סה"ש בתחילתה תרח"ץ אחש"פ יום שיחת

אחש"פ. ניסן, כב יום" ב"היום נעתק - (277
וש"נ.67) א. כח, ברכות
מקלח 68) הי' "שילוח ב) יו"ד, (ערכין מארז"ל נזכר זה בענין

ונתמעטו  מימיו שיתרבו כדי והרחיבוהו המלך צוה בכאיסר, מים
ענין  אודות כאן להמדובר סתירה מזה  שאין כנראה - כו'"

(המו"ל). בנ"י לכל תו"ת מישיבת ההתפשטות
פ"א.69) של"ה ע"ח ראה
פ"ג.70) של"ד שם ראה

(71- מנחם (תורת סכ"ג תשכ"ד אחש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(331 ע' חל"ט התוועדויות

וש"נ.72) ב. צב, ב"ק
אגה"ק 73) א. ז, תענית וראה טז. ה, משלי - הכתוב לשון

ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם כתר - הידועה דהבעש"ט
(74- מנחם  (תורת סכ"ח דאשתקד אחש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(375 ע' חמ"ט התוועדויות
ד.75) פ"ו, שמו"ר ה. פפ"ח, ב"ר ראה
רפל"ז.76)
וש"נ.77) א. לה, ברכות
ע'78) תרצ"ו  (סה"ש בתחילתה תרצ"ו אחש"פ יום שיחת
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משתווים  זה שבענין - המעשה ענין שזהו שבהם, הרגל מצד ישראל בני של באחדותם המעלה וזוהי
ב" גם ישנו (מעשה) הרגל שענין כיון מנה"כולם, מאתיים "בכלל שהרי .49ראש",

מאתיים), שבכלל (מנה שבראש להרגל בפניֿעצמה) (מנה בפניֿעצמה הרגל דומה שאינו [ואףֿעלֿפי
מהאדם, חלק שנעשה שבמדבר, לדומםֿצומחֿחי בפניֿעצמם דומםֿצומחֿחי דומה שאינו וכמו

משיח, של ענינו (שזהו במים לטבילה בנוגע להלכה, ועד דתורה, בנגלה גם משתקף שהדבר וכפי -
היעוד  יקויים המשיח בביאת בטבילת 50שהרי די שלא מכסים"), לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי

" גם להטביל צריך אלא עצמו, לבשרו"`zהאדם "הטפל חוץ 51בשרו", אחת שערה אפילו נמצאת ואם ,
טבילה  לו עלתה לא - נמוכה 52למים דרגא אלא שבאדם, המדבר בחינת אינה שהשערה שאף והיינו, .

- ממנו חלק נעשית לכן לאדם, שייכת שהיא כיון מכלֿמקום בלבד,

לגבי  הרגל של לאיןֿערוך מגיע אינו שבראש, הרגל לגבי בפניֿעצמה הרגל של הערך ריחוק הרי
שבראש]. השכל

.Ë המשנה לדברי הטעמים אחד גם המעשה 53וזהו שבענין כיון - המעשה" אלא עיקר המדרש "לא
כולם. משתווים

יש  מישראל אחד לכל שהרי ישראל, בני כל בין שייכות יש ה"מדרש" ענין מצד שגם ואףֿעלֿפי
שכתוב  כמו בתורה, הרי 54חלק - התורה בלימוד מישראל אחד כל מחוייב ולכן בתורתך", חלקנו "ותן

כולם. משתווים שבזה המעשה, בענין מיוחדת חביבות יש ולכן התחלקות, זאת בכל יש ולימוד במדרש 

כוונה  צריכות אין שמצוות הדיעה לפי הכוונה,55ובפרט מצד שישנה ההתחלקות נוגע לא שלכן ,
כולם. שוים ובמילא

.È ובאופן אתנו", פניו ש"יאר פועלים ישראל, בני של ההתאחדות שעלֿידי ד) (סעיף לעיל וכאמור
גלות  אחריה שאין גאולה שתהיה העתידה, לגאולה עד הנצחיות, ענין על שמורה גאולה 56ד"סלה", ,

נצחית.

בגמרא  נקרא המשיח ביאת שלפני הזמן שלכן, - הרגל ענין עם קשורה העתידה הגאולה גם והרי
סוטה  ובזהר 57(במסכת משיחא", "עקבות בשם שבגמרא 58) (אלא ברגלין" רגלין "מטו "רגל": בשם נקרא

המשיח  לביאת ובנוגע "עקב"), בשם שנקרא שבו התחתון לחלק הכוונה גופא, שברגל - יותר נתפרט
שברגל.eilbx"ועמדו59נאמר  העקב עלֿידי היא עמידה והרי הזיתים", הר על גו'

הקודש' ב'אגרת כמבואר רגל, שבבחינת העבודה עלֿידי היא המשיח לביאת ההכנה ש"בעתים 60ולכן,
כו'". עשיה בבחינת כיֿאם כו' דרך אין משיחא.. בעקבות הללו

.‡È מודגשת שבהם טובים', שב'ימים אדמו"ר, מו"ח כ"ק שהנהיג הטוב המנהג עם גם קשור זה וענין
חברים" ישראל ש"כל ישראל, של ברוחניות,61אחדותם וגם בגשמיות רחוק למקום אפילו ברגל, הולכים ,

שלהם. מהשמחה לכאן ולהביא יהודים, לשמח כדי

השמחה  ישנה (שבו בשביעיֿשלֿפסח יהודים לשמח ב"תהלוכה" שהלכו אלו כל הנה לכך, ובהתאם
כו'" יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה "ראתה שאז יםֿסוף, דקריעת הענין שנמשך 62מצד ובאופן ,(
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ועוד.49) א. עד, ב"ק
ט.50) יא, ישעי'
וש"נ.51) ב. ד, עירובין
ה"ז.52) פ"א מקוואות הל' רמב"ם ראה
מי"ז.53) פ"א אבות
וש"נ.54) ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה שם
וש"נ.55) סע"ב. צה, שם
(56- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
בסופה.57)
א.58) רנח, ח"ב
ד.59) יד, זכרי'
א).60) (קיד, ס"ט
שם 61) ירושלמי א. כו, חגיגה וראה יא. כ, שופטים ס' ע"פ

סוסכ"ב. אגה"ק תניא סה"ו. פ"ג
ב.62) שם, בשלח ופירש"י מכילתא

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

- הוי'") את דעה הארץ "מלאה היעוד גם כולל משיח, של בענינו מפטירין (שבו באחרוןֿשלֿפסח גם
בקרוב  נזכה ועלֿידיֿזה שמח. ניגון מתוך המסובים, שאר על גם זאת וימשיכו "לחיים", עתה יאמרו

צדקנו. משיח פני לקבל ממש

***

.·È,לעיל המוזכר למנהג שקדם נוסף מנהג ישנו

הק  המנהג תחילה נזכר ואףֿעלֿפיֿכן כמו - לכן, מקודם עוד שהיה המנהג ואחרֿכך אלינו, יותר רוב
אבותינו" את וגאל (ואחרֿכך) גאלנו "אשר הברכה קדמה 63בנוסח אבותינו שגאולת אףֿעלֿפי ,

-64לגאולתנו 

"חזקה" ונעשה פעמים מג' יותר נהגו שכבר המנהג באחרוןֿשלֿפסח 65שזהו כוסות ד' לשתות -66.

תומכיֿתמימים  בישיבת היתה זה מנהג שהתחלת בקודש"66ואףֿעלֿפי "מעלין הכלל עלֿפי הרי -67,
ישראל  בני שאר לכל תומכיֿתמימים מישיבת להתפשט הדבר .68צריך

אין  בתומכיֿתמימים בעבר שלמדו לאלו בנוגע וכן כו', וזירוז בבקשה צורך אין לתמימים, בנוגע -
ממקומה  זזה לא קדושה שהרי כו', בבקשה ממקומה 69צורך נעקרה לא כהלשון שלימודם 70(או כך ,(

הפסק" לו ש"אין ועד" סלה ד"נצח באופן להיות צריך היה עתה 36בתומכיֿתמימים גם אצלם וישנו ,71;
טהור" לטהור המחובר "כל שהרי עמהם, הקשורים אלו לכל גם יתפשט גם 72ומהם שיתפשט ועד ,

חוצה" מעיינותיך ד"יפוצו הענין וכמו משום 73ב"חוצה", גם בו שיש זה, טוב מנהג יקבלו שכולם -
בשמחה. להרבות

פעם  איתא 74וכמדובר שהרי - בנגלה גם אחיזה לו יש באחרוןֿשל ֿפסח כוסות ד' דשתיית שהענין
הענינים 75במדרש  שכל וכיון מצרים, דיציאת כוסות ד' עלֿדרך דלעתידֿלבוא, כוסות ד' שישנם

בתניא  שכתוב (כמו הגלות משך זמן כל ועבודתינו במעשינו תלויים לפעול 76דלעתידֿלבוא כדי לכן ,(
שזהו  זה, מעין עבודה עכשיו להיות צריכה דלעתידֿלבוא, כוסות דד' הענין כוסות את ד' שתיית ענין

ומוסיפים  העתידה), הגאולה אודות היום בהפטרת מדובר (שלכן משיח עם שקשור באחרוןֿשלֿפסח,
ומחישים  ממהרים ועלֿידיֿזה כוסות, ד' שתיית - משיח" ב"סעודת ובפרט מעשה, של ענין עם זאת לקשר

צדקנו. משיח עלֿידי בפועל העתידה הגאולה את

היין" על אלא שירה אומרים ש"אין וכיון כוסות, ד' דשתיית המנהג את עתה יקיימו בוודאי 77ולכן ,
שמח. ניגון מתוך בשמחה, זאת יעשו

פעם  אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר:) לפי 78(ואחרֿכך הוא, שלישי "סדר" עורכים שלא שהטעם
חזקה" הוי זימני ל"סדר"...65ש"בתלת ולהתרגל "חזקה" לעשות רוצים ולא ,

סדר"! ב"בלתי להדר שצריך הדברים פירוש אין אףֿעלֿפיֿכן אבל
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שם.63) מפסחים הגש"פ,
וש"נ.64) .187 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.65) ע"ב. ריש קו, ב"מ
ע'66) תרח"ץ (סה"ש בתחילתה תרח"ץ אחש"פ יום שיחת

אחש"פ. ניסן, כב יום" ב"היום נעתק - (277
וש"נ.67) א. כח, ברכות
מקלח 68) הי' "שילוח ב) יו"ד, (ערכין מארז"ל נזכר זה בענין

ונתמעטו  מימיו שיתרבו כדי והרחיבוהו המלך צוה בכאיסר, מים
ענין  אודות כאן להמדובר סתירה מזה  שאין כנראה - כו'"

(המו"ל). בנ"י לכל תו"ת מישיבת ההתפשטות
פ"א.69) של"ה ע"ח ראה
פ"ג.70) של"ד שם ראה

(71- מנחם (תורת סכ"ג תשכ"ד אחש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(331 ע' חל"ט התוועדויות

וש"נ.72) ב. צב, ב"ק
אגה"ק 73) א. ז, תענית וראה טז. ה, משלי - הכתוב לשון

ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם כתר - הידועה דהבעש"ט
(74- מנחם  (תורת סכ"ח דאשתקד אחש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(375 ע' חמ"ט התוועדויות
ד.75) פ"ו, שמו"ר ה. פפ"ח, ב"ר ראה
רפל"ז.76)
וש"נ.77) א. לה, ברכות
ע'78) תרצ"ו  (סה"ש בתחילתה תרצ"ו אחש"פ יום שיחת
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סדר. של באופן זה יהיה בוודאי - הכוסות ד' שתיית אודות להמדובר בהמשך ולכן,

"זמן  אומרים פסח של האחרונים שבימים דעה שיש ה) (סעיף לעיל האמור עלֿפי אמר:) (ואחרֿכך
ועלֿדרךֿזה  א'", הקפה כאן "עד הקפה: כל לאחרי מכריזים שבשמחתֿתורה כשם הנה - שמחתנו"
יכריזו  הסעודה ובסיום וג', ב' כוס א'", כוס כאן "עד כוס: כל לאחרי עתה גם יכריזו ההקפות, בשאר

ד'". כוס כאן "עד

א',79(וסיים  בכוס נכלל בינתיים שעושים מה כל הנה - א'" כוס כאן "עד יכריזו שלא עד (:
הכוסות. בשאר ועלֿדרךֿזה

***

.‚È"תורה דברה בנים ארבעה ש"כנגד דכיון - חכם' 'בן כנגד הוא ראשון שכל 80כוס מובן, הרי ,
כנגד  הוא ראשון כוס ואםֿכן הבנים. ארבעת כנגד הם הכוסות, ד' כמו ארבעה, במספר שהם הסדר עניני

האצילות  עולם וכנגד חכם', 'בן כנגד הוא א' שכוס קבלה, בספרי להדיא הוא וכן חכם'. .81'בן

אלקיכם" לה' אתם "בנים נאמר ישראל בני כל שעל כיון ישראל"82והנה, בכורי ו"בני מובן,83, הרי ,
'בן – בנים של העילוי תכלית ישנו מישראל אחד כל "בנים mkg'שאצל ישראל בני כל נקראים - ובכלל .

חכמים".

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם גם מהבנים,84וכידוע אחד כל שאצל כו'", רשע ואחד חכם "אחד בפיסקא
הרמב"ם  מדברי כמובן - נגלה עלֿפי הוא וכן ה"אחד". ישנו הרשע, והן החכם ואחד 85הן אחד שכל

יצרו  ש"תקפו להיות שיכול אלא כו'", המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל, להיות "רוצה מישראל
חכם'. 'בן – האמיתית מציאותו מתגלית ואז זה, אונס לבטל רק וצריך הרעה", בדעתו עצמו אנס הרע..

שהוא  מי ואפילו עציך", ד"חוטב בסוג שהוא מי גם ישראל, בני שכל במוחש, שרואים מה גם וזהו
[ואדרבה, ראשון כוס גם כולל כוסות, ד' ושותה הסדר, לשולחן בא הוא גם - (רשע) ה"חכם" היפך
ובליל  היין, על קידוש של החיוב ישנו השנה דכל טובים' ו'ימים בשבתות גם שהרי ראשון, כוס במיוחד

החכם. הבן כנגד שהוא הכוסות], ד' בחשבון נכלל זה הרי הפסח

קודם  במצרים, דייקא, "שם" - נגאל" היה לא שם היה "אילו רשע לבן בתשובה אומרים ולכן
הוא" ישראל שחטא "אףֿעלֿפי הנה מתןֿתורה, לאחר מהֿשאיןֿכן מעכן,86מתןֿתורה, שלמדים (כפי

(כמדובר  נגאל" היה "לא ישראל איש על לומר שייך לא ולכן מתןֿתורה), לאחרי רק שייך זה הרי ולכן
הקודמת  ).87בהתוועדות

.„Èישראל בני ש"לי הוא דמתןֿתורה שהחידוש שאף - השיחה הענין micar"88המשך ואילו ,
גםmipaד" היה עצמית, אהבה היא אליהם שהאהבה ,"mcew במצרים 89מתןֿתורה בהיותם עוד ,90,

אפילה  ימי בשלשת (ומתו ממצרים לצאת רצו שלא אלו נגאלו לא שאר 91אףֿעלֿפיֿכן מהֿשאיןֿכן ,(
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צריך 79) אני בעצמי; לעשות אני צריך דבר כל אמר: ולפנ"ז
של  ("ּפאמאשניק") ה"עוזר" וגם ה"שמש" ה"גבאי", ַָלהיות

הנ"ל. להכרזה בנוגע גם להבהיר - ה"שמש"...
בא.80) ס"פ מכילתא ה"ד. פ"י פסחים מירושלמי הגש"פ,
קפו.81) ע' וארא אוה"ת פ"ז. חהמ"צ שער פע"ח
א.82) יד, ראה פ'
כב.83) ד, שמות
ס"ע 84) תרח"ץ (סה"ש ס"י תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת

א' ליל .(74 ע' תש"ג (סה"ש סמ"א תש"ג דחה"פ ב' ליל .(262
תש"ד  דחה"פ ב' ליל .(78 ע' תש"ד (סה"ש ס"ד תש"ד דחה"פ
(סה"ש  ס"ו תש"ט דחה"פ א' ליל ואילך). 89 ס"ע (שם סי"ב

.(315 ע' תש"ט
ספ"ב.85) גירושין הל'

רע"א.86) מד, סנהדרין
התוועדויות 87) - מנחם (תורת סכ"א דחה"פ ב' ליל שיחת

וש"נ. .(259 ע' חנ"ב
נה.88) כה, בהר
ואילך).89) קל ע' חכ"ה (אג"ק בהמכתב גם שנתבאר וכמו
טענה 90) בתור נאמר ישראל" בכורי ד"בני שהענין ועד

ש"לא  ובאופן בנ"י, כל את שישלח עליו לפעול כדי לפרעה,
לפעול  צריך הי' זה שענין היינו, כו), יו"ד, (בא פרסה" תשאר
בפנימיות  אינו זה שענין מובן, ומזה בנ"י, של נכסיהם על אפילו

בגשמיות. גם אלא בלבד, הענינים
לוקין 91) הם אף ויאמרו במפלתם מצרים יראו שלא "כדי

כב). שם, (פירש"י כמונו"

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

עבודהֿזרה  עובדי ואפילו של 92הרשעים, ההתקשרות לגילוי התנגדו ממצרים, לצאת רצו שלא אלו כי ,
ממצרים  היציאה שפעל ישראל" בכורי ל"בני שבשמים" אצלם 93"אבינו יפעל זה שגילוי יתכן לא ולכן ,

בענינו  הוא שהחטא דכיון דיומא", "כרת על מכפר אינו הכיפורים שיום ועלֿדרך ממצרים. הגאולה את
האומר  (וכמו עליו יכפר  לחטא שהגורם ואיֿאפשר להחטא, גורם בגדר זה הרי גופא, הכיפורים יום של

סניגור  נעשה קטיגור דאין לחטוא), לו גורמת שהתשובה ואשוב, מתןֿתורה,94אחטא לאחרי (ורק
ולכן  זו, להתקשרות להתנגד ליהודי איֿאפשר יתברך , עצמותו שמצד הבחירה עלֿידי היא שההתקשרות

יגאלּו העתידה שליט"א,95בגאולה אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - מהגלות) לצאת ירצו שלא אלו גם ֲִָ
בתחילתו.96ונדפס  י"א חלק שיחות' ב'לקוטי

.ÂË,"ה"אחד ישנו הרשע אצל שגם יג) (סעיף לעיל כאמור - בזה  הענין ופנימיות

וה"שאינו  ה"תם" עם גם ומתעסק עצמו, עם שמתעסק בכך להסתפק לו שאין לדעת, צריך החכם ולכן,
הרשע, עם גם להתעסק עליו אלא לשאול", יודע

אדמו"ר  מו"ח כ"ק עליו,97וכפתגם יפעל שהחכם כדי הוא החכם לבן הרשע הבן סמיכות שטעם ,
הרשע, הבן על לפעול יכול החכם הבן שדווקא לפי והיינו

לחכימין" חוכמתא "יהיב החכם, לבן חכמה שניתנה לכך שהסיבה אלא עוד את 98ולא שינצל - היא ,
ה"אחד" את לגלות בכדי גם אלא עצמו, לטובת רק לא הרשע,החכמה אצל

רבותינו  מאמר עלֿדרך גופא, החכם אצל גם אלא) הרשע, אצל רק (לא ניתוסף זו עבודה ועלֿידי
מכולן".99ז"ל  יותר "מתלמידי

.ÊË המצוות לכל וכן תפילין, למצות רחוקים לקרב כדי מיוחדת השתדלות להפעיל יש לפועל: ובנוגע
לתפילין" כולה התורה כל ש"הוקשה -100.

מעלת  שגדלה ככל כי לחפש...), רוצים רק (אם בגמרא זה ענין גם למצוא ניתן - הענינים וככל
את בגמרא epaהמלמד מצינו את101תורה, ל"המלמד יותר גדולה מעלה exiagשיש oa והמעלה תורה",

את "המלמד - היא גדולה ux`dÎmrהכי oa,בשבילו מבטלה גזירה, גוזר הקב"ה ש"אפילו תורה",
מעםֿהארץ 102שנאמר  (תלמידֿחכם מזולל יקר תוציא תהיה".103ואם כפי (

רחוקים. לקרב ומרץ זמן שמקדישים אלו כל אצל זה בענין חיות שיתוסף ויהיֿרצון

הנראה  הטוב בין והפירוד ה"גזירה" ביטול - בשבילו" מבטלה גזירה, גוזר הקב"ה "אפילו ואז,
סלה" אתנו פניו יאר ויברכנו, יחננו ד"אלקים הענין ויומשך וההסתר, ההעלם ובין ומתוך 35והנגלה ,

לבב. ובטוב בשמחה היין, על שירה 

א'"]. כוס כאן "עד להכריז: צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

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

רצו 92) שלא אלו של מרשעותם יותר גדולה שרשעותם אף
שאומר  רבינו במשה באמונה חסרון אלא זה שאין ממצרים, לצאת
לצאת  הזמן שהגיע לבנ"י לבשר הקב"ה של בשליחותו שבא

מהגלות.
ש"כפר 93) הכלל" מן עצמו את "הוציא בבחינת זה והרי

בהעצם. - בעיקר"
וש"נ.94) סל"ג. לקמן ראה
כהמן,95) קשות שגזרותיו מלך להן מעמיד ש"הקב"ה לאחרי

ב), צז, (סנהדרין למוטב" ומחזירן תשובה עושין וישראל
בתשובה, לשוב וברחמים בחסד בנ"י על יפעלו כאשר ועאכו"כ

וברחמים. בחסד מהגלות ויצאו
תשל"ב.96) מנ"א כ"ף שיחת בשילוב
(97- מנחם (תורת סי"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(253 ע' חנ"ב התוועדויות
כא.98) ב, דניאל
וש"נ.99) א. ז, תענית

וש"נ.100) א. לה, קידושין
א.)101 פה, ב"מ

יט.102) טו, ירמי'
שם.103) ב"מ פירש"י



כה g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

סדר. של באופן זה יהיה בוודאי - הכוסות ד' שתיית אודות להמדובר בהמשך ולכן,

"זמן  אומרים פסח של האחרונים שבימים דעה שיש ה) (סעיף לעיל האמור עלֿפי אמר:) (ואחרֿכך
ועלֿדרךֿזה  א'", הקפה כאן "עד הקפה: כל לאחרי מכריזים שבשמחתֿתורה כשם הנה - שמחתנו"
יכריזו  הסעודה ובסיום וג', ב' כוס א'", כוס כאן "עד כוס: כל לאחרי עתה גם יכריזו ההקפות, בשאר

ד'". כוס כאן "עד

א',79(וסיים  בכוס נכלל בינתיים שעושים מה כל הנה - א'" כוס כאן "עד יכריזו שלא עד (:
הכוסות. בשאר ועלֿדרךֿזה

***

.‚È"תורה דברה בנים ארבעה ש"כנגד דכיון - חכם' 'בן כנגד הוא ראשון שכל 80כוס מובן, הרי ,
כנגד  הוא ראשון כוס ואםֿכן הבנים. ארבעת כנגד הם הכוסות, ד' כמו ארבעה, במספר שהם הסדר עניני

האצילות  עולם וכנגד חכם', 'בן כנגד הוא א' שכוס קבלה, בספרי להדיא הוא וכן חכם'. .81'בן

אלקיכם" לה' אתם "בנים נאמר ישראל בני כל שעל כיון ישראל"82והנה, בכורי ו"בני מובן,83, הרי ,
'בן – בנים של העילוי תכלית ישנו מישראל אחד כל "בנים mkg'שאצל ישראל בני כל נקראים - ובכלל .

חכמים".

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם גם מהבנים,84וכידוע אחד כל שאצל כו'", רשע ואחד חכם "אחד בפיסקא
הרמב"ם  מדברי כמובן - נגלה עלֿפי הוא וכן ה"אחד". ישנו הרשע, והן החכם ואחד 85הן אחד שכל

יצרו  ש"תקפו להיות שיכול אלא כו'", המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל, להיות "רוצה מישראל
חכם'. 'בן – האמיתית מציאותו מתגלית ואז זה, אונס לבטל רק וצריך הרעה", בדעתו עצמו אנס הרע..

שהוא  מי ואפילו עציך", ד"חוטב בסוג שהוא מי גם ישראל, בני שכל במוחש, שרואים מה גם וזהו
[ואדרבה, ראשון כוס גם כולל כוסות, ד' ושותה הסדר, לשולחן בא הוא גם - (רשע) ה"חכם" היפך
ובליל  היין, על קידוש של החיוב ישנו השנה דכל טובים' ו'ימים בשבתות גם שהרי ראשון, כוס במיוחד

החכם. הבן כנגד שהוא הכוסות], ד' בחשבון נכלל זה הרי הפסח

קודם  במצרים, דייקא, "שם" - נגאל" היה לא שם היה "אילו רשע לבן בתשובה אומרים ולכן
הוא" ישראל שחטא "אףֿעלֿפי הנה מתןֿתורה, לאחר מהֿשאיןֿכן מעכן,86מתןֿתורה, שלמדים (כפי

(כמדובר  נגאל" היה "לא ישראל איש על לומר שייך לא ולכן מתןֿתורה), לאחרי רק שייך זה הרי ולכן
הקודמת  ).87בהתוועדות

.„Èישראל בני ש"לי הוא דמתןֿתורה שהחידוש שאף - השיחה הענין micar"88המשך ואילו ,
גםmipaד" היה עצמית, אהבה היא אליהם שהאהבה ,"mcew במצרים 89מתןֿתורה בהיותם עוד ,90,

אפילה  ימי בשלשת (ומתו ממצרים לצאת רצו שלא אלו נגאלו לא שאר 91אףֿעלֿפיֿכן מהֿשאיןֿכן ,(
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צריך 79) אני בעצמי; לעשות אני צריך דבר כל אמר: ולפנ"ז
של  ("ּפאמאשניק") ה"עוזר" וגם ה"שמש" ה"גבאי", ַָלהיות

הנ"ל. להכרזה בנוגע גם להבהיר - ה"שמש"...
בא.80) ס"פ מכילתא ה"ד. פ"י פסחים מירושלמי הגש"פ,
קפו.81) ע' וארא אוה"ת פ"ז. חהמ"צ שער פע"ח
א.82) יד, ראה פ'
כב.83) ד, שמות
ס"ע 84) תרח"ץ (סה"ש ס"י תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת

א' ליל .(74 ע' תש"ג (סה"ש סמ"א תש"ג דחה"פ ב' ליל .(262
תש"ד  דחה"פ ב' ליל .(78 ע' תש"ד (סה"ש ס"ד תש"ד דחה"פ
(סה"ש  ס"ו תש"ט דחה"פ א' ליל ואילך). 89 ס"ע (שם סי"ב

.(315 ע' תש"ט
ספ"ב.85) גירושין הל'

רע"א.86) מד, סנהדרין
התוועדויות 87) - מנחם (תורת סכ"א דחה"פ ב' ליל שיחת

וש"נ. .(259 ע' חנ"ב
נה.88) כה, בהר
ואילך).89) קל ע' חכ"ה (אג"ק בהמכתב גם שנתבאר וכמו
טענה 90) בתור נאמר ישראל" בכורי ד"בני שהענין ועד

ש"לא  ובאופן בנ"י, כל את שישלח עליו לפעול כדי לפרעה,
לפעול  צריך הי' זה שענין היינו, כו), יו"ד, (בא פרסה" תשאר
בפנימיות  אינו זה שענין מובן, ומזה בנ"י, של נכסיהם על אפילו

בגשמיות. גם אלא בלבד, הענינים
לוקין 91) הם אף ויאמרו במפלתם מצרים יראו שלא "כדי

כב). שם, (פירש"י כמונו"

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

עבודהֿזרה  עובדי ואפילו של 92הרשעים, ההתקשרות לגילוי התנגדו ממצרים, לצאת רצו שלא אלו כי ,
ממצרים  היציאה שפעל ישראל" בכורי ל"בני שבשמים" אצלם 93"אבינו יפעל זה שגילוי יתכן לא ולכן ,

בענינו  הוא שהחטא דכיון דיומא", "כרת על מכפר אינו הכיפורים שיום ועלֿדרך ממצרים. הגאולה את
האומר  (וכמו עליו יכפר  לחטא שהגורם ואיֿאפשר להחטא, גורם בגדר זה הרי גופא, הכיפורים יום של

סניגור  נעשה קטיגור דאין לחטוא), לו גורמת שהתשובה ואשוב, מתןֿתורה,94אחטא לאחרי (ורק
ולכן  זו, להתקשרות להתנגד ליהודי איֿאפשר יתברך , עצמותו שמצד הבחירה עלֿידי היא שההתקשרות

יגאלּו העתידה שליט"א,95בגאולה אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - מהגלות) לצאת ירצו שלא אלו גם ֲִָ
בתחילתו.96ונדפס  י"א חלק שיחות' ב'לקוטי

.ÂË,"ה"אחד ישנו הרשע אצל שגם יג) (סעיף לעיל כאמור - בזה  הענין ופנימיות

וה"שאינו  ה"תם" עם גם ומתעסק עצמו, עם שמתעסק בכך להסתפק לו שאין לדעת, צריך החכם ולכן,
הרשע, עם גם להתעסק עליו אלא לשאול", יודע

אדמו"ר  מו"ח כ"ק עליו,97וכפתגם יפעל שהחכם כדי הוא החכם לבן הרשע הבן סמיכות שטעם ,
הרשע, הבן על לפעול יכול החכם הבן שדווקא לפי והיינו

לחכימין" חוכמתא "יהיב החכם, לבן חכמה שניתנה לכך שהסיבה אלא עוד את 98ולא שינצל - היא ,
ה"אחד" את לגלות בכדי גם אלא עצמו, לטובת רק לא הרשע,החכמה אצל

רבותינו  מאמר עלֿדרך גופא, החכם אצל גם אלא) הרשע, אצל רק (לא ניתוסף זו עבודה ועלֿידי
מכולן".99ז"ל  יותר "מתלמידי

.ÊË המצוות לכל וכן תפילין, למצות רחוקים לקרב כדי מיוחדת השתדלות להפעיל יש לפועל: ובנוגע
לתפילין" כולה התורה כל ש"הוקשה -100.

מעלת  שגדלה ככל כי לחפש...), רוצים רק (אם בגמרא זה ענין גם למצוא ניתן - הענינים וככל
את בגמרא epaהמלמד מצינו את101תורה, ל"המלמד יותר גדולה מעלה exiagשיש oa והמעלה תורה",

את "המלמד - היא גדולה ux`dÎmrהכי oa,בשבילו מבטלה גזירה, גוזר הקב"ה ש"אפילו תורה",
מעםֿהארץ 102שנאמר  (תלמידֿחכם מזולל יקר תוציא תהיה".103ואם כפי (

רחוקים. לקרב ומרץ זמן שמקדישים אלו כל אצל זה בענין חיות שיתוסף ויהיֿרצון

הנראה  הטוב בין והפירוד ה"גזירה" ביטול - בשבילו" מבטלה גזירה, גוזר הקב"ה "אפילו ואז,
סלה" אתנו פניו יאר ויברכנו, יחננו ד"אלקים הענין ויומשך וההסתר, ההעלם ובין ומתוך 35והנגלה ,

לבב. ובטוב בשמחה היין, על שירה 

א'"]. כוס כאן "עד להכריז: צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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רצו 92) שלא אלו של מרשעותם יותר גדולה שרשעותם אף
שאומר  רבינו במשה באמונה חסרון אלא זה שאין ממצרים, לצאת
לצאת  הזמן שהגיע לבנ"י לבשר הקב"ה של בשליחותו שבא

מהגלות.
ש"כפר 93) הכלל" מן עצמו את "הוציא בבחינת זה והרי

בהעצם. - בעיקר"
וש"נ.94) סל"ג. לקמן ראה
כהמן,95) קשות שגזרותיו מלך להן מעמיד ש"הקב"ה לאחרי

ב), צז, (סנהדרין למוטב" ומחזירן תשובה עושין וישראל
בתשובה, לשוב וברחמים בחסד בנ"י על יפעלו כאשר ועאכו"כ

וברחמים. בחסד מהגלות ויצאו
תשל"ב.96) מנ"א כ"ף שיחת בשילוב
(97- מנחם (תורת סי"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(253 ע' חנ"ב התוועדויות
כא.98) ב, דניאל
וש"נ.99) א. ז, תענית

וש"נ.100) א. לה, קידושין
א.)101 פה, ב"מ

יט.102) טו, ירמי'
שם.103) ב"מ פירש"י
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.ÊÈ היין על היא השירה שאמירת (כשם ההגדה את אומרים - ב' כוס שתיית להסיום:77קודם עד ,(
כו'". להודות חייבים אנחנו "לפיכך

שלכאורה, לגאולה", ומשעבוד לחירות.. "מעבדות וביניהם שונים, ענינים וכמה כמה נימנו זו בפיסקא
תורה  רק (לא לתכליתם מדוייקים הם התורה עניני שכל כיון אבל, הך. היינו אלא מזה, זה שונים אינם
תורה  עניני וכל ותוספות, רש"י ותוספתא, ברייתא וגמרא, משנה שבעלֿפה, תורה עניני גם אלא שבכתב,

בהכ  שונים.שבעלֿפה), ענינים הם לגאולה" ו"משעבוד לחירות" ש"מעבדות לומר, רח

דרבי  "שעבודא הלשון עלֿדרך הוא "שעבוד" ואילו עבד. עבודת ענין הוא – "עבדות" בזה: והביאור
לא 104נתן" הוא לפלוני; משועבד שהוא אלא קלה, עבודה לא ואפילו פרך, עבודת עובד שאינו והיינו, ,

פלוני. של ברשותו עדיין הוא אלא משוחרר,

לחירות", "מעבדות היציאה היתה שלכתחילה - לגאולה" ומשעבוד לחירות.. מעבדות "הוציאנו וזהו
במצרים" מאבותינו עבודה "בטלה שאז מראשֿההשנה, היתה 105החל ואחרֿכך העבדות; ונתבטלה ,

שעבוד  תחת היו במצרים היותם זמן כל שהרי ממצרים, היציאה בעת - לגאולה" "משעבוד היציאה
זה  שעבוד גם נתבטל בניסן בט"ו ורק משם, לצאת מהמצריים רשות לקבל הוצרכו שלכן .106מצרים,

.ÁÈ האחרונות בהתוועדויות המדובר עם גם קשור זה הפסוק 107ענין על רש"י פירוש "אם 108אודות
בית  וחבושי מדבריות והולכי הים יורדי כגון לו, שנעשה נס על הודאה דבר על "אם יקריבנו", תודה על
הים, את עברו שבתחילה ישראל, בני אצל אז שאירעו המאורעות סדר לפי נקט שרש"י כו'", האסורים
בית  "חבושי תחילה נקט ולא במדבר; סגורים להיות עליהם נגזר ואחרֿכך במדבר, הלכו ואחרֿכך
מקום  שהוא האסורים, בית כמו חשובה היתה לא מצרים שארץ כיון ממצרים, ליציאה ביחס האסורים"

בתהלים  הכתוב (כלשון וצלמות" "חושך להודות).109של שצריכים לאלו בנוגע

הזקן  רבינו בדברי הביאור - השיחה אחד 110המשך מעשרון נעשין מצוה של המצות שג' "נוהגין..
יצאנו  בפסח ואנו תודה, להביא חייב האסורין מבית שהיוצא תודה, ללחמי זכר תודה.. לחמי כעין קמח,

שפוסק  (אף כו'" מצרים משעבוד האסורין רק 111מבית הוא הגומל דברכת חבוש 112שהחיוב שהיה ב"מי
ברזל" בכבלי מעונה היה אם ממון עסקי על או נפשות.. עסקי על האסורים גיסא,113בבית ולאידך .(

נוהגים 114פוסק  איך ואםֿכן שבה", חמץ משום קריבה תודה "שאין הפסח בימי לתודה מזמור לומר שלא
המרדכי  כדעת (לא סביראֿליה הזקן רבינו כי - תודה ללחמי זכר פעולה מצות 115לעשות שלש ש"צריך

הרא"ש  כדעת אלא) תודה", ללחמי צריכה 116זכר שלימות.. מצות ב' "שמלבד לפי הוא המצות ג' שטעם ,
המצות ג' שעושין בזה רק הוא תודה לקרבן והזכר עוני", לחם משום אחת פרוסה עוד oexyrnלהיות

gnwרק שזהו mlrdaאחד, fnxרק היא מצרים שארץ לפי ,oirk בית ולא בלבד), (רמז האסורים בית
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - תודה להביא שמחייב ממש שיחות'117האסורים ב'לקוטי

ואילך. 27 עמוד יב, חלק
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וש"נ.104) א. טו, קידושין
רע"א.105) יא, ר"ה
(106.65 הערה בפנים דלקמן לקו"ש גם ראה
חנ"ב 107) התוועדויות - מנחם (תורת סי"ג צו ש"פ שיחת

- מנחם (תורת סי"א דחה"פ ב' ליל ושיחת ואילך), 231 ע'
.(252 ע' חנ"ב התוועדויות

יב.108) ז, צו
יו"ד.109) קז,
ס"ה.110) סתנ"ח או"ח שו"ע
ס"ב.111) פי"ג הנהנין ברכת סדר
בירך 112) נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק מצינו לא ולכן

אחש"פ  יום שיחת (ראה בית במאסר אסור שהי' לאחרי הגומל
שהי' להצ"צ בנוגע ועד"ז ,((112 ע' תש"ב (סה"ש ס"ה תש"ב

(נעתק  57 ע' תש"א סה"ש (ראה בית במאסר פעמים כ"ב אסור
רק  הוא לדינא האסורים" "בית כי - חשון)) כ"ג יום" ב"היום

וצלמות". "חושך מקום
(113- וברזל". עני "אסירי שם): (תהלים הכתוב כלשון

התלמוד  חתימת לאחר שגם מוכח שמכאן להעיר, יש אגב ובדרך
מלאכי  יד (ראה בזה השקו"ט כידוע מפסוק, דין ללמוד יכולים
אות  סט"ז הפוסקים כללי ט) (כרך שד"ח קמד. אות הדל"ת כללי

.(24 הערה 268 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה נ'.
סי"ג.114) סתכ"ט שם
פסחים.115) סוף
ל.116) סי' פסחים ערבי
שמיני 117) וש"פ דחה"פ; ב' ליל צו; ש"פ שיחות בשילוב
זו. שנה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.ËÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

היה  הרי האסורים", ל"בית נחשבת היתה לא מצרים שארץ שאף לשכוח, אסור אףֿעלֿפיֿכן אבל
בפרך" וגו' קשה בעבודה חייהם את ש"וימררו באופן מצרים, "בפה 118שעבוד אמנם היתה (ההתחלה

המצרים"119רך" אותנו ש"וירעו ובאופן כפשוטה), פרך עבודת אחרֿכך נעשה מזה אבל וכפי 120, ,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק "וירעו121שמדייק נאמר שלא ,eplוירעו" אלא ,"`epze,רעים אותנו שעשו היינו, ,"

עבודהֿזרה" עובדי והללו עבודהֿזרה, עובדי ש"הללו ומצב מעמד שנעשה בשביעיֿשלֿפסח 122ועד ורק ;
הדבר. נתבטל

הארץ" "במיטב - הקב"ה של ברחמיו - נמצאים עצמה, מצרים בארץ שיש 123אמנם כאלו [וישנם
שאין  לעיל מהאמור לדבריהם, ראיה גם להם ויש משם... לצאת רוצים אינם ולכן וכו', נכסים שם להם
אבל  האסורים!...], לבית נחשבת שאינה כיון ממצרים, היציאה על תודה קרבן להקריב חיוב

הארץ" "ערות מצרים", "ארץ שזוהי לשכוח אין אלקות;124אףֿעלֿפיֿכן דגילוי ומצב המעמד היפך ,
שכתוב  כמו בעצמו, הקב"ה אותנו מוציא -125ומשם מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי

מקום. בכל אלקות גילוי של ומצב למעמד

במושבותם" אור היה ישראל בני "לכל החושך, בזמן שאפילו אמת בהתיישבות 126הן בהיותם (גם
הזה" ההר על האלקים את ד"תעבדון להעילוי מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן אבל ולהמשך 127במצרים), ,

ורחבה" טובה ל"ארץ .128ההליכה

אלו: לימינו ועד מישראל, ואחד אחד  לכל והוראה לימוד גם וזהו

אמר  שליט"א אדמו"ר (כ"ק להם, המצטרך כל ישראל לבני יש עכשיו שגם החושבים ישנם
ובכל  הכל... לפעול יכולים בוודאי הרי ה"בחירות", לזמן קרוב עתה כשעומדים ובפרט בבתֿשחוק:)
כו' עבד הקונה "כל הרי עבדות, של ומצב במעמד כשנמצאים ואפילו יכולים... בוודאי להבטיח אופן,

לעצמו" אדון מהגלות.129כקונה לצאת רוצים לא ובמילא, ,

היה  עכשיו עד שגם היינו, מצוה", "הידור בבחינת אינה ממצרים שהיציאה לדעת, צריכים ובכן,
הקצה! אל הקצה מן חילוק זהו אלא טוב, יותר לו יהי' ולאחריֿזה טוב, במצב

ל  צריכים הידועה ולכן באגרתו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב וכפי לגאולה, מוכנים הכן 130עמוד "עמדו :
בידכם" "ומקלכם תלכון"131כולכם", לא ובמנוסה תצאו בחפזון "לא אבל מצרים,132, ביציאת שהיה כפי ,

תוושעון" ונחת "בשובה צדקנו.133אלא משיח עלֿידי ממש, בקרוב ,

***

.Î במכתב שנתבאר מה על ששאלו נוספת שאלה אלקיכם"89יש לה' אתם ד"בנים לענין :82בנוגע 

מעבירים  וההורים מהוריהם, אופי וקווי תכונות טבעי באופן מקבלים ש"ילדים הוא במכתב הלשון
לילדים, זאת מעבירים שההורים הפכי, בסדר להיות צריך זה הרי שלכאורה זה, על ושאלו לילדים". זאת

ממילא? בדרך הילדים זאת מקבלים ולאחריֿזה
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יד.118) א, שמות
ב.119) יא, סוטה
ו.120) כו, תבוא
וש"נ.121) .308 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(122.224 הערה לקמן ראה
וֿיא.123) מז, ויגש
טֿיב.124) מב, מקץ
ו.125) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו

כג.126) יו"ד, בא
יב.127) ג, שמות
ח.128) שם,
וש"נ.129) א. כ, קידושין
וש"נ.130) רעט. ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
יא.131) יב, בא
יב.132) נב, ישעי'
טו.133) ל, שם
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.ÊÈ היין על היא השירה שאמירת (כשם ההגדה את אומרים - ב' כוס שתיית להסיום:77קודם עד ,(
כו'". להודות חייבים אנחנו "לפיכך

שלכאורה, לגאולה", ומשעבוד לחירות.. "מעבדות וביניהם שונים, ענינים וכמה כמה נימנו זו בפיסקא
תורה  רק (לא לתכליתם מדוייקים הם התורה עניני שכל כיון אבל, הך. היינו אלא מזה, זה שונים אינם
תורה  עניני וכל ותוספות, רש"י ותוספתא, ברייתא וגמרא, משנה שבעלֿפה, תורה עניני גם אלא שבכתב,

בהכ  שונים.שבעלֿפה), ענינים הם לגאולה" ו"משעבוד לחירות" ש"מעבדות לומר, רח

דרבי  "שעבודא הלשון עלֿדרך הוא "שעבוד" ואילו עבד. עבודת ענין הוא – "עבדות" בזה: והביאור
לא 104נתן" הוא לפלוני; משועבד שהוא אלא קלה, עבודה לא ואפילו פרך, עבודת עובד שאינו והיינו, ,

פלוני. של ברשותו עדיין הוא אלא משוחרר,

לחירות", "מעבדות היציאה היתה שלכתחילה - לגאולה" ומשעבוד לחירות.. מעבדות "הוציאנו וזהו
במצרים" מאבותינו עבודה "בטלה שאז מראשֿההשנה, היתה 105החל ואחרֿכך העבדות; ונתבטלה ,

שעבוד  תחת היו במצרים היותם זמן כל שהרי ממצרים, היציאה בעת - לגאולה" "משעבוד היציאה
זה  שעבוד גם נתבטל בניסן בט"ו ורק משם, לצאת מהמצריים רשות לקבל הוצרכו שלכן .106מצרים,

.ÁÈ האחרונות בהתוועדויות המדובר עם גם קשור זה הפסוק 107ענין על רש"י פירוש "אם 108אודות
בית  וחבושי מדבריות והולכי הים יורדי כגון לו, שנעשה נס על הודאה דבר על "אם יקריבנו", תודה על
הים, את עברו שבתחילה ישראל, בני אצל אז שאירעו המאורעות סדר לפי נקט שרש"י כו'", האסורים
בית  "חבושי תחילה נקט ולא במדבר; סגורים להיות עליהם נגזר ואחרֿכך במדבר, הלכו ואחרֿכך
מקום  שהוא האסורים, בית כמו חשובה היתה לא מצרים שארץ כיון ממצרים, ליציאה ביחס האסורים"

בתהלים  הכתוב (כלשון וצלמות" "חושך להודות).109של שצריכים לאלו בנוגע

הזקן  רבינו בדברי הביאור - השיחה אחד 110המשך מעשרון נעשין מצוה של המצות שג' "נוהגין..
יצאנו  בפסח ואנו תודה, להביא חייב האסורין מבית שהיוצא תודה, ללחמי זכר תודה.. לחמי כעין קמח,

שפוסק  (אף כו'" מצרים משעבוד האסורין רק 111מבית הוא הגומל דברכת חבוש 112שהחיוב שהיה ב"מי
ברזל" בכבלי מעונה היה אם ממון עסקי על או נפשות.. עסקי על האסורים גיסא,113בבית ולאידך .(

נוהגים 114פוסק  איך ואםֿכן שבה", חמץ משום קריבה תודה "שאין הפסח בימי לתודה מזמור לומר שלא
המרדכי  כדעת (לא סביראֿליה הזקן רבינו כי - תודה ללחמי זכר פעולה מצות 115לעשות שלש ש"צריך

הרא"ש  כדעת אלא) תודה", ללחמי צריכה 116זכר שלימות.. מצות ב' "שמלבד לפי הוא המצות ג' שטעם ,
המצות ג' שעושין בזה רק הוא תודה לקרבן והזכר עוני", לחם משום אחת פרוסה עוד oexyrnלהיות

gnwרק שזהו mlrdaאחד, fnxרק היא מצרים שארץ לפי ,oirk בית ולא בלבד), (רמז האסורים בית
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - תודה להביא שמחייב ממש שיחות'117האסורים ב'לקוטי

ואילך. 27 עמוד יב, חלק
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וש"נ.104) א. טו, קידושין
רע"א.105) יא, ר"ה
(106.65 הערה בפנים דלקמן לקו"ש גם ראה
חנ"ב 107) התוועדויות - מנחם (תורת סי"ג צו ש"פ שיחת

- מנחם (תורת סי"א דחה"פ ב' ליל ושיחת ואילך), 231 ע'
.(252 ע' חנ"ב התוועדויות

יב.108) ז, צו
יו"ד.109) קז,
ס"ה.110) סתנ"ח או"ח שו"ע
ס"ב.111) פי"ג הנהנין ברכת סדר
בירך 112) נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק מצינו לא ולכן

אחש"פ  יום שיחת (ראה בית במאסר אסור שהי' לאחרי הגומל
שהי' להצ"צ בנוגע ועד"ז ,((112 ע' תש"ב (סה"ש ס"ה תש"ב

(נעתק  57 ע' תש"א סה"ש (ראה בית במאסר פעמים כ"ב אסור
רק  הוא לדינא האסורים" "בית כי - חשון)) כ"ג יום" ב"היום

וצלמות". "חושך מקום
(113- וברזל". עני "אסירי שם): (תהלים הכתוב כלשון

התלמוד  חתימת לאחר שגם מוכח שמכאן להעיר, יש אגב ובדרך
מלאכי  יד (ראה בזה השקו"ט כידוע מפסוק, דין ללמוד יכולים
אות  סט"ז הפוסקים כללי ט) (כרך שד"ח קמד. אות הדל"ת כללי

.(24 הערה 268 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה נ'.
סי"ג.114) סתכ"ט שם
פסחים.115) סוף
ל.116) סי' פסחים ערבי
שמיני 117) וש"פ דחה"פ; ב' ליל צו; ש"פ שיחות בשילוב
זו. שנה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.ËÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

היה  הרי האסורים", ל"בית נחשבת היתה לא מצרים שארץ שאף לשכוח, אסור אףֿעלֿפיֿכן אבל
בפרך" וגו' קשה בעבודה חייהם את ש"וימררו באופן מצרים, "בפה 118שעבוד אמנם היתה (ההתחלה

המצרים"119רך" אותנו ש"וירעו ובאופן כפשוטה), פרך עבודת אחרֿכך נעשה מזה אבל וכפי 120, ,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק "וירעו121שמדייק נאמר שלא ,eplוירעו" אלא ,"`epze,רעים אותנו שעשו היינו, ,"

עבודהֿזרה" עובדי והללו עבודהֿזרה, עובדי ש"הללו ומצב מעמד שנעשה בשביעיֿשלֿפסח 122ועד ורק ;
הדבר. נתבטל

הארץ" "במיטב - הקב"ה של ברחמיו - נמצאים עצמה, מצרים בארץ שיש 123אמנם כאלו [וישנם
שאין  לעיל מהאמור לדבריהם, ראיה גם להם ויש משם... לצאת רוצים אינם ולכן וכו', נכסים שם להם
אבל  האסורים!...], לבית נחשבת שאינה כיון ממצרים, היציאה על תודה קרבן להקריב חיוב

הארץ" "ערות מצרים", "ארץ שזוהי לשכוח אין אלקות;124אףֿעלֿפיֿכן דגילוי ומצב המעמד היפך ,
שכתוב  כמו בעצמו, הקב"ה אותנו מוציא -125ומשם מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי

מקום. בכל אלקות גילוי של ומצב למעמד

במושבותם" אור היה ישראל בני "לכל החושך, בזמן שאפילו אמת בהתיישבות 126הן בהיותם (גם
הזה" ההר על האלקים את ד"תעבדון להעילוי מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן אבל ולהמשך 127במצרים), ,

ורחבה" טובה ל"ארץ .128ההליכה

אלו: לימינו ועד מישראל, ואחד אחד  לכל והוראה לימוד גם וזהו

אמר  שליט"א אדמו"ר (כ"ק להם, המצטרך כל ישראל לבני יש עכשיו שגם החושבים ישנם
ובכל  הכל... לפעול יכולים בוודאי הרי ה"בחירות", לזמן קרוב עתה כשעומדים ובפרט בבתֿשחוק:)
כו' עבד הקונה "כל הרי עבדות, של ומצב במעמד כשנמצאים ואפילו יכולים... בוודאי להבטיח אופן,

לעצמו" אדון מהגלות.129כקונה לצאת רוצים לא ובמילא, ,

היה  עכשיו עד שגם היינו, מצוה", "הידור בבחינת אינה ממצרים שהיציאה לדעת, צריכים ובכן,
הקצה! אל הקצה מן חילוק זהו אלא טוב, יותר לו יהי' ולאחריֿזה טוב, במצב

ל  צריכים הידועה ולכן באגרתו אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב וכפי לגאולה, מוכנים הכן 130עמוד "עמדו :
בידכם" "ומקלכם תלכון"131כולכם", לא ובמנוסה תצאו בחפזון "לא אבל מצרים,132, ביציאת שהיה כפי ,

תוושעון" ונחת "בשובה צדקנו.133אלא משיח עלֿידי ממש, בקרוב ,

***

.Î במכתב שנתבאר מה על ששאלו נוספת שאלה אלקיכם"89יש לה' אתם ד"בנים לענין :82בנוגע 

מעבירים  וההורים מהוריהם, אופי וקווי תכונות טבעי באופן מקבלים ש"ילדים הוא במכתב הלשון
לילדים, זאת מעבירים שההורים הפכי, בסדר להיות צריך זה הרי שלכאורה זה, על ושאלו לילדים". זאת

ממילא? בדרך הילדים זאת מקבלים ולאחריֿזה
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יד.118) א, שמות
ב.119) יא, סוטה
ו.120) כו, תבוא
וש"נ.121) .308 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(122.224 הערה לקמן ראה
וֿיא.123) מז, ויגש
טֿיב.124) מב, מקץ
ו.125) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו

כג.126) יו"ד, בא
יב.127) ג, שמות
ח.128) שם,
וש"נ.129) א. כ, קידושין
וש"נ.130) רעט. ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
יא.131) יב, בא
יב.132) נב, ישעי'
טו.133) ל, שם



g"kyz'dכח ,gqt ly oexg` zgiy

ט", משנה ב פרק עדיות "ראה שצויין: וכפי בדיוק, הוא במכתב הדברים שסדר - הוא הענין אך
ההורים  ברצון תלוי שאינו באופן לבנים נמשכים אלו שענינים וכו'", ובכח בנוי לבן, זוכה "האב ושם:
תינוק  שאפילו וכמו הבן, של ומצבו במעמדו תלוי זה אין וכמוֿכן בכך); רוצה אינו האב אם (אפילו

בכך). רוצה רק (אם אביו נכסי כל יורש יומו בן

לחינוכם  בנוגע בהם התלוי כל ועושים שמשתדלים עלֿידיֿזה לילדים נותנים שההורים ענינים גם ויש
- כו') הגון והתלמיד הגון הרב (אם התלמיד את ולחנך ללמד שמשתדל רב בדוגמת הנהגתם, ואופן

תורה. עלֿפי לבנו מוריש שהאב הענינים על בהוספה

בטבע  הם ממילא) בדרך שבאים אלו והן האב, השתדלות עלֿידי שנעשים אלו (הן הענינים שני
האב, ברצון תלויים שאינם לבן", זוכה ש"האב פוסקת שהתורה ענינים באותם מעלה יש אבל העולם.

בטלים  שדבריו בתורה", שכתוב מה על "מתנה כמו זה הרי בכך, רצונו אין אם .134וגם

בדרך  מההורים מקבלים שהילדים הענינים - לכלֿלראש במכתב: הדברים סדר הוא לכך ובהתאם
עלֿידי  לילדים מעניקים שההורים הענינים - לזה ונוסף האב, ברצון תלוי שאינו באופן ממילא,

השתדלותם.

.‡Î ישראל בני אצל נעשית שאז מצרים, יציאת בשעת נפעל - והקב"ה ישראל לבני ביחס - זה וענין
הם" ד"עבדי הם"88המציאות ד"בני פרעה,135והמציאות שמצד וההסתרים ההעלמות ללא בגילוי,

ז"ל  רבותינו כמאמר ישראל, בני אצל עילוי פעל פרעה הפסוק 136ואדרבה: הקריב",137על "ופרעה
שבשמים". לאביהם ישראל את ש"הקריב

שנתגייר" "גר בדוגמת ישראל בני היו מצרים דמי"138ביציאת שנולד ש "כקטן שנולד 139, קטן והרי ,
אחרֿכך  שיבואו הענינים כל בהעלם כבר בו יש שלם, לאילן שצומח לפני שעוד גרעין, בדוגמת הוא
זה  וענין חייו. ימי כל במשך פועל לידי שיבואו הענינים כל בהעלם ישנם קטן אצל וכמוֿכן בפועל,

מצרים. ביציאת – כאמור - נפעל

דור  "בכל שהרי מצרים, דיציאת הענין ישנו ויום יום שבכל כיון יום, בכל גם ישנו זה שענין ומובן,
ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם חייב - ויום יום וכל .140ודור

.·Î שלשה אמר שלא כל אומר, היה גמליאל "רבן הנה - כדבעי יהיה מצרים דיציאת שהענין וכדי
ומרור" מצה פסח הן ואלו חובתו, ידי יצא לא - בפסח אלו .63דברים

עכשיו  ואילו קרבנות, מקריבים שהיו בזמן רק היה - פסח הנה: - ההלכה מצד אלו ענינים לג' ובנוגע
שביתֿהמקדש  בזמן כמו התורה מן עכשיו גם חיובה התורה, פסקֿדין עלֿפי – מצה כלל; שייך זה אין

מדרבנן  רק אבל עכשיו, גם ישנו - ומרור קיים; .141היה

בפוסקים  (כמבואר מצרים דיציאת הענין ישנו יום שבכל ישנם 142וכיון הנ"ל ענינים שג' מובן, הרי ,(
בזמן  רק שייך שפסח לדעת תמיד שצריך והיינו, חובתו". ידי יצא "לא ובלאוֿהכי יום, בכל גם

מ  קיים, היה היה שביתֿהמקדש ופעם מדרבנן, הוא היום - ומרור שינויים, ללא פעם כמו היום ישנה צה
התורה. מן

בזה  המזבח,143והענין עלֿגבי שהקריבוהו שאף פסח, גם כולל אכילה, עניני הם הנ"ל ענינים ג' :
לאכילה" אלא מתחילתו בא ש"לא לאכילה, הוא ענינו עיקר האדם 144הרי צרכי כל כולל האכילה וענין .
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וש"נ.134) (במשנה). א פג, כתובות
וש"נ.135) .23ֿ24 הערות 3 ע' חי"א לקו"ש ראה
עה"פ.136) טוב לקח מדרש
יו"ד.137) יד, בשלח
וש"נ.138) אֿב. מו, יבמות ראה
וש"נ.139) א. כב, שם

(140.56 שבהערה מפסחים רפמ"ז, תניא
סט"ו.141) סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. קכ, פסחים
וש"נ.142) רסס"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
מנחם 143) (תורת ואילך ס"ל דאשתקד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 377 ע' חמ"ט התוועדויות -
(במשנה).144) ב עו, פסחים

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

האדם, קיום תלוי שבהם ובית, לבוש מזון הוא שכללותם האדם), צרכי כל שכולל פרנסה, לשון (כמו
ההולדה  ענין שהוא שבאדם, האיןֿסוף כח שאפילו אוכל"145ועד הוא אשר "הלחם - לחם בשם נקרא ,146.

והרחבה: גדלות ועניני רשות, שהם ענינים המוכרחים, ענינים - סוגים ג' ישנם אדם, בני ובצרכי

שבאים  ירקות גם יש לזה, ונוסף בלאוֿהכי. שאיֿאפשר המוכרח דבר זה הרי - לחץ) ומים (צר לחם
שכאשר  מההלכה כדמוכח הלחם, באכילת גם שפועל ענין זהו אבל רשות, של ענין שזהו הפת, את ללפת

הפת  אכילת של השיעור משתנה אזי לפתן, עם פת הרחבה 147אוכלים על מורה (בשר) פסח ואילו .
בהם  שנאמר הקדשים כל כאכילת וגדולה, חשיבות דרך לאכלו שצריך "למשחה",148וגדולה,

השובע"149"לגדולה" על נאכל ה"פסח שלכן גסה"150וחשיבות, "אכילה לא הגמרא 151(אבל כדברי ,152

הרי  ה"רווח", את "מנצל" הוא ואם המעיים), בתוך המתוק לדבר מצוי (ריוח שכיח" לבסימא "רווחא
גסה). אכילה זו

עלֿידי  שבאדם, הפנימי ביתֿהמקדש של קיומו גם כולל קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן ובכן:
בפועל  למעשה בנוגע הפחות ולכל אלקות, ומרגיש שרואה - חטאינו" ד"מפני ההיפך שהיא ההנהגה
שמורה  דפסח, הענין גם אלא וירקות, דלחם הענין רק לא אצלו להיות יכול אזי - כדבעי היא הנהגתו

וגדול  הרחבה של באופן צרכיו מילוי  ה.על

זה  קם, "כשזה ולפעמים בגלוי, אינו שאלקות בזמן והיינו, קיים, אינו שביתֿהמקדש בזמן אבל
מותרות,153נופל" בעניני עצמו את יכניס אם  כי מותרות, עניני הרחבה, עניני לו ליתן איֿאפשר אזי -

בתניא  מהמבואר ובמכלֿשכן וואּו")!... כ'ווייס פארפירן אים וועט ("דאס יגיע לאן יודע בנוגע 154מי ַָ
ושתיה  באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן בהמשך יותר נתחזק הרע.. של ועצמותו ש"מהותו לבינוני,

הזה". עולם עניני ושאר

שירחמו  ופעלו בלבד, לחץ ומים צר לחם על להתקיים יכולים לא ישראל שבני ראו ז"ל חכמינו אמנם,
ויתנו -xzeiעליהם תורה דין עלֿפי להם שמגיע ירושלים miptlממה חרבה "לא (שהרי הדין משורת

הדין" משורת לפנים עבדו ולא תורה, דין על דיניהם שהעמידו על זה 155אלא ענין אבל "ירקות"; גם - (
מותרות, עניני לידי יבוא שלא כדי מתיקות, של טעם בזה יורגש שלא "מרור", של באופן להיות צריך

בשוגג  חטא לידי שמביא באופן (עלֿכלֿפנים הבהמית נפש התגברות נעשית הוא 156שעלֿידיֿזה שגם ,
כפרה  ).157צריך

.‚Î:עולם והליכות מוסר לעניני בנוגע מזה והלימוד

לביתֿהמדרש" "מביתֿהכנסת יום בכל יוצא יהודי דבירור 158כאשר למלחמה יוצא ומביתֿהמדרש ,
- כדבעי אותם לנצל בידו שהבחירה אלא ומרור, מצה דפסח הענינים ג' שישנם לדעת עליו - העולם

כו'. מותרות של באופן לא

כל  על מלוכה לו פסקו השםֿיתברך לכבוד פסיעות ג' שהלך בשביל בנבוכדנצר, "מצינו ובהקדמה:
דורות  ג' עד אחריו ולזרעו הזה 159העולם עולם טוב וכל בכך, המקום כיבד שלא מישראל אדם לך ואין ,

לו" הוא .160כדאי
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ובכ"מ.145) ואילך. סע"ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
ובפרש"י.146) ו לט, וישב
וש"נ.147) ה"ג. פ"ב לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה
ח.148) יח, קרח
עה"פ.149) ופירש"י ספרי
(תורת 150) סי"ד תשכ"ו אחש"פ שיחת וראה רע"א. ע, שם

וש"נ. .(341 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
וש"נ.151) א. כג, נזיר
(ובפירש"י).152) ב ז, מגילה

כג.153) כה, תולדות פירש"י
פי"ג.154)
ב.155) ל, ב"מ
סוסכ"ח.156) אגה"ק תניא ראה
ה.157) ט, נח פרש"י תולה). (ד"ה א ב, שבועות פירש"י
וש"נ.158) בסופה. ברכות
א.159) צו, סנהדרין
ג.160) לא, מקץ תו"א



כט g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

ט", משנה ב פרק עדיות "ראה שצויין: וכפי בדיוק, הוא במכתב הדברים שסדר - הוא הענין אך
ההורים  ברצון תלוי שאינו באופן לבנים נמשכים אלו שענינים וכו'", ובכח בנוי לבן, זוכה "האב ושם:
תינוק  שאפילו וכמו הבן, של ומצבו במעמדו תלוי זה אין וכמוֿכן בכך); רוצה אינו האב אם (אפילו

בכך). רוצה רק (אם אביו נכסי כל יורש יומו בן

לחינוכם  בנוגע בהם התלוי כל ועושים שמשתדלים עלֿידיֿזה לילדים נותנים שההורים ענינים גם ויש
- כו') הגון והתלמיד הגון הרב (אם התלמיד את ולחנך ללמד שמשתדל רב בדוגמת הנהגתם, ואופן

תורה. עלֿפי לבנו מוריש שהאב הענינים על בהוספה

בטבע  הם ממילא) בדרך שבאים אלו והן האב, השתדלות עלֿידי שנעשים אלו (הן הענינים שני
האב, ברצון תלויים שאינם לבן", זוכה ש"האב פוסקת שהתורה ענינים באותם מעלה יש אבל העולם.

בטלים  שדבריו בתורה", שכתוב מה על "מתנה כמו זה הרי בכך, רצונו אין אם .134וגם

בדרך  מההורים מקבלים שהילדים הענינים - לכלֿלראש במכתב: הדברים סדר הוא לכך ובהתאם
עלֿידי  לילדים מעניקים שההורים הענינים - לזה ונוסף האב, ברצון תלוי שאינו באופן ממילא,

השתדלותם.

.‡Î ישראל בני אצל נעשית שאז מצרים, יציאת בשעת נפעל - והקב"ה ישראל לבני ביחס - זה וענין
הם" ד"עבדי הם"88המציאות ד"בני פרעה,135והמציאות שמצד וההסתרים ההעלמות ללא בגילוי,

ז"ל  רבותינו כמאמר ישראל, בני אצל עילוי פעל פרעה הפסוק 136ואדרבה: הקריב",137על "ופרעה
שבשמים". לאביהם ישראל את ש"הקריב

שנתגייר" "גר בדוגמת ישראל בני היו מצרים דמי"138ביציאת שנולד ש "כקטן שנולד 139, קטן והרי ,
אחרֿכך  שיבואו הענינים כל בהעלם כבר בו יש שלם, לאילן שצומח לפני שעוד גרעין, בדוגמת הוא
זה  וענין חייו. ימי כל במשך פועל לידי שיבואו הענינים כל בהעלם ישנם קטן אצל וכמוֿכן בפועל,

מצרים. ביציאת – כאמור - נפעל

דור  "בכל שהרי מצרים, דיציאת הענין ישנו ויום יום שבכל כיון יום, בכל גם ישנו זה שענין ומובן,
ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם חייב - ויום יום וכל .140ודור

.·Î שלשה אמר שלא כל אומר, היה גמליאל "רבן הנה - כדבעי יהיה מצרים דיציאת שהענין וכדי
ומרור" מצה פסח הן ואלו חובתו, ידי יצא לא - בפסח אלו .63דברים

עכשיו  ואילו קרבנות, מקריבים שהיו בזמן רק היה - פסח הנה: - ההלכה מצד אלו ענינים לג' ובנוגע
שביתֿהמקדש  בזמן כמו התורה מן עכשיו גם חיובה התורה, פסקֿדין עלֿפי – מצה כלל; שייך זה אין

מדרבנן  רק אבל עכשיו, גם ישנו - ומרור קיים; .141היה

בפוסקים  (כמבואר מצרים דיציאת הענין ישנו יום שבכל ישנם 142וכיון הנ"ל ענינים שג' מובן, הרי ,(
בזמן  רק שייך שפסח לדעת תמיד שצריך והיינו, חובתו". ידי יצא "לא ובלאוֿהכי יום, בכל גם

מ  קיים, היה היה שביתֿהמקדש ופעם מדרבנן, הוא היום - ומרור שינויים, ללא פעם כמו היום ישנה צה
התורה. מן

בזה  המזבח,143והענין עלֿגבי שהקריבוהו שאף פסח, גם כולל אכילה, עניני הם הנ"ל ענינים ג' :
לאכילה" אלא מתחילתו בא ש"לא לאכילה, הוא ענינו עיקר האדם 144הרי צרכי כל כולל האכילה וענין .
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וש"נ.134) (במשנה). א פג, כתובות
וש"נ.135) .23ֿ24 הערות 3 ע' חי"א לקו"ש ראה
עה"פ.136) טוב לקח מדרש
יו"ד.137) יד, בשלח
וש"נ.138) אֿב. מו, יבמות ראה
וש"נ.139) א. כב, שם

(140.56 שבהערה מפסחים רפמ"ז, תניא
סט"ו.141) סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. קכ, פסחים
וש"נ.142) רסס"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
מנחם 143) (תורת ואילך ס"ל דאשתקד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 377 ע' חמ"ט התוועדויות -
(במשנה).144) ב עו, פסחים

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

האדם, קיום תלוי שבהם ובית, לבוש מזון הוא שכללותם האדם), צרכי כל שכולל פרנסה, לשון (כמו
ההולדה  ענין שהוא שבאדם, האיןֿסוף כח שאפילו אוכל"145ועד הוא אשר "הלחם - לחם בשם נקרא ,146.

והרחבה: גדלות ועניני רשות, שהם ענינים המוכרחים, ענינים - סוגים ג' ישנם אדם, בני ובצרכי

שבאים  ירקות גם יש לזה, ונוסף בלאוֿהכי. שאיֿאפשר המוכרח דבר זה הרי - לחץ) ומים (צר לחם
שכאשר  מההלכה כדמוכח הלחם, באכילת גם שפועל ענין זהו אבל רשות, של ענין שזהו הפת, את ללפת

הפת  אכילת של השיעור משתנה אזי לפתן, עם פת הרחבה 147אוכלים על מורה (בשר) פסח ואילו .
בהם  שנאמר הקדשים כל כאכילת וגדולה, חשיבות דרך לאכלו שצריך "למשחה",148וגדולה,

השובע"149"לגדולה" על נאכל ה"פסח שלכן גסה"150וחשיבות, "אכילה לא הגמרא 151(אבל כדברי ,152

הרי  ה"רווח", את "מנצל" הוא ואם המעיים), בתוך המתוק לדבר מצוי (ריוח שכיח" לבסימא "רווחא
גסה). אכילה זו

עלֿידי  שבאדם, הפנימי ביתֿהמקדש של קיומו גם כולל קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן ובכן:
בפועל  למעשה בנוגע הפחות ולכל אלקות, ומרגיש שרואה - חטאינו" ד"מפני ההיפך שהיא ההנהגה
שמורה  דפסח, הענין גם אלא וירקות, דלחם הענין רק לא אצלו להיות יכול אזי - כדבעי היא הנהגתו

וגדול  הרחבה של באופן צרכיו מילוי  ה.על

זה  קם, "כשזה ולפעמים בגלוי, אינו שאלקות בזמן והיינו, קיים, אינו שביתֿהמקדש בזמן אבל
מותרות,153נופל" בעניני עצמו את יכניס אם  כי מותרות, עניני הרחבה, עניני לו ליתן איֿאפשר אזי -

בתניא  מהמבואר ובמכלֿשכן וואּו")!... כ'ווייס פארפירן אים וועט ("דאס יגיע לאן יודע בנוגע 154מי ַָ
ושתיה  באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן בהמשך יותר נתחזק הרע.. של ועצמותו ש"מהותו לבינוני,

הזה". עולם עניני ושאר

שירחמו  ופעלו בלבד, לחץ ומים צר לחם על להתקיים יכולים לא ישראל שבני ראו ז"ל חכמינו אמנם,
ויתנו -xzeiעליהם תורה דין עלֿפי להם שמגיע ירושלים miptlממה חרבה "לא (שהרי הדין משורת

הדין" משורת לפנים עבדו ולא תורה, דין על דיניהם שהעמידו על זה 155אלא ענין אבל "ירקות"; גם - (
מותרות, עניני לידי יבוא שלא כדי מתיקות, של טעם בזה יורגש שלא "מרור", של באופן להיות צריך

בשוגג  חטא לידי שמביא באופן (עלֿכלֿפנים הבהמית נפש התגברות נעשית הוא 156שעלֿידיֿזה שגם ,
כפרה  ).157צריך

.‚Î:עולם והליכות מוסר לעניני בנוגע מזה והלימוד

לביתֿהמדרש" "מביתֿהכנסת יום בכל יוצא יהודי דבירור 158כאשר למלחמה יוצא ומביתֿהמדרש ,
- כדבעי אותם לנצל בידו שהבחירה אלא ומרור, מצה דפסח הענינים ג' שישנם לדעת עליו - העולם

כו'. מותרות של באופן לא

כל  על מלוכה לו פסקו השםֿיתברך לכבוד פסיעות ג' שהלך בשביל בנבוכדנצר, "מצינו ובהקדמה:
דורות  ג' עד אחריו ולזרעו הזה 159העולם עולם טוב וכל בכך, המקום כיבד שלא מישראל אדם לך ואין ,

לו" הוא .160כדאי
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ובכ"מ.145) ואילך. סע"ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
ובפרש"י.146) ו לט, וישב
וש"נ.147) ה"ג. פ"ב לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה
ח.148) יח, קרח
עה"פ.149) ופירש"י ספרי
(תורת 150) סי"ד תשכ"ו אחש"פ שיחת וראה רע"א. ע, שם

וש"נ. .(341 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
וש"נ.151) א. כג, נזיר
(ובפירש"י).152) ב ז, מגילה

כג.153) כה, תולדות פירש"י
פי"ג.154)
ב.155) ל, ב"מ
סוסכ"ח.156) אגה"ק תניא ראה
ה.157) ט, נח פרש"י תולה). (ד"ה א ב, שבועות פירש"י
וש"נ.158) בסופה. ברכות
א.159) צו, סנהדרין
ג.160) לא, מקץ תו"א



g"kyz'dל ,gqt ly oexg` zgiy

מלכים" "בני נקראים ישראל שבני גם אדמו"ר 161ומה מו"ח כ"ק ובלשון על 162, הסמוך חתן כמו :
גו'" הזהב ולי הכסף "לי שהרי קעסט"), אויף איידים א ("ווי חותנו ואחד 163שולחן אחד שלכל כך , ַ

מגיע אצל lkdמישראל כי לטרוח, יצטרך שלא באופן הענינים כל לו ליתן שצריכים אלא עוד ולא ...!
לטירחא  נחשבת קלה, טירחא כל הנה הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בנו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מלך, בן

ביותר! גדולה

גם  לו ליתן צריך אלא לחץ", ומים צר ב"לחם להסתפק יכול אינו שיהודי בוודאי הרי שכן, וכיון
ירגיש  אלא העולם, שבעניני המתיקות את ירגיש שלא באופן להיות צריך זה שענין אלא "ירקות",

כו'. מהקב"ה זאת שמקבל

לעיל  המדובר בימות 164ועלֿדרך לא וחזרת, צנון שולחנם מעל פסקו שלא ואנטונינוס לרבי בנוגע
הגשמים  בימות ולא קטנה"165החמה באצבע אפילו הזה מעולם נהניתי "לא רבי אמר ואףֿעלֿפיֿכן ,166,

מכלֿמקום כולה, השנה כל במשך הכל לו נתן שהקב"ה שאףֿעלֿפי dpdpוהיינו, `l אפילו הזה, מעולם
קטנה! כאצבע לא

המבלבלים, הענינים מכל אמיתית חירות כולה השנה כל על תומשך חרותנו" שמ"זמן ויהיֿרצון
- רוצים שהם מה כל ישראל  לבני הקב"ה ויתן מישראל, ואחד אחד לכל והרווחה חירות שנת ותהיה

רצון" חי לכל והרחבה"167"משביע הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ולשנה 168, לבב, וטוב שמחה ומתוך ,
צדקנו. משיח עלֿידי בירושלים, הבאה

***

.„Î'ב'הגדה שכתוב מה גם שיכריזו וצוה ב'", כוס כאן "עד להכריז: צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כוס  בין יין לשתות ויכול צרכו, כדי ושותה אוכל "ואחרֿכך בסידורו): (בהראותו עורך" "שולחן לפני

אמר:] ואחרֿכך לג'". ב'

תופסים! לא - פשוטים הכי ענינים שדווקא פעמים כמה כאמור

לפסח  (זכר ה"אפיקומן" לפני שעוד כאן, אומר הזקן שאז 169רבינו המשיח, ביאת לפני דהיינו - (
של ומצב מעמד להיות צריך - פסח קרבן יין dagxdיקריבו לשתות ויכול צרכו, כדי ושותה "אוכל :

כו'".

ב'לקוטי  לא ואפילו ותומים', ב'אורים חושןֿמשפט, ערוך' ב'שולחן לא - ב'סידור' נאמר זה ענין
'סידור' הוא: לילד שקונים הראשון הדבר שהרי לילדים, גם נפש, לכל ששייך - ב'סידור' אלא תורה',
כמו  רק ולא צרכו", כדי ושותה "אוכל האפיקומן שלפני נאמר זה וב'סידור' תפילות'), 'דף או ('ברכון'

ש" ליין בלשוןlekiבנוגע אלא כו'", צרכו"!ieeivלשתות כדי ושותה "אוכל :

לפני  שעוד - והשגה בהבנה ענין כל לבאר שענינה חב"ד, חסידות תורת עלֿפי – הדברים ומשמעות
ציווי  בלשון הקב"ה פוסק היין, על השירה לפני עוד עורך", ב"שולחן עדיין כשאוחזים המשיח, ביאת

ושותה "אוכל ekxvשיהודי ick...תפוחיֿאדמה יאכל הפסח ימי ובשאר מצה, כזית אכילת רק לא היינו, ,"
צורך שזהו צרכו", "כדי האכילה,etebאלא באמצע אוחז כאשר שגם והיינו, נשמתו), צורך רק (לא

לדאוג  יש - העבודה לפני עדיין להיותו אויסגעארבעט"), ניט נאך איז ("ער ומזוכך מבורר אינו ַָועדיין
השובע"! על "נאכל להיות שצריך האפיקומן, באכילת תנאי שזהו ועד גופו, לצרכי
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וש"נ.161) א. סז, שבת
התוועדויות 162) - מנחם תורת גם וראה .113 ע' תש"ז סה"ש

וש"נ. .158 ס"ע חמ"ט
בסופה.163) קידושין וראה ח. ב, חגי
התוועדויות 164) - מנחם (תורת ואילך סמ"ג פורים שיחת

ואילך). 147 ע' חנ"ב

שם.165) תולדות עה"ת בפירש"י הובא וש"נ. ב. נז, ברכות
א.166) קד, כתובות
טז.167) קמה, תהלים
דברהמ"ז.168) הג' ברכה נוסח
וש"נ.169) ס"ג. סתע"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

חירות, של באופן אלא קבלתֿעול, של בדרך לא - זה חרותנו",וכל "זמן - הפסח חג של ענינו שזהו
כולה. השנה כל על "חירות" לוקחים וממנו

ולברכה! לחיים גאר... זה, כל ולאחר  שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ָ(וסיים

***

.‰Î קשור ראשון שכוס - נמצא בנים, הארבעה כנגד הם הכוסות שד' יג) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
הרשע: הבן עם קשור שני וכוס החכם, הבן עם

והשתיה, האכילה ענין בא לאחריו הרי - שני כוס ואילו היום; קידוש רק עורכים - ראשון כוס על
כיון  ציווי, של באופן אלא לשתות", ש"יכול רק לא וכאמור, צרכו", כדי ושותה ש"אוכל ובאופן
האוכל  שהוא הגוף צורך - צרכו" כדי ושותה "אוכל שלכן השובע ", "על נאכל להיות צריך שהאפיקומן

הגמרא  כדברי - הרשע הבן עם קשור זה הרי ולכן אלא 170והשותה; תבן של קופה מתוך נוהם ארי "אין
כו'. להיכשל שלא מיוחדת בזהירות צורך יש שלכן כו'", כריסיה "מלי בשר", של קופה מתוך

.ÂÎ,לתורה שייכות יש לו שגם כיון תורה", "דברה כנגדו שגם - הרשע הבן שאלת ביאור ובהקדים
לכם" הזאת העבודה "מה - אליו גם שייכת :171והתורה

יצאו  ועתה לפרעה", היינו ש"עבדים ומצב מעמד היה עתה שעד והיינו, חרותנו", "זמן מגיע כאשר
רמה" "ביד לחירות ישראל גדול"16בני ו"ברכוש שבזה 172, בעשור, שמקחו פסח קרבן הקדמת ולאחרי ,

כו' המצריים מפני מתייראים שאינם ישראל בני הר"ן 173הראו שמביא וכפי התורה, את לקבל והולכים ,
הזה  ההר על האלקים את תעבדון משה להם שאמר בשעה  אמרו, "בהגדה.. פסחים: לו 127בסוף אמרו ,

השתוקקות  מתוך כו'", מונין והיו יום, חמישים לסוף להם, אמר זו. עבודה אימתי רבינו, משה ישראל,
הזאת  העבודה "מה השאלה  נשאלת  - העומר" לספירת חכמים "קבעו זה ובגלל התורה, לקבלת גדולה

בדיוק: היא השאלה בלשון תיבה שכל  לכם",

"dceard עבדי" להקב"ה, "עבדים" להיות עול, וקבלת עבודה של באופן זאת לעשות צריכים מדוע :"
קודם",88הם" הוא 174"שטרי העבודה ענין שהרי לבב, ובטוב בשמחה לב, בחפץ זאת תעשו אדרבה: -

חרותנו"?! ל"זמן בסתירה שזהו כך החירות, היפך

הזאת) העבודה "(מה ומדייק התורה mklומוסיף את לקבל אתם שראויים ומצב במעמד בהיותכם - "
"עבודה"?! עול', ה'קבלת לענין אתם זקוקים מה לשם ואםֿכן ומצוותיה,

העבודה "מה גם אחת,z`fdומדייק לתנועה בנוגע קבלתֿעול אודות מדובר כאשר בשלמא לכם":
ענינים  בשביל קבלתֿעול צריך התרחבות, של בתנועה שטבעו אדם כי בכך, הצורך את להבין יכולים
ולולי  התרחבות, של ענינים בשביל קבלתֿעול צריך צמצום, של בתנועה שטבעו ואדם צמצום. של

טבעו. היפך לעשות בעצמו לפעול יוכל לא עול' ה'קבלת

שמצינו  ועלֿדרך לא 175- ישמעאל בני הנה ולשון, אומה כל על התורה את החזיר שהקב"ה שבשעה
עשו  בני ואילו כו', ההתפשטות בענין טבעם היפך שזהו כיון תנאף", "לא הציווי את לקבל מוכנים היו
והגבורה  הצמצום בענין טבעם היפך שזהו כיון תרצח", "לא הציווי את לקבל מוכנים היו לא

- האמצעי). בקו הם ישראל בני (מהֿשאיןֿכן

"העבודה אודות מדובר כאשר מצה,z`fdאבל הן הקוין: שני בה שיש כיון הרי - הפסח חג של ,"
והכיווץ, המרירות תנועת עם שקשור מרור, והן ההתרחבות, תנועת עם הקשורה הגאולה, על שרומז
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א.170) לב, ברכות
כו.171) יב, בא
יד.172) טו, לךֿלך

סת"ל.173) או"ח טור ראה
עה"פ.174) פירש"י
ב.175) קצב, ב.זח"ג לג, ברכה ספרי וראה



לי g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

מלכים" "בני נקראים ישראל שבני גם אדמו"ר 161ומה מו"ח כ"ק ובלשון על 162, הסמוך חתן כמו :
גו'" הזהב ולי הכסף "לי שהרי קעסט"), אויף איידים א ("ווי חותנו ואחד 163שולחן אחד שלכל כך , ַ

מגיע אצל lkdמישראל כי לטרוח, יצטרך שלא באופן הענינים כל לו ליתן שצריכים אלא עוד ולא ...!
לטירחא  נחשבת קלה, טירחא כל הנה הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בנו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מלך, בן

ביותר! גדולה

גם  לו ליתן צריך אלא לחץ", ומים צר ב"לחם להסתפק יכול אינו שיהודי בוודאי הרי שכן, וכיון
ירגיש  אלא העולם, שבעניני המתיקות את ירגיש שלא באופן להיות צריך זה שענין אלא "ירקות",

כו'. מהקב"ה זאת שמקבל

לעיל  המדובר בימות 164ועלֿדרך לא וחזרת, צנון שולחנם מעל פסקו שלא ואנטונינוס לרבי בנוגע
הגשמים  בימות ולא קטנה"165החמה באצבע אפילו הזה מעולם נהניתי "לא רבי אמר ואףֿעלֿפיֿכן ,166,

מכלֿמקום כולה, השנה כל במשך הכל לו נתן שהקב"ה שאףֿעלֿפי dpdpוהיינו, `l אפילו הזה, מעולם
קטנה! כאצבע לא

המבלבלים, הענינים מכל אמיתית חירות כולה השנה כל על תומשך חרותנו" שמ"זמן ויהיֿרצון
- רוצים שהם מה כל ישראל  לבני הקב"ה ויתן מישראל, ואחד אחד לכל והרווחה חירות שנת ותהיה

רצון" חי לכל והרחבה"167"משביע הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ולשנה 168, לבב, וטוב שמחה ומתוך ,
צדקנו. משיח עלֿידי בירושלים, הבאה

***

.„Î'ב'הגדה שכתוב מה גם שיכריזו וצוה ב'", כוס כאן "עד להכריז: צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כוס  בין יין לשתות ויכול צרכו, כדי ושותה אוכל "ואחרֿכך בסידורו): (בהראותו עורך" "שולחן לפני

אמר:] ואחרֿכך לג'". ב'

תופסים! לא - פשוטים הכי ענינים שדווקא פעמים כמה כאמור

לפסח  (זכר ה"אפיקומן" לפני שעוד כאן, אומר הזקן שאז 169רבינו המשיח, ביאת לפני דהיינו - (
של ומצב מעמד להיות צריך - פסח קרבן יין dagxdיקריבו לשתות ויכול צרכו, כדי ושותה "אוכל :

כו'".

ב'לקוטי  לא ואפילו ותומים', ב'אורים חושןֿמשפט, ערוך' ב'שולחן לא - ב'סידור' נאמר זה ענין
'סידור' הוא: לילד שקונים הראשון הדבר שהרי לילדים, גם נפש, לכל ששייך - ב'סידור' אלא תורה',
כמו  רק ולא צרכו", כדי ושותה "אוכל האפיקומן שלפני נאמר זה וב'סידור' תפילות'), 'דף או ('ברכון'

ש" ליין בלשוןlekiבנוגע אלא כו'", צרכו"!ieeivלשתות כדי ושותה "אוכל :

לפני  שעוד - והשגה בהבנה ענין כל לבאר שענינה חב"ד, חסידות תורת עלֿפי – הדברים ומשמעות
ציווי  בלשון הקב"ה פוסק היין, על השירה לפני עוד עורך", ב"שולחן עדיין כשאוחזים המשיח, ביאת

ושותה "אוכל ekxvשיהודי ick...תפוחיֿאדמה יאכל הפסח ימי ובשאר מצה, כזית אכילת רק לא היינו, ,"
צורך שזהו צרכו", "כדי האכילה,etebאלא באמצע אוחז כאשר שגם והיינו, נשמתו), צורך רק (לא

לדאוג  יש - העבודה לפני עדיין להיותו אויסגעארבעט"), ניט נאך איז ("ער ומזוכך מבורר אינו ַָועדיין
השובע"! על "נאכל להיות שצריך האפיקומן, באכילת תנאי שזהו ועד גופו, לצרכי
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וש"נ.161) א. סז, שבת
התוועדויות 162) - מנחם תורת גם וראה .113 ע' תש"ז סה"ש

וש"נ. .158 ס"ע חמ"ט
בסופה.163) קידושין וראה ח. ב, חגי
התוועדויות 164) - מנחם (תורת ואילך סמ"ג פורים שיחת

ואילך). 147 ע' חנ"ב

שם.165) תולדות עה"ת בפירש"י הובא וש"נ. ב. נז, ברכות
א.166) קד, כתובות
טז.167) קמה, תהלים
דברהמ"ז.168) הג' ברכה נוסח
וש"נ.169) ס"ג. סתע"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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חירות, של באופן אלא קבלתֿעול, של בדרך לא - זה חרותנו",וכל "זמן - הפסח חג של ענינו שזהו
כולה. השנה כל על "חירות" לוקחים וממנו

ולברכה! לחיים גאר... זה, כל ולאחר  שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ָ(וסיים

***

.‰Î קשור ראשון שכוס - נמצא בנים, הארבעה כנגד הם הכוסות שד' יג) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
הרשע: הבן עם קשור שני וכוס החכם, הבן עם

והשתיה, האכילה ענין בא לאחריו הרי - שני כוס ואילו היום; קידוש רק עורכים - ראשון כוס על
כיון  ציווי, של באופן אלא לשתות", ש"יכול רק לא וכאמור, צרכו", כדי ושותה ש"אוכל ובאופן
האוכל  שהוא הגוף צורך - צרכו" כדי ושותה "אוכל שלכן השובע ", "על נאכל להיות צריך שהאפיקומן

הגמרא  כדברי - הרשע הבן עם קשור זה הרי ולכן אלא 170והשותה; תבן של קופה מתוך נוהם ארי "אין
כו'. להיכשל שלא מיוחדת בזהירות צורך יש שלכן כו'", כריסיה "מלי בשר", של קופה מתוך

.ÂÎ,לתורה שייכות יש לו שגם כיון תורה", "דברה כנגדו שגם - הרשע הבן שאלת ביאור ובהקדים
לכם" הזאת העבודה "מה - אליו גם שייכת :171והתורה

יצאו  ועתה לפרעה", היינו ש"עבדים ומצב מעמד היה עתה שעד והיינו, חרותנו", "זמן מגיע כאשר
רמה" "ביד לחירות ישראל גדול"16בני ו"ברכוש שבזה 172, בעשור, שמקחו פסח קרבן הקדמת ולאחרי ,

כו' המצריים מפני מתייראים שאינם ישראל בני הר"ן 173הראו שמביא וכפי התורה, את לקבל והולכים ,
הזה  ההר על האלקים את תעבדון משה להם שאמר בשעה  אמרו, "בהגדה.. פסחים: לו 127בסוף אמרו ,

השתוקקות  מתוך כו'", מונין והיו יום, חמישים לסוף להם, אמר זו. עבודה אימתי רבינו, משה ישראל,
הזאת  העבודה "מה השאלה  נשאלת  - העומר" לספירת חכמים "קבעו זה ובגלל התורה, לקבלת גדולה

בדיוק: היא השאלה בלשון תיבה שכל  לכם",

"dceard עבדי" להקב"ה, "עבדים" להיות עול, וקבלת עבודה של באופן זאת לעשות צריכים מדוע :"
קודם",88הם" הוא 174"שטרי העבודה ענין שהרי לבב, ובטוב בשמחה לב, בחפץ זאת תעשו אדרבה: -

חרותנו"?! ל"זמן בסתירה שזהו כך החירות, היפך

הזאת) העבודה "(מה ומדייק התורה mklומוסיף את לקבל אתם שראויים ומצב במעמד בהיותכם - "
"עבודה"?! עול', ה'קבלת לענין אתם זקוקים מה לשם ואםֿכן ומצוותיה,

העבודה "מה גם אחת,z`fdומדייק לתנועה בנוגע קבלתֿעול אודות מדובר כאשר בשלמא לכם":
ענינים  בשביל קבלתֿעול צריך התרחבות, של בתנועה שטבעו אדם כי בכך, הצורך את להבין יכולים
ולולי  התרחבות, של ענינים בשביל קבלתֿעול צריך צמצום, של בתנועה שטבעו ואדם צמצום. של

טבעו. היפך לעשות בעצמו לפעול יוכל לא עול' ה'קבלת

שמצינו  ועלֿדרך לא 175- ישמעאל בני הנה ולשון, אומה כל על התורה את החזיר שהקב"ה שבשעה
עשו  בני ואילו כו', ההתפשטות בענין טבעם היפך שזהו כיון תנאף", "לא הציווי את לקבל מוכנים היו
והגבורה  הצמצום בענין טבעם היפך שזהו כיון תרצח", "לא הציווי את לקבל מוכנים היו לא

- האמצעי). בקו הם ישראל בני (מהֿשאיןֿכן

"העבודה אודות מדובר כאשר מצה,z`fdאבל הן הקוין: שני בה שיש כיון הרי - הפסח חג של ,"
והכיווץ, המרירות תנועת עם שקשור מרור, והן ההתרחבות, תנועת עם הקשורה הגאולה, על שרומז
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א.170) לב, ברכות
כו.171) יב, בא
יד.172) טו, לךֿלך

סת"ל.173) או"ח טור ראה
עה"פ.174) פירש"י
ב.175) קצב, ב.זח"ג לג, ברכה ספרי וראה
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בתנועה  בטבעו הוא אם דממהֿנפשך: - (קבלתֿעול) "עבודה" של בענין הצורך מהו השאלה נשאלת
של  בתנועה תיכף יתעורר ממצרים, ישראל בני את שגאל ה' בחסדי כשיתבונן מיד הנה - התפשטות של
מיד  הנה - מרהֿשחורה בעל מטבעו הוא ואם ה"מצה"; לענין בנוגע ב"עבודה" צורך ללא התרחבות,

בעיניו" זכו לא ש"שמים צור 176כשיתבונן ללא כיווץ, של לתנועה תיכף יבוא לענין , בנוגע ב"עבודה" ך
ה"מרור"?!

הטבע, מגדרי יציאה של באופן הדילוג ענין שהוא הפסח, לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה

במצרים" ישראל בני בתי על ה'.. ש"פסח דכשם ש"הללו 177- כיון אלא בגשמיות, דילוג רק ולא ,
בכל  להתחשב מבלי  ברוחניות , דילוג גם להיות  הוצרך עבודהֿזרה", עובדי והללו עבודהֿזרה, עובדי
מכל  לצאת דילוג, של תנועה ישראל בני אצל להיות צריכה כמוֿכן ההשתלשלות, סדר של הגדרים

- כו' וההגבלות המדידות

כיון  אצלו, מקום תופסים אינם הנ"ל הקוין שני של הטבע שעניני ומצב במעמד שנמצא מי הנה
בראשית" מעשה תמיד יום בכל בטובו ד"המחדש הענין אצלו בכל 178שנרגש אלא יום, בכל רק ולא ,

ורגע  מחדשם 179רגע שהקב"ה אלא ואפס, אין הוא ההשתלשלות סדר וכל בראשית מעשה שכל כך ,
המוחלט  ואפס מאין רגע בכל וכאשר 180בטובו והקוין, הגדרים מכל יציאה של בתנועה עומד ולכן ,

צריך  זה הרי  מרור), או (מצה הנ"ל הקוין משני  באחד התלבשות של באופן פרטית עבודה ממנו תובעים
"עבודה" של ענין ממנו נדרש לא כזה, ומצב במעמד הנה - (קבלתֿעול) "עבודה" בדרך אצלו להיות

והקוין. הגדרים מכל ויציאה דילוג ה"פסח", לענין בנוגע

אחד  שזהו חכם, הוא הרשע הבן גם שהרי שכל, עלֿפי שאלה - הרשע הבן שאלת איפוא זוהי
האבודרהם  שכתב וכמו חכם, הוא שגם כיון לחכם, הרשע של לסמיכות קא 181הטעמים חכמתן ש"דרך

להרע" המה ש"חכמים אלא להו", כך 182חשיב הפכיים, ענינים עבור עקלתון בדרך חכמתו את שמנצל ,
"מה - לשאלתו בשכל מקום יש z`fdשלכאורה dceard של בענין צורך שיהיה יתכן איך לכם":

ומרור?! מצה דפסח הענינים ג' לכל בנוגע עול, קבלת "עבודה",

.ÊÎ"בעיקר "כפר זו קושיא שעלֿידי לו, אומרים זה הת 183ועל ענין "עיקר" שכל כיון הוא , ומצוות ורה
זו). קושיא (שלילת קבלתֿעול של הענין

כתיב  בזה: השנית 184וההסברה "נפש לו שיש שאףֿעלֿפי והיינו, מנעוריו", רע האדם לב "יצר
ממש" ממעל אלקה חלק ש"היא "להרבות 185בישראל" (כדי באדם שניתן היצרֿהרע מצד מכלֿמקום ,

המלך" ברשות המלך.. לבן הזונה כפיתויי היצר 186שכרו, פיתויי שבגלל והיינו, מנעוריו", "רע הוא הרי (
טבעו. היפך רע, לעשות הוא עלול -

ברשותו" "לבו שצדיק, - להפכו צדיק שבין החילוק ברשות 187וזהו "הוא הפכו, מהֿשאיןֿכן ,
כו'.187לבו" אדרבה אלא הלב, על שליט אינו שהמוח בלבד זו שלא כך ,

מבהמה  גרוע הוא הרי זה בחירה,188ומצד בעל מהֿשאיןֿכן תפקידה, את משנה אינה בהמה שהרי -
בהמה  שאינה הוכחה זו הרי לאש, קופצת בהמה שכאשר בהלכה, מצינו ולכן תפקידו. לשנות בכחו יש

בר 189נורמלית  שהוא גופא זה מצד אבל דעת. בר להיותו בעונשין, שמחוייב בחירה, בן מהֿשאיןֿכן ,
השכל. היפך שזהו אףֿעלֿפי חסֿושלום, הטוב בהיפך לבחור יכול - בחירה ובעל דעת

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

טו.176) טו, איוב
כז.177) יב, בא
יוצר.178) ברכת
ח"ב 179) תרל"ה  סה"מ ב. תתרכ, ו כרך בראשית אוה"ת ראה

ואילך. 117 ע' ה'ש"ת ואילך. רלו ע' תרס"ה ש. ע'
בתחלתו.180) שעהיחוה"א תניא
יז.181) ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ הובא
כב.182) ד, ירמי'

רכה).183) (רמז בא ס"פ מיל"ש הגש"פ
כא.184) ח, נח
רפ"ב.185) תניא
ספכ"ט.186) שם
ועוד.187) יו"ד. פל"ד, ב"ר
פכ"ד.188) תניא גם ראה
ואילך.189) 165 ס"ע ח"נ התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ. .51 ס"ע חנ"א
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עול'. ה'קבלת בענין צורך יש אלא  הטבעיות, התכונות על או השכל, על לסמוך איֿאפשר ולכן,

במדרש  שמצינו מה גם על 190וזהו אכזר נעשה לסוף אכזרים, על רחמן שהוא "כל לשאול, בנוגע
היותו  בגלל היא צורך שאין במקום רחמן שהוא לכך שהסיבה כיון מובן: אינו לכאורה כי רחמנים":

לרחם? צריך תורה שעלֿפי במקום שיתאכזר יתכן איך מטבעו, רחמנות בעל

הטעם" אחר "הלך ששאול לפי והיינו שאול, אצל היה שכך בפועל רואים והעמיד 191ואףֿעלֿפיֿכן ,
לה'" זבוח למען והבקר הצאן "מיטב על לחמול - שכלו יקר 192על "להוציא העילוי בזה שיש בחשבו ,

רחמנים".193מזולל" על אכזר נעשה "לסוף ולכן עמלק, של והבקר הצאן מ"חלב" לה' קרבן להקריב ,

"הנה לשאול: שאמרו כפי - לזה טוב"renyוהעצה העיקר;194מזבח שזהו עול', ד'קבלת הענין שזהו ,
יכלו  שלא עשו בני כמו גרועים, הכי לענינים להתדרדר יכולים אזי  קבלתֿעול, של הגישה חסרה וכאשר
כו). סעיף (כנ"ל תנאף" "לא הציווי את לקבל יכלו שלא ישמעאל ובני תרצח", "לא הציווי את לקבל

כדי  ושותה "אוכל להיות שצריך ליהודי ואומרים חרותנו", ב"זמן נמצאים שכאשר מובן, ועלֿפיֿזה
שהתחלת  חרותנו" ב"זמן אומרים ולכן כו'. בגדרים צורך ואין מותר, שהכל לחשוב הוא יכול אזי - צרכו"

העבודה. ענין שזהו הם", ש"עבדי בכך מתבטא החירות ענין

.ÁÎ הגמרא (כלשון במלאכתו" "אומן הוא שהיצרֿהרע כיון "כך195אמנם, :ezpne`("'כו יצרֿהרע של
לטעון: ממשיך -

בנוגע עול' ה'קבלת ענין בהקדמת הצורך ז"ל lklמהו רבותינו כמאמר – קדמה 196המצוות "למה
עול  עליו מקבל ואחרֿכך תחילה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע, אם לֿוהיה שמע פרשת
ולדוגמא: האדם, טבע היפך שהן למצוות בנוגע אלא אינו - הוא טוען - בקבלתֿעול הצורך מצוות";

נשמה" כל תחיה "לא הציווי את לקיים כדי קבלתֿעול צריך - רחמן שהוא בקו 197מי שטבעו ומי ,
טבעו  מצד לעשותן שיכול למצוות בנוגע אבל כו'; וחסד צדקה לעשות כדי קבלתֿעול צריך - הגבורה
המצוות  כל את לקיים שיצטרכו אצלו מתקבל ולא בקבלתֿעול, צורך ללא הטבע, מצד רק לעשותן יש -

קבלתֿעול. מצד

המבואר  וכידוע קבלתֿעול, מצד המצוות כל את לקיים דורשת שהתורה - היא האמת אך
קבלתֿעול 198ב'דבריֿאלקיםֿחיים' אותה מתוך לקיימן יש ד"משפטים" לסוג ששייכות המצוות שגם

אלו. למצוות קיום יש כזה באופן ודוקא "חוקים", של לסוג ששייכות המצוות את מקיימים שבה

שנאמר  שאף צדקה, נתינת במצות - פנים 199ולדוגמא בסבר ליתן וצריך לו", בתתך לבבך ירע "ולא
שמע,200יפות  דפרשת ההקדמה לאחרי דוקא זה הרי אבל הרגש, מתוך להיות צריך זה הרי ואםֿכן ,

שמים". מלכות עול "קבלת שענינה

.ËÎ לך אומרים כולו העולם כל ואפילו רשע, תהי ואל צדיק תהי אותו ד"משביעין הענין גם וזהו
כרשע" בעיניך היה אתה, :201צדיק

לך  "אומרים - תורה עלֿפי עולם - העולם" ש"כל זה על לסמוך איֿאפשר מדוע מובן: אינו לכאורה
החיים, והיפך חיים של לענינים בנוגע גם כשרים, עדים שני על שסומכים מזה ובמכלֿשכן אתה", צדיק
כרשע"? בעיניך "היה לו אומרים מדוע ואםֿכן כולו, העולם כל על לסמוך שיכולים ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
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מדרש 190) כד. פ"ז, קה"ר וראה קכא. רמז שמואלֿא יל"ש
ז. מזמור סוף (שוח"ט) תהלים

(191.119 ס"ע חכ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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לג g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

בתנועה  בטבעו הוא אם דממהֿנפשך: - (קבלתֿעול) "עבודה" של בענין הצורך מהו השאלה נשאלת
של  בתנועה תיכף יתעורר ממצרים, ישראל בני את שגאל ה' בחסדי כשיתבונן מיד הנה - התפשטות של
מיד  הנה - מרהֿשחורה בעל מטבעו הוא ואם ה"מצה"; לענין בנוגע ב"עבודה" צורך ללא התרחבות,

בעיניו" זכו לא ש"שמים צור 176כשיתבונן ללא כיווץ, של לתנועה תיכף יבוא לענין , בנוגע ב"עבודה" ך
ה"מרור"?!

הטבע, מגדרי יציאה של באופן הדילוג ענין שהוא הפסח, לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה

במצרים" ישראל בני בתי על ה'.. ש"פסח דכשם ש"הללו 177- כיון אלא בגשמיות, דילוג רק ולא ,
בכל  להתחשב מבלי  ברוחניות , דילוג גם להיות  הוצרך עבודהֿזרה", עובדי והללו עבודהֿזרה, עובדי
מכל  לצאת דילוג, של תנועה ישראל בני אצל להיות צריכה כמוֿכן ההשתלשלות, סדר של הגדרים

- כו' וההגבלות המדידות

כיון  אצלו, מקום תופסים אינם הנ"ל הקוין שני של הטבע שעניני ומצב במעמד שנמצא מי הנה
בראשית" מעשה תמיד יום בכל בטובו ד"המחדש הענין אצלו בכל 178שנרגש אלא יום, בכל רק ולא ,

ורגע  מחדשם 179רגע שהקב"ה אלא ואפס, אין הוא ההשתלשלות סדר וכל בראשית מעשה שכל כך ,
המוחלט  ואפס מאין רגע בכל וכאשר 180בטובו והקוין, הגדרים מכל יציאה של בתנועה עומד ולכן ,

צריך  זה הרי  מרור), או (מצה הנ"ל הקוין משני  באחד התלבשות של באופן פרטית עבודה ממנו תובעים
"עבודה" של ענין ממנו נדרש לא כזה, ומצב במעמד הנה - (קבלתֿעול) "עבודה" בדרך אצלו להיות

והקוין. הגדרים מכל ויציאה דילוג ה"פסח", לענין בנוגע

אחד  שזהו חכם, הוא הרשע הבן גם שהרי שכל, עלֿפי שאלה - הרשע הבן שאלת איפוא זוהי
האבודרהם  שכתב וכמו חכם, הוא שגם כיון לחכם, הרשע של לסמיכות קא 181הטעמים חכמתן ש"דרך

להרע" המה ש"חכמים אלא להו", כך 182חשיב הפכיים, ענינים עבור עקלתון בדרך חכמתו את שמנצל ,
"מה - לשאלתו בשכל מקום יש z`fdשלכאורה dceard של בענין צורך שיהיה יתכן איך לכם":

ומרור?! מצה דפסח הענינים ג' לכל בנוגע עול, קבלת "עבודה",

.ÊÎ"בעיקר "כפר זו קושיא שעלֿידי לו, אומרים זה הת 183ועל ענין "עיקר" שכל כיון הוא , ומצוות ורה
זו). קושיא (שלילת קבלתֿעול של הענין

כתיב  בזה: השנית 184וההסברה "נפש לו שיש שאףֿעלֿפי והיינו, מנעוריו", רע האדם לב "יצר
ממש" ממעל אלקה חלק ש"היא "להרבות 185בישראל" (כדי באדם שניתן היצרֿהרע מצד מכלֿמקום ,

המלך" ברשות המלך.. לבן הזונה כפיתויי היצר 186שכרו, פיתויי שבגלל והיינו, מנעוריו", "רע הוא הרי (
טבעו. היפך רע, לעשות הוא עלול -

ברשותו" "לבו שצדיק, - להפכו צדיק שבין החילוק ברשות 187וזהו "הוא הפכו, מהֿשאיןֿכן ,
כו'.187לבו" אדרבה אלא הלב, על שליט אינו שהמוח בלבד זו שלא כך ,

מבהמה  גרוע הוא הרי זה בחירה,188ומצד בעל מהֿשאיןֿכן תפקידה, את משנה אינה בהמה שהרי -
בהמה  שאינה הוכחה זו הרי לאש, קופצת בהמה שכאשר בהלכה, מצינו ולכן תפקידו. לשנות בכחו יש

בר 189נורמלית  שהוא גופא זה מצד אבל דעת. בר להיותו בעונשין, שמחוייב בחירה, בן מהֿשאיןֿכן ,
השכל. היפך שזהו אףֿעלֿפי חסֿושלום, הטוב בהיפך לבחור יכול - בחירה ובעל דעת

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

טו.176) טו, איוב
כז.177) יב, בא
יוצר.178) ברכת
ח"ב 179) תרל"ה  סה"מ ב. תתרכ, ו כרך בראשית אוה"ת ראה

ואילך. 117 ע' ה'ש"ת ואילך. רלו ע' תרס"ה ש. ע'
בתחלתו.180) שעהיחוה"א תניא
יז.181) ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ הובא
כב.182) ד, ירמי'

רכה).183) (רמז בא ס"פ מיל"ש הגש"פ
כא.184) ח, נח
רפ"ב.185) תניא
ספכ"ט.186) שם
ועוד.187) יו"ד. פל"ד, ב"ר
פכ"ד.188) תניא גם ראה
ואילך.189) 165 ס"ע ח"נ התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ. .51 ס"ע חנ"א

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

עול'. ה'קבלת בענין צורך יש אלא  הטבעיות, התכונות על או השכל, על לסמוך איֿאפשר ולכן,

במדרש  שמצינו מה גם על 190וזהו אכזר נעשה לסוף אכזרים, על רחמן שהוא "כל לשאול, בנוגע
היותו  בגלל היא צורך שאין במקום רחמן שהוא לכך שהסיבה כיון מובן: אינו לכאורה כי רחמנים":

לרחם? צריך תורה שעלֿפי במקום שיתאכזר יתכן איך מטבעו, רחמנות בעל

הטעם" אחר "הלך ששאול לפי והיינו שאול, אצל היה שכך בפועל רואים והעמיד 191ואףֿעלֿפיֿכן ,
לה'" זבוח למען והבקר הצאן "מיטב על לחמול - שכלו יקר 192על "להוציא העילוי בזה שיש בחשבו ,

רחמנים".193מזולל" על אכזר נעשה "לסוף ולכן עמלק, של והבקר הצאן מ"חלב" לה' קרבן להקריב ,

"הנה לשאול: שאמרו כפי - לזה טוב"renyוהעצה העיקר;194מזבח שזהו עול', ד'קבלת הענין שזהו ,
יכלו  שלא עשו בני כמו גרועים, הכי לענינים להתדרדר יכולים אזי  קבלתֿעול, של הגישה חסרה וכאשר
כו). סעיף (כנ"ל תנאף" "לא הציווי את לקבל יכלו שלא ישמעאל ובני תרצח", "לא הציווי את לקבל

כדי  ושותה "אוכל להיות שצריך ליהודי ואומרים חרותנו", ב"זמן נמצאים שכאשר מובן, ועלֿפיֿזה
שהתחלת  חרותנו" ב"זמן אומרים ולכן כו'. בגדרים צורך ואין מותר, שהכל לחשוב הוא יכול אזי - צרכו"

העבודה. ענין שזהו הם", ש"עבדי בכך מתבטא החירות ענין

.ÁÎ הגמרא (כלשון במלאכתו" "אומן הוא שהיצרֿהרע כיון "כך195אמנם, :ezpne`("'כו יצרֿהרע של
לטעון: ממשיך -

בנוגע עול' ה'קבלת ענין בהקדמת הצורך ז"ל lklמהו רבותינו כמאמר – קדמה 196המצוות "למה
עול  עליו מקבל ואחרֿכך תחילה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע, אם לֿוהיה שמע פרשת
ולדוגמא: האדם, טבע היפך שהן למצוות בנוגע אלא אינו - הוא טוען - בקבלתֿעול הצורך מצוות";

נשמה" כל תחיה "לא הציווי את לקיים כדי קבלתֿעול צריך - רחמן שהוא בקו 197מי שטבעו ומי ,
טבעו  מצד לעשותן שיכול למצוות בנוגע אבל כו'; וחסד צדקה לעשות כדי קבלתֿעול צריך - הגבורה
המצוות  כל את לקיים שיצטרכו אצלו מתקבל ולא בקבלתֿעול, צורך ללא הטבע, מצד רק לעשותן יש -

קבלתֿעול. מצד

המבואר  וכידוע קבלתֿעול, מצד המצוות כל את לקיים דורשת שהתורה - היא האמת אך
קבלתֿעול 198ב'דבריֿאלקיםֿחיים' אותה מתוך לקיימן יש ד"משפטים" לסוג ששייכות המצוות שגם

אלו. למצוות קיום יש כזה באופן ודוקא "חוקים", של לסוג ששייכות המצוות את מקיימים שבה

שנאמר  שאף צדקה, נתינת במצות - פנים 199ולדוגמא בסבר ליתן וצריך לו", בתתך לבבך ירע "ולא
שמע,200יפות  דפרשת ההקדמה לאחרי דוקא זה הרי אבל הרגש, מתוך להיות צריך זה הרי ואםֿכן ,

שמים". מלכות עול "קבלת שענינה

.ËÎ לך אומרים כולו העולם כל ואפילו רשע, תהי ואל צדיק תהי אותו ד"משביעין הענין גם וזהו
כרשע" בעיניך היה אתה, :201צדיק

לך  "אומרים - תורה עלֿפי עולם - העולם" ש"כל זה על לסמוך איֿאפשר מדוע מובן: אינו לכאורה
החיים, והיפך חיים של לענינים בנוגע גם כשרים, עדים שני על שסומכים מזה ובמכלֿשכן אתה", צדיק
כרשע"? בעיניך "היה לו אומרים מדוע ואםֿכן כולו, העולם כל על לסמוך שיכולים ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה

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

מדרש 190) כד. פ"ז, קה"ר וראה קכא. רמז שמואלֿא יל"ש
ז. מזמור סוף (שוח"ט) תהלים

(191.119 ס"ע חכ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

טו.192) טו, שמואלֿא
א.193) פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' ע"פ
כב.194) שם, שמואלֿא
ב.195) קה, שבת

רפ"ב.196) ברכות
טז.197) כ, שופטים פ'
פד,198) ח"א קונטרסים (סה"מ פ"ה תר"ץ דעת למען ד"ה

סע"א. קפ, (שם פ"ג (תרפ"ז) תרצ"א בעוזרי לי הוי' ד"ה א).
ועוד. .46 ע' אידיש סה"מ רג). ע' תרפ"ז

יו"ד.199) טו, ראה פ'
ב.200) ט, ב"ב ראה
ב.201) ל, נדה
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לדעת  עליו נעלית, הכי בדרגא בהיותו אפילו האדם, נמצא שבו ומצב מעמד שבכל - הוא הענין אך
(ששייכת  שבועה של בענין צורך יש רשע, ולא צדיק שיהיה וכדי חסֿושלום; הפכי ענין שייך שעדיין

מהשכל. שלמעלה ענין שזהו אוכל), שלא או שאוכל שבועה וכמו ברירות, שתי יש כאשר רק

אףֿעלֿפיֿכן  אבל אתה", צדיק לך אומרים כולו העולם ש"כל שכל, עלֿפי טענה אמנם לך יש
ונפש  בגוף הנשמה ירידת לפני עוד - זה וכל שבועה, ובדרך כרשע", בעיניך "היה אותך מזהירים

כולה  התורה כל  אותו ומלמדין אמו, במעי עדיין נמצא כשהתינוק לדעת 201הבהמית, עליך אז כבר  ;
הנך  צדיק", ש"תהי ובכדי כרשע". בעיניך "היה ואףֿעלֿפיֿכן הקדושה, מצד וגם קושיות, לך שיהיו

לשבועה. זקוק

שכל  עלֿפי קושיא שזוהי - לכם" הזאת העבודה "מה ושואל יהודי בא כאשר בעניננו: ועלֿדרךֿזה
ע  תובעים ואףֿעלֿפיֿכן חירות, של במצב להיות צריכים הפסח בחג שהרי "עבודה"התורה, של נין

הענינים  ג' לכל בנוגע קבלתֿעול של ענין שיהיה  הזאת", "עבודה שתובעים אלא עוד ולא (קבלתֿעול),
רק  שייך זה (ענין ביחד הפכים שני יהודי אצל שיהיו שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ביחד, ומרור מצה דפסח
באופן  תהיה הנהגתו שכללות הבהמית, ונפש בגוף בהיותו מיהודי, שדורשים לו, אומרים - הקב"ה) אצל
לנפש  גם מובן שיהיה באופן להיות  צריך התורה דלימוד הענין שכללות (אףֿעלֿפי קבלתֿעול של
ובלשון  מצוות", עול עליו מקבל ואחרֿכך תחילה שמים מלכות עול עליו "שיקבל וכאמור, הבהמית),

"כפר 202הזהר  - לכם" הזאת העבודה "מה שואל וכאשר בקדמיתא"; עול עליה דיהבין תורא "כהאי :
האמונה. נקודת עצם עיקר תלוי שבזה כיון בעיקר",

כדי  ושותה "אוכל לאחריו ומיד ההגדה, את אומרים שעליו ב', לכוס שייך זה ענין - לעיל וכאמור
צריך  הוא שגם גס, גוף גם כולל מהם), תועלת להגוף שאין וג', א' לכוס (בניגוד הגוף צורך כדי צרכו",
הבן  טענת את שוללים לזה הקדמה בתור ולכן השובע", "על האפיקומן את לאכול כדי שבע להיות

הבהמית. ונפש בגוף להתלבש לעולם הנשמה ירידת לפני אותו" ד"משביעין הענין בדוגמת הרשע,

.Ï מאורעות עם קשור הנ"ל ענין גם הנה - שבעולם הענינים לכל בנוגע הוראה מהווה שהתורה וכיון
בפרט: בארצותֿהברית האחרונים בזמנים שאירעו

להם  להעניק וצריך עבדות, של במצב נמצאים שהם מסויימים אנשים אודות שהחליטו כאלו ישנם
חנם. וחסד צדקה בתורת הכל להם וליתן ועול, עבודה של ענין מכל חירות - חירות

שנקראו  ישראל "בשביל היא העולם בריאת שהרי ישראל, לבני נוגע להיות צריך ענין שכל כיון אמנם,
יצרה"203ראשית" ד"לשבת שהענין לדעת, צריך התורה.204- עלֿפי להיות צריך

להתבטא  צריכה שעבוד) גם כולל כפשוטה, פרך (עבודת עבדות של ממצב שהיציאה הטענה ובכן:
כי  "רשע", של סדר זה הרי התורה הוראת עלֿפי הנה - כלל התחייבויות ללא פרעה של מעולו בחירות

בנעוריו" עול ישא כי לגבר ובאופן 205"טוב האמיתי, הטוב זה הרי עול", "ישא כאשר שדווקא והיינו, ,
) לנער ד"חנוך הענין להיות צריך ממנה"כזה יסור לא יזקין כי גם אזי 206"בנעוריו").. כן, יתנהג וכאשר ,

אותו. יבנה אלא העולם, את יחריב לא

התחייבות  שום ללא להתפשטות אפשרות נתינת עלֿידי העבדות ענין את לתקן רוצים כאשר אבל
רחמנאֿליצלן. הפכו, אלא נחת, מזה יהיה  לא - מצדם

ישראל  ובנות בני לחינוך בנוגע :207ועלֿדרךֿזה

השמות  ככל - וכו' ("קאמּפלעקס" תסביכים לגרום יכולים עול הטלת שעלֿידי העולם כטעות ָלא
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שיתפתחו  לנפשו הילד את לעזוב יש - הם טוענים - ולכן לזה), שקראו האנגלית או הלטינית בשפה
יולד" לעמל ש"אדם התורה כהוראת אלא הטבע; בדרך הפרטים 208כשרונותיו בכל להיות צריך וה"עמל" ,

תורה" ו"עמל מלאכה" "עמל שיחה", "עמל -209.

העולם  לכללות בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי ישראל, לבני בנוגע אמורים הדברים ואם
במלאכה, שאסורים ימים ישנם מכלֿמקום היגיעה, ענין להיות שצריך אף הנה ישראל, לבני בנוגע כי –

וכו' אשמנו תחנון, לומר שאסור (ועד טוב' ו'יום שבת צרכיו 210כמו לבקש ואסור "וקראת 32, אלא ,(
עונג" גשמים 31לשבת ירידת יום (כמו שלהם טוב' ב'יום גם הנה העולם, אומות אצל מהֿשאיןֿכן ;

העולם  אומות עבור והן ישראל, בני עבור הן טוב' 'יום כיון 211שהוא במלאכה, לעסוק הם חייבים ,(
ישבותו" ד"לא באופן אצלם להיות צריך  המלאכה .212שענין

הרי  עול", ישא כי "טוב.. "עול", של ענין להיות צריך ישראל בני אצל אם הרי שכן, וכיון
ואדרבה  טובה, שום תצמח לא העול הסרת שעלֿידי – העולם אומות אצל הוא שכן ֿ כמהֿוכמה עלֿאחת
גורם  זה הרי - חופש ומעניקים ההגבלות את מסירים שכאשר החופש, נותני במוחש שרואים [וכפי כו'

העבודה. ענין הוא שלהם המציאות שכל כיון רחמנאֿליצלן], צרות

מיתה  חייב ישבותו" "לא הציווי על שעובר שגוי הטעם העבירה,213וזהו על עונש סתם זה שאין -
שאינו  שבשעה מובן, הרי העבודה, ענין הוא מציאותו שכל מכיון כי הפגם, ערך לפי הוא העונש אלא

מציאותו  מתבטלת .214עובד,

גוי, אצל אבל עונג; אצלו ניתוסף ועלֿידיֿזה ולנוח, לשבות צריך השבת, יום בבוא - יהודי אצל
חיותו. נוטלת היא אדרבה, אלא חיותו, מחזקת אינה שהשביתה בלבד זו לא - להיפך זה הרי

מתוך עונג" לשבת ד"וקראת הענין להיות צריך יהודי אצל גם lerאמנם, zlaw סעיף) לעיל כאמור ,
קבלתֿעול. מצד לעשותו צריך מטבעו, נטיה אליו שיש ענין שגם כח)

.‡Ï:"הכלל מן עצמו את ש"הוציא - הרשע הבן על שאומרים מה גם לבאר יש עלֿפיֿזה

ישראל שבטיכם"akxenכלל ל"ראשיכם עד מימיך" ו"שואב עציך" שמצינו 44מ"חוטב וכפי .215

לכלל  שייכותו מצד שזהו ענה אליו, השייכות מהי וכששאלוהו הוידויים, כל את אומר היה שהאריז"ל
ישראל  כלל עם להתערב יכול אינו אזי נפשו, תכונות לפי להתנהג רוצה פלוני שכאשר ומובן, ישראל.

הכלל". מן עצמו את "הוציא -

ישים  "במלאכיו גם הרי צדק', ה'חשבון מצד הנה - הכלל מן עצמו את מוציא שכאשר ומובן,
.216תהלה"

"ברכנו  שמבקשים כמו הבקשות, כל לפעול יכול אזי הכלל, עם עצמו את כולל כאשר גיסא, ולאידך
כאחד" כולנו (כאשר) מימיך",34אבינו ו"שואב עציך" ל"חוטב עד ישראל, בני כל של ההתכללות שזוהי ,

גדול" "קהל - יחד כולם .217שמתאחדים

ישובו  גדול "קהל - בגלותא) דשכינתא הגאולה עם (יחד ישראל בני של הגאולה גם תלויה ובזה
גדול" "קהל נעשה יחד ומכולם יחדיו", ויולדת הרה ופסח עור "בם לפניֿזה: שמפרט וכפי הנה",
ויוליכנו  ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי הפסק, לה שאין לגאולה בקרוב כשנזכה הנה", ש"ישובו

לארצנו.קוממיות

***
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- מנחם (תורת ס"ט תשכ"ו אחש"פ שיחת גם וראה ב). כח,
וש"נ. .(336 ע' חמ"ו התוועדויות

יח.216) ד, איוב
ז.217) לא, ירמי'
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לדעת  עליו נעלית, הכי בדרגא בהיותו אפילו האדם, נמצא שבו ומצב מעמד שבכל - הוא הענין אך
(ששייכת  שבועה של בענין צורך יש רשע, ולא צדיק שיהיה וכדי חסֿושלום; הפכי ענין שייך שעדיין

מהשכל. שלמעלה ענין שזהו אוכל), שלא או שאוכל שבועה וכמו ברירות, שתי יש כאשר רק

אףֿעלֿפיֿכן  אבל אתה", צדיק לך אומרים כולו העולם ש"כל שכל, עלֿפי טענה אמנם לך יש
ונפש  בגוף הנשמה ירידת לפני עוד - זה וכל שבועה, ובדרך כרשע", בעיניך "היה אותך מזהירים

כולה  התורה כל  אותו ומלמדין אמו, במעי עדיין נמצא כשהתינוק לדעת 201הבהמית, עליך אז כבר  ;
הנך  צדיק", ש"תהי ובכדי כרשע". בעיניך "היה ואףֿעלֿפיֿכן הקדושה, מצד וגם קושיות, לך שיהיו

לשבועה. זקוק

שכל  עלֿפי קושיא שזוהי - לכם" הזאת העבודה "מה ושואל יהודי בא כאשר בעניננו: ועלֿדרךֿזה
ע  תובעים ואףֿעלֿפיֿכן חירות, של במצב להיות צריכים הפסח בחג שהרי "עבודה"התורה, של נין

הענינים  ג' לכל בנוגע קבלתֿעול של ענין שיהיה  הזאת", "עבודה שתובעים אלא עוד ולא (קבלתֿעול),
רק  שייך זה (ענין ביחד הפכים שני יהודי אצל שיהיו שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ביחד, ומרור מצה דפסח
באופן  תהיה הנהגתו שכללות הבהמית, ונפש בגוף בהיותו מיהודי, שדורשים לו, אומרים - הקב"ה) אצל
לנפש  גם מובן שיהיה באופן להיות  צריך התורה דלימוד הענין שכללות (אףֿעלֿפי קבלתֿעול של
ובלשון  מצוות", עול עליו מקבל ואחרֿכך תחילה שמים מלכות עול עליו "שיקבל וכאמור, הבהמית),

"כפר 202הזהר  - לכם" הזאת העבודה "מה שואל וכאשר בקדמיתא"; עול עליה דיהבין תורא "כהאי :
האמונה. נקודת עצם עיקר תלוי שבזה כיון בעיקר",

כדי  ושותה "אוכל לאחריו ומיד ההגדה, את אומרים שעליו ב', לכוס שייך זה ענין - לעיל וכאמור
צריך  הוא שגם גס, גוף גם כולל מהם), תועלת להגוף שאין וג', א' לכוס (בניגוד הגוף צורך כדי צרכו",
הבן  טענת את שוללים לזה הקדמה בתור ולכן השובע", "על האפיקומן את לאכול כדי שבע להיות

הבהמית. ונפש בגוף להתלבש לעולם הנשמה ירידת לפני אותו" ד"משביעין הענין בדוגמת הרשע,

.Ï מאורעות עם קשור הנ"ל ענין גם הנה - שבעולם הענינים לכל בנוגע הוראה מהווה שהתורה וכיון
בפרט: בארצותֿהברית האחרונים בזמנים שאירעו

להם  להעניק וצריך עבדות, של במצב נמצאים שהם מסויימים אנשים אודות שהחליטו כאלו ישנם
חנם. וחסד צדקה בתורת הכל להם וליתן ועול, עבודה של ענין מכל חירות - חירות

שנקראו  ישראל "בשביל היא העולם בריאת שהרי ישראל, לבני נוגע להיות צריך ענין שכל כיון אמנם,
יצרה"203ראשית" ד"לשבת שהענין לדעת, צריך התורה.204- עלֿפי להיות צריך

להתבטא  צריכה שעבוד) גם כולל כפשוטה, פרך (עבודת עבדות של ממצב שהיציאה הטענה ובכן:
כי  "רשע", של סדר זה הרי התורה הוראת עלֿפי הנה - כלל התחייבויות ללא פרעה של מעולו בחירות

בנעוריו" עול ישא כי לגבר ובאופן 205"טוב האמיתי, הטוב זה הרי עול", "ישא כאשר שדווקא והיינו, ,
) לנער ד"חנוך הענין להיות צריך ממנה"כזה יסור לא יזקין כי גם אזי 206"בנעוריו").. כן, יתנהג וכאשר ,

אותו. יבנה אלא העולם, את יחריב לא

התחייבות  שום ללא להתפשטות אפשרות נתינת עלֿידי העבדות ענין את לתקן רוצים כאשר אבל
רחמנאֿליצלן. הפכו, אלא נחת, מזה יהיה  לא - מצדם

ישראל  ובנות בני לחינוך בנוגע :207ועלֿדרךֿזה

השמות  ככל - וכו' ("קאמּפלעקס" תסביכים לגרום יכולים עול הטלת שעלֿידי העולם כטעות ָלא
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שיתפתחו  לנפשו הילד את לעזוב יש - הם טוענים - ולכן לזה), שקראו האנגלית או הלטינית בשפה
יולד" לעמל ש"אדם התורה כהוראת אלא הטבע; בדרך הפרטים 208כשרונותיו בכל להיות צריך וה"עמל" ,

תורה" ו"עמל מלאכה" "עמל שיחה", "עמל -209.

העולם  לכללות בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי ישראל, לבני בנוגע אמורים הדברים ואם
במלאכה, שאסורים ימים ישנם מכלֿמקום היגיעה, ענין להיות שצריך אף הנה ישראל, לבני בנוגע כי –

וכו' אשמנו תחנון, לומר שאסור (ועד טוב' ו'יום שבת צרכיו 210כמו לבקש ואסור "וקראת 32, אלא ,(
עונג" גשמים 31לשבת ירידת יום (כמו שלהם טוב' ב'יום גם הנה העולם, אומות אצל מהֿשאיןֿכן ;

העולם  אומות עבור והן ישראל, בני עבור הן טוב' 'יום כיון 211שהוא במלאכה, לעסוק הם חייבים ,(
ישבותו" ד"לא באופן אצלם להיות צריך  המלאכה .212שענין

הרי  עול", ישא כי "טוב.. "עול", של ענין להיות צריך ישראל בני אצל אם הרי שכן, וכיון
ואדרבה  טובה, שום תצמח לא העול הסרת שעלֿידי – העולם אומות אצל הוא שכן ֿ כמהֿוכמה עלֿאחת
גורם  זה הרי - חופש ומעניקים ההגבלות את מסירים שכאשר החופש, נותני במוחש שרואים [וכפי כו'

העבודה. ענין הוא שלהם המציאות שכל כיון רחמנאֿליצלן], צרות

מיתה  חייב ישבותו" "לא הציווי על שעובר שגוי הטעם העבירה,213וזהו על עונש סתם זה שאין -
שאינו  שבשעה מובן, הרי העבודה, ענין הוא מציאותו שכל מכיון כי הפגם, ערך לפי הוא העונש אלא

מציאותו  מתבטלת .214עובד,

גוי, אצל אבל עונג; אצלו ניתוסף ועלֿידיֿזה ולנוח, לשבות צריך השבת, יום בבוא - יהודי אצל
חיותו. נוטלת היא אדרבה, אלא חיותו, מחזקת אינה שהשביתה בלבד זו לא - להיפך זה הרי

מתוך עונג" לשבת ד"וקראת הענין להיות צריך יהודי אצל גם lerאמנם, zlaw סעיף) לעיל כאמור ,
קבלתֿעול. מצד לעשותו צריך מטבעו, נטיה אליו שיש ענין שגם כח)

.‡Ï:"הכלל מן עצמו את ש"הוציא - הרשע הבן על שאומרים מה גם לבאר יש עלֿפיֿזה

ישראל שבטיכם"akxenכלל ל"ראשיכם עד מימיך" ו"שואב עציך" שמצינו 44מ"חוטב וכפי .215

לכלל  שייכותו מצד שזהו ענה אליו, השייכות מהי וכששאלוהו הוידויים, כל את אומר היה שהאריז"ל
ישראל  כלל עם להתערב יכול אינו אזי נפשו, תכונות לפי להתנהג רוצה פלוני שכאשר ומובן, ישראל.

הכלל". מן עצמו את "הוציא -

ישים  "במלאכיו גם הרי צדק', ה'חשבון מצד הנה - הכלל מן עצמו את מוציא שכאשר ומובן,
.216תהלה"

"ברכנו  שמבקשים כמו הבקשות, כל לפעול יכול אזי הכלל, עם עצמו את כולל כאשר גיסא, ולאידך
כאחד" כולנו (כאשר) מימיך",34אבינו ו"שואב עציך" ל"חוטב עד ישראל, בני כל של ההתכללות שזוהי ,

גדול" "קהל - יחד כולם .217שמתאחדים

ישובו  גדול "קהל - בגלותא) דשכינתא הגאולה עם (יחד ישראל בני של הגאולה גם תלויה ובזה
גדול" "קהל נעשה יחד ומכולם יחדיו", ויולדת הרה ופסח עור "בם לפניֿזה: שמפרט וכפי הנה",
ויוליכנו  ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי הפסק, לה שאין לגאולה בקרוב כשנזכה הנה", ש"ישובו

לארצנו.קוממיות

***
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ז.208) ה, איוב
ב.209) צט, סנהדרין
הכולל 210) שער גם וראה ספ"ה. תפלה הל' רמב"ם ראה

וש"נ. וס"ו. ס"ב פל"ו
ו.211) פי"ג, ב"ר
כב.212) ח, נח
סע"ב.213) נח, סנהדרין

וש"נ.214) .34 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(דרמ"צ 215) פ"א ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

- מנחם (תורת ס"ט תשכ"ו אחש"פ שיחת גם וראה ב). כח,
וש"נ. .(336 ע' חמ"ו התוועדויות

יח.216) ד, איוב
ז.217) לא, ירמי'



g"kyz'dלו ,gqt ly oexg` zgiy

.·Ï וכפי בשוה, המצוות בכל שהוא עול' ה'קבלת ענין כמו המצוות, בכל משותפות נקודות ישנן
עול'. ה'קבלת ענין מתבטא שבזה וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר מצוה: בכל הברכה בנוסח שאומרים

בכל  שהוא לשמחה" ד"מועדים הענין כמו ביניהם, משותפות נקודות שיש מצוות סוגי ישנם וכמוֿכן
בשוה. טובים' ה'ימים בכל שהם התפילה , וענין מלאכה, דאיסור הענין וכן בשוה, טובים' ה'ימים

הלכות  מצינו ולכן טובים', ה'ימים משאר זה טוב' 'יום של יחודו מתבטא שבהם ענינים גם יש אבל
של  המיוחדים הענינים ישנם ובנידוןֿדידן, טובים'. ה'ימים בשאר ולא זה, טוב' ב'יום שישנם ומנהגים

הפסח. חג

.‚Ï במועדו 218ענין הפסח את עשה שלא שמי - בזמן התלויות המצוות בכל שאינו - בפסח מיוחד
השני. לחודש עשר בארבעה לעשותו יכול הראשון, לחודש עשר ארבעה -

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שכתב וכמו התשובה. עבודת הוא ברוחניות ענינו איז 219והנה ענינו שני "פסח :
בדרך  שהיה מי טמא, שהיה מי אפילו פאריכטן. מאל אלע קען מען "פארפאלען", קיין ניטא איז עס -ַַַַָָ

"לכם" אפילו און זיין".220רחוקה, מתקן מען קען פונדעסטוועגן ברצונו, געווען איז דאס אז ,ַָ

מיניה  אדלעיל קאי שבכתוב "לכם" תיבת הפשט שבדרך אף רחוקה",220והנה בדרך או גו' "טמא -
"אז אדמו"ר מו"ח כ"ק (וכלשון רחוקה בדרך או טמא שהיה בזה היתה זדונו אשר געווען q`cוהוא איז ַ¨

לא  ובדרך טהור כשהיה (דגם גופא הפסח הקרבת בענין היה כשזדונו גם ההלכה, לפי הנה ברצונו"),
הכרת  מן הוא נפטר אייר, בי"ד פסח כשעושה הפסח), לעשות חדל ומכלֿמקום אלא 221היה, - עוד ולא .

ז  על וסומך הפסח, קרבן מקריב אינו דאם מקום, בשום מצינו לו.שלא יועיל לא - יפטרנו שני שפסח  ה

בידו  מספיקין אין כו' ואשוב אחטא ד"האומר התשובה, ענין כללות על שני בפסח מעלה ועלֿפיֿזה,
תשובה" אשר222לעשות רבי, לדעת שגם שמה אומרים -enevir[ויש שבים לשאינם גם מכפר יום של

מכפר  לא גופיה דיוםֿכיפור סניגור"223אכרת נעשה קטיגור ש"אין לפי הוא ומתקן 224, משלים שני ופסח ,[
גופא  הפסח איֿהקרבת של כרת איסור .225גם

.„Ï,דוקא הפסח בענין נרמז פארפאלען" קיין ניטא איז "עס אז התשובה שענין מה הטעם ַַַָוהנה
היא מצרים שיציאת לפי  הוא תשלומין, לו יש פסח דוקא בנבואת mzcilאשר כמבואר ישראל, בני של
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שליט"א 218) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסל"ח עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 216 ע' חי"ב ללקו"ש בהוספות ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
(219- (115 ע' תש"א (סה"ש ס"ה תש"א שני פסח שיחת

אייר. יד יום" ב"היום נעתק
יו"ד.220) ט, בהעלותך
כותב 221) נז מ"ע דבסהמ"צ (ואף ה"ב. פ"ה ק"פ הל' רמב"ם

ּפערלא  הרי"ף בביאור עיין כרת, מחיוב נפטר לא רבי שלדעת
בו). חזר שהרמב"ם ג), (רמ, נז מ"ע

על  כרת "חייב דראשון: תשלומין ד"ה א צג, פסחים ברש"י
גם  כן ס"ל שרש"י שם, ובצל"ח השני". את עשה ואפילו הראשון
דר"נ  אליבא כן כתב שרש"י שם, חדש באור אבל דרבי. אליבא

דרבי. אליבא ולא דוקא,
(במשנה).222) ב פה, יומא
א.223) ז, כריתות א. יג, שבועות
להרגצובי 224) - פענח צפנת וראה וש"נ. רע"א. נט, ברכות

ה"כ. פ"ד יבום הל' -
(227 הערה להלן ראה - לפסח (השייך יצי"מ בענין וגם
מתו  ממצרים, לצאת רוצים היו שלא הרשעים שאותם כן, מצינו

אף  - כב) יו"ד, בא רש"י ג. פי"ד, (שמו"ר אפלה ימי בשלשת
בשלח  ראובני ילקוט (ראה ע"ז עובדי ואפילו הרשעים, ששאר

יצאו  יד) תשא תנחומא ב. קע, זח"ב כז. הרצון יד, (והרי ממצרים
לא  הרצון כי - ע"ז) לחטא כלל בערך אינו ממצרים לצאת לא
סניגור*. נעשה קטיגור ואין גופא זה בענין הוא ממצרים לצאת

ש"אין 225) דאף ואשוב", "אחטא בענין גם מצינו לזה דוגמא
לו  גורמת והתשובה "הואיל - תשובה" לעשות בידו מספיקין
סע"א)), (לב, פכ"ה תניא וראה ב). (ק, פי"א (אגה"ת לחטוא"
מקבלין  כו' דחק אם מכלֿמקום – סניגור נעשה קטיגור ואין
,16 הערה 1153 ע' ח"ד לקו"ש וראה שם). (אגה"ת תשובתו
הוא  שעד"ז ואפשר מיו"כ. יותר נעלית היא דדחק דתשובה שי"ל
בזה  אין שלכן יותר, נעלה (ובאופן שני לפסח בנוגע גם

מספיקין"). ד"אין הענין כל מלכתחילה
בהערה  (ראה ליגאל רוצים שאינם הרשעים גאולת בענין וגם
לעיל  בארוכה (וראה פעמים כמה שדובר וכמו הוא. כן - שלפנ"ז)
"שם", שדוקא נגאל", הי' לא שם הי' "אילו בפירוש וש"נ) סי"ג.
(מכיון  העתידה בגאולה אבל נגאל, הי' לא מ"ת) (קודם במצרים
הרשעים  אותם גם כולם, יגאלו מ"ת), אחרי כבר הוא שעכשיו

ממצרים*. נגאלו שלא
.

.(l"end) p"ye .c"iq lirl dkex`a x`azp (*

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

כי 226יחזקאל  הפסח, את לעשות יוכל - בראשון שהזיד מי גם - ואחד אחד כל אשר הקב"ה רצה ולכן .
הלידה  ענין לו יחסר מציאותו.227אם כל אז יחסר הרי ,

לשני  ראשון פסח בין שהגדיל וקטן שנתגייר גר על גם הוא שני דפסח שהחיוב מה יובן 228ועלֿפיֿזה

הלידה, ענין הוא שפסח מכיון כי - לראשון הוזקקו לא שהרי דתשובה, הטעם בהם שייך שאין אף -
(פסח  ענין את ישלימו השני הפסח את שיעשו שעלֿידי זו, במצוה והקטן הגר את גם התורה זיכתה

הלידה.229ראשון  ענין) ,

.‰Ï"להגאל עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ז"ל רבותינו כשנבנה 230אמרו למעשה: הלכה ושאלה .
לשני  ראשון פסח בין שני.231ביתֿהמקדש פסח בעשיית נתחייבו אם ,

בירושלמי  היא דתנאי פלוגתא לפסח 232והנה ראשון פסח (בין ביתֿהבחירה לבנות לישראל "ניתן :
שני. פסח עושין - יודא רבי ולדעת כו'", שני)

השלישי  הבית הרי כי - ביתֿהבחירה" לישראל "ניתן ליכתב צריך היה דלכאורה אגב, דרך ולהעיר
משמים" ויבוא יגלה הוא ומשוכלל תנחומא 233"בנוי במדרש ועלֿדרךֿזה בזהר 234, ועוד,235,

במגילה  לשיטתיה דהירושלמי רבה'236אלא ב'ויקרא מפורש ויותר ויבנוהו. יבואו דמשיח 237דהגליות
מלכים  הלכות הרמב"ם פסק וכן .238יבנהו.

.ÂÏ בענין אפילו להשוותם" לנו יש וירושלמי) (בבלי להשוותם יכולין שאנו ד"במה ידוע והנה
קצת 239דפליגי  רחוק שיהיה בפירוש ואפילו סביראֿליה 240, הבבלי שגם לומר, יש בנידוןֿדידן וגם -

,241כהירושלמי 

ושליש  זבין שליש טהורים, שליש לענין (וכן טמאיֿמתים ומיעוטן זבין רובן לענין הדין שנפסק אף
את 242טמאיֿמתים  למת הטמאים המיעוט אלו יעשו לא בראשון, הקהל רוב עשה ולא ש"הואיל (

עייןֿשם.243השני" שפ). (מצוה חינוך' ה'מנחת בדברי - לקמן מהבא בכמה אני ומסתייע - .

שני" לפסח נדחה ציבור ואין שני, לפסח נדחה "איש הגמרא לשון לא244דהנה לפסח egcn"ורובא
"לא245שני" דין icar(ולא אינו בציבור, שני פסח דליכא דהא הוא, בזה שהדיוק משמע שני"), פסח

ראשון  בפסח הוא דין כיֿאם שני), פסח ענין לציבור ניתנה לא (שהתורה שני (בדחייתו).246בפסח
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עיי"ש.226) טז. יחזקאל
עשיית 227) ענין עם הוא קשור דיצי"מ, הענין כללות כי

- שמו על חכמים בלשון נקרא דיצי"מ החג כללות ולכן הפסח.
בלשון  גם - יב) ט, (בהעלותך התיב"ע פירוש ולפי הפסח. חג

כן. נקרא התורה
ה"ז 228) פ"ה ק"פ הל' רמב"ם א. צג, פסחים - רבי דעת

וש"נ). .60 ע' חל"ג לקו"ש (וראה
חייבין 229) שהגדיל וקטן שנתגייר שגר מה שהטעם ואף

שם), (פסחים הוא עצמו בפני שרגל לפי הוא שני בפסח
את  שעשה כל שהרי לראשון. תשלומין הוא ענינו הרי מכלֿמקום
ּפערלא  הרי"ף ביאור (עיין בשני להתחייב לו איֿאפשר הראשון
החיוב  הראשון, את עשה בלא שגם אלא עוד, ולא נ"ז), מ"ע ריש

להלן. ועיין בראשון. ציבור דעבדי היכא הוא שני דפסח
ובזח"ג 230) יא. פט"ו, בשמו"ר סתם וכן רע"א. יא, ר"ה

מתניתין. מרי אוקמוה דכן א) (רמט,
בחמיסר".231) "דאיבנא א: ל, ר"ה ראה
שפ].232) מצוה המנ"ח ופי' [לגירסת ה"א פ"ט פסחים

ה"ב. פ"ח פסחים תוספתא
שם.233) בר"ה ועד"ז סע"א). מא, (סוכה נמי אי ד"ה רש"י
ס"פ 234) תנחומא וראה ב. טו, (שבועות אין בתוד"ה הובא
פקודי).

ובכ"מ.235) סע"א. כח, ח"א

אתה 236) "ובאש ה"ג) (פ"ד בברכות ומש"כ הי"א. פ"א
בירושלים. מדבר - לבנותה" עתיד

ו.237) פ"ט,
(238,185 ע' חי"א לקו"ש וראה ובסופו. בתחלתו פי"א

שם. ובהנסמן
ב).239) (פז, יומא והאמר תוד"ה
וש"נ.240) ס"י. התלמודים שני כללי מלאכי יד ראה
קפ).241) ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה סיון מכתב ראה
ה"ו.242) פ"ז ק"פ הל' רמב"ם ב. פ, פסחים
א).243) פ, פסחים רב (כדעת ה"ד שם רמב"ם
יג):244) (ט, בהעלותך הספרי כל' ודלא א. סז, פסחים

(בהעלותך  שם פענח צפנת וראה כו'". עושים כו' עושה "היחיד
עיי"ש. צח). ע'

מיעוט 245) "שהרי ה"ו שם הרמב"ם וממ"ש ב. פ, פסחים
היא  שבארנו" ב"כמו שכוונתו - שבארנו" כמו בראשון, עשו
א  (רמז, נז מ"ע ּפערלא הרי"ף בביאור בארוכה (וראה ד' להלכה
הדין  עם אחד הו"ע כו'" מדחו לא "רובא שהדין מוכרח - ואילך))
יחיד  עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכא "כל א) פ, (פסחים
שלדעתו  כו'". עכשיו זבין וטהרו "הואיל כפירש"י (ודלא בשני".
דלא  היכא "כל שפירוש מוכח ומזה כמובן). שונים, דינים שני הם

בפנים. כדלהלן שנדחו, מפני עשו שלא הוא כו'" עבדי
דחשבון 246) (בכ"מ) בפסחים הש"ס ל' פשטות תובן ועפ"ז



לז g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.·Ï וכפי בשוה, המצוות בכל שהוא עול' ה'קבלת ענין כמו המצוות, בכל משותפות נקודות ישנן
עול'. ה'קבלת ענין מתבטא שבזה וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר מצוה: בכל הברכה בנוסח שאומרים

בכל  שהוא לשמחה" ד"מועדים הענין כמו ביניהם, משותפות נקודות שיש מצוות סוגי ישנם וכמוֿכן
בשוה. טובים' ה'ימים בכל שהם התפילה , וענין מלאכה, דאיסור הענין וכן בשוה, טובים' ה'ימים

הלכות  מצינו ולכן טובים', ה'ימים משאר זה טוב' 'יום של יחודו מתבטא שבהם ענינים גם יש אבל
של  המיוחדים הענינים ישנם ובנידוןֿדידן, טובים'. ה'ימים בשאר ולא זה, טוב' ב'יום שישנם ומנהגים

הפסח. חג

.‚Ï במועדו 218ענין הפסח את עשה שלא שמי - בזמן התלויות המצוות בכל שאינו - בפסח מיוחד
השני. לחודש עשר בארבעה לעשותו יכול הראשון, לחודש עשר ארבעה -

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שכתב וכמו התשובה. עבודת הוא ברוחניות ענינו איז 219והנה ענינו שני "פסח :
בדרך  שהיה מי טמא, שהיה מי אפילו פאריכטן. מאל אלע קען מען "פארפאלען", קיין ניטא איז עס -ַַַַָָ

"לכם" אפילו און זיין".220רחוקה, מתקן מען קען פונדעסטוועגן ברצונו, געווען איז דאס אז ,ַָ

מיניה  אדלעיל קאי שבכתוב "לכם" תיבת הפשט שבדרך אף רחוקה",220והנה בדרך או גו' "טמא -
"אז אדמו"ר מו"ח כ"ק (וכלשון רחוקה בדרך או טמא שהיה בזה היתה זדונו אשר געווען q`cוהוא איז ַ¨

לא  ובדרך טהור כשהיה (דגם גופא הפסח הקרבת בענין היה כשזדונו גם ההלכה, לפי הנה ברצונו"),
הכרת  מן הוא נפטר אייר, בי"ד פסח כשעושה הפסח), לעשות חדל ומכלֿמקום אלא 221היה, - עוד ולא .

ז  על וסומך הפסח, קרבן מקריב אינו דאם מקום, בשום מצינו לו.שלא יועיל לא - יפטרנו שני שפסח  ה

בידו  מספיקין אין כו' ואשוב אחטא ד"האומר התשובה, ענין כללות על שני בפסח מעלה ועלֿפיֿזה,
תשובה" אשר222לעשות רבי, לדעת שגם שמה אומרים -enevir[ויש שבים לשאינם גם מכפר יום של

מכפר  לא גופיה דיוםֿכיפור סניגור"223אכרת נעשה קטיגור ש"אין לפי הוא ומתקן 224, משלים שני ופסח ,[
גופא  הפסח איֿהקרבת של כרת איסור .225גם

.„Ï,דוקא הפסח בענין נרמז פארפאלען" קיין ניטא איז "עס אז התשובה שענין מה הטעם ַַַָוהנה
היא מצרים שיציאת לפי  הוא תשלומין, לו יש פסח דוקא בנבואת mzcilאשר כמבואר ישראל, בני של
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שליט"א 218) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסל"ח עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 216 ע' חי"ב ללקו"ש בהוספות ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
(219- (115 ע' תש"א (סה"ש ס"ה תש"א שני פסח שיחת

אייר. יד יום" ב"היום נעתק
יו"ד.220) ט, בהעלותך
כותב 221) נז מ"ע דבסהמ"צ (ואף ה"ב. פ"ה ק"פ הל' רמב"ם

ּפערלא  הרי"ף בביאור עיין כרת, מחיוב נפטר לא רבי שלדעת
בו). חזר שהרמב"ם ג), (רמ, נז מ"ע

על  כרת "חייב דראשון: תשלומין ד"ה א צג, פסחים ברש"י
גם  כן ס"ל שרש"י שם, ובצל"ח השני". את עשה ואפילו הראשון
דר"נ  אליבא כן כתב שרש"י שם, חדש באור אבל דרבי. אליבא

דרבי. אליבא ולא דוקא,
(במשנה).222) ב פה, יומא
א.223) ז, כריתות א. יג, שבועות
להרגצובי 224) - פענח צפנת וראה וש"נ. רע"א. נט, ברכות

ה"כ. פ"ד יבום הל' -
(227 הערה להלן ראה - לפסח (השייך יצי"מ בענין וגם
מתו  ממצרים, לצאת רוצים היו שלא הרשעים שאותם כן, מצינו

אף  - כב) יו"ד, בא רש"י ג. פי"ד, (שמו"ר אפלה ימי בשלשת
בשלח  ראובני ילקוט (ראה ע"ז עובדי ואפילו הרשעים, ששאר

יצאו  יד) תשא תנחומא ב. קע, זח"ב כז. הרצון יד, (והרי ממצרים
לא  הרצון כי - ע"ז) לחטא כלל בערך אינו ממצרים לצאת לא
סניגור*. נעשה קטיגור ואין גופא זה בענין הוא ממצרים לצאת

ש"אין 225) דאף ואשוב", "אחטא בענין גם מצינו לזה דוגמא
לו  גורמת והתשובה "הואיל - תשובה" לעשות בידו מספיקין
סע"א)), (לב, פכ"ה תניא וראה ב). (ק, פי"א (אגה"ת לחטוא"
מקבלין  כו' דחק אם מכלֿמקום – סניגור נעשה קטיגור ואין
,16 הערה 1153 ע' ח"ד לקו"ש וראה שם). (אגה"ת תשובתו
הוא  שעד"ז ואפשר מיו"כ. יותר נעלית היא דדחק דתשובה שי"ל
בזה  אין שלכן יותר, נעלה (ובאופן שני לפסח בנוגע גם

מספיקין"). ד"אין הענין כל מלכתחילה
בהערה  (ראה ליגאל רוצים שאינם הרשעים גאולת בענין וגם
לעיל  בארוכה (וראה פעמים כמה שדובר וכמו הוא. כן - שלפנ"ז)
"שם", שדוקא נגאל", הי' לא שם הי' "אילו בפירוש וש"נ) סי"ג.
(מכיון  העתידה בגאולה אבל נגאל, הי' לא מ"ת) (קודם במצרים
הרשעים  אותם גם כולם, יגאלו מ"ת), אחרי כבר הוא שעכשיו

ממצרים*. נגאלו שלא
.

.(l"end) p"ye .c"iq lirl dkex`a x`azp (*

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

כי 226יחזקאל  הפסח, את לעשות יוכל - בראשון שהזיד מי גם - ואחד אחד כל אשר הקב"ה רצה ולכן .
הלידה  ענין לו יחסר מציאותו.227אם כל אז יחסר הרי ,

לשני  ראשון פסח בין שהגדיל וקטן שנתגייר גר על גם הוא שני דפסח שהחיוב מה יובן 228ועלֿפיֿזה

הלידה, ענין הוא שפסח מכיון כי - לראשון הוזקקו לא שהרי דתשובה, הטעם בהם שייך שאין אף -
(פסח  ענין את ישלימו השני הפסח את שיעשו שעלֿידי זו, במצוה והקטן הגר את גם התורה זיכתה

הלידה.229ראשון  ענין) ,

.‰Ï"להגאל עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ז"ל רבותינו כשנבנה 230אמרו למעשה: הלכה ושאלה .
לשני  ראשון פסח בין שני.231ביתֿהמקדש פסח בעשיית נתחייבו אם ,

בירושלמי  היא דתנאי פלוגתא לפסח 232והנה ראשון פסח (בין ביתֿהבחירה לבנות לישראל "ניתן :
שני. פסח עושין - יודא רבי ולדעת כו'", שני)

השלישי  הבית הרי כי - ביתֿהבחירה" לישראל "ניתן ליכתב צריך היה דלכאורה אגב, דרך ולהעיר
משמים" ויבוא יגלה הוא ומשוכלל תנחומא 233"בנוי במדרש ועלֿדרךֿזה בזהר 234, ועוד,235,

במגילה  לשיטתיה דהירושלמי רבה'236אלא ב'ויקרא מפורש ויותר ויבנוהו. יבואו דמשיח 237דהגליות
מלכים  הלכות הרמב"ם פסק וכן .238יבנהו.

.ÂÏ בענין אפילו להשוותם" לנו יש וירושלמי) (בבלי להשוותם יכולין שאנו ד"במה ידוע והנה
קצת 239דפליגי  רחוק שיהיה בפירוש ואפילו סביראֿליה 240, הבבלי שגם לומר, יש בנידוןֿדידן וגם -

,241כהירושלמי 

ושליש  זבין שליש טהורים, שליש לענין (וכן טמאיֿמתים ומיעוטן זבין רובן לענין הדין שנפסק אף
את 242טמאיֿמתים  למת הטמאים המיעוט אלו יעשו לא בראשון, הקהל רוב עשה ולא ש"הואיל (

עייןֿשם.243השני" שפ). (מצוה חינוך' ה'מנחת בדברי - לקמן מהבא בכמה אני ומסתייע - .

שני" לפסח נדחה ציבור ואין שני, לפסח נדחה "איש הגמרא לשון לא244דהנה לפסח egcn"ורובא
"לא245שני" דין icar(ולא אינו בציבור, שני פסח דליכא דהא הוא, בזה שהדיוק משמע שני"), פסח

ראשון  בפסח הוא דין כיֿאם שני), פסח ענין לציבור ניתנה לא (שהתורה שני (בדחייתו).246בפסח
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עיי"ש.226) טז. יחזקאל
עשיית 227) ענין עם הוא קשור דיצי"מ, הענין כללות כי

- שמו על חכמים בלשון נקרא דיצי"מ החג כללות ולכן הפסח.
בלשון  גם - יב) ט, (בהעלותך התיב"ע פירוש ולפי הפסח. חג

כן. נקרא התורה
ה"ז 228) פ"ה ק"פ הל' רמב"ם א. צג, פסחים - רבי דעת

וש"נ). .60 ע' חל"ג לקו"ש (וראה
חייבין 229) שהגדיל וקטן שנתגייר שגר מה שהטעם ואף

שם), (פסחים הוא עצמו בפני שרגל לפי הוא שני בפסח
את  שעשה כל שהרי לראשון. תשלומין הוא ענינו הרי מכלֿמקום
ּפערלא  הרי"ף ביאור (עיין בשני להתחייב לו איֿאפשר הראשון
החיוב  הראשון, את עשה בלא שגם אלא עוד, ולא נ"ז), מ"ע ריש

להלן. ועיין בראשון. ציבור דעבדי היכא הוא שני דפסח
ובזח"ג 230) יא. פט"ו, בשמו"ר סתם וכן רע"א. יא, ר"ה

מתניתין. מרי אוקמוה דכן א) (רמט,
בחמיסר".231) "דאיבנא א: ל, ר"ה ראה
שפ].232) מצוה המנ"ח ופי' [לגירסת ה"א פ"ט פסחים

ה"ב. פ"ח פסחים תוספתא
שם.233) בר"ה ועד"ז סע"א). מא, (סוכה נמי אי ד"ה רש"י
ס"פ 234) תנחומא וראה ב. טו, (שבועות אין בתוד"ה הובא
פקודי).

ובכ"מ.235) סע"א. כח, ח"א

אתה 236) "ובאש ה"ג) (פ"ד בברכות ומש"כ הי"א. פ"א
בירושלים. מדבר - לבנותה" עתיד

ו.237) פ"ט,
(238,185 ע' חי"א לקו"ש וראה ובסופו. בתחלתו פי"א

שם. ובהנסמן
ב).239) (פז, יומא והאמר תוד"ה
וש"נ.240) ס"י. התלמודים שני כללי מלאכי יד ראה
קפ).241) ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה סיון מכתב ראה
ה"ו.242) פ"ז ק"פ הל' רמב"ם ב. פ, פסחים
א).243) פ, פסחים רב (כדעת ה"ד שם רמב"ם
יג):244) (ט, בהעלותך הספרי כל' ודלא א. סז, פסחים

(בהעלותך  שם פענח צפנת וראה כו'". עושים כו' עושה "היחיד
עיי"ש. צח). ע'

מיעוט 245) "שהרי ה"ו שם הרמב"ם וממ"ש ב. פ, פסחים
היא  שבארנו" ב"כמו שכוונתו - שבארנו" כמו בראשון, עשו
א  (רמז, נז מ"ע ּפערלא הרי"ף בביאור בארוכה (וראה ד' להלכה
הדין  עם אחד הו"ע כו'" מדחו לא "רובא שהדין מוכרח - ואילך))
יחיד  עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכא "כל א) פ, (פסחים
שלדעתו  כו'". עכשיו זבין וטהרו "הואיל כפירש"י (ודלא בשני".
דלא  היכא "כל שפירוש מוכח ומזה כמובן). שונים, דינים שני הם

בפנים. כדלהלן שנדחו, מפני עשו שלא הוא כו'" עבדי
דחשבון 246) (בכ"מ) בפסחים הש"ס ל' פשטות תובן ועפ"ז



g"kyz'dלח ,gqt ly oexg` zgiy

(עלֿידי  רוב נעשו - שני פסח ולזמן מיעוט, הנדחים היו ראשון פסח בזמן באם גםֿכן ונפקאֿמינה -
- בזה) וכיוצא בינתיים שנתגיירו גרים

ש  היינו - שנדחה דזה הוא dxezdועוד זה כל – לשני מראשון הפסח עשיית את (ואוסרת) דוחה
את  ועושים שני, לפסח נדחים אין מתים, טמאי הם  כאשר פנים: בשני והוא בציבור. ולא דוקא ב"איש"

(בטומאה) בראשון להם 247הפסח ואין הפסח מעשיית לגמרי הן נדחים וכו', זבים טמאי הם וכאשר .
שני. לפסח הדחיה ענין ראשון בפסח  ישנו לא בציבור כי שני , בפסח תקנה

בענין הוא לציבור יחיד בין שההפרש הנ"ל הדברים כנים dxezdואם ziigc ציבור דוחה התורה שאין ,
צדדית  סיבה מצד הפסח את הציבור עשו לא שאם לומר יש – שני בנידוןֿדידן 248לפסח וכמו ,

כי  שני. בפסח הם חייבים התורה, עיכוב מצד ולא האומות, יד מפני הוא בראשון הפסח שאיֿעשיית
mvraשאינן בזה רק לציבור, יחיד בין חילוק מפורש מצאנו לא שני דפסח ראשון oigcpהענין בפסח

יודא). רבי לדעת (ואפילו והירושלמי הבבלי מסקנת בין מחלוקת אין - ועלֿפיֿזה כנ"ל. שני, לפסח
ברובן  הגמרא נקט בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא ש"היכא מה גםֿכן יומתק ועלֿפיֿזה

אחרת. סיבה מצד היתה הפסח כשאיֿעשייתן ולא דוקא, זבין

.ÊÏ דפריש יחיאל) רבי - גורסין (ויש הר"ח לדעת הזה 249והנה בזמן (פסח) קרבנות דמקריבין ,250,
מתים  טמאי שכולנו אף כי חסֿושלום. יתמהמה אם גם הוא שני דפסח פסח 251החיוב יודא רבי לדעת -

הטומאה  את דוחה אינו שני דפסח הפסקֿדין עלֿפי וגם הטומאה. את דוחה יש 252שני הנ"ל עלֿדרך ,
דוחה  אינו שני דפסח הא דיעות, שלכמה [נוסף כי בטומאה. גם שני פסח מקריבין שבנידוןֿדידן לומר,
גם  מפניו נדחית טומאה אין והיחיד שני), לפסח נדחה ציבור אין (שהרי ביחיד שבא לפי הוא טומאה

ראשון  "מפני253בפסח הוא הטומאה את דוחה אינו שני שפסח מה שהטעם מכיון ,[eizigc d`neh יחזור
בטומאה" כש 254ויעשה דוקא שזהו לומר, ויש ,dxezd" וכהלשון לעשותו dxezdדחתו, עליו חזרה

הקריב 254בטהרה" שלא היכא אבל כו'). חזרה שהתורה מפני ניתן שני פסח ענין דכל - לפרש שיש (אף
בטומאה  גם שני פסח עושה צדדית, סיבה מצד ראשון .255פסח

הזה  בזמן פסח להקריב האוסרין שרבו ובמיוחד מהנ"ל, בכמה צריךֿעיון שעדיין אף ודחו 256והנה
לירושלים  סמוך מיל ט"ו בתוך באייר בי"ד להיות ולא להמנע יש עניותֿדעתי לפי – המתירין ,257ראיות

הלכה  פסק שהרמב"ם - רבי ולדעת כנ"ל, עכשיו, גם דפסח החיוב ישנו מפריש, הר"ח שלדעת כיון
כרת  עליו וחייבין עצמו בפני רגל הוא שני פסח - הראב"ד 258כמותו ולשיטת בי"ד 259, שהיה מי גם

תיבנה  לירושלים לנסוע שלא ומכלֿשכן דרבי. אליבא בשני כשהזיד כרת חייב רחוקה, בדרך בניסן
אייר  לי"ד אם 260ותיכונן ואפילו וכו'. ספיקא וספק ספק אלא שאינו לומר זמן 261תמצא וכמה וכמה .

מקדשינו  בית ומקום קדשנו עיר ירושלים בטוב לראות ולאחריו, שני פסח .262לפני
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ואף  במנ"ח. פירש וכן ראשון. פסח בזמן במצב תלוי ומיעוט רוב
אין  הטהורים, על עודפות ונשים טהורין ומחצה טמאין שבמחצה
שהנשים  "מפני ה"ג) שם (רמב"ם השני את גם עושים הטמאים
את  עושין מחצה ואין מחצה הטמאים ונמצאו רשות, שני ב[פסח]
ב' בה יש ראשון בפסח דהדחי' ובהקדם - הפי' עכצ"ל - השני"
ופרט  שני, לפסח אז ונתחייב נדחה ראשון, מפסח נדחה פרטים:
שני  ב[פסח] "שהנשים - בנשים ראשון) פסח (בזמן אינו השני
"נדחין" ולא השני" את עושין מחצה "ואין דמסיים והא רשות".

"עושין". זו הלכה כל כלשון הוא - הפרק) (כבתחילת
סע"ב.247) סו, פסחים
שהי'248) למי  ראשון  בפסח נאנס שבין מהחילוק להעיר

וכו'. דיחוי גדרי ה"ב). פ"ה שם (רמב"ם טמא
סרל"ו.249) יו"ד סופר חתם שו"ת וראה פ"ו. ופרח כפתור
קפא).250) ע' שם (אג"ק הנ"ל מכתב ראה
(251137 ע' חכ"ח לקו"ש רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. .43 הערה
ק"פ.252) הל' סוף רמב"ם ב. צה, פסחים

דוחה.253) ד"ה א נא, יומא תוס' גם וראה שם. פסחים מאירי
משמע  שני", לפסח ראשון פסח בין "מה שם הרמב"ם מל' אבל -
שני  בפסח גדר הוא בטומאה, בא אינו שני דפסח שהדין קצת

ביחיד). שבא מפני (ולא עצמו מצד
שם.254) פסחים
מכתב 255) וראה לסופו. קרוב שפ מצוה המנ"ח כמ"ש ודלא

ואילך). קעט ע' שם (אג"ק הנ"ל
ביהב"ח.256) בבניית תלוי' ק"פ דהקרבת הנ"ל בירוש' וכ"מ

תו"ש  ק'. מע' סוף כללים בשד"ח שנסמנו בס' ראה בזה השקו"ט
קנה). ע' (חי"ב בא

ואילך).257) קפא ס"ע שם (אג"ק הנ"ל מכתב ראה
ה"א.258) פ"ה שם רמב"ם
ה"ב.259) שם
הנ"ל 260) כבמכתב ראשון לפסח בנוגע שכ"ה וק"ו וכ"ש

ואילך). קעח ע' שם (אג"ק
ואילך).261) קעז ס"ע שם (אג"ק הנ"ל מכתב ראה
ר):262) ע' ח"ל (אג"ק ה'תשל"ה אייר י"ג מכתב ראה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.ÁÏ,לשני ראשון מפסח שנדחו שאלו מה הטעם יובן התשובה, ענין הוא שני שפסח הנ"ל עלֿפי
הדברים  בכל בניסן בט"ו מחוייבים הם גם שהרי בניסן, בי"ד הפסח את שהקריבו אלו על הוספה להם יש
אין  עומדים שבעליֿתשובה שבמקום מכיון כי - אייר שבחודש הפסח להם נוסף ועוד ראשון, שבפסח

בו  לעמוד יכולים גמורים בעליֿתשובה 263צדיקים – לשני ראשון מפסח שנדחו באלו הוספה ישנה לכן ,
צדיקים. - במועדו הפסח את שהקריבו אלו על -

מנחמכם" הוא אנכי ד"אנכי לנחמה נזכה שבקרוב השםֿיתברך, שלמעלה 264ויתן אנכי, פעמים ב' ,
אלקיך" הוי' שנאמר 125מ"אנכי צדיקים) (על בעליֿתשובה כמעלת - אחת) פעם (אנכי 265דמתןֿתורה

משיח  עלֿידי והשלימה, האמיתית בגאולה - פעמים) ב' אנכי (אנכי פשעיך" מוחה הוא אנכי "אנכי בהם
דידן. בעגלא ממש, בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.ËÏ:שני בפסח ענין עוד ישנו

לעשות  יכלו ולא אדם לנפש טמאים היו אשר אנשים "ויהי כתובים: של בפשוטם הקושיא ובהקדים
במועדו" ה' קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה אדם, לנפש טמאים אנחנו גו' ויאמרו גו' הרי 266הפסח -

צריך  היה ואםֿכן הפסח", לעשות יכלו ש"לא לכך הטעם הוא אדם" לנפש טמאים ש"אנחנו העובדה
ש  באופן דיבורם סגנון אדם",zexnlלהיות לנפש טמאים ולא mewnÎlknש"אנחנו כו'", נגרע "למה

נגרע"? "למה שלכן טעם הוא אדם" לנפש טמאים ש"אנחנו

פעם  דובר טמאים 267וכבר ש"אנחנו שכיון היתה שטענתם - מקרא של בפשוטו הענין בביאור בארוכה
מצד d'גו'" ieeiv:"'גו הקריב לבלתי נגרע "למה לכן ,

הקריב  לבלתי נגרע "למה טענה להם היתה לא ה'), ציווי בגלל (ולא מרצונם הטומאה היתה אילו
שום  להם היתה לא להקריב, שלא להם אומר הקב"ה היה ואףֿעלֿפי ֿכן טהורים, היו אם ואפילו גו'".

הנני" - חפצתי לא ה' יאמר כה "אם שכן ;268טענה,

עוסקין  ש"היו או יוסף, של ארונו שנשאו - ה' ציווי שקיימו בגלל היתה הטומאה שסיבת כיון אבל
מהמשכן) אותם (להוציא ואביהוא" במועדו 269בנדב ה' קרבן להקריב אפשרות להם להיות צריכה היתה -

ישראל. בני משאר פחות לא נגרע", "למה ועלֿכלֿפנים ישראל, בני כל כמו

דוקא: הפסח לענין בשייכות נאמר זה וענין

"למה  הקושיא וכמו התורה, בשכל מקום להם שיש בתורה קושיות ישנן - כט) (סעיף לעיל כאמור
לפועל בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל הלכות. כמה ממנה שלמדים ועד מהתורה, חלק שזהו eaygzdנגרע" `l
שני. פסח להם שניתן אלא ישראל, בני כל עם יחד פסח קרבן הקריבו לא ואכן זו, בקושיא

פסח  לקרבן בשייכות נאמר - התורה שכל ֿ פי על שהם קושיות עם אפילו מתחשבים שלא - זה וענין
"תעבדון  - העבודה ענין הוא בזה וההתחלה לד), סעיף (כנ"ל ישראל עם לידת הוא הפסח ענין כי דוקא,

עול' ה'קבלת ענין שזהו האלקים", .270את

***
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המצב.. נשתנה תשכ"ח.. אחש"פ בשיחת להשקו"ט.. "בהמשך
קרוב  באייר בי"ד או בער"פ להיות שלא מקום אין גם ולכן

לירות"ו".
תש"ט 263) סה"מ (וראה ה"ד פ"ז תשובה הל' הרמב"ם פסק

בהערה). 183 ע'
יב.264) נא, ישעי'
סה,265) ש"ש דרושי ד. מה, נצבים לקו"ת וראה כה. מג, שם

ג.
וֿז.266) ט, בהעלותך
וש"נ.267) .298 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
פקודי.268) ס"פ לאדהאמ"צ ביאוה"ז וראה כו. טו, שמואלֿב
ואילך.269) סע"א כה, סוכה
(המו"ל).270) הסיום חסר



לט g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

(עלֿידי  רוב נעשו - שני פסח ולזמן מיעוט, הנדחים היו ראשון פסח בזמן באם גםֿכן ונפקאֿמינה -
- בזה) וכיוצא בינתיים שנתגיירו גרים

ש  היינו - שנדחה דזה הוא dxezdועוד זה כל – לשני מראשון הפסח עשיית את (ואוסרת) דוחה
את  ועושים שני, לפסח נדחים אין מתים, טמאי הם  כאשר פנים: בשני והוא בציבור. ולא דוקא ב"איש"

(בטומאה) בראשון להם 247הפסח ואין הפסח מעשיית לגמרי הן נדחים וכו', זבים טמאי הם וכאשר .
שני. לפסח הדחיה ענין ראשון בפסח  ישנו לא בציבור כי שני , בפסח תקנה

בענין הוא לציבור יחיד בין שההפרש הנ"ל הדברים כנים dxezdואם ziigc ציבור דוחה התורה שאין ,
צדדית  סיבה מצד הפסח את הציבור עשו לא שאם לומר יש – שני בנידוןֿדידן 248לפסח וכמו ,

כי  שני. בפסח הם חייבים התורה, עיכוב מצד ולא האומות, יד מפני הוא בראשון הפסח שאיֿעשיית
mvraשאינן בזה רק לציבור, יחיד בין חילוק מפורש מצאנו לא שני דפסח ראשון oigcpהענין בפסח

יודא). רבי לדעת (ואפילו והירושלמי הבבלי מסקנת בין מחלוקת אין - ועלֿפיֿזה כנ"ל. שני, לפסח
ברובן  הגמרא נקט בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא ש"היכא מה גםֿכן יומתק ועלֿפיֿזה

אחרת. סיבה מצד היתה הפסח כשאיֿעשייתן ולא דוקא, זבין

.ÊÏ דפריש יחיאל) רבי - גורסין (ויש הר"ח לדעת הזה 249והנה בזמן (פסח) קרבנות דמקריבין ,250,
מתים  טמאי שכולנו אף כי חסֿושלום. יתמהמה אם גם הוא שני דפסח פסח 251החיוב יודא רבי לדעת -

הטומאה  את דוחה אינו שני דפסח הפסקֿדין עלֿפי וגם הטומאה. את דוחה יש 252שני הנ"ל עלֿדרך ,
דוחה  אינו שני דפסח הא דיעות, שלכמה [נוסף כי בטומאה. גם שני פסח מקריבין שבנידוןֿדידן לומר,
גם  מפניו נדחית טומאה אין והיחיד שני), לפסח נדחה ציבור אין (שהרי ביחיד שבא לפי הוא טומאה

ראשון  "מפני253בפסח הוא הטומאה את דוחה אינו שני שפסח מה שהטעם מכיון ,[eizigc d`neh יחזור
בטומאה" כש 254ויעשה דוקא שזהו לומר, ויש ,dxezd" וכהלשון לעשותו dxezdדחתו, עליו חזרה

הקריב 254בטהרה" שלא היכא אבל כו'). חזרה שהתורה מפני ניתן שני פסח ענין דכל - לפרש שיש (אף
בטומאה  גם שני פסח עושה צדדית, סיבה מצד ראשון .255פסח

הזה  בזמן פסח להקריב האוסרין שרבו ובמיוחד מהנ"ל, בכמה צריךֿעיון שעדיין אף ודחו 256והנה
לירושלים  סמוך מיל ט"ו בתוך באייר בי"ד להיות ולא להמנע יש עניותֿדעתי לפי – המתירין ,257ראיות

הלכה  פסק שהרמב"ם - רבי ולדעת כנ"ל, עכשיו, גם דפסח החיוב ישנו מפריש, הר"ח שלדעת כיון
כרת  עליו וחייבין עצמו בפני רגל הוא שני פסח - הראב"ד 258כמותו ולשיטת בי"ד 259, שהיה מי גם

תיבנה  לירושלים לנסוע שלא ומכלֿשכן דרבי. אליבא בשני כשהזיד כרת חייב רחוקה, בדרך בניסן
אייר  לי"ד אם 260ותיכונן ואפילו וכו'. ספיקא וספק ספק אלא שאינו לומר זמן 261תמצא וכמה וכמה .

מקדשינו  בית ומקום קדשנו עיר ירושלים בטוב לראות ולאחריו, שני פסח .262לפני
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ואף  במנ"ח. פירש וכן ראשון. פסח בזמן במצב תלוי ומיעוט רוב
אין  הטהורים, על עודפות ונשים טהורין ומחצה טמאין שבמחצה
שהנשים  "מפני ה"ג) שם (רמב"ם השני את גם עושים הטמאים
את  עושין מחצה ואין מחצה הטמאים ונמצאו רשות, שני ב[פסח]
ב' בה יש ראשון בפסח דהדחי' ובהקדם - הפי' עכצ"ל - השני"
ופרט  שני, לפסח אז ונתחייב נדחה ראשון, מפסח נדחה פרטים:
שני  ב[פסח] "שהנשים - בנשים ראשון) פסח (בזמן אינו השני
"נדחין" ולא השני" את עושין מחצה "ואין דמסיים והא רשות".

"עושין". זו הלכה כל כלשון הוא - הפרק) (כבתחילת
סע"ב.247) סו, פסחים
שהי'248) למי  ראשון  בפסח נאנס שבין מהחילוק להעיר

וכו'. דיחוי גדרי ה"ב). פ"ה שם (רמב"ם טמא
סרל"ו.249) יו"ד סופר חתם שו"ת וראה פ"ו. ופרח כפתור
קפא).250) ע' שם (אג"ק הנ"ל מכתב ראה
(251137 ע' חכ"ח לקו"ש רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. .43 הערה
ק"פ.252) הל' סוף רמב"ם ב. צה, פסחים

דוחה.253) ד"ה א נא, יומא תוס' גם וראה שם. פסחים מאירי
משמע  שני", לפסח ראשון פסח בין "מה שם הרמב"ם מל' אבל -
שני  בפסח גדר הוא בטומאה, בא אינו שני דפסח שהדין קצת

ביחיד). שבא מפני (ולא עצמו מצד
שם.254) פסחים
מכתב 255) וראה לסופו. קרוב שפ מצוה המנ"ח כמ"ש ודלא

ואילך). קעט ע' שם (אג"ק הנ"ל
ביהב"ח.256) בבניית תלוי' ק"פ דהקרבת הנ"ל בירוש' וכ"מ

תו"ש  ק'. מע' סוף כללים בשד"ח שנסמנו בס' ראה בזה השקו"ט
קנה). ע' (חי"ב בא

ואילך).257) קפא ס"ע שם (אג"ק הנ"ל מכתב ראה
ה"א.258) פ"ה שם רמב"ם
ה"ב.259) שם
הנ"ל 260) כבמכתב ראשון לפסח בנוגע שכ"ה וק"ו וכ"ש

ואילך). קעח ע' שם (אג"ק
ואילך).261) קעז ס"ע שם (אג"ק הנ"ל מכתב ראה
ר):262) ע' ח"ל (אג"ק ה'תשל"ה אייר י"ג מכתב ראה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.ÁÏ,לשני ראשון מפסח שנדחו שאלו מה הטעם יובן התשובה, ענין הוא שני שפסח הנ"ל עלֿפי
הדברים  בכל בניסן בט"ו מחוייבים הם גם שהרי בניסן, בי"ד הפסח את שהקריבו אלו על הוספה להם יש
אין  עומדים שבעליֿתשובה שבמקום מכיון כי - אייר שבחודש הפסח להם נוסף ועוד ראשון, שבפסח

בו  לעמוד יכולים גמורים בעליֿתשובה 263צדיקים – לשני ראשון מפסח שנדחו באלו הוספה ישנה לכן ,
צדיקים. - במועדו הפסח את שהקריבו אלו על -

מנחמכם" הוא אנכי ד"אנכי לנחמה נזכה שבקרוב השםֿיתברך, שלמעלה 264ויתן אנכי, פעמים ב' ,
אלקיך" הוי' שנאמר 125מ"אנכי צדיקים) (על בעליֿתשובה כמעלת - אחת) פעם (אנכי 265דמתןֿתורה

משיח  עלֿידי והשלימה, האמיתית בגאולה - פעמים) ב' אנכי (אנכי פשעיך" מוחה הוא אנכי "אנכי בהם
דידן. בעגלא ממש, בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.ËÏ:שני בפסח ענין עוד ישנו

לעשות  יכלו ולא אדם לנפש טמאים היו אשר אנשים "ויהי כתובים: של בפשוטם הקושיא ובהקדים
במועדו" ה' קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה אדם, לנפש טמאים אנחנו גו' ויאמרו גו' הרי 266הפסח -

צריך  היה ואםֿכן הפסח", לעשות יכלו ש"לא לכך הטעם הוא אדם" לנפש טמאים ש"אנחנו העובדה
ש  באופן דיבורם סגנון אדם",zexnlלהיות לנפש טמאים ולא mewnÎlknש"אנחנו כו'", נגרע "למה

נגרע"? "למה שלכן טעם הוא אדם" לנפש טמאים ש"אנחנו

פעם  דובר טמאים 267וכבר ש"אנחנו שכיון היתה שטענתם - מקרא של בפשוטו הענין בביאור בארוכה
מצד d'גו'" ieeiv:"'גו הקריב לבלתי נגרע "למה לכן ,

הקריב  לבלתי נגרע "למה טענה להם היתה לא ה'), ציווי בגלל (ולא מרצונם הטומאה היתה אילו
שום  להם היתה לא להקריב, שלא להם אומר הקב"ה היה ואףֿעלֿפי ֿכן טהורים, היו אם ואפילו גו'".

הנני" - חפצתי לא ה' יאמר כה "אם שכן ;268טענה,

עוסקין  ש"היו או יוסף, של ארונו שנשאו - ה' ציווי שקיימו בגלל היתה הטומאה שסיבת כיון אבל
מהמשכן) אותם (להוציא ואביהוא" במועדו 269בנדב ה' קרבן להקריב אפשרות להם להיות צריכה היתה -

ישראל. בני משאר פחות לא נגרע", "למה ועלֿכלֿפנים ישראל, בני כל כמו

דוקא: הפסח לענין בשייכות נאמר זה וענין

"למה  הקושיא וכמו התורה, בשכל מקום להם שיש בתורה קושיות ישנן - כט) (סעיף לעיל כאמור
לפועל בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל הלכות. כמה ממנה שלמדים ועד מהתורה, חלק שזהו eaygzdנגרע" `l
שני. פסח להם שניתן אלא ישראל, בני כל עם יחד פסח קרבן הקריבו לא ואכן זו, בקושיא

פסח  לקרבן בשייכות נאמר - התורה שכל ֿ פי על שהם קושיות עם אפילו מתחשבים שלא - זה וענין
"תעבדון  - העבודה ענין הוא בזה וההתחלה לד), סעיף (כנ"ל ישראל עם לידת הוא הפסח ענין כי דוקא,

עול' ה'קבלת ענין שזהו האלקים", .270את

***
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המצב.. נשתנה תשכ"ח.. אחש"פ בשיחת להשקו"ט.. "בהמשך
קרוב  באייר בי"ד או בער"פ להיות שלא מקום אין גם ולכן

לירות"ו".
תש"ט 263) סה"מ (וראה ה"ד פ"ז תשובה הל' הרמב"ם פסק

בהערה). 183 ע'
יב.264) נא, ישעי'
סה,265) ש"ש דרושי ד. מה, נצבים לקו"ת וראה כה. מג, שם

ג.
וֿז.266) ט, בהעלותך
וש"נ.267) .298 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
פקודי.268) ס"פ לאדהאמ"צ ביאוה"ז וראה כו. טו, שמואלֿב
ואילך.269) סע"א כה, סוכה
(המו"ל).270) הסיום חסר
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.Ó- הפסח ענין כל וזהו תורה", דיברה בנים ארבעה "כנגד - הבנים בענין היא הפסח חג התחלת
לבנך" ש"הבן ,271"והגדת הוא הסדר הנה התירוץ, את גם) אלא הקושיא, את רק (לא יודע הבן כאשר וגם

לו" פתח "את הנה לשאול", יודע "שאינו לבן בנוגע שאפילו ועד לו, עונים ואז "והגדת 183שואל", לא -
הקדמת  ללא לו לומר (ולא לשאול יבוא שעלֿידיֿזה – דייקא לו" "פתח אלא לו", "אמור או לו"

הוא  גם וישאל לשאול", יודע "אינו להיות שיחדל היא שהכוונה והיינו, .272שאלתו),

לבן  גם מתייחסים שבליתֿברירה בזה רואים - שואל" "הבן - הפסח בחג הבנים ענין חשיבות וגודל
עסקינן" לא ש"ברשיעי הוא בתורה הסדר כלל, שבדרך שאףֿעלֿפי והיינו, ֿ 273הרשע. ועלֿאחתֿכמה ,

שיחדל  עליו לפעול ההשתדלות מלוא את מקדישים הפסח בחג הנה השני... הכסא את לו להגיש וכמה
השפעת  על שנוסף (והיינו, ממנו שיושפע כדי החכם, לבן בסמיכות אותו שמושיבים ועד רשע, להיות
מאביו). מאשר יותר עוד החכם מהבן השפעה לקבל יכול לפעמים כי החכם. מחבירו גם יושפע אביו,

.‡Ó שכתוב מה בזהר 28ועלֿפי וכמבואר נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך אתין 274"כימי ש"כל
על  להדגשה בנוגע גם הוא שכן מובן הרי - לעתידֿלבוא גם יהיו מצרים ביציאת שהיו וגבוראן" ונסין

גו'" הגברים נא "לכו טען פרעה כאשר (שהרי מצרים ביציאת שהיתה הבנים משה 275ענין לו השיב ,
נלך" גו' ובבנותינו בבנינו גו' נפלאות".276"בנערינו ד"אראנו בזמן גם יהיה שכך  ,(

ירעו  "לא היעוד יקויים המשיח שבביאת - אחרוןֿשלֿפסח) (בהפטרת הגאולה בנבואת שמצינו וכפי
קדשי" הר בכל ישחיתו בם"50ולא נוהג קטן "ונער זה: על והסימן ,277" שגם והיינו, ,xrp נער רק ולא ,"

"נער אלא לחינוך, שהגיע נער עלֿכלֿפנים או בם".ohwחכם, "נוהג יהיה הוא גם - "

בכתוב  שממשיך כפי מזה, צפעוני 278ויתירה מאורת ועל פתן חור על היונק) (תינוק יונק  "ושעשע :
גם  אלא קטן", "נער רק לא היינו, יוזק), ולא ידו שם (יושיט גו'" ידו אמו) משדי הנגמל (תינוק גמול
רק  - ו"גמול" ש"יונק" אלא יניקה); ירחי כ"ד (במשך "יונק" ואפילו ("גמול"), אמו משדי הנגמל תינוק
שלא  בלבד זו לא - לברֿמצוה) עד אמו משדי שנגמל (מאז קטן" "נער ואילו כו', מהנחש יזוקו לא

בם" "נוהג שיהיה זאת, עוד אלא מהם, ניזוק .279יהיה

.·Ó שהרמב"ם שאףֿעלֿפי בישעיהו 280ולהעיר, שנאמר ש"זה משל 277כותב כבש.. עם זאב וגר
הנה: - משלים" הם המשיח, בענין הדברים באלו כיוצא כל וכן וחידה..

בתורה  "והלא הראב"ד: עליו השיג כבר פסוק 281א) שגם לומר ואין הארץ". מן רעה חיה והשבתי
הרמב"ם  דברי את לתרץ שרוצים (כפי משל אלא אינו "רבי 282זה בספרא: פלוגתא בזה יש שהרי - (

בלבד, משל אלא זה אין ואם יזוקו", שלא משביתן אומר שמעון רבי העולם, מן מעבירם אומר יהודה
תנאים  פלוגתת בזה שתהיה שייך .283לא

בזהר  מפורש ז"ל 284ב) רבותינו שאמרו שעבוד 285שמה אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין
והנפלאות  הנסים כל יהיו ישראל  בני לשאר בנוגע אבל הארץ, לעמי בנוגע רק זה הרי בלבד", מלכיות

- הגאולה בנבואת .oheytkשנימנו

כהפוסקים  הלכה למקובלים, פוסקים בין מחלוקת יש שכאשר הכלל שידוע ישנו 286ואףֿעלֿפי הרי ,
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ח.271) יג, בא
(272- מנחם (תורת סי"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(254 ע' חנ"ב התוועדויות
וש"נ.273) א. ו, יומא ראה
א.274) ט, ח"ב
יא.275) יו"ד, בא
ט.276) שם,
ו.277) יא, ישעי'
(ובמצו"ד).278) ח שם,

מנחם 279) (תורת ואילך סל"ו תשכ"ד אחש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 342 ע' חל"ט התוועדויות -

רפי"ב.280) מלכים הל'
ו.281) כו, בחוקותי
שם.282) רדב"ז ראה
(283.193 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה
(ברע"מ).284) א קכה, ח"ג
וש"נ.285) ב. לד, ברכות
וש"נ.286) סכ"ח. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

חמץ  מכירת הלכות בריש הזקן רבינו שכותב כפי נוסף, ש"הרבה 287כלל המכירה), שטר לנוסח (בנוגע
כו'", לסמוך אין ודאי ולזאת ז"ל.. האחרונים בימי עדיין הדפוס לאור יצאו לא ז"ל הראשונים מספרים
אחר  באופן הזקן רבינו פוסק ולכן כמותם, פוסקים היו הראשונים, דברי רואים האחרונים היו אילו כי
וכאשר  מסויים, באופן הרווחת הדעה היתה שבתחילה בגמרא, גם שמצינו וכפי לפניֿזה. שנהגו מכמו

כמקודם. ופסקו חזרו אזי אחר, באופן פסקו דנא שמקדמת זמן לאחר נתברר

לעניננו: ובנוגע

חיבורא  "בהאי כי הגאולה, קודם - שלאחריֿזה בזמנים רק שנתגלה הזהר, מספר מביא אינו הרמב"ם
ברחמים" גלותא מן ביה יפקון הזהר.. ספר דאיהו הזהר,288דילך ספר שנתגלה שלאחרי מובן, ומזה .

כידוע  קבלה, שלמד הראב"ד, עליו חלק גופא הרמב"ם שבזמן (ובפרט הרמב"ם כדברי אינה המסקנא
ההם  מהימים ישראל ימי ֿ 289בדברי ועלֿאחתֿכמה האחרונים, בדברי מקומות בכמה שמוכח כפי אלא ,(

"אשפוך  עד בם", נוהג קטן ונער וגו' כבש עם זאב ד"וגר הענינים פרטי שכל וחסידות, בקבלה וכמה
ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל על רוחי הם290את הרי ,mheytk291.

.‚Ó הגלות משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלויה העתידה שהגאולה פעמים כמה המדובר ,76ועלֿפי
דלעתידֿלבוא  ההנהגה תלויה ובזה הגלות, זמן במשך גם להיות צריך זה מעין שעלֿכלֿפנים מובן, הרי

מדה" כנגד הגמרא 292ב"מדה גם 293(כדברי ששייך כפי - בטיל") לא במדה בטילה, דמדה "אף ֿעלֿגב
ישראל: ילדי לחינוך בנוגע

מתחיל  משהתינוק לפניֿזה, עוד הרי - לחינוך משהגיע מתחיל דין עלֿפי החינוך שחיוב אףֿעלֿפי
תורה  מלמדו אביו בגמר 294לדבר, הוא לדבר מתחיל שהתינוק הזמן והרי החינוך), במצות נכלל זה (וגם

" - היניקה אמו).lenbזמן משדי הנגמל (תינוק "

" - שנולד משעה לפניֿזה, עוד הנה ישיר, באופן החינוך על החינוך wpeiונוסף ענין כבר ישנו - "
שייך  אינו שהילד אףֿעלֿפי כי למהוי, כדבעי היא הבית הנהגת שכללות עלֿידיֿזה – ישיר באופן שלא
שהנהגת  היא האמת הרי לכאורה, אליו נוגעת אינה ההורים שהנהגת כך הבחנה, של לענינים עדיין

הראשון  מהרגע לילד נוגעת .295ההורים

שמלים  קטורה בני כמו (לא ללידתו השמיני ביום מיד שקיומה - מילה ממצות גם שמוכח וכפי
בבשרכם" "בריתי נעשית אז שכבר צריכה 296לאחריֿזה), המילה היתה ובאמת לשינוי. ניתן שאינו באופן

הרמב"ם  (כדברי הגוף חלישות מפני זאת לעשות שאיֿאפשר אלא השמיני, יום לפני ומזה 297להיות ,(
המילה. נעשית שבו השמיני ליום הכנה הם הראשונים הימים ששבעת מובן,

למול, כשרה שלכן דמיא", דמהילא "כמאן אלא מילה, ממצות פטורה שאינה - לאשה בנוגע [וכן
ימול" "המול בכלל שהיא אחרים")296כיון ימול מהול שהוא אצלה 298("מי יש בלידתה מיד ואדרבה, ,

השמיני  ליום עד להמתין צורך מבלי המילה, ].299ענין

ופסח  מילה מלבד כרת, עונש אין מצוותֿעשה לכל שבנוגע הטעם מבואר :300ועלֿפיֿזה
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תנג).287) ע' - החדשה (בהוצאה פסח הל' לאחרי נדפסו
סקמ"ג. סי"ג סקפ"ט שלו חיו"ד בשו"ע גם וראה

סכ"ו.288) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ג"כ 289) (נדפסה ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת ראה

ועו  עה"ח). לקונטרס ד.בהוספה
א.290) ג, יואל
וש"נ.291) .56 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.292) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
שם.293) סוטה

יט.294) יא, עקב ספרי א. מב, סוכה
(295- מנחם  (תורת סנ"א תשכ"ד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .43 ע' ח"נ .(358 ע' חל"ט התוועדויות
יג.296) יז, לךֿלך
ספמ"ט.297) ח"ג מו"נ
(ובפירש"י).298) א כז, ע"ז
וש"נ.299) .238 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
אחש"פ 300) שיחת גם וראה בתחילתה. כריתות משנה

וש"נ. .(263 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ג תשכ"א



מי g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.Ó- הפסח ענין כל וזהו תורה", דיברה בנים ארבעה "כנגד - הבנים בענין היא הפסח חג התחלת
לבנך" ש"הבן ,271"והגדת הוא הסדר הנה התירוץ, את גם) אלא הקושיא, את רק (לא יודע הבן כאשר וגם

לו" פתח "את הנה לשאול", יודע "שאינו לבן בנוגע שאפילו ועד לו, עונים ואז "והגדת 183שואל", לא -
הקדמת  ללא לו לומר (ולא לשאול יבוא שעלֿידיֿזה – דייקא לו" "פתח אלא לו", "אמור או לו"

הוא  גם וישאל לשאול", יודע "אינו להיות שיחדל היא שהכוונה והיינו, .272שאלתו),

לבן  גם מתייחסים שבליתֿברירה בזה רואים - שואל" "הבן - הפסח בחג הבנים ענין חשיבות וגודל
עסקינן" לא ש"ברשיעי הוא בתורה הסדר כלל, שבדרך שאףֿעלֿפי והיינו, ֿ 273הרשע. ועלֿאחתֿכמה ,

שיחדל  עליו לפעול ההשתדלות מלוא את מקדישים הפסח בחג הנה השני... הכסא את לו להגיש וכמה
השפעת  על שנוסף (והיינו, ממנו שיושפע כדי החכם, לבן בסמיכות אותו שמושיבים ועד רשע, להיות
מאביו). מאשר יותר עוד החכם מהבן השפעה לקבל יכול לפעמים כי החכם. מחבירו גם יושפע אביו,

.‡Ó שכתוב מה בזהר 28ועלֿפי וכמבואר נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך אתין 274"כימי ש"כל
על  להדגשה בנוגע גם הוא שכן מובן הרי - לעתידֿלבוא גם יהיו מצרים ביציאת שהיו וגבוראן" ונסין

גו'" הגברים נא "לכו טען פרעה כאשר (שהרי מצרים ביציאת שהיתה הבנים משה 275ענין לו השיב ,
נלך" גו' ובבנותינו בבנינו גו' נפלאות".276"בנערינו ד"אראנו בזמן גם יהיה שכך  ,(

ירעו  "לא היעוד יקויים המשיח שבביאת - אחרוןֿשלֿפסח) (בהפטרת הגאולה בנבואת שמצינו וכפי
קדשי" הר בכל ישחיתו בם"50ולא נוהג קטן "ונער זה: על והסימן ,277" שגם והיינו, ,xrp נער רק ולא ,"

"נער אלא לחינוך, שהגיע נער עלֿכלֿפנים או בם".ohwחכם, "נוהג יהיה הוא גם - "

בכתוב  שממשיך כפי מזה, צפעוני 278ויתירה מאורת ועל פתן חור על היונק) (תינוק יונק  "ושעשע :
גם  אלא קטן", "נער רק לא היינו, יוזק), ולא ידו שם (יושיט גו'" ידו אמו) משדי הנגמל (תינוק גמול
רק  - ו"גמול" ש"יונק" אלא יניקה); ירחי כ"ד (במשך "יונק" ואפילו ("גמול"), אמו משדי הנגמל תינוק
שלא  בלבד זו לא - לברֿמצוה) עד אמו משדי שנגמל (מאז קטן" "נער ואילו כו', מהנחש יזוקו לא

בם" "נוהג שיהיה זאת, עוד אלא מהם, ניזוק .279יהיה

.·Ó שהרמב"ם שאףֿעלֿפי בישעיהו 280ולהעיר, שנאמר ש"זה משל 277כותב כבש.. עם זאב וגר
הנה: - משלים" הם המשיח, בענין הדברים באלו כיוצא כל וכן וחידה..

בתורה  "והלא הראב"ד: עליו השיג כבר פסוק 281א) שגם לומר ואין הארץ". מן רעה חיה והשבתי
הרמב"ם  דברי את לתרץ שרוצים (כפי משל אלא אינו "רבי 282זה בספרא: פלוגתא בזה יש שהרי - (

בלבד, משל אלא זה אין ואם יזוקו", שלא משביתן אומר שמעון רבי העולם, מן מעבירם אומר יהודה
תנאים  פלוגתת בזה שתהיה שייך .283לא

בזהר  מפורש ז"ל 284ב) רבותינו שאמרו שעבוד 285שמה אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין
והנפלאות  הנסים כל יהיו ישראל  בני לשאר בנוגע אבל הארץ, לעמי בנוגע רק זה הרי בלבד", מלכיות

- הגאולה בנבואת .oheytkשנימנו

כהפוסקים  הלכה למקובלים, פוסקים בין מחלוקת יש שכאשר הכלל שידוע ישנו 286ואףֿעלֿפי הרי ,
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ח.271) יג, בא
(272- מנחם (תורת סי"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(254 ע' חנ"ב התוועדויות
וש"נ.273) א. ו, יומא ראה
א.274) ט, ח"ב
יא.275) יו"ד, בא
ט.276) שם,
ו.277) יא, ישעי'
(ובמצו"ד).278) ח שם,

מנחם 279) (תורת ואילך סל"ו תשכ"ד אחש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 342 ע' חל"ט התוועדויות -

רפי"ב.280) מלכים הל'
ו.281) כו, בחוקותי
שם.282) רדב"ז ראה
(283.193 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה
(ברע"מ).284) א קכה, ח"ג
וש"נ.285) ב. לד, ברכות
וש"נ.286) סכ"ח. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

חמץ  מכירת הלכות בריש הזקן רבינו שכותב כפי נוסף, ש"הרבה 287כלל המכירה), שטר לנוסח (בנוגע
כו'", לסמוך אין ודאי ולזאת ז"ל.. האחרונים בימי עדיין הדפוס לאור יצאו לא ז"ל הראשונים מספרים
אחר  באופן הזקן רבינו פוסק ולכן כמותם, פוסקים היו הראשונים, דברי רואים האחרונים היו אילו כי
וכאשר  מסויים, באופן הרווחת הדעה היתה שבתחילה בגמרא, גם שמצינו וכפי לפניֿזה. שנהגו מכמו

כמקודם. ופסקו חזרו אזי אחר, באופן פסקו דנא שמקדמת זמן לאחר נתברר

לעניננו: ובנוגע

חיבורא  "בהאי כי הגאולה, קודם - שלאחריֿזה בזמנים רק שנתגלה הזהר, מספר מביא אינו הרמב"ם
ברחמים" גלותא מן ביה יפקון הזהר.. ספר דאיהו הזהר,288דילך ספר שנתגלה שלאחרי מובן, ומזה .

כידוע  קבלה, שלמד הראב"ד, עליו חלק גופא הרמב"ם שבזמן (ובפרט הרמב"ם כדברי אינה המסקנא
ההם  מהימים ישראל ימי ֿ 289בדברי ועלֿאחתֿכמה האחרונים, בדברי מקומות בכמה שמוכח כפי אלא ,(

"אשפוך  עד בם", נוהג קטן ונער וגו' כבש עם זאב ד"וגר הענינים פרטי שכל וחסידות, בקבלה וכמה
ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל על רוחי הם290את הרי ,mheytk291.

.‚Ó הגלות משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלויה העתידה שהגאולה פעמים כמה המדובר ,76ועלֿפי
דלעתידֿלבוא  ההנהגה תלויה ובזה הגלות, זמן במשך גם להיות צריך זה מעין שעלֿכלֿפנים מובן, הרי

מדה" כנגד הגמרא 292ב"מדה גם 293(כדברי ששייך כפי - בטיל") לא במדה בטילה, דמדה "אף ֿעלֿגב
ישראל: ילדי לחינוך בנוגע

מתחיל  משהתינוק לפניֿזה, עוד הרי - לחינוך משהגיע מתחיל דין עלֿפי החינוך שחיוב אףֿעלֿפי
תורה  מלמדו אביו בגמר 294לדבר, הוא לדבר מתחיל שהתינוק הזמן והרי החינוך), במצות נכלל זה (וגם

" - היניקה אמו).lenbזמן משדי הנגמל (תינוק "

" - שנולד משעה לפניֿזה, עוד הנה ישיר, באופן החינוך על החינוך wpeiונוסף ענין כבר ישנו - "
שייך  אינו שהילד אףֿעלֿפי כי למהוי, כדבעי היא הבית הנהגת שכללות עלֿידיֿזה – ישיר באופן שלא
שהנהגת  היא האמת הרי לכאורה, אליו נוגעת אינה ההורים שהנהגת כך הבחנה, של לענינים עדיין

הראשון  מהרגע לילד נוגעת .295ההורים

שמלים  קטורה בני כמו (לא ללידתו השמיני ביום מיד שקיומה - מילה ממצות גם שמוכח וכפי
בבשרכם" "בריתי נעשית אז שכבר צריכה 296לאחריֿזה), המילה היתה ובאמת לשינוי. ניתן שאינו באופן

הרמב"ם  (כדברי הגוף חלישות מפני זאת לעשות שאיֿאפשר אלא השמיני, יום לפני ומזה 297להיות ,(
המילה. נעשית שבו השמיני ליום הכנה הם הראשונים הימים ששבעת מובן,

למול, כשרה שלכן דמיא", דמהילא "כמאן אלא מילה, ממצות פטורה שאינה - לאשה בנוגע [וכן
ימול" "המול בכלל שהיא אחרים")296כיון ימול מהול שהוא אצלה 298("מי יש בלידתה מיד ואדרבה, ,

השמיני  ליום עד להמתין צורך מבלי המילה, ].299ענין

ופסח  מילה מלבד כרת, עונש אין מצוותֿעשה לכל שבנוגע הטעם מבואר :300ועלֿפיֿזה
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תנג).287) ע' - החדשה (בהוצאה פסח הל' לאחרי נדפסו
סקמ"ג. סי"ג סקפ"ט שלו חיו"ד בשו"ע גם וראה

סכ"ו.288) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ג"כ 289) (נדפסה ההקדמות לשער הרח"ו הקדמת ראה

ועו  עה"ח). לקונטרס ד.בהוספה
א.290) ג, יואל
וש"נ.291) .56 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.292) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
שם.293) סוטה

יט.294) יא, עקב ספרי א. מב, סוכה
(295- מנחם  (תורת סנ"א תשכ"ד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .43 ע' ח"נ .(358 ע' חל"ט התוועדויות
יג.296) יז, לךֿלך
ספמ"ט.297) ח"ג מו"נ
(ובפירש"י).298) א כז, ע"ז
וש"נ.299) .238 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
אחש"פ 300) שיחת גם וראה בתחילתה. כריתות משנה

וש"נ. .(263 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ג תשכ"א



g"kyz'dמב ,gqt ly oexg` zgiy

עולם" "ברית של באופן הקדושה עם התקשרות לפעול ענינה מילה (ורק 296מצות הלידה מרגע החל
החיות. ענין לכללות נוגעת מילה שמצות מובן, ומזה השמיני). יום עד ממתינים הגוף חלישות מצד

החיות. היפך - הכרת ענין הוא מילה מצות קיום העדר על העונש ולכן,

גםֿכן  קשור זה הרי ולכן לד), סעיף (כנ"ל ישראל עם לידת היתה שבו לפסח, בנוגע ועלֿדרךֿזה
החיות. נקודת עם

ממצרים  בצאתם ישראל לבני שניתנו המצוות שתי - לפסח מילה מצות בין השייכות גם "דם וזוהי ,
שנאמר  מילה.. ודם דמים"301פסח בשני בדמייך, "כל 302מתבוססת שהרי במילה, תלויה הפסח ואכילת ,

בו" יאכל לא .303ערל

כו', מהעולם להתפעל שלא - "יונק" ואפילו מ"גמול" החל החינוך, ענין להיות צריך כזה ובאופן
ינהיגו  שהם ולא חבריו, את להנהיג בם", "נוהג יהיה שהוא קטן", ל"נער בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

כו'. אותו

בנייהו  "אקרויי והבנות, הבנים בחינוך שמתעסקות אלו שהן - ישראל נשי עלֿידי נעשה זה וענין
כו'" כנישתא קדשי"304לבי "הר אל המוליכה בדרך שילכו באופן שהנשים 50, מצרים, ביציאת כמו ,

תחילה" הכירוהו ש"הם תינוקות העמידו הדור שבאותו .119הצדקניות

קדשי" הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא היעוד לקיום ההכנה "נודה 50וזוהי שאז העתידה, בגאולה ,
כו'" גאולתנו על חדש שיר המדרש 63לך מדברי ב'תוספות' כמובא זכר, לשון חדש" "שיר ש"כל 56,

שאין  גאולה זכר, של באופן תהיה שהגאולה כיון זכר", דלשון דלעתיד משירה חוץ נקבה, לשון השירות
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - גלות אחריה

***

.„Ó.נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‰Ó יציאת בין קשר ישנו נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי שכיון פעמים כמה דובר
של  באופן ממצרים היציאה היתה זכו" ש"אילו ז"ל רבותינו ממאמר וכמובן העתידה, לגאולה מצרים

גלות  אחריה שאין יציאת 305גאולה שזכירת לאידך, וכן העתידה. לגאולה שייכת מצרים שיציאת והיינו, ,
המשיח" לימות להביא חייך, ימי "כל לעתידֿלבוא, גם להיות צריכה עלֿפי 306מצרים – יזכירו אז שגם ,

עלֿכלֿפנים). דטפל (באופן מצרים יציאת – תורה

ה  - ובכללות העתידה, וגאולה מצרים יציאת – הענינים ב' ישנם גופא בפסח שגם מובן, ימים ומזה
החיתום" אחר הולך (ש"הכל דפסח האחרונים והימים מצרים, גאולת עם קשורים דפסח )307הראשונים

העתידה  הגאולה עם .308קשורים

נאמרה  ופרטות כללות שהתורה הענינים 309וכיון שני ישנם גופא, דפסח הראשונים בימים הנה -310:
שלכן  העתידה, הגאולה עם קשורים האחרונים כוסות וב' מצרים, יציאת עם קשורים ראשונים כוסות ב'

אליהו" של "כוסו מוזגים המזון ברכת שקודם המנהג לפי ובפרט חמתך", "שפוך אז מבשר 311אומרים ,
העתידה. הגאולה על בפשטות שקאי בירושלים", הבאה "לשנה בהכרזה הסדר לסיום ועד הגאולה,
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ו.301) טז, יחזקאל
ו.302) יב, בא ופירש"י מכילתא
מח.303) שם,
וש"נ.304) א. יז, ברכות
וש"נ.305) .230 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
(במשנה).306) סע"ב יב, משם הגש"פ,
א.307) שם,

ה'ש"ת 308) קיץ (סה"ש ס"ג ה'ש"ת אחש"פ ליל שיחת ראה
- מנחם (תורת סכ"ה דאשתקד אחש"פ שיחת גם וראה .(72 ע'

וש"נ. .(370 ע' חמ"ט התוועדויות
וש"נ.309) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
התוועדויות 310) - מנחם (תורת הנ"ל אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .236 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת .(369 ס"ע שם
וש"נ.311) שם. התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

קרובה  הכנה - העתידה הגאולה עם שקשורים דפסח, האחרונים לימים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
משיח" "סעודת באחרוןֿשלֿפסח אוכלים שלכן של 1לגאולה, באופן בא משיח של שענינו והיינו, ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי כבשרו. ובשר דם שנעשית ֿ 312אכילה, ואחרוןֿשל לשביעיֿשלֿפסח בנוגע
כולה. השנה כל על לגאולה ההכנה ענין את לוקחים שמהם פסח,

.ÂÓ,"ב"חוצה אפילו ומקום, מקום בכל המעיינות להפיץ חוצה, המעיינות הפצת - היא לזה וההכנה
גו'" הוי' את דעה הארץ ש"מלאה הרחבה,50באופן מתוך זה ציווי לקיים הדרושים הכחות ניתנו ובוודאי ,

חרותנו". ב"זמן עומדים שהרי חירות, של באופן

האלקים  את ד"תעבדון בענין הסיום היה מצרים" מארץ צאתך שב"ימי דכשם - בזה הענין וכללות
הזה" ההר תורה 127על טעמי יתגלו שאז מהגלות, ביציאה גם כך דמתןֿתורה, ענין שזהו ענין 22, שזהו ,

משיח. של תורתו

ישראל, לארץ יהודים ששלחו עלֿידיֿזה היתה בגשמיות בזה ההתחלה

דגאולה  אתחלתא של ענין חסֿושלום זה שאין ומובן עדיי 313- בעומק ; ממש, בגלות אנו נמצאים ן
הרמב"ם  כפסקֿדין – תהיה דגאולה" "אתחלתא ואילו ומכופל, כפול בחושך לאחרי 10הגלות, רק -

ישראל". נדחי "וקבץ לאחריֿזה ורק במקומו", מקדש ובנה ישראל.. כל ויכוף דוד.. מבית מלך ש"יעמוד
צרכו" כדי ושותה ד"אוכל ומצב מעמד להיות צריך גופא שבגלות אלא בגלות, עדיין נמצאים אז, ועד

כד). סעיף (כנ"ל

זכו" חיים ד"טועמיה הענין כבר ישנו הגלות בזמן שעוד שבת,314וכשם בערב השבת מאכלי טעימת ,
הזהר  כלשון והשגה, הבנה של באופן התורה פנימיות גילוי הרחבה,315עלֿידי של ובאופן "יתפרנסון", :

החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו ש"בדורות באמרו, האריז"ל, עלֿידי התחיל שזה ,316כפי
מתוך  המעיינות בהפצת שהתעסק דורנו, לנשיא ועד וכו' הזקן ורבינו הבעלֿשםֿטוב עלֿידי ֿ זה ולאחרי

גו'" ארץ מירכתי  "וקבצתים גלויות, לקיבוץ בנוגע גם הוא כן - בנין 217מסירותֿנפש לאחרי שיהיה ,
שחלק  עלֿידיֿזה זכו", חיים ד"טועמיה הענין בזה שיש הרמב"ם), בדברי הברור (כפסקֿדין ביתֿהמקדש 

האדמה. בעבודת ומתעסקים ישראל, לארץ והגיעו כבר יצאו מהם

לבטח  "וישבתם היעוד אצלם שיקויים ישראל כלל בתוככי השםֿיתברך אותם יברך ובכן:
הארץ"317בארצכם" מן רעה חיה והשבתי  גו' בארץ שלום "ונתתי קוממיות"281, אתכם -"ואולך ועד ,318.

קדשו" זרוע הוי' ש"חשף אלא גלות"), אין טיף ("טיף הגלות בעמקי עדיין נמצאים בינתיים 319אמנם,

האריז"ל  אודות ויטאל חיים רבי שכתב כפי תורת 289- גילוי אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק כתב וכן ,
חב"ד  חסידות ותורת הבעלֿשםֿטוב עלֿידי הכללית צריך 320החסידות בעקבותיו, שהולך חסיד כל ולכן ,

ובוודאי  לבב, וטוב שמחה מתוך זאת ולעשות במיוחד, התורה פנימיות והפצת התורה בהפצת להתעסק
ומבלבלים. המטרידים הענינים מכל חירות מתוך זאת לעשות שיוכלו הוי' ברכת תומשך

ולפ  לחרות", "מעבדות אותנו ויוציא צדקנו משיח שיבוא נזכה "משעבוד ועלֿידיֿזה - ניֿזה
ממש.321לגאולה" בקרוב ,
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(312(240 ע' תשי"א (סה"מ ס"ב תרצ"ה אחש"פ שיחת ראה
אחש"פ  שיחת גם וראה חג. אסרו ניסן, כג יום" ב"היום נעתק -

.(312 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם (תורת סט"ו תשכ"ג
וש"נ.313) .213 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.314) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
התוועדויות 315) - מנחם תורת גם וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ. .83 ע' ריש ח"נ

ב).316) (קמב, 288 שבהערה אגה"ק
ה.317) כו, בחוקותי
יג.318) שם,
יו"ד.319) נב, ישעי'
וש"נ.320) שיג. ע' ח"ד שלו אג"ק
סי"ז.321) לעיל ראה



מג g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

עולם" "ברית של באופן הקדושה עם התקשרות לפעול ענינה מילה (ורק 296מצות הלידה מרגע החל
החיות. ענין לכללות נוגעת מילה שמצות מובן, ומזה השמיני). יום עד ממתינים הגוף חלישות מצד

החיות. היפך - הכרת ענין הוא מילה מצות קיום העדר על העונש ולכן,

גםֿכן  קשור זה הרי ולכן לד), סעיף (כנ"ל ישראל עם לידת היתה שבו לפסח, בנוגע ועלֿדרךֿזה
החיות. נקודת עם

ממצרים  בצאתם ישראל לבני שניתנו המצוות שתי - לפסח מילה מצות בין השייכות גם "דם וזוהי ,
שנאמר  מילה.. ודם דמים"301פסח בשני בדמייך, "כל 302מתבוססת שהרי במילה, תלויה הפסח ואכילת ,

בו" יאכל לא .303ערל

כו', מהעולם להתפעל שלא - "יונק" ואפילו מ"גמול" החל החינוך, ענין להיות צריך כזה ובאופן
ינהיגו  שהם ולא חבריו, את להנהיג בם", "נוהג יהיה שהוא קטן", ל"נער בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

כו'. אותו

בנייהו  "אקרויי והבנות, הבנים בחינוך שמתעסקות אלו שהן - ישראל נשי עלֿידי נעשה זה וענין
כו'" כנישתא קדשי"304לבי "הר אל המוליכה בדרך שילכו באופן שהנשים 50, מצרים, ביציאת כמו ,

תחילה" הכירוהו ש"הם תינוקות העמידו הדור שבאותו .119הצדקניות

קדשי" הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא היעוד לקיום ההכנה "נודה 50וזוהי שאז העתידה, בגאולה ,
כו'" גאולתנו על חדש שיר המדרש 63לך מדברי ב'תוספות' כמובא זכר, לשון חדש" "שיר ש"כל 56,

שאין  גאולה זכר, של באופן תהיה שהגאולה כיון זכר", דלשון דלעתיד משירה חוץ נקבה, לשון השירות
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - גלות אחריה

***

.„Ó.נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‰Ó יציאת בין קשר ישנו נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי שכיון פעמים כמה דובר
של  באופן ממצרים היציאה היתה זכו" ש"אילו ז"ל רבותינו ממאמר וכמובן העתידה, לגאולה מצרים

גלות  אחריה שאין יציאת 305גאולה שזכירת לאידך, וכן העתידה. לגאולה שייכת מצרים שיציאת והיינו, ,
המשיח" לימות להביא חייך, ימי "כל לעתידֿלבוא, גם להיות צריכה עלֿפי 306מצרים – יזכירו אז שגם ,

עלֿכלֿפנים). דטפל (באופן מצרים יציאת – תורה

ה  - ובכללות העתידה, וגאולה מצרים יציאת – הענינים ב' ישנם גופא בפסח שגם מובן, ימים ומזה
החיתום" אחר הולך (ש"הכל דפסח האחרונים והימים מצרים, גאולת עם קשורים דפסח )307הראשונים

העתידה  הגאולה עם .308קשורים

נאמרה  ופרטות כללות שהתורה הענינים 309וכיון שני ישנם גופא, דפסח הראשונים בימים הנה -310:
שלכן  העתידה, הגאולה עם קשורים האחרונים כוסות וב' מצרים, יציאת עם קשורים ראשונים כוסות ב'

אליהו" של "כוסו מוזגים המזון ברכת שקודם המנהג לפי ובפרט חמתך", "שפוך אז מבשר 311אומרים ,
העתידה. הגאולה על בפשטות שקאי בירושלים", הבאה "לשנה בהכרזה הסדר לסיום ועד הגאולה,
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ו.301) טז, יחזקאל
ו.302) יב, בא ופירש"י מכילתא
מח.303) שם,
וש"נ.304) א. יז, ברכות
וש"נ.305) .230 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
(במשנה).306) סע"ב יב, משם הגש"פ,
א.307) שם,

ה'ש"ת 308) קיץ (סה"ש ס"ג ה'ש"ת אחש"פ ליל שיחת ראה
- מנחם (תורת סכ"ה דאשתקד אחש"פ שיחת גם וראה .(72 ע'

וש"נ. .(370 ע' חמ"ט התוועדויות
וש"נ.309) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
התוועדויות 310) - מנחם (תורת הנ"ל אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .236 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת .(369 ס"ע שם
וש"נ.311) שם. התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

g"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

קרובה  הכנה - העתידה הגאולה עם שקשורים דפסח, האחרונים לימים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
משיח" "סעודת באחרוןֿשלֿפסח אוכלים שלכן של 1לגאולה, באופן בא משיח של שענינו והיינו, ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי כבשרו. ובשר דם שנעשית ֿ 312אכילה, ואחרוןֿשל לשביעיֿשלֿפסח בנוגע
כולה. השנה כל על לגאולה ההכנה ענין את לוקחים שמהם פסח,

.ÂÓ,"ב"חוצה אפילו ומקום, מקום בכל המעיינות להפיץ חוצה, המעיינות הפצת - היא לזה וההכנה
גו'" הוי' את דעה הארץ ש"מלאה הרחבה,50באופן מתוך זה ציווי לקיים הדרושים הכחות ניתנו ובוודאי ,

חרותנו". ב"זמן עומדים שהרי חירות, של באופן

האלקים  את ד"תעבדון בענין הסיום היה מצרים" מארץ צאתך שב"ימי דכשם - בזה הענין וכללות
הזה" ההר תורה 127על טעמי יתגלו שאז מהגלות, ביציאה גם כך דמתןֿתורה, ענין שזהו ענין 22, שזהו ,

משיח. של תורתו

ישראל, לארץ יהודים ששלחו עלֿידיֿזה היתה בגשמיות בזה ההתחלה

דגאולה  אתחלתא של ענין חסֿושלום זה שאין ומובן עדיי 313- בעומק ; ממש, בגלות אנו נמצאים ן
הרמב"ם  כפסקֿדין – תהיה דגאולה" "אתחלתא ואילו ומכופל, כפול בחושך לאחרי 10הגלות, רק -

ישראל". נדחי "וקבץ לאחריֿזה ורק במקומו", מקדש ובנה ישראל.. כל ויכוף דוד.. מבית מלך ש"יעמוד
צרכו" כדי ושותה ד"אוכל ומצב מעמד להיות צריך גופא שבגלות אלא בגלות, עדיין נמצאים אז, ועד

כד). סעיף (כנ"ל

זכו" חיים ד"טועמיה הענין כבר ישנו הגלות בזמן שעוד שבת,314וכשם בערב השבת מאכלי טעימת ,
הזהר  כלשון והשגה, הבנה של באופן התורה פנימיות גילוי הרחבה,315עלֿידי של ובאופן "יתפרנסון", :

החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו ש"בדורות באמרו, האריז"ל, עלֿידי התחיל שזה ,316כפי
מתוך  המעיינות בהפצת שהתעסק דורנו, לנשיא ועד וכו' הזקן ורבינו הבעלֿשםֿטוב עלֿידי ֿ זה ולאחרי

גו'" ארץ מירכתי  "וקבצתים גלויות, לקיבוץ בנוגע גם הוא כן - בנין 217מסירותֿנפש לאחרי שיהיה ,
שחלק  עלֿידיֿזה זכו", חיים ד"טועמיה הענין בזה שיש הרמב"ם), בדברי הברור (כפסקֿדין ביתֿהמקדש 

האדמה. בעבודת ומתעסקים ישראל, לארץ והגיעו כבר יצאו מהם

לבטח  "וישבתם היעוד אצלם שיקויים ישראל כלל בתוככי השםֿיתברך אותם יברך ובכן:
הארץ"317בארצכם" מן רעה חיה והשבתי  גו' בארץ שלום "ונתתי קוממיות"281, אתכם -"ואולך ועד ,318.

קדשו" זרוע הוי' ש"חשף אלא גלות"), אין טיף ("טיף הגלות בעמקי עדיין נמצאים בינתיים 319אמנם,

האריז"ל  אודות ויטאל חיים רבי שכתב כפי תורת 289- גילוי אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק כתב וכן ,
חב"ד  חסידות ותורת הבעלֿשםֿטוב עלֿידי הכללית צריך 320החסידות בעקבותיו, שהולך חסיד כל ולכן ,

ובוודאי  לבב, וטוב שמחה מתוך זאת ולעשות במיוחד, התורה פנימיות והפצת התורה בהפצת להתעסק
ומבלבלים. המטרידים הענינים מכל חירות מתוך זאת לעשות שיוכלו הוי' ברכת תומשך

ולפ  לחרות", "מעבדות אותנו ויוציא צדקנו משיח שיבוא נזכה "משעבוד ועלֿידיֿזה - ניֿזה
ממש.321לגאולה" בקרוב ,
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(312(240 ע' תשי"א (סה"מ ס"ב תרצ"ה אחש"פ שיחת ראה
אחש"פ  שיחת גם וראה חג. אסרו ניסן, כג יום" ב"היום נעתק -

.(312 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם (תורת סט"ו תשכ"ג
וש"נ.313) .213 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.314) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
התוועדויות 315) - מנחם תורת גם וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ. .83 ע' ריש ח"נ

ב).316) (קמב, 288 שבהערה אגה"ק
ה.317) כו, בחוקותי
יג.318) שם,
יו"ד.319) נב, ישעי'
וש"נ.320) שיג. ע' ח"ד שלו אג"ק
סי"ז.321) לעיל ראה



g"kyz'dמד ,gqt ly oexg` zgiy

כאן  "עד עתה יכריזו ולכן, חמתך". "שפוך התיבות על ניגון תיקנו לא לעתֿעתה אמר:] [ואחרֿכך
הפסוק  על ניגון וינגנו ג'", לתוכן 322כוס דומה שתוכנו צדיק", קרנות תרוממנה אגדע, רשעים קרני "וכל

חמתך". "שפוך הפסוק

ד']. כוס מתחיל ואילך ומכאן ג', כוס כאן עד להכריז: [וצוה

***

.ÊÓ"יעקב ל"נחלת השייך הניגון - הוא ד' לכוס המתאים כדברי 323הניגון מצרים", בלי "נחלה ,
בו 324הגמרא  שכתוב כיעקב אלא כו' כיצחק ולא כו' כאברהם "לא :325zvxte,"ונגבה וצפונה וקדמה ימה

כו'" הוא ומשוכלל ש"בנוי השלישי, ביתֿהמקדש עם גם [וקשור משיח על רבותינו 233דקאי כמאמר ,
עליו 326ז"ל  בית"], שקראו כיעקב אלא שדה.. בו שכתוב כיצחק ולא הר.. בו שכתוב כאברהם "לא

לפניהם".327נאמר  הפורץ "עלה

דרעוין" "רעוא של לזמן גם שייך זה שענין שעדיין 328ובפרט דכיון עתה, בו שעומדים הזמן שזהו -
" - כפול" ש"מזמורו השבת, יום עדיין זה הרי מעריב, התפללו xiyלא xenfn"השבת .329ליום

בנגינות ב"למנצח גם הוא שכן xiyולהעיר, xenfn"330'צדק ה'צמח מביא זה שעל שכתב 331, מה
הדרוש  מעולם היא שנשמתו עליו שאמר האריז"ל, (תלמיד מאד 332האלשיך נכבד (ש"הוא זה ש"מזמור ,(

אשר 333כנודע" שנית, לישראל. טוב ברכת שפע אחד, דברים. שני יוכללו אז המשיח.. ימות על ידבר (
הראשונה, על מזמור שיר, מזמור אמר הדברים ב' ועל מישור, עמים ישפוט כי בעולם יתברך שמו יתקדש
הנשמות", של שיר הוא ושיר המלאכים, של שיר הוא ש"מזמור צדק', ה'צמח ומבאר השנית", על שיר

(במאמר  לעיל שנתבאר מה עלֿדרך – הענינים שני התאחדות עלֿידי אחד, שיר אודות 334ונעשה (
ברכת  שפע שנמשך ובאופן וגוף, נשמה הבהמית, ונפש האלקית נפש והכלים, האורות של ההתאחדות
להתקיים  שעתידים היעודים כל לקיום ועד העולם, לכל - ועלֿידם האלשיך), (כדברי לישראל טוב

אחד" שכם ד"לעבדו באופן שתהיה לבוא, העתידה "ופרצת".335בגאולה הניגון עתה ינגנו לכך, ובהתאם .

פעמים), ג' – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה [אחרֿכך
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

הנאספים  לכל הקדושה בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה מעריב תפלת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של מ"כוס שיחיו

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו, טרם
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יא.322) עה, תהלים
יד.323) נח, ישעי'
ואילך.324) סע"א קיח, שבת
יד.325) כח, ויצא
ועוד.326) מהרש"א. ובחדא"ג א פח, פסחים
יד 327) פפ"ה, ב"ר ספס"ג. בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה

שם. ובפירש"י
סע"ב.328) פח, זח"ב
שם.329) תהלים ובמדרש א צב, תהלים

דש"פ 330) יהונתן לו ויאמר ד"ה גם וראה סז*. מזמור תהלים
ואילך). 326 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה שמיני

רכו.331) ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים אוה"ת
גם 332) וראה אלשיך. משה ר' ערך (להחיד"א) שה"ג ראה

וש"נ. .144 ע' ריש חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת
למזמור.333) ה"כותרת" לשון
(334- מנחם (תורת ואילך פ"ח - צאתך כימי ד"ה

ואילך). 271 ס"ע חנ"ב התוועדויות
(335.10 שבהערה רמב"ם וראה ט. ג, צפני'

.l"end - .(ezligza `"g oqip `"i n"dq d`x) df xenfn xnel eligzd ef dpy oqip `"iay xirdl (*

gqtd bg zegiy ihewlf jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙·˘· ÏÁ˘ ·ÂË ÌÂÈ· Ï"ÊÁ ˙˜˙

נבדל  הוא שבהם יחודיים ענינים יש חג בכל
שנה. בכל פסח, לגבי גם כך האחרים. מהחגים
ניכרת  שאז בשבת, זו, כבשנה חל, הוא כאשר ובמיוחד

להלן. שיוסבר כפי החגים, משאר יחודיותו יותר

טוב 1בגמרא  ב"יום בשופר תוקעים שאין נאמר,
חייבין  "הכל כי בשבת", להיות שחל השנה ראש של
יטלנו  שמא גזירה בקיאין... הכל ואין שופר בתקיעת
אמות  ד' ויעבירנו ללמוד הבקי אצל ויוליכנו בידו

הגמרא  שם ומסיימת הרבים". טעמא 2ברשות "והיינו :
שמא  – סיבה שמאותה דמגילה", טעמא והיינו דלולב
בשבת, שחל בסוכות הלולב את נוטלים אין – יעבירנו

בשבת. שחל בפורים המגילה את קוראים ואין

ה"אחרונים" לגזור,3שואלים היה צריך זה לפי :
מצה  יאכלו לא בשבת שחל בפסח שגם לכאורה,
ההגדה, את יאמרו ולא כוסות, ארבע ישתו לא ומרור,
ארבע  ושתיית והמרור המצה לגבי כאשר ובמיוחד

הלכות יש zehxetneהכוסות zeax בשופר מאשר יותר ,
שאיֿהבקיאות  בלולב, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ובמגילה,

ברכתו" או "נענועו לגבי הוא ?4בו

.·
ÌÈ˙·‰ Ï‡ ÌÈ‡È˜·‰ ÌÈÎÏÂ‰ ÁÒÙ·

זו  לשאלה התשובות :5בין

שאינם  אלו של בתיהם אל הבקיאים הלכו בפסח
את  עמם ולומר הסדר, את עבורם לערוך כדי בקיאים,

אצל 6ההגדה  ילך "שמא החשש בפסח קיים אין ולכן .
ללמוד" .7הבקי

מובן: אינו זה תירוץ אך

שהם  להראות שמתביישים אנשים יש בודאי א)
אנשים  ובמיוחד בהלכות, בקיאים ואינם הארץ עמי
ואל  וכדומה, ההגדה את לומר יודעים זאת שבכל

החשש  קיים כך, ואם באים. הבקיאים אין אלו אנשים
mdiabl?ללמוד הבקי אל בחשאי ילכו שהם ,

החשש  קיים בפסח גם שבפשטות, יוצא, זה לפי ב)
נהגו  דין שבית שמפני אלא זו, תקנה לקבוע היה וצריך

זו גזירה גזרו לא הבתים, אל שליחים .lretaלשלוח
הוא זה דבר cgeinאך yecig,לפחות או, שהגמרא, ,

ואילו  לציינו. צריכים היו ה"ראשונים", הגמרא, מפרשי
אלא  דלעיל, הסיבה או זו קושיה מוזכרת אין בפועל

ב"אחרונים"! רק

.‚
ÏÚÂÙ· ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÎÏ‰‰ „ÂÓÈÏ

ה"אחרונים" בדברי מופיע נוסף :8תירוץ

שחלים  ובסוכות השנה שבראש חכמים, תקנת

אינה  הלולב, על יברכו ולא בשופר יתקעו לא בשבת
לולב, ונטילת שופר תקיעת מצות את לחלוטין עוקרת

אפשר בשבת גם אלו,cenllכי מצוות של ההלכות את

כאילו  עולה בתורת העוסק עולה".9aixwdוכל

נשים  גם חייבות הפסח במצוות וכיון 10ואילו ,
תורה zexehtשנשים יקבעו 11מתלמוד שאם יוצא, ,

לחלוטין. הנשים אצל אלו מצוות תבוטלנה זו, תקנה

רבה  שגזירת שה"חידוש", לומר, אפשר זה לפי

בגמרא  מופיע אינו בשבת, שחל בפסח קיימת אינה
כאשר  רק זו תקנה נקבעה מלכתחילה כי וב"ראשונים",
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ב.1) כט, ר"ה
ב.2) ד, מגילה ב. מב, בסוכה גם וכ"ה
לשאלתות 3) שאלה העמק ס"ה. ח"א ד' מהדורא ומשיב שואל

סכ"א. סז שאלתא
סע"ב.4) שם סוכה רש"י
שם.5) שאלה העמק
סתפ"ד.6) או"ח טור פסחים. מס' סוף רי"ף ראה
ומשום 7) כ"כ, לצאת דרך אין שבלילה שם, שאלה בהעמק תירוץ עוד

שגם  לחדש רוצה זו סברא (וע"פ בלילה שהם וכו' במצה גזרו לא הכי
מצד  היא הגזירה ועיקר שבת, בליל לקרות בעצם מותר הי' במגילה

עיי"ש).meiayהקריאה ,
לבקי  ילך בודאי וכו' מצה י"ח לצאת בכדי – כי כן, לומר קשה אבל

שימורים. ליל שהוא ובפרט בלילה. גם

בהקדמה.8) פלאצקי) דן מאיר (להר' ישראל ָחמדת
רק9) (שלא שם במנחות רבא דעת לפי ובפרט א. קי, eli`kמנחות

ש" אלא) jixvהקריב, epi`."'כו עולה לא
הל'10) אדה"ז שו"ע וראה למצה. בנוגע – ב מג, פסחים

ש" סכ"ה סתע"ב בין lkפסח חילוק אין זה בלילה הנוהגות המצות
לנשים". אנשים

ספ"א.11) לאדה"ז ת"ת הל' ב. כט, קידושין
הרי  – שם) ת"ת (הל' להן הצריכות הלכות ללמוד שחייבות ואף
עד  אלו הלכות להן צריכות אין שוב בפסח, אלו ממצוות יפטרון באם

הבאה. לשנה
י"ל  מזו שלהן ויתירה שהלימוד דמכיון ההלכות), ילמדו באם (גם

שהוא היינו המעשה, את לידע בכדי רק –lthהוא מצוה הכשר מעין
באנשים). (משא"כ עצמה מהמצוה פוטר זה אין
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כאן  "עד עתה יכריזו ולכן, חמתך". "שפוך התיבות על ניגון תיקנו לא לעתֿעתה אמר:] [ואחרֿכך
הפסוק  על ניגון וינגנו ג'", לתוכן 322כוס דומה שתוכנו צדיק", קרנות תרוממנה אגדע, רשעים קרני "וכל

חמתך". "שפוך הפסוק

ד']. כוס מתחיל ואילך ומכאן ג', כוס כאן עד להכריז: [וצוה

***

.ÊÓ"יעקב ל"נחלת השייך הניגון - הוא ד' לכוס המתאים כדברי 323הניגון מצרים", בלי "נחלה ,
בו 324הגמרא  שכתוב כיעקב אלא כו' כיצחק ולא כו' כאברהם "לא :325zvxte,"ונגבה וצפונה וקדמה ימה

כו'" הוא ומשוכלל ש"בנוי השלישי, ביתֿהמקדש עם גם [וקשור משיח על רבותינו 233דקאי כמאמר ,
עליו 326ז"ל  בית"], שקראו כיעקב אלא שדה.. בו שכתוב כיצחק ולא הר.. בו שכתוב כאברהם "לא

לפניהם".327נאמר  הפורץ "עלה

דרעוין" "רעוא של לזמן גם שייך זה שענין שעדיין 328ובפרט דכיון עתה, בו שעומדים הזמן שזהו -
" - כפול" ש"מזמורו השבת, יום עדיין זה הרי מעריב, התפללו xiyלא xenfn"השבת .329ליום

בנגינות ב"למנצח גם הוא שכן xiyולהעיר, xenfn"330'צדק ה'צמח מביא זה שעל שכתב 331, מה
הדרוש  מעולם היא שנשמתו עליו שאמר האריז"ל, (תלמיד מאד 332האלשיך נכבד (ש"הוא זה ש"מזמור ,(

אשר 333כנודע" שנית, לישראל. טוב ברכת שפע אחד, דברים. שני יוכללו אז המשיח.. ימות על ידבר (
הראשונה, על מזמור שיר, מזמור אמר הדברים ב' ועל מישור, עמים ישפוט כי בעולם יתברך שמו יתקדש
הנשמות", של שיר הוא ושיר המלאכים, של שיר הוא ש"מזמור צדק', ה'צמח ומבאר השנית", על שיר

(במאמר  לעיל שנתבאר מה עלֿדרך – הענינים שני התאחדות עלֿידי אחד, שיר אודות 334ונעשה (
ברכת  שפע שנמשך ובאופן וגוף, נשמה הבהמית, ונפש האלקית נפש והכלים, האורות של ההתאחדות
להתקיים  שעתידים היעודים כל לקיום ועד העולם, לכל - ועלֿידם האלשיך), (כדברי לישראל טוב

אחד" שכם ד"לעבדו באופן שתהיה לבוא, העתידה "ופרצת".335בגאולה הניגון עתה ינגנו לכך, ובהתאם .

פעמים), ג' – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה [אחרֿכך
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

הנאספים  לכל הקדושה בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה מעריב תפלת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של מ"כוס שיחיו

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו, טרם
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יא.322) עה, תהלים
יד.323) נח, ישעי'
ואילך.324) סע"א קיח, שבת
יד.325) כח, ויצא
ועוד.326) מהרש"א. ובחדא"ג א פח, פסחים
יד 327) פפ"ה, ב"ר ספס"ג. בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה

שם. ובפירש"י
סע"ב.328) פח, זח"ב
שם.329) תהלים ובמדרש א צב, תהלים

דש"פ 330) יהונתן לו ויאמר ד"ה גם וראה סז*. מזמור תהלים
ואילך). 326 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה שמיני

רכו.331) ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים אוה"ת
גם 332) וראה אלשיך. משה ר' ערך (להחיד"א) שה"ג ראה

וש"נ. .144 ע' ריש חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת
למזמור.333) ה"כותרת" לשון
(334- מנחם (תורת ואילך פ"ח - צאתך כימי ד"ה

ואילך). 271 ס"ע חנ"ב התוועדויות
(335.10 שבהערה רמב"ם וראה ט. ג, צפני'

.l"end - .(ezligza `"g oqip `"i n"dq d`x) df xenfn xnel eligzd ef dpy oqip `"iay xirdl (*

gqtd bg zegiy ihewlf jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
˙·˘· ÏÁ˘ ·ÂË ÌÂÈ· Ï"ÊÁ ˙˜˙

נבדל  הוא שבהם יחודיים ענינים יש חג בכל
שנה. בכל פסח, לגבי גם כך האחרים. מהחגים
ניכרת  שאז בשבת, זו, כבשנה חל, הוא כאשר ובמיוחד

להלן. שיוסבר כפי החגים, משאר יחודיותו יותר

טוב 1בגמרא  ב"יום בשופר תוקעים שאין נאמר,
חייבין  "הכל כי בשבת", להיות שחל השנה ראש של
יטלנו  שמא גזירה בקיאין... הכל ואין שופר בתקיעת
אמות  ד' ויעבירנו ללמוד הבקי אצל ויוליכנו בידו

הגמרא  שם ומסיימת הרבים". טעמא 2ברשות "והיינו :
שמא  – סיבה שמאותה דמגילה", טעמא והיינו דלולב
בשבת, שחל בסוכות הלולב את נוטלים אין – יעבירנו

בשבת. שחל בפורים המגילה את קוראים ואין

ה"אחרונים" לגזור,3שואלים היה צריך זה לפי :
מצה  יאכלו לא בשבת שחל בפסח שגם לכאורה,
ההגדה, את יאמרו ולא כוסות, ארבע ישתו לא ומרור,
ארבע  ושתיית והמרור המצה לגבי כאשר ובמיוחד

הלכות יש zehxetneהכוסות zeax בשופר מאשר יותר ,
שאיֿהבקיאות  בלולב, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ובמגילה,

ברכתו" או "נענועו לגבי הוא ?4בו

.·
ÌÈ˙·‰ Ï‡ ÌÈ‡È˜·‰ ÌÈÎÏÂ‰ ÁÒÙ·

זו  לשאלה התשובות :5בין

שאינם  אלו של בתיהם אל הבקיאים הלכו בפסח
את  עמם ולומר הסדר, את עבורם לערוך כדי בקיאים,

אצל 6ההגדה  ילך "שמא החשש בפסח קיים אין ולכן .
ללמוד" .7הבקי

מובן: אינו זה תירוץ אך

שהם  להראות שמתביישים אנשים יש בודאי א)
אנשים  ובמיוחד בהלכות, בקיאים ואינם הארץ עמי
ואל  וכדומה, ההגדה את לומר יודעים זאת שבכל

החשש  קיים כך, ואם באים. הבקיאים אין אלו אנשים
mdiabl?ללמוד הבקי אל בחשאי ילכו שהם ,

החשש  קיים בפסח גם שבפשטות, יוצא, זה לפי ב)
נהגו  דין שבית שמפני אלא זו, תקנה לקבוע היה וצריך

זו גזירה גזרו לא הבתים, אל שליחים .lretaלשלוח
הוא זה דבר cgeinאך yecig,לפחות או, שהגמרא, ,

ואילו  לציינו. צריכים היו ה"ראשונים", הגמרא, מפרשי
אלא  דלעיל, הסיבה או זו קושיה מוזכרת אין בפועל

ב"אחרונים"! רק

.‚
ÏÚÂÙ· ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÎÏ‰‰ „ÂÓÈÏ

ה"אחרונים" בדברי מופיע נוסף :8תירוץ

שחלים  ובסוכות השנה שבראש חכמים, תקנת

אינה  הלולב, על יברכו ולא בשופר יתקעו לא בשבת
לולב, ונטילת שופר תקיעת מצות את לחלוטין עוקרת

אפשר בשבת גם אלו,cenllכי מצוות של ההלכות את

כאילו  עולה בתורת העוסק עולה".9aixwdוכל

נשים  גם חייבות הפסח במצוות וכיון 10ואילו ,
תורה zexehtשנשים יקבעו 11מתלמוד שאם יוצא, ,

לחלוטין. הנשים אצל אלו מצוות תבוטלנה זו, תקנה

רבה  שגזירת שה"חידוש", לומר, אפשר זה לפי

בגמרא  מופיע אינו בשבת, שחל בפסח קיימת אינה
כאשר  רק זו תקנה נקבעה מלכתחילה כי וב"ראשונים",
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ב.1) כט, ר"ה
ב.2) ד, מגילה ב. מב, בסוכה גם וכ"ה
לשאלתות 3) שאלה העמק ס"ה. ח"א ד' מהדורא ומשיב שואל

סכ"א. סז שאלתא
סע"ב.4) שם סוכה רש"י
שם.5) שאלה העמק
סתפ"ד.6) או"ח טור פסחים. מס' סוף רי"ף ראה
ומשום 7) כ"כ, לצאת דרך אין שבלילה שם, שאלה בהעמק תירוץ עוד

שגם  לחדש רוצה זו סברא (וע"פ בלילה שהם וכו' במצה גזרו לא הכי
מצד  היא הגזירה ועיקר שבת, בליל לקרות בעצם מותר הי' במגילה

עיי"ש).meiayהקריאה ,
לבקי  ילך בודאי וכו' מצה י"ח לצאת בכדי – כי כן, לומר קשה אבל

שימורים. ליל שהוא ובפרט בלילה. גם

בהקדמה.8) פלאצקי) דן מאיר (להר' ישראל ָחמדת
רק9) (שלא שם במנחות רבא דעת לפי ובפרט א. קי, eli`kמנחות

ש" אלא) jixvהקריב, epi`."'כו עולה לא
הל'10) אדה"ז שו"ע וראה למצה. בנוגע – ב מג, פסחים

ש" סכ"ה סתע"ב בין lkפסח חילוק אין זה בלילה הנוהגות המצות
לנשים". אנשים

ספ"א.11) לאדה"ז ת"ת הל' ב. כט, קידושין
הרי  – שם) ת"ת (הל' להן הצריכות הלכות ללמוד שחייבות ואף
עד  אלו הלכות להן צריכות אין שוב בפסח, אלו ממצוות יפטרון באם

הבאה. לשנה
י"ל  מזו שלהן ויתירה שהלימוד דמכיון ההלכות), ילמדו באם (גם

שהוא היינו המעשה, את לידע בכדי רק –lthהוא מצוה הכשר מעין
באנשים). (משא"כ עצמה מהמצוה פוטר זה אין



gqtdמו bg zegiyÎihewl

oi`המצוה את מבטלת כאשר oihelglהיא ואילו ,
קיימת.zxwrpהמצוה אינה שהתקנה מאליו מובן ,

היה  צריך הרי זה, לפי מובן: אינו זה תירוץ גם אך
אחרים, הלכה בספרי או ערוך בשולחן להופיע,

בשבת שחלים ובסוכות השנה ללמוד daegשבראש
של ההלכות ולולב?xtey12את

.„
Ô·¯„Ó Y ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó

התירוץ  על נוספת שאלה מתעוררת לכאורה,
חייבות  נשים מגילה במקרא גם לעיל: ובכל 13שהובא ,

כך! על גם רבה של הגזירה נקבעה זאת

לכך  בנוסף כי כלל, קושי זה אין דבר של לאמיתו אך

לומר  נקבעה14שיש מגילה קריאת שמצות ,xg`l גזירת
מגילה15רבה  במקרא תיקנו ולכן ,dligzkln16 שכאשר

חול  ביום המגילה את יקראו בשבת, חל ,17פורים

רש"י  לדעת אף לכך: בנוסף שמלכתחילה 18הרי ,
ו"חכמי  בשבת), כשחל (אפילו לפרזים" הוקבע "י"ד

פורים  חל שכאשר תיקנו הגדולה" כנסת שאחר ישראל
חול, ביום יקראו בשבת

בלבד, מדרבנן מצוה היא מגילה שמקרא כיון הרי
לגמרי  המצוה את לעקור חכמים של בכוחם כי 19יש ,

אמרו" והם אמרו שופר 20"הם מצוות זאת, לעומת .

לקיימן  אפשרות תהיה לא ואם מדאורייתא, הן ולולב
עיסוק ידי על הריzxezaלפחות ולולב, l`שופר
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ברכות שמברכות מזה כי בזה. צ"ע שחייבות dxezdאבל לפי –
שלימוד  משמע סוסמ"ז), או"ח אדה"ז (שו"ע להן הצריכות מצות ללמוד

של הו"ע המצות, את לקיים איך לידע בכדי רק שהוא אף .dxez*זה,
הן התמיד פ' "ובקריאת שם בסוסמ"ז ממ"ש גם לאנשים",zeeyולהעיר

ואילך. 37 ע' חי"ד לקו"ש וראה כו'. הקריבו כאילו רסמ"ח: ושם
אמירת 12) ע"י נעשה שזה עכ"פ) גדול (בדוחק י"ל לשופר, בנוגע

שופרות. פסוקי
"כל הוא שם במנחות שהלשון לאו wqerdואף שהעוסק צ"ל כו'",

בזמן ב: כז, תענית ראה – (או"ח oi`xewyדוקא שבב"י (ובפרט כו'.
פרשת  שאומרים מזה מוכח וכן ביחד). אלו מרז"ל ב' הביא סוס"א)
שם) (או"ח הקריב כאילו כו' העוסק כל מטעם התפלה קודם כו' העולה

בדרך אינו התפלה שקודם התורה שלימוד אף –zewqrzd.**
סוס"א) (במהדו"ב שאדה"ז מה יומתק כל siqenועפ"ז שדרשת

– נפק"מ) למאי (דלכאורה, גו' לעולה התורה זאת ע"פ היא כו' העוסק
לעולה". "התורה שתהי' כ"א דוקא, לאו ש"עוסק" ולהכריח לתרץ שהוא

הי"א. פ"ב לאדה"ז ת"ת מהל' ולהעיר –
תרפט.13) ר"ס או"ח א. ד, מגילה
שהטעם 14) ב) (ד, יוסף רב שלדעת א), ה, (מגילה אבן טורי ראה

מוכרח  כו'", עניים של שעיניהם "מפני הוא בשבת מגילה קוראין דאין
רבנן  היו לא כו'" ש"עיניהם מטעם כי מלכתחלה. התקנה היתה שכן לומר
עיי"ש. שלפניהם. חכמים שציוו מגילה מקרא זמן לבטל יכולין בתראי
דוחק  כי שם), בטו"א כמ"ש (ודלא רבה לדעת גם שכ"ה י"ל, ועפ"ז

המגילה. קריאת הקדמת תקנת בזמן חולקים ור"י שרבה לומר***
חצר)15) סי' ח"ג תשב"ץ גם וראה בפנים. לקמן (הובא ברש"י

במדרש  אבל הגדולה, כנסת שאחר ישראל מחכמי היתה הקדימה שתקנת
הלולב  ועל השופר על הגדולה כנסת אנשי גזרו יח): (כב, וירא טוב שכל
רכד, מ"ע מסמ"ג ולהעיר ג. נז, ר"ה מלקו"ת ולהעיר המגילה. ועל

משה. בימי היתה א) סט, (פסחים דרבה גזירה משום דהזאה שהשבות
שבת וכפשטות 16) "דערב א) ה, (מגילה הש"ס דלשון המשמעות

mpnf סברא שאין (אף כו'" ונדחו "הואיל לרבי שס"ל ומה הוא"****.
רבי  שפלוגתת י"ל בשבת), לקרוא שלא תיקנו מתי בזה שחולקים לומר

) מגילה דמקרא שהתקנה סובר שרבי  היא, dnvrורבנן cvnהיא (lkay
dpyדרבה גזירה שמצד אלא בט"ו, ומוקפין בי"ד פרזים egcיקראו

(envr onf eze`a)היתה דרבה גזירה שמצד ס"ל ורבנן זו. dpwzdתקנה
הערה  וראה קריאתה. את יקדימו בשבת ששכשיחול מגילה, דמקרא

הבאה.
לא 17) עיירות רבי "וסבר ב) ד, (מגילה הש"ס קושיית תובן ועפ"ז

עיירות  ונדחו הואיל בשבת.. להיות חל והתניא הכניסה ליום דחינן
הכניסה" ליום ידחו ממקומן

כו'", ונדחו "הואיל אומר עצמה זו בברייתא הרי דלכאורה: –
ממקומן? עיירות ידחו שבת בערב פורים כשחל שגם לומר תיתי ומהיכי

היתה מגילה דמקרא שהתקנה מכיון כי –dlgzkln בשבת שכשחל
כו' ונדחו ב"הואיל רבי שכוונת להמקשן ס"ל לכן אחר, בזמן יקראו

מזמנם שנדחו דחי' – היא dpyeממקומן" dpy lkay לרבי שס"ל ומכיון .
שגם  מקשה לכן הכניסה, ליום נדחין שנה שבכל מזמנם שנדחו שהיכא
קודמין  עיירות שיהיו בכדי הכניסה ליום ידחו שבת בערב פורים כשחל

הוא – היום באותו  שניהם כשיקראו כי שנה iepiyלמוקפין, שבכל מזמנם
ממקומן"). "נדחו (דוגמת

"הואיל  שפירוש כו'", הוא שבת זמנם "התם התרצן מחדש וע"ז
כ"א) שנה, שבכל מזמנם (לא הוא כו'" dpwzdונדחו xwirn לדעת כי ,

התקנה dnvrרבי, cvnבי"ד לקרוא dpyהיא lka.הקודמת כבהערה ,
א.18) ה, מגילה
אחר.19) לזמן אותה דחו ורק לגמרי, המצוה את עקרו שלא ובפרט
בתחלתם.20) והוספות במפתחות – ישראל בחמדת שמתרץ וכמו

dlrnd cvn edfy ± b"dkk d"d dxeza wqry m"ekr (` ,hp 'dpq) l"fgnn mb gken oke (*dxezcwx `ed ely cenildy s` ±edcic zevn raya.mniiwl ji` rcil icka ,
dkxa z"ewl) izhnl dkenq izltz `dzy oipra recik ,dltzd ixg`l `ed dxezd cenil zlrne (dpw q"x g"e` f"dc` r"eya oiir) z"z onf xwiry xirdle (**

.(a ,ev
,l"iy s` ± .daxc dxifb dzidy cr onfd jyn lka `zewtp yi ixd `"ehdl eli`e ,"'ek ycwna `din `zewtp `ki`c" (sqei axe d"c) 'qezd y"nn mb xirdl (***

dpyiy `zewtp ehwp 'qezdycinz.a"eike ,
:xnel yi ± "`ed mpnf zay `de mpnf zay axr" my dywny dn (****

ipy" lr wx (` ,a dlibn d`x ± l ,my "mdipnfa" k"`yn) "mpnf" i`w my weqta ixde .(fk ,h `"bn) aezkd oeyl t"r `ed "mpnf" hwpc `dy xaq dywndy (`
."dl`d minid

jxca `ed (zaya mixet lgyk) dlibnd z`ixw z` minicwny dn ,opax zrcl mby ,xaq dywndy (a'igc'ek egcpe li`ed"c mrhd l"q `ly wxe) iaxl enk ,
zay axrc l"nw `d ..iaxcn iwet`l" ovxzd ycgn df lre ."`ed mpnf zay `de" dywn f"eyne ,(cg` meil wx oigec okle ,"dqipkd meil egcimpnfepiid ,"`ed

.dxrdd miptak ,'igc xcba f"i` ,opax zrcly

gqtd bg zegiyÎihewl

לגבי  זו גזירה חכמים גזרו לא ולכן חכמים. אותן יעקרו
התורה  מן עשה מצות שהיא מצה, כיון 21אכילת ,

לגביה  תחול ואם כדלעיל, נשים, על גם חלה שהיא
בכך תיעקר זו, עשהoihelglתקנה dxezdמצות on.

ג': בסעיף כדלעיל השאלה, בעינה נותרה עדיין אך
שחלים  ובסוכות שבר"ה מקום בשום כתוב שלא מזה
שופר  הלכות ללמוד מיוחדת חובה קיימת בשבת
"שמא  החשש שמפני לכאורה, הכרחי, ולולב,
כך, ואם התורה. מן עשה מצות נעקרה יעבירנו..."
מצה  לאכילת בקשר גם זו תקנה נקבעה לא מדוע

בשבת? שחל בפסח וכדומה

.‰
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ולבאר  להקדים יש החסידות, בדרך הדברים להבנת
שאין  כך על חסידות מאמרי בכמה המובאת שאלה
דחו  כיצד בשבת: שחל השנה בראש בשופר תוקעים
"שמא  החשש מפני מדאורייתא עשה מצות חז"ל

יעבירנו..."?

שחל  השנה שבראש החסידות, תורת מוכיחה מכך
miwewfבשבת oi`"ש"נמשך הרוחני השפע כי לשופר,

ראשון), בית חורבן (לאחר שופר תקיעת ידי על
שופר. תקיעת ללא עצמו, מצד בשבת "נמשך"

קובעת  ההלכה מובן: לא כוח 22ולכאורה ש"יש ,
אפוא  ומדוע התורה", מן דבר לעקור חכמים ביד

"איך  הקושי "איך 23מתעורר או ביד 24דחו" כוח היה
לעקור" ?25חכמים

הוא: לכך ההסבר

`edÎjexaÎyecwdמאין מהווה הבריאה את תמיד
ובשביל 26ליש  ישראל בשביל היא הבריאה ותכלית ,

בקביעות 27התורה  או בבריאה מצב ייתכן לא לפיכך .
שהאדם  כך ומצוות, תורה לקיום יפריע אשר הזמנים

lkei `l למרות לקיימה, חייב שהוא מצוה לקיים
dvxiy.לקיימה

כדלעיל  שופר, תקיעת חובת חלה בשבת שגם וכיון
"שמא  לחשוש צורך שיהא ייתכן לא ד', בסעיף

ש  יוצא אז שהרי קבע edÎjexaÎyecwd`יעבירנו",
מצב dripnבבריאה aiignd תקיעת של המצוה של

לא  זה שדבר ומשום בשבת. שחל השנה בראש שופר
יעבירנו". "שמא לחשוש שאין לומר הכרחי ייתכן,

ותיקנו  זה, חשש עוררו זאת בכל שחז"ל ומכך
בשופר  יתקעו לא בשבת שחל השנה שבראש ,28בגינו

בשבת  שחל השנה שבראש החסידות, תורת מוכיחה
שופר  בתקיעת צורך כדלעיל.29אין ,

.Â
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לא בשבת  שחל  פסח שלגבי בעניננו , מובן  מכך
הרוחניים הענינים כי רבה, של הגזירה את  חכמים  תיקנו 

וכדומה מצה אכילת ידי על "נמשכים "`mpiה "נמשכים"
מצה לאכילת זקוקים  בשבת  שגם  וכיון מאליהם. בשבת
החשש כאן  קיים שאין  לכך הוכחה זו  הרי וכדומה,

יעבירנו..." .30"שמא 

שאר  על בו, הקשורות והמצוות הפסח, מעלת וזוהי
שבחג ומצוותיהם, אפילו dfהמועדים החשש קיים אין

בשוגג  בהלכה .31לפגיעה
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אי 21) ע"י תיקון אין כי כוסות, ד' שתיית על גם גזרו לא ובמילא
שהרי – כוסות ד' `fשתיית mb.'וכו למצה בנוגע ללמוד הבקי אצל ילך

שכיחא. לא – כוסות בד' בקי ואינו במצה להבקי שהרי daxc`eולחשוש ,
והלל. חכמים לפלוגתת ועד דינים כו"כ ישנם מצה באכילת

ובכ"מ.22) א. טז, ברכות – וחותם תוד"ה
ועוד.23) תש"ג, תרס"ה, תרנ"ט, דשנת ר"ה של יו"ט רד"ה
ג.24) רמ, סידור
הוא:25) הלשון בתחלתו, תרס"ו ר"ה ובהמשך א נו, ר"ה בלקו"ת

הי' (ועפ"ז כו'". הדעת וקלי להדיוטים הוא החשש והלא כו' ראו "מה
מאלו המצוה את עקרו למה היא שהקושיא בהן oi`yאפ"ל, לחשוש

) כו' ההדיוטים בשביל – ד"א חטוא c"reשיעבירו לאדם אומרים שאין
– ועוד שם בסדור אבל חבירך)). שיזכה "והלא `epiבשביל מסיים

מה  על גם היא שהקושיא משמע ומזה כו'", להדיוטים הוא החשש
ובתרס"ו  בלקו"ת ומ"ש זה. חשש עליהם שיש מאלו המצוה את שביטלו

בכדי"ו  רק היינו – כו'" הוא החשש ובהמשך wfglהלא הקושיא. את
בתחלתו, תש"ג cereר"ה :yxetn.'כו זאת

בתחלתו.26) שעהיוה"א
(27.62 הערה 159 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש נסמן
מלחול 28) דחו ולא אד"ו בימי מלחול ר"ה שדוחים ג"כ ולהעיר

שו"ת  (ראה ימים לארבעה לפעמים לדחות שלא בכדי – (עכ"פ בשבת
ירושלמי  [ראה ולולב שופר מפני וא"ו) או א' יום במקום – דלהלן) רש"י
ב) (ד, למגילה (מהדו"ק) רי"ד לתוס' (ובפרט ה"א סוף פ"ד סוכה
– ערבה מפני א' מיום דהדחי' ליל) ד"ה א (עא, פסחים ולמהרש"א
שו"ת  לרש"י פרדס ב) מג, (סוכה לא תוד"ה ראה אבל זמן); לאחר תקנוה

סקי"ח]. רש"י שו"ת חוה"מ). הל' סוף – עהרנרייך (ובהוצאת סקנ"ג
קדה"ח  (הל' הרמב"ם דברי אלא למסקנא לנו אין דאנו ועיקר ועוד
ג' צ"ל גם ולכן האמתי, קיבוץ ביום לפגוע בכדי הם דהדחיות ה"ז) פ"ז
בחרו  סתכ"ז) או"ח הלבוש ו(כדברי ביניהם. (יום) ובהפסק דחויים ימים

וירקא. מתייא ערבה מפני – אד"ו בימי
זב"ז. מתורצות שם הרמב"ם על הראב"ד השגות שתי ועפ"ז

ואכ"מ. (בא). חי"ג שלימה  תורה ראה – וכו' ושקו"ט בהנ"ל הדעות
ג.29) צח, תו"א עד"ז ראה
ויעבירנה)30) ד"ה ב ד, (מגילה התוס' קושיית גם תתורץ ועפ"ז

לקו"ש  בארוכה (ראה זל"ז שייכים ופסח שמילה ולהעיר למילה. בנוגע
נדפס  – תש"ל – לפסח כללי מכתב ואילך. 121 ע' ח"ג [המתורגם]

ועוד). תרכו. ע' ושלאח"ז) תשמ"ו (קה"ת בהגש"פ
שימורים.31) דליל להענין שייך שג"ז י"ל ואולי



מז gqtd bg zegiyÎihewl

oi`המצוה את מבטלת כאשר oihelglהיא ואילו ,
קיימת.zxwrpהמצוה אינה שהתקנה מאליו מובן ,

היה  צריך הרי זה, לפי מובן: אינו זה תירוץ גם אך
אחרים, הלכה בספרי או ערוך בשולחן להופיע,

בשבת שחלים ובסוכות השנה ללמוד daegשבראש
של ההלכות ולולב?xtey12את

.„
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התירוץ  על נוספת שאלה מתעוררת לכאורה,
חייבות  נשים מגילה במקרא גם לעיל: ובכל 13שהובא ,

כך! על גם רבה של הגזירה נקבעה זאת

לכך  בנוסף כי כלל, קושי זה אין דבר של לאמיתו אך

לומר  נקבעה14שיש מגילה קריאת שמצות ,xg`l גזירת
מגילה15רבה  במקרא תיקנו ולכן ,dligzkln16 שכאשר

חול  ביום המגילה את יקראו בשבת, חל ,17פורים

רש"י  לדעת אף לכך: בנוסף שמלכתחילה 18הרי ,
ו"חכמי  בשבת), כשחל (אפילו לפרזים" הוקבע "י"ד

פורים  חל שכאשר תיקנו הגדולה" כנסת שאחר ישראל
חול, ביום יקראו בשבת

בלבד, מדרבנן מצוה היא מגילה שמקרא כיון הרי
לגמרי  המצוה את לעקור חכמים של בכוחם כי 19יש ,

אמרו" והם אמרו שופר 20"הם מצוות זאת, לעומת .

לקיימן  אפשרות תהיה לא ואם מדאורייתא, הן ולולב
עיסוק ידי על הריzxezaלפחות ולולב, l`שופר
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ברכות שמברכות מזה כי בזה. צ"ע שחייבות dxezdאבל לפי –
שלימוד  משמע סוסמ"ז), או"ח אדה"ז (שו"ע להן הצריכות מצות ללמוד

של הו"ע המצות, את לקיים איך לידע בכדי רק שהוא אף .dxez*זה,
הן התמיד פ' "ובקריאת שם בסוסמ"ז ממ"ש גם לאנשים",zeeyולהעיר

ואילך. 37 ע' חי"ד לקו"ש וראה כו'. הקריבו כאילו רסמ"ח: ושם
אמירת 12) ע"י נעשה שזה עכ"פ) גדול (בדוחק י"ל לשופר, בנוגע

שופרות. פסוקי
"כל הוא שם במנחות שהלשון לאו wqerdואף שהעוסק צ"ל כו'",

בזמן ב: כז, תענית ראה – (או"ח oi`xewyדוקא שבב"י (ובפרט כו'.
פרשת  שאומרים מזה מוכח וכן ביחד). אלו מרז"ל ב' הביא סוס"א)
שם) (או"ח הקריב כאילו כו' העוסק כל מטעם התפלה קודם כו' העולה

בדרך אינו התפלה שקודם התורה שלימוד אף –zewqrzd.**
סוס"א) (במהדו"ב שאדה"ז מה יומתק כל siqenועפ"ז שדרשת

– נפק"מ) למאי (דלכאורה, גו' לעולה התורה זאת ע"פ היא כו' העוסק
לעולה". "התורה שתהי' כ"א דוקא, לאו ש"עוסק" ולהכריח לתרץ שהוא

הי"א. פ"ב לאדה"ז ת"ת מהל' ולהעיר –
תרפט.13) ר"ס או"ח א. ד, מגילה
שהטעם 14) ב) (ד, יוסף רב שלדעת א), ה, (מגילה אבן טורי ראה

מוכרח  כו'", עניים של שעיניהם "מפני הוא בשבת מגילה קוראין דאין
רבנן  היו לא כו'" ש"עיניהם מטעם כי מלכתחלה. התקנה היתה שכן לומר
עיי"ש. שלפניהם. חכמים שציוו מגילה מקרא זמן לבטל יכולין בתראי
דוחק  כי שם), בטו"א כמ"ש (ודלא רבה לדעת גם שכ"ה י"ל, ועפ"ז

המגילה. קריאת הקדמת תקנת בזמן חולקים ור"י שרבה לומר***
חצר)15) סי' ח"ג תשב"ץ גם וראה בפנים. לקמן (הובא ברש"י

במדרש  אבל הגדולה, כנסת שאחר ישראל מחכמי היתה הקדימה שתקנת
הלולב  ועל השופר על הגדולה כנסת אנשי גזרו יח): (כב, וירא טוב שכל
רכד, מ"ע מסמ"ג ולהעיר ג. נז, ר"ה מלקו"ת ולהעיר המגילה. ועל

משה. בימי היתה א) סט, (פסחים דרבה גזירה משום דהזאה שהשבות
שבת וכפשטות 16) "דערב א) ה, (מגילה הש"ס דלשון המשמעות

mpnf סברא שאין (אף כו'" ונדחו "הואיל לרבי שס"ל ומה הוא"****.
רבי  שפלוגתת י"ל בשבת), לקרוא שלא תיקנו מתי בזה שחולקים לומר

) מגילה דמקרא שהתקנה סובר שרבי  היא, dnvrורבנן cvnהיא (lkay
dpyדרבה גזירה שמצד אלא בט"ו, ומוקפין בי"ד פרזים egcיקראו

(envr onf eze`a)היתה דרבה גזירה שמצד ס"ל ורבנן זו. dpwzdתקנה
הערה  וראה קריאתה. את יקדימו בשבת ששכשיחול מגילה, דמקרא

הבאה.
לא 17) עיירות רבי "וסבר ב) ד, (מגילה הש"ס קושיית תובן ועפ"ז

עיירות  ונדחו הואיל בשבת.. להיות חל והתניא הכניסה ליום דחינן
הכניסה" ליום ידחו ממקומן

כו'", ונדחו "הואיל אומר עצמה זו בברייתא הרי דלכאורה: –
ממקומן? עיירות ידחו שבת בערב פורים כשחל שגם לומר תיתי ומהיכי

היתה מגילה דמקרא שהתקנה מכיון כי –dlgzkln בשבת שכשחל
כו' ונדחו ב"הואיל רבי שכוונת להמקשן ס"ל לכן אחר, בזמן יקראו

מזמנם שנדחו דחי' – היא dpyeממקומן" dpy lkay לרבי שס"ל ומכיון .
שגם  מקשה לכן הכניסה, ליום נדחין שנה שבכל מזמנם שנדחו שהיכא
קודמין  עיירות שיהיו בכדי הכניסה ליום ידחו שבת בערב פורים כשחל

הוא – היום באותו  שניהם כשיקראו כי שנה iepiyלמוקפין, שבכל מזמנם
ממקומן"). "נדחו (דוגמת

"הואיל  שפירוש כו'", הוא שבת זמנם "התם התרצן מחדש וע"ז
כ"א) שנה, שבכל מזמנם (לא הוא כו'" dpwzdונדחו xwirn לדעת כי ,

התקנה dnvrרבי, cvnבי"ד לקרוא dpyהיא lka.הקודמת כבהערה ,
א.18) ה, מגילה
אחר.19) לזמן אותה דחו ורק לגמרי, המצוה את עקרו שלא ובפרט
בתחלתם.20) והוספות במפתחות – ישראל בחמדת שמתרץ וכמו

dlrnd cvn edfy ± b"dkk d"d dxeza wqry m"ekr (` ,hp 'dpq) l"fgnn mb gken oke (*dxezcwx `ed ely cenildy s` ±edcic zevn raya.mniiwl ji` rcil icka ,
dkxa z"ewl) izhnl dkenq izltz `dzy oipra recik ,dltzd ixg`l `ed dxezd cenil zlrne (dpw q"x g"e` f"dc` r"eya oiir) z"z onf xwiry xirdle (**

.(a ,ev
,l"iy s` ± .daxc dxifb dzidy cr onfd jyn lka `zewtp yi ixd `"ehdl eli`e ,"'ek ycwna `din `zewtp `ki`c" (sqei axe d"c) 'qezd y"nn mb xirdl (***

dpyiy `zewtp ehwp 'qezdycinz.a"eike ,
:xnel yi ± "`ed mpnf zay `de mpnf zay axr" my dywny dn (****

ipy" lr wx (` ,a dlibn d`x ± l ,my "mdipnfa" k"`yn) "mpnf" i`w my weqta ixde .(fk ,h `"bn) aezkd oeyl t"r `ed "mpnf" hwpc `dy xaq dywndy (`
."dl`d minid

jxca `ed (zaya mixet lgyk) dlibnd z`ixw z` minicwny dn ,opax zrcl mby ,xaq dywndy (a'igc'ek egcpe li`ed"c mrhd l"q `ly wxe) iaxl enk ,
zay axrc l"nw `d ..iaxcn iwet`l" ovxzd ycgn df lre ."`ed mpnf zay `de" dywn f"eyne ,(cg` meil wx oigec okle ,"dqipkd meil egcimpnfepiid ,"`ed

.dxrdd miptak ,'igc xcba f"i` ,opax zrcly
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לגבי  זו גזירה חכמים גזרו לא ולכן חכמים. אותן יעקרו
התורה  מן עשה מצות שהיא מצה, כיון 21אכילת ,

לגביה  תחול ואם כדלעיל, נשים, על גם חלה שהיא
בכך תיעקר זו, עשהoihelglתקנה dxezdמצות on.

ג': בסעיף כדלעיל השאלה, בעינה נותרה עדיין אך
שחלים  ובסוכות שבר"ה מקום בשום כתוב שלא מזה
שופר  הלכות ללמוד מיוחדת חובה קיימת בשבת
"שמא  החשש שמפני לכאורה, הכרחי, ולולב,
כך, ואם התורה. מן עשה מצות נעקרה יעבירנו..."
מצה  לאכילת בקשר גם זו תקנה נקבעה לא מדוע

בשבת? שחל בפסח וכדומה

.‰
¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ˙·˘·

ולבאר  להקדים יש החסידות, בדרך הדברים להבנת
שאין  כך על חסידות מאמרי בכמה המובאת שאלה
דחו  כיצד בשבת: שחל השנה בראש בשופר תוקעים
"שמא  החשש מפני מדאורייתא עשה מצות חז"ל

יעבירנו..."?

שחל  השנה שבראש החסידות, תורת מוכיחה מכך
miwewfבשבת oi`"ש"נמשך הרוחני השפע כי לשופר,

ראשון), בית חורבן (לאחר שופר תקיעת ידי על
שופר. תקיעת ללא עצמו, מצד בשבת "נמשך"

קובעת  ההלכה מובן: לא כוח 22ולכאורה ש"יש ,
אפוא  ומדוע התורה", מן דבר לעקור חכמים ביד

"איך  הקושי "איך 23מתעורר או ביד 24דחו" כוח היה
לעקור" ?25חכמים

הוא: לכך ההסבר

`edÎjexaÎyecwdמאין מהווה הבריאה את תמיד
ובשביל 26ליש  ישראל בשביל היא הבריאה ותכלית ,

בקביעות 27התורה  או בבריאה מצב ייתכן לא לפיכך .
שהאדם  כך ומצוות, תורה לקיום יפריע אשר הזמנים

lkei `l למרות לקיימה, חייב שהוא מצוה לקיים
dvxiy.לקיימה

כדלעיל  שופר, תקיעת חובת חלה בשבת שגם וכיון
"שמא  לחשוש צורך שיהא ייתכן לא ד', בסעיף

ש  יוצא אז שהרי קבע edÎjexaÎyecwd`יעבירנו",
מצב dripnבבריאה aiignd תקיעת של המצוה של

לא  זה שדבר ומשום בשבת. שחל השנה בראש שופר
יעבירנו". "שמא לחשוש שאין לומר הכרחי ייתכן,

ותיקנו  זה, חשש עוררו זאת בכל שחז"ל ומכך
בשופר  יתקעו לא בשבת שחל השנה שבראש ,28בגינו

בשבת  שחל השנה שבראש החסידות, תורת מוכיחה
שופר  בתקיעת צורך כדלעיל.29אין ,

.Â
‡ËÁÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ÁÒÙ·

לא בשבת  שחל  פסח שלגבי בעניננו , מובן  מכך
הרוחניים הענינים כי רבה, של הגזירה את  חכמים  תיקנו 

וכדומה מצה אכילת ידי על "נמשכים "`mpiה "נמשכים"
מצה לאכילת זקוקים  בשבת  שגם  וכיון מאליהם. בשבת
החשש כאן  קיים שאין  לכך הוכחה זו  הרי וכדומה,

יעבירנו..." .30"שמא 

שאר  על בו, הקשורות והמצוות הפסח, מעלת וזוהי
שבחג ומצוותיהם, אפילו dfהמועדים החשש קיים אין

בשוגג  בהלכה .31לפגיעה
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אי 21) ע"י תיקון אין כי כוסות, ד' שתיית על גם גזרו לא ובמילא
שהרי – כוסות ד' `fשתיית mb.'וכו למצה בנוגע ללמוד הבקי אצל ילך

שכיחא. לא – כוסות בד' בקי ואינו במצה להבקי שהרי daxc`eולחשוש ,
והלל. חכמים לפלוגתת ועד דינים כו"כ ישנם מצה באכילת

ובכ"מ.22) א. טז, ברכות – וחותם תוד"ה
ועוד.23) תש"ג, תרס"ה, תרנ"ט, דשנת ר"ה של יו"ט רד"ה
ג.24) רמ, סידור
הוא:25) הלשון בתחלתו, תרס"ו ר"ה ובהמשך א נו, ר"ה בלקו"ת

הי' (ועפ"ז כו'". הדעת וקלי להדיוטים הוא החשש והלא כו' ראו "מה
מאלו המצוה את עקרו למה היא שהקושיא בהן oi`yאפ"ל, לחשוש

) כו' ההדיוטים בשביל – ד"א חטוא c"reשיעבירו לאדם אומרים שאין
– ועוד שם בסדור אבל חבירך)). שיזכה "והלא `epiבשביל מסיים

מה  על גם היא שהקושיא משמע ומזה כו'", להדיוטים הוא החשש
ובתרס"ו  בלקו"ת ומ"ש זה. חשש עליהם שיש מאלו המצוה את שביטלו

בכדי"ו  רק היינו – כו'" הוא החשש ובהמשך wfglהלא הקושיא. את
בתחלתו, תש"ג cereר"ה :yxetn.'כו זאת

בתחלתו.26) שעהיוה"א
(27.62 הערה 159 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש נסמן
מלחול 28) דחו ולא אד"ו בימי מלחול ר"ה שדוחים ג"כ ולהעיר

שו"ת  (ראה ימים לארבעה לפעמים לדחות שלא בכדי – (עכ"פ בשבת
ירושלמי  [ראה ולולב שופר מפני וא"ו) או א' יום במקום – דלהלן) רש"י
ב) (ד, למגילה (מהדו"ק) רי"ד לתוס' (ובפרט ה"א סוף פ"ד סוכה
– ערבה מפני א' מיום דהדחי' ליל) ד"ה א (עא, פסחים ולמהרש"א
שו"ת  לרש"י פרדס ב) מג, (סוכה לא תוד"ה ראה אבל זמן); לאחר תקנוה

סקי"ח]. רש"י שו"ת חוה"מ). הל' סוף – עהרנרייך (ובהוצאת סקנ"ג
קדה"ח  (הל' הרמב"ם דברי אלא למסקנא לנו אין דאנו ועיקר ועוד
ג' צ"ל גם ולכן האמתי, קיבוץ ביום לפגוע בכדי הם דהדחיות ה"ז) פ"ז
בחרו  סתכ"ז) או"ח הלבוש ו(כדברי ביניהם. (יום) ובהפסק דחויים ימים

וירקא. מתייא ערבה מפני – אד"ו בימי
זב"ז. מתורצות שם הרמב"ם על הראב"ד השגות שתי ועפ"ז

ואכ"מ. (בא). חי"ג שלימה  תורה ראה – וכו' ושקו"ט בהנ"ל הדעות
ג.29) צח, תו"א עד"ז ראה
ויעבירנה)30) ד"ה ב ד, (מגילה התוס' קושיית גם תתורץ ועפ"ז

לקו"ש  בארוכה (ראה זל"ז שייכים ופסח שמילה ולהעיר למילה. בנוגע
נדפס  – תש"ל – לפסח כללי מכתב ואילך. 121 ע' ח"ג [המתורגם]

ועוד). תרכו. ע' ושלאח"ז) תשמ"ו (קה"ת בהגש"פ
שימורים.31) דליל להענין שייך שג"ז י"ל ואולי



gqtdמח bg zegiyÎihewl

הוא: לכך ההסבר

הבהמית  הנפש מהתגברות נובע בשוגג וכיון 32חטא ,
אפשרות  כלל אין – להחמיץ" הספיק "לא 33שבפסח

הרע  היצר (זה לכן34לחמץ ,(lk הדיוטים" אפילו ישראל,

הדעת" "לא 35וקלי שבה בדרגה נמצאים לצדיק 36, יאונה
באכילה  קשורים שאינם בענינים אפילו און", .37כל
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כח.32) סו"ס אגה"ק
"דאין33) א: יד, צו לקו"ת עוצם ezlekiaראה מפני כלל להחמיץ

עליהם". שנגלה ממה"מ דבחי' הגילוי
ד"לאחר  שם בלקו"ת מבואר הרי – חצות אחר הוא זה שגילוי ואף
יכולים  חצות קודם אוכלים שאנו זו במצה גם תומ"צ.. ישראל שקיבלו

עיי"ש. חצות", אחר שנגלה.. מבחי' לקבל.. אנו

שם.34) ובהנסמן ג יג, שם לקו"ת ראה
(35.(25 הערה לעיל (נעתק בלקו"ת אדה"ז לשון
כא.36) יב, משלי
לקו"ש 37) ראה אבל וש"נ. א. ז, גיטין – השתא תוד"ה ראה

.23 הערה 187 ע' ח"ה [המתורגם]
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הוא: לכך ההסבר

הבהמית  הנפש מהתגברות נובע בשוגג וכיון 32חטא ,
אפשרות  כלל אין – להחמיץ" הספיק "לא 33שבפסח

הרע  היצר (זה לכן34לחמץ ,(lk הדיוטים" אפילו ישראל,

הדעת" "לא 35וקלי שבה בדרגה נמצאים לצדיק 36, יאונה
באכילה  קשורים שאינם בענינים אפילו און", .37כל
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כח.32) סו"ס אגה"ק
"דאין33) א: יד, צו לקו"ת עוצם ezlekiaראה מפני כלל להחמיץ

עליהם". שנגלה ממה"מ דבחי' הגילוי
ד"לאחר  שם בלקו"ת מבואר הרי – חצות אחר הוא זה שגילוי ואף
יכולים  חצות קודם אוכלים שאנו זו במצה גם תומ"צ.. ישראל שקיבלו

עיי"ש. חצות", אחר שנגלה.. מבחי' לקבל.. אנו

שם.34) ובהנסמן ג יג, שם לקו"ת ראה
(35.(25 הערה לעיל (נעתק בלקו"ת אדה"ז לשון
כא.36) יב, משלי
לקו"ש 37) ראה אבל וש"נ. א. ז, גיטין – השתא תוד"ה ראה

.23 הערה 187 ע' ח"ה [המתורגם]

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

iax xaeq jkle .my ycgzny yecigd liaya oiiprd lk lr
'ezy`l `pwe' weqtd lr dxezd dxfgy dnn yexcl oi`y l`rnyi
`l `ide' aezkl dxezd dkixv dziid ixdy ,ze`pwl aiigy

.iepiwd oipr lr mb aey dxfg okle ,x`azdy itk 'd`nhp
.opaxe l`rnyi iax ly diipyd mzwelgn z` `xnbd zx`an"dì̈

ànhé"úeLø,eiaexwl `nhidl odkl xzen -ìàòîLé éaø éøác, ¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaøzl`ey .eiaexwl `nhidl eilr devn - ©¦£¦¨¥¨

,`xnbdìàòîLé éaøc àîòè éàîdxezay dyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
oi`y ,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenlláéúëc éãéiàxg`n - ©§¥¦§¦
" aezkyàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨

ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì'dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨
oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll ,'`nhi

,`xnbd zl`ey .daeg efàáé÷ò éaøåixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved df weqt

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyne .`nhidlékî¦¦
ì íàBøàL"à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdxfg dn myl - ¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl' dazke dxezdäáBçì`nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbd zl`ey .eiaexwlìàòîLé éaøåaeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn yxec dn `nhdl
' yxec ,daiyne .'ex`yl m` ik' weqtdn xacaànhéî dì'ïéàå ¨¦©¥§¥

äéøáéàì ànhéî`l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl xeq`y - ¦©¥§¥¨¤¨
.mteb lkl wx
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zeaezk(iyily meil)

onyy zerahnd ly mxeriy.ïé÷éòtøè:`xnbd zx`anáø øîà §©§¦¦¨©©
àøézñà ,úLL.dpicn rlq -änëå`edàæeæc àbìt ,àøézñà- ¥¤©§¦¨§©¨©§¦¨©§¨§¨

yly `ed 'wirtxh'y `vnp ,zern yy eieyy ,ixev fef ivg
:`ziixan eixacl `xnbd zriiqn .zernäãeäé éaø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¦§¨

,øîBàreay lka dzaezk lr dl oitiqen ezy` lr cxendìLäL ¥§¨
,ïéòî òLz ïäL ,ïé÷éòtøèdl mitiqeny `vnpíBé ìëì éöçå äòî §©§¦¦¤¥¥©¨¦¨¨¨¥¦§¨

yly `ed wirtxh lky x`eane .[zay caln] reayd ini zyyn
.zyy ax ixacke ,oirn

drna yi`d z` miqpewy ,`ziixaa xen`d z` zxxan `xnbd
zl`ey .zay cbpk `l j` ,reayd ini zyyn mei lkl ivge

:`xnbdì óñBé øa àéiç éaø déì øîàeäéà àðL éàî ,ìàeîLdna - ¨©¥©¦¦¨©¥¦§¥©§¨¦

eilr zcxen ezy` m`y ,lrad dpeyúaLc déì ïðéáäéc- §©£¦¨¥§©¨
dzaezkn dl oizget oky ,zay cbpk s` rahn el mipzepy
,mei lk cbpk cg` ,[oiwirtxh e` mixpic] reayl zerahn dray

éäéà àðL éàîeda cxen dlrayky ,dy`d dpey recne -àìc ©§¨¦¦§Ÿ
úaLc dì ïðéáäé,,dyly `l` dzaezk lr dl mitiqen oi` ixdy ©£¦¨¨§©¨

legd zenin mei lk cbpk ivg:l`eny el aiyd .úçôéîc ,éäéà¦¦§¦§©
úéçt à÷,dzaezkn dl mizgety ,zcxend dy`d -éæçéî àì ¨¨¦Ÿ¤¡¥

úaL øëNkzlaw o`k oi` ixdy ,zay xkyk d`xp zgtd oi` - ¦§©©¨
la` ,ezaezk aeign drwtd `l` xkyàôñBî à÷ éôeñBàc ,eäéà¦§¥¨§¨

eid m` ,ezy` zaezk lr siqedl eze` miqpewy ,cxend lrad -
,zayd mei cbpk mb dl mitiqen
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מט gqtd bg zegiyÎihewl

הוא: לכך ההסבר

הבהמית  הנפש מהתגברות נובע בשוגג וכיון 32חטא ,
אפשרות  כלל אין – להחמיץ" הספיק "לא 33שבפסח

הרע  היצר (זה לכן34לחמץ ,(lk הדיוטים" אפילו ישראל,

הדעת" "לא 35וקלי שבה בדרגה נמצאים לצדיק 36, יאונה
באכילה  קשורים שאינם בענינים אפילו און", .37כל

gqtd bgc 'a lil zgiyn)
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כח.32) סו"ס אגה"ק
"דאין33) א: יד, צו לקו"ת עוצם ezlekiaראה מפני כלל להחמיץ

עליהם". שנגלה ממה"מ דבחי' הגילוי
ד"לאחר  שם בלקו"ת מבואר הרי – חצות אחר הוא זה שגילוי ואף
יכולים  חצות קודם אוכלים שאנו זו במצה גם תומ"צ.. ישראל שקיבלו

עיי"ש. חצות", אחר שנגלה.. מבחי' לקבל.. אנו

שם.34) ובהנסמן ג יג, שם לקו"ת ראה
(35.(25 הערה לעיל (נעתק בלקו"ת אדה"ז לשון
כא.36) יב, משלי
לקו"ש 37) ראה אבל וש"נ. א. ז, גיטין – השתא תוד"ה ראה

.23 הערה 187 ע' ח"ה [המתורגם]
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הוא: לכך ההסבר

הבהמית  הנפש מהתגברות נובע בשוגג וכיון 32חטא ,
אפשרות  כלל אין – להחמיץ" הספיק "לא 33שבפסח

הרע  היצר (זה לכן34לחמץ ,(lk הדיוטים" אפילו ישראל,
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בראשית כד, נה – ויאמר אחיה ואמה תשב הנער 
אתנו ימים או עשור אחר תלך

רמז בפ' לעשרת ימי תשובה, "ימים" )ר"ה( "עשור" 
)יוה"כ(, "או" – בגי' "ז" – הז' ימים בין ר"ה ויוהכ"פ, 

ורמזים בזה

עשור  או  ימים  אתנו  הנערה  תשב  ואמה  אחי'  ויאמר 
אחר תלך. ויאמר אליהם אל תאחרו אתי וה' הצליח דרכי 
שלחוני ואלכה לאדוני. הנה ימים פירושו שנה דהיינו י"ב 
חדש שכך נותנין לבתולה זמן י"ב לפרנס עצמה ויליף לה 
ימים  שיליף  ואיתא שם  ע"ב1.  דנ"ז  בכתובות  זה  מפסוק 
דכאן מימים תהי' גאולתו דבית עיר חומה2 שכמו שהתם 

ימים הוא שנה, כמו"כ כאן ימים הוא שנה.
וצ"ל3: א( מהו השייכות דימים דכאן לימים דבית עיר 

חומה, שיליף הכא מהתם.
גם לכאורה עפ"י פשוט ימים הוא שני ימים, כי מיעוט 
יום העשירי, לא  רבים שנים, ועשור פירושו עפ"י פשוט 
שפירושו  השביעי4  לחדש  בעשור  אך  כמו  ימים,  עשרה 
הוא ביום העשירי, ואיך יעלה זה עם האמור בגמרא דימים 

הוא י"ב חדש, שנה, ועשור הוא י' חדשים וכו'.
ולהבין כל זה – הנה כללות הענין דתשב הנערה אתנו 
עשור  השנה5,  דראש  ימים  הב'  על  רומז  עשור  או  ימים 
רומז על יוהכ"פ שהוא בעשור לחדש, ותיבת או שבאמצע 

שעולה ז' רומז על הז' ימים שבאמצע בין ר"ה ליוהכ"פ.
וזהו שאמרו שתשב הנערה אתנו ימים או עשור ואחר 
ימי  עשרת  אחר  כמו  ע"ד  שהוא  ליצחק  להנשא  תלך 

תשובה וכו' הוא ענין6 הנשואין וכו'.
וזהו  החתימה  הוא  וביוהכ"פ  הכתיבה  הוא  שבר"ה 

1( מתני'. נותנין לבתולה שנים עשר חודש משתבעה הבעל לפרנס את 
עצמה. גמרא. מנא הני מילי אמר רב חסדא דאמר קרא )בראשית כד, 
נה( ויאמר אחי' ואמה תשב הנערה אתנו ימים או עשור, מאי ימים, 
אילימא תרי יומא, משתעי איניש הכי, אמרו לי' תרי יומי, אמר להו 
לא, אמרו לי' עשרה יומי, אלא מאי ימים שנה דכתיב )ויקרא כה, כט( 

ימים תהי' גאולתו.
לבתולה, זמן לכניסתה לחופה מיום שתבעה הבעל  נותנין  ]ופרש"י: 
לפרנס  תכשיטי'.  להכין  חופה  עסקי  על  להזהירה  שקידשה  לאחר 

עצמה, בתכשיטין. ואימא, מאי ימים חודש, ועשור עשרה ימים.[
 ראה לעיל סימן קסב. ועיין לקמן סימן קעט, הביאור,  דבפועל רבקה 

הלכה ונשאה מיד ליצחק, ומאין הי' לה תכשיטים. עיי"ש.
2( ויקרא כה, כט. )ראה גם לקמן סימן קסד הערה 3(.

3( ראה בפנים הספר בלקוטי לוי יצחק, אריכות הביאור.
4( ויקרא כג, כז.

5( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק, דרומז על ענין הנסירה הנעשה בב' 
ימים דר"ה ויוהכ"פ וכו'.

6( ראה סידור עם דא"ח רסג, ב. ג. לקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת 
פח, ב ואילך. צו, א. אור התורה שמיני עצרת עמוד א'תשפו. וראה 

ספר הערכים חלק ב' עמוד קצב-קצג.

שאמרו שני זמנים, ימים ועשור, ימים קאי על הב' ימים 
דר"ה שאז הוא הכתיבה, ועשור היום יום העשור דיוהכ"פ 

שאז הוא החתימה.
או  ִמַלת  עוד  יש  ועשור  דימים  זמנים  השני  בין  אך 
ליוהכ"פ.  ר"ה  שבין  ימים  הז'  על  רומז  זה  ז',  שמספרו 
כי  ליוהכ"פ.  ולא  לר"ה  לא  דומים  אינם  הללו  שהימים 
הרי הב' ימים דר"ה הם יום טוב ויש בהם תקיעת שופר, 
ויוהכ"פ הוא ג"כ יום טוב ואדרבה נק' שבת שבתון7 והוא 
יום סליחה ומחילה. משא"כ הז' ימים שבאמצע אין בהם 

כל זה והם ימי חול וכו'.
הב'  מלבד  אחר  זמן  עוד  אינו  בפה  או  שתיבת  וזהו 
זמנים דימים ועשור, כי העיקר הוא רק ב' זמנים, דהיינו ב' 
ימים דר"ה, ויום א' דיוהכ"פ, שבהם הוא עיקר הכתיבה 
בר"ה, וחתימה ביום הכפורים, בחיצוניות8 בראש השנה, 

ובפנימיות ביום הכפורים.
ועליהם כתיב9 יחינו מיומים שקאי על ב' ימים דר"ה, 
ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו שקאי על יוהכ"פ. ועיין 

בלקוטי תורה10 ע"פ זה ע"ש.
וִמַלת או בכאן רומז רק על ההפסק שבין ימים לעשור11.

אך מ"מ רומזת ג"כ על הז' ימים, שהז' ימים הם גופא 
א'  הוא  גופא  הז'  ובמספר  ליוהכ"פ.  ר"ה  שבין  ההפסק 
בפני עצמה וששה בפני עצמה, אם שהם בתיבה א', היינו 
כי בכלל כל הז' ימים הם בחי' א' שאין בה שופר וכו', אך 
מ"מ מפני שבצום12 גדלי' שהוא היום הא' דהז' ימים, לכן 
עצמה  בפני  וו'  עצמה  בפני  א'  הוא  או  דמלת  ז'  במספר 

וכמובן וכו'.
וזהו שמה שנותנין לבתולה י"ב חדש להכין תכשיטי' 
נלמד ממה שכתוב תשב הנערה אתנו ימים, שעפ"י פשוט 
ימים הוא שנים היינו הב' ימים דר"ה, כי הב' ימים דר"ה 
כי החיות דכל  י"ב חדשים דכל השנה,  הם על דרך כמו 

7( ויקרא כג, לב. "שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשותיכם".
דין  הוא  הכיפורים  וביום  הגשמיות  על  דין  הוא  השנה  דבראש   )8
ענינים   – "פנימיות"  גשמיים,  ענינים   – "חיצוניות"  הרוחניות.  על 
רוחניים. ראה פרי עץ חיים שער ראש השנה סוף פרק א'. לקוטי תורה 
דרושים לראש השנה נח, א. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק 

א' עמוד 50.
9( הושע ו, ב.

10( לקוטי תורה דרושים לר"ה עמוד סג, ב.
11( "ימים או עשור בגימטריא שם אדנ"י מלא* - תרעא, עם הי"ב 
דינא  אותיות  ואדנ"י  ושם אדנ"י במלכות  אותיות דשם אדנ"י מלא, 
וכו', שרומז על בנין המלכות שהוא בר"ה ויום הכפורים. והז' ימים 
הללו"  הזמנים  על  שקאי  עשור  או  ימים  שזהו  ליוהכ"פ  ר"ה  שבין 

)לקוטי לוי יצחק כאן(.
*( פירוש: שם אדנ"י במלואו, הוא: אל"ף )בגי' 111(, + דל"ת )434(, 
+ נו"ן )106(, + יו"ד )20( = 671. תרע"א, + 12 אותיות של המילוי = 

683. וכן ימי"ם )100(, + א"ו )7(, + עשו"ר )576( = 683.
12( ראה לקמן סוף הסימן.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ימים דר"ה, כידוע הטעם  י"ב חדשי השנה, נמשך מהב' 
נק' בשם ראש השנה ולא תחלת השנה, היינו  מה שר"ה 
מלובש  שבהראש  שכשם  השנה,  לכל  הראש  כמו  שהוא 
השנה  בראש  כן  כמו  הגוף,  לכל  הנמשך  החיות  כללות 
נמשך החיות על כל השנה, היינו שמר"ה נמשך לכל י"ב 
חדשי השנה, וכמ"ש בלקוטי תורה בד"ה והי' ביום ההוא 

יתקע בשופר גדול13 ע"ש.
והחיות שנמשך בר"ה על כללות השנה הוא ע"י תקיעת 
שופר דוקא, שע"י תק"ש עומד הקב"ה מכסא דין14 ויושב 
נמצא  כללות השנה.  על  החיות  רחמים שנמשך  כסא  על 
שנקרא  וזהו  השנה.  חדשי  י"ב  כמו  הם  דר"ה  ימים  הב' 
השנה,  חדשי  י"ב  היינו  ש"ס  עולה  השנה  השנה,  ראש 
ג"כ  חסרים  חדשים  יש  כי  )אם  יום.  ל'  יש  חדש  שבכל 
ועיין  יום,  ל'  חדש  חושבין  בד"כ  אך  יום,  מכ"ט  שהוא 
בע"ח שער אנך פ"ב בענין חדשי העיבור ע"ש(. והראש 

דהי"ב חדשים הוא הב' ימים דר"ה.
אמנם מי יאמר דהימים קאי על י"ב חדשים, אולי הם 
ב' ימים ממש. הנה נלמד זה מִמַלת ימים דבית עיר חומה, 
י"ב  משך  הוא  חומה  עיר  בבית  הכתוב  שהימים  כמו  כי 
חדשים, כמו"כ הימים הכתוב כאן הוא משך י"ב חדשים. 
ימים,  שני  הוא  דימים  הפשוט  לפירוש  סותר  אינו  ומ"מ 
שהם  דכאן,  הימים  קאי  שע"ז  דר"ה  ימים  הב'  היינו 
חשובים כמו י"ב חדש יען בהם נמשך החיות על כל הי"ב 

חדשים.
יוצא  דאין מקרא  דעה  יש  עיר חמה  דבית  בימים  וגם 
מידי פשוטו שימים הוא ב' ימים והוא דעת רבי בערוכין 
דף ל"א15, ובנזיר דף ה', שימים הוא ב' ימים ממש, שאם 

ענין  הנה  וז"ל שם:  א(  נח,  דרושים לראש השנה  )לקוטי תורה   )13
ראש השנה שנקרא ראש, הוא על דרך משל כמו הראש שבאדם הוא 
גילוי כללות החיות, וממנו  מקור החיות לכל האברים, שבו ראשית 
נמשכים לכל האברים חיותם וקיומם בפרטות, שמתחלה היו כלולים 
וממנה  במוח,  היא  השכלית  נפש  משכן  כי  בהעלם,  ומוח  בראש 
מתפשטות כחות הנפש לכל האברים, מהעלם אל הגילוי, לעין לראות 

ולרגל להלוך כו'.
כך ראש השנה הוא ראשית גילוי כללות החיות של כל השנה, כי ואתה 
מחי' את כולם כתיב ובכל יום ויום חדשים לבקרים מתחדש החיות 
שחיות יום זה אינו כשל אתמול, וכן בפרט הימים טובים שבכל השנה 
כל  הנה  כידוע,  החול  מבימי  עילוי  בתוספת  רב  חיות  נמשך  שבהם 
בחי' החיות הזה באים ונמשכים מבחי' ראש השנה והוא כוללם יחד...

סוף ב"ה  אין  חיים  הוא שנמשך החיות ממקור החיים המחי'  בו  כי 
שלמעלה מבחי' זמן שלנו, וחיות זה הוא עליון יותר וכולל כל חלקי 
במשל,  כנ"ל  עדיין  בהעלם  בו  שהם  אלא  כאחד,  השנה  של  החיות 

ואחר כך נמשכים מהעלם לגילוי בכל פרק ופרק כפי הראוי. ע"ש.
14( ויקרא רבה פרשה כט, ג. "בשעה שישראל נוטלין את שופריהן... 

הקב"ה עומד מכסא דין ויושב בכסא רחמים".
15( ראה לקמן סימן קסד הערה 3.

בא לגואלה אינו יכול לגואלה עד שיעברו עליו ב' ימים, 
והיינו כי הימים דבית עיר חומה רומז ג"כ על הב' ימים 

דר"ה16.
ימים דר"ה מהתקיעות  נמשך מהב'  נמצא הי"ב חדש 

שופר שבהם וכמובן.
בתורה17  הנק'  הסוכות  בחג  שהאתרוג  מה  ג"כ  וזהו 
י"ב  דהיינו  לשנה,  משנה  באילנו  דר  הוא  הדר  עץ  פרי 
כידוע19  מלכות  בחי'  הוא  אתרוג  והיינו  כדרז"ל18,  חדש 
לבתולה  שנותנין  חדש  הי"ב  ע"ד  הוא  שדר  חדש  והי"ב 
להכין תכשיטי' שעל ידם היא מתפארת ונעשית הדר, זהו 
ויופי. וע"י  שהאתרוג נק' הדר, שכפשוטו הדר הוא פאר 
י"ב חדש שבמשך  ע"י שדר באילנו  נעשה הדר  הוא  מה 
שבמשך  מה  ענין  גופא  והוא  הדר.  נעשה  חדשים  הי"ב 
היא  ידם  שעל  בתולה  התכשיטי  נעשים  חדשים  הי"ב 

נעשית הדר.
דהיינו  מר"ה,  נמשך  בסוכות  שהאתרוג  וידוע 
ומזה  ושופרי',  יופי  פירושו  ששופר  שבר"ה,  מהתקיעות 
גאון  בהדר  בחי'20  מן  והיינו  הדר.  שהוא  האתרג  נעשה 
עוזך שאומרים בר"ה נמשך האתרוג פרי עץ הדר בסוכות.

אתנו  הנערה  שתשב  ע"י  והוא  כאן,  ג"כ  זה  ונרמז 
ימים שקאי על הב' ימים דר"ה, שמהם נמשך הי"ב חדש 
שנותנין לבתולה. הנה אח"כ כתיב אחר תלך21, אחר תלך 

גימט' פרי עץ הדר במכוון.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל ע' כא 
ואילך

ימי  ימים, שבעת  ז'  הוא  דימים  זו מפרש  פ'  במד"ר22 
אבלו דבתואל ע"ש.

16( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הביאור עפ"י קבלה.
17( ויקרא כג, מ.
18( סוכה לה, א.

19( פירוש: בקבלה וחסידות מבואר דע"י הד' מינים – לולב ומיניו – 
נמשכת המשכה פנימיות, דסוכה מרמז על מקיפים – בחי' בינה. )ראה 
זח"ג רנה, ב. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמוד קכז 

ואילך. קנח ואילך(.
ולולב ומיניו הם בחי' ז"א – המשכה במדות. ומבואר ד"לולב" בחי' 
כליות  )ב'  הן  ב' ערבות  ותפארת,  גבורה  כנגד חסד  ג' הדסים  יסוד, 
יועצות( נצח והוד, אתרוג בחי' מלכות. )ראה זהר חלק א' דף רכ, ב. 
עץ חיים שער לו פרק ב'. פרי עץ חיים שער לולב פרק א. סידור עם 
דא"ח רמד, ב. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ג' ע' פה(. 

]ראה גם לעיל סימן פה הערה 19[.
20( מתפלת שמונה עשרה של ראש השנה.

21( אח"ר )בגי' 209( + תל"ך )450( = 659, וכן פר"י )290( + ע"ץ 
)180( + הד"ר )209( = 659.

22( פרשה ס, יב. תשב הנערה אתנו ימים אלו שבעת ימי אבלות )של 
בתואל. רש"י(.
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ני

וי"ל הלימוד במד"ר על ימים אלו ז' ימי אבלות דבתואל, 
דימים  לעיל  המבואר  ולפי  ז',  שמספרו  או  ממלת  נלמד 
כפשוטו,  ימים  ב'  שזהו שהוא  דר"ה,  ימים  הב'  על  רומז 
א"כ בתואל מת בליל א' דר"ה, והב' ימים דר"ה הם יו"ט 
שאין בהם אבלות, א"כ הז' ימי אבלות שלו היו בהז' ימים 
שבין ר"ה ליוהכ"פ, ועל הימים הללו יתכן לומר שהם ימי 

אבלות23.
כי הרי בהם הוא נסירת הדינין, והם דינים קשים בערך. 
ומכ"ש שאינן  תקיעת שופר שימתיקום,  אין בהם  הרי  כי 
דומים להגבורות שביוהכ"פ שהם מפנימיות24 בינה שהם 
קשים  דינים  הם  הללו  הימים  א"כ  גמורים.  רחמים  בחי' 

בערך. והיינו שהיו ז' ימי אבלות דבתואל.
ימי  שהם  מצינו  גופא  דקדושה  בסט'  אפילו  ובאמת 

23( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הביאור עפ"י קבלה.
24( ראה לקוטי שיחות חלק כט עמוד 313 ואילך.

אבילות כי הרי גדלי' בן אחיקם נהרג בג' בתשרי25 א"כ הז' 
ימי אבילות הם הז' ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ.

שם ע' מח

25( ראה בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד שו, מה שמפלפל בזה. 
ועיין תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו חלק א עמוד 41. תורת מנחם 
התוועדויות ה'תנש"א משיחות צום גדלי' עמוד 38 וז"ל: לשון הגמרא 
"ג' בתשרי שבו נהרג גדלי' בן אחיקם". ר"ה יח, ב. ירושלמי תענית 
פ"ד ה"ה. וכ"ה במגילת תענית )בסופה(. ברמב"ם )הל' תעניות פ"ה 

ה"ב(, ובטור )או"ח סתקמ"ט. סתק"פ(. ועוד.
פ"ב.  ר"ה  שער  )פע"ח  האריז"ל  בכתבי  המבואר  ע"פ  יותר  ומודגש 
הדינים  היתה מפני תוקף  גדלי'  ימי תשובה פ"א( שהריגת  מ"ח מס' 

וחסרון המתקתן ע"י תקיעת שופר – למחרת ר"ה.
)אג"ק ע' שו( מתווך עם דעה שנהרג  ולהעיר שבלקוטי תורה לוי"צ 
בר"ה – ש"אין הכוונה על יום א' דר"ה רק על יום ב' דר"ה, שאצלנו 
 . . . . הריגתו הי' ביום  אחר החורבן הוא יו"ט, ובזמן הבית הי' חול 
שיש הרבה דינין ואין אז תק"ש, ואצלנו היום הזה הוא יום ג' דתשרי", 

עיי"ש.
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eze` `ed,äáçø øîà ,'ñék'epiid.ä÷ãö ìL é÷ðøàzniiqn ¦¨©©£¨©§¨¦¤§¨¨

:dgkedd z` `xnbdïézòc à÷ìñ éàåxnel epzrca dlri m`e - §¦¨§¨©§¦
yéæeæ íéMîçmifef epiid dpynay,Lnîmiixev mifef xnelk £¦¦¥©¨

y dpynd zpeek dn ,ok m` ,daexn miieyyñéka Lé íàdlrnl ¦¥©¦
,xzei dl mipzep mifef miyngndì ïðéáäé änk,dl ozip dnk ike - ©¨¨£¦¨¨

miyngn xzei lecb mekq di`eyipl ozipy okzi `l ixd ,dinza
.c`n ax oenn edfy ,ixev fefdpéî òîL àlà,iia` ixack ¤¨§©¦¨

y'éæeæ íéMîç'ifef epiid.éèéLt £¦¦¥§¦¥

* * *
mipic `xnbd d`ian ,epizpyna xkfedy dnezi zqpxt oic ab`

:dwcvd ztewn minezi zqpxt `yepa mitqepíBúé ,ïðaø eðz̈©¨¨¨
eàaL äîBúéåicka dwcvd i`ablñðøtúäìzepefn lawle ¦¨¤¨§¦§©§¥

,dwcvdnäîBúiä úà ïéñðøôî,dligz,Ck øçàåex`yp m` §©§§¦¤©§¨§©©¨
,zernïéñðøôîmbiä úà.íBú,jkl mrhdeBkøc LéàäL éðtî §©§§¦¤©¨¦§¥¤¨¦©§

,íéçútä ìò øBæçì,jka oeifa jk lk yibxn epi`edkøc äMà ïéàå ©£©©§¨¦§¥¦¨©§¨
øBæçì.xzei lecb jka dxrve ,migztd lr ©£
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' א



ipinyנב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

ß oqip f"h oey`x mei ß

è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ עׂשר ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ראׁשֿחדׁש הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
עֹולם" ּב"סדר הּׁשנּויֹות Ï‡¯NÈ.עטרֹות È˜ÊÏe∑ ּבכהּנה ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי להׁשמיעם ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ

נכנס  מאליו יאמרּו ולא .ּגדֹולה, ְְְְִֵֵָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

ועד  הּמׁשּכן, ּכלי ּכל וכן וכּו' הּמׁשּכן קרׁשי ּבׁשלמּותם, הּמׁשּכן עניני ּכל היּו לּמילּואים הּׁשמיני יֹום לפני ׁשּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאף־על־ּפי
עילּויים  ּכל הּנה - ּבֹו" וׁשּמׁש ל ּמׁשּכן מׁשה (ׁש)העמידֹו הּמילּואים ימי ׁשבעת "ּכל ׁשהרי קרּבנֹות, ּכבר הקריב רּבנּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
ּד"ויהי  הּברכה נתקּימה ׁשאז לּמילּואים, הּׁשמיני יֹום - ּבּקדׁש") ("מעלין יֹותר נעלה ּבענין צֹור והיה עדין, הסּפיקּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלּו
וּירא  גֹו' הּמזּבח על וּתאכל ה' מּלפני אׁש "וּתצא ׁשּכתּוב ּכמֹו ידיכם", ּבמעׂשה ׁשכינה ּתׁשרה . . עלינּו אלקינּו ה' ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹנֹועם

וּירנּו". העם ַָָָָֹּכל
ּכל  על ּדקאי ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבֹו, הּפרטי ּבּמׁשּכן מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּומּזה
ּד"נר  ּבאֹור ּומּואר יהּודית, ּבאוירה וחדּור מתנהל ׁשהּבית על־ידי־זה להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן ּבבחינת ׁשהּוא יהּודי, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבית
צריכה  זה ּבכל ׁשהעבֹודה - נרֹות־ׁשּבת־קדׁש הדלקת על־ידי ּובמי ּוחד ּומצֹותיה, הּתֹורה עניני ּכל על־ידי אֹור", ותֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמצוה

עֹוז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ּבּקדׁש ּומעלה מֹוסיף אּלא הּקֹודמים, ּבהיׂשגים מסּתּפק ׁשאינֹו ּבאֹופן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלהיֹות

(á)úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

עגלעגלעגלעגל לללל ב)קחקחקחקח העגלהעגלהעגלהעגל(ט, מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה עלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמככככּפּפּפּפרררר הּמּלּואים (רש"י)להלהלהלהֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
העגל על לכּפר ּכדי ּפר אהרן א)הקריב כט, ּבּכּפרה.(תצוה ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(א א א א ( הּדין". מן לגמרי ונפטר ..הּמל מצות על ׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל "ׁשב ב ב ב ) (. וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ
לקֹונֹו". רּוח נחת להיֹות . . החטא ּכקדם .ְְְְִֵֶַַַַֹ

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו להׁשרֹות ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - חג הפסח

מלך  פרעה  לב  את  ה'  ויחזק   – כט  יד, 
ישראל  ובני  ישראל  בני  אחרי  וירדוף  מצרים 

יוצאים ביד רמה

א. ידועה אגרת הקודש של הבעל שם טוב1, בה מסופר 
יבוא  מתי  מר?"  אתי  קא  "אימתי  המשיח:  את  שאלתו  על 
)מעיינות  מעינותיך  "לכשיפוצו  משיח:  ותשובת  המשיח? 

החסידות( חוצה",
על  אומר  התרגום  בתורה2:  רמוזים  הרי  הענינים  כל 
גלי".  "בריש   – רמה"  ביד  יוצאים  ישראל  "ובני  הפסוק3 
טוב:  שם  הבעל  מרומז  "בריש"  שבתיבת  נאמר  ובספרים 
בריש הוא ראשי תיבות "ר' ישראל בן שרה", וגם "ר' ישראל 

בעל שם"4.
הרשב"י:  מרומז  "בריש"  שבתיבת  בספרים,  נאמר  גם 
"ר'  האריז"ל:  גם  יוחאי"4.  בן  שמעון  "ר'  ר"ת  הוא  בריש 
בן שלמה". שעל ידי תורת רשב"י והאריז"ל5 תבוא  יצחק  
הגאולה – "ובני ישראל יוצאים ביד רמה". כדאיתא בזוהר6: 
)בספר  ברחמים"  גלותא  מן  בי'  יפקון  הזהר  ספר  "האי 
הזהר יצאו מהגלות ברחמים(. רשב"י וכן האריז"ל הרי גילו 
פנימיות התורה רק ליחידי סגולה, וגם זאת בהגבלה, ואילו 
גילוי המשיח יהי' כאשר פנימיות התורה תתגלה באופן של 
הפצה דוקא7, ובכל מקום עד לחוצה, וענין זה החל מהבעל 

שם טוב, שהתחיל לגלות חסידות לכול, ללא הגבלות.
רשב"י,  של  שהרמז  מה  גם  בדיוק.  הכל  בא  בתורה  ב. 
אם  כי  הפסוק  בלשון  אינו  טוב  שם  הבעל  ושל  האריז"ל 

בתרגום, הוא איפוא מדוייק.
פשוטו של הכתוב מדבר על יציאת מצרים. אלא שמאחר 
וגלות מצרים היא שורש לכל הגליות8, ויציאת מצרים היא 
יציאת מצרים  זה של  שורש לכל הגאולות, נרמזת בפסוק 

גם הגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו.
תירגום  יותר.  בגילוי  העתידה  הגאולה  רמוזה  בתרגום, 
משום  בא  לתרגום,  לשפת־גלות,  הקודש  מלשון  התורה 
שבזמן הגלות לא הבינו הכל את לשון הקודש. ונמצא, שעל 
ידי התרגום המשיכו תורה ולשון קודש גם בלשון חול, שגם 

1 ( ראה לקוטי שיחות ח"ג )המתורגם ללה"ק( ע' 47 הערה 29* והע' 30. ביאור הענין 

– ראה שיחת שמח"ת תר"ץ )לקו"ד ח"ב ע' 572 ואילך(.

2 ( זח"ג רכא, א. וראה ב"ק צב, א.

3 ( שמות יד, ח.

4 ( הובא בדגל מחנה אפרים במקומו.

5 ( ראה הקדמת הס' כסא מלך, מקדש מלך.

6 ( ח"ג קכד, ב. וראה אגה"ק סי' כו.

זוהר )ת"ו בסופו( דברי אליהו הנביא מבשר הגאולה מגלותנו  ( כדיוק הל' בתקוני   7

זה )לרשב"י(: כמה ב"נ לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלי לתתא בדרא 

בתראה בסוף יומיא ובגינא וקראתם דרור בארץ גו'. ובכסא מלך שם ביאר והדגיש: 

בדרא בתראה דוקא קרוב לימות המשיח כו' )אף אשר( זה כמה מאות שנים שנתגלה 

העמוקים  מאמריו  יפורשו  כו'  יתפרנסון  של(  באופן  דוקא  צ"ל  הלימוד  )כי  כו' 

בהקדמות שגילה האר"י זלה"ה כו' שיבינו כו' כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו 

פירושי  וילמדו  כשיתפרנסון  היא  דרור  וקראתם  דבגיני'  הסגולה  עכ"ז  כו'  טוב  שכר 

המאמרים כו'. – ראה ג"כ הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות.

8 ( ראה ויק"ר פי"ג, ה.

החול יהי' קודש9. וזוהי ההכנה לגאולה העתידה.
נאלצו  לכן  הרי  בתקפו,  הרע  נותר  מצרים  בגאולת 
בגאולה  כן  לא  העם".  ברח  "כי  מהרע10  לברוח  ישראל  בני 
הטומאה  רוח  "ואת  נאמר11:  הזמן  אותו  שעל  העתידה, 
ולכן  יעלמו אז לגמרי.  אעביר מן הארץ", שהרע והטומאה 
בגאולה העתידה לא יהי' צורך לברוח – "כי לא בחפזון תצאו 
ובמנוסה לא תלכון"12, כי אם "וראו כל בשר יחדיו"13, שגם 

הבשר הגשמי כאן למטה יראה אלקות במוחש.
והבעל  האריז"ל  הרשב"י,  של  שמותיהם  נרמזים  לכן 
"יפוצו  של  באופן  היא  תורתם  כי  בתרגום,  דוקא  טוב  שם 
להפיץ  אדרבה,  אלא  מהחוץ,  לברוח  )לא  חוצה"  מעינותיך 
שהתרגום  כשם  התורה(,  פנימיות  של  המעיינות  את  שם 
זה  ידי  שעל  והחוצה,  החול  לתוך  ותורה  קודש  לשון  מביא 

תהי' הגאולה העתידה.
ג. יהודי כתב לי, שבתיבת "בריש" מרומז גם הרבי בעל 
יוסף יצחק, ב' – בן, ש' – שלום  י' –  ההילולא – ר' – רבי, 

)דובער( וכן שטערנא שרה )אם הרבי(.
בנוגע  אבל  ורמזים,  ר"ת  להמציא  אין  כלל  שבדרך  אף 
לענינים שמצד עצמם הם ברורים ונכונים, יש מקום למצוא 
למצוא  טוב  מה  בעולם,  ודרך  הנהגה  כל   – רמז.  גם  להם 
דוגמתם )על כל פנים דוגמא רחוקה( בעניני תורה. ובעניננו 
יש לומר שהוא על דרך דברי הרמב"ם בהקדמתו לפירוש 
אותם  דורשת  שהגמרא  וכו',  הדס  אתרוג,  על  המשניות, 
היינו  לא  הדרשות  שללא  הדבר,  פירוש  שאין  מהפסוק, 
יודעים מהי כוונת "פרי עץ הדר וכו'", אלא שבני ישראל בכל 
הדורות ידעו בקבלה ממשה רבינו דור אחר דור מה הם הד' 
חכמים  חפשו  בתורה,  מרומז  הרי  שהכול  כיון  אלא  מינים, 

ומצאו רמז על כך גם מפסוקי התורה.
גילוי החסידות לכל, ללא הגבלה, החל  ד. כאמור לעיל, 
לעיר  מעיר  הלך  שהבעש"ט  וכידוע,  טוב.  שם  מהבעל 
ומכפר לכפר, ומסר ענינים של תורת החסידות גם לאנשים 
פשוטים ביותר. אלא כדי שהאנשים הפשוטים יוכלו להשיג 
לפי  החסידות  עניני  את  טוב  שם  הבעל  התאים  הדברים, 
ערכם, בסיפורים, פתגמי־תורה קצרים והדומה, כשבתוכם 

חבויים רזין ורזין דרזין.
מקומו  וממלא  תלמיד   – ממעזריטש  המגיד  הנהגת 
על  )לא  בגלוי  חסידות  לומר  היתה,   – טוב  שם  הבעל  של 
ידי הלבשתם בלבושים של סיפורים וכדומה(, אבל זה רק 

לתלמידיו וגדולי תורה, אבל לא לכולם.
הנהגת אדמו"ר הזקן – תלמידו וממלא מקומו של המגיד 
חסידות  עניני  להלביש  היתה  מקומו,  ממלאי  והרביים   –
יוכל להשיג את תורת החסידות.  בשכל, שגם שכל אנושי 
בני  לכל  חסידות  לגלות  חב"ד,  חסידות  של  החידוש  וזהו 

9 ( ראה לקוטי שיחות ח"ג )המתורגם ללה"ק( ע' 116. תורה אור משפטים ד"ה ויראו 

גו' לבנת הספיר.

10 ( תניא פל"א.

11 ( זכרי' יג, ב.

12 ( ישעי' נב, יב. וראה המשך וככה – תרל"ז בסופו.

13 ( שם מ, ה.

המשך בעמוד עט



נג ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

ß oqip f"h oey`x mei ß

è(à)éðéîMä íBia éäéååéðáìe ïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
:ìàøNé éð÷æìe§¦§¥−¦§¨¥«

i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ עׂשר ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ראׁשֿחדׁש הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
עֹולם" ּב"סדר הּׁשנּויֹות Ï‡¯NÈ.עטרֹות È˜ÊÏe∑ ּבכהּנה ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי להׁשמיעם ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ

נכנס  מאליו יאמרּו ולא .ּגדֹולה, ְְְְִֵֵָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

ועד  הּמׁשּכן, ּכלי ּכל וכן וכּו' הּמׁשּכן קרׁשי ּבׁשלמּותם, הּמׁשּכן עניני ּכל היּו לּמילּואים הּׁשמיני יֹום לפני ׁשּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאף־על־ּפי
עילּויים  ּכל הּנה - ּבֹו" וׁשּמׁש ל ּמׁשּכן מׁשה (ׁש)העמידֹו הּמילּואים ימי ׁשבעת "ּכל ׁשהרי קרּבנֹות, ּכבר הקריב רּבנּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
ּד"ויהי  הּברכה נתקּימה ׁשאז לּמילּואים, הּׁשמיני יֹום - ּבּקדׁש") ("מעלין יֹותר נעלה ּבענין צֹור והיה עדין, הסּפיקּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלּו
וּירא  גֹו' הּמזּבח על וּתאכל ה' מּלפני אׁש "וּתצא ׁשּכתּוב ּכמֹו ידיכם", ּבמעׂשה ׁשכינה ּתׁשרה . . עלינּו אלקינּו ה' ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹנֹועם

וּירנּו". העם ַָָָָֹּכל
ּכל  על ּדקאי ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבֹו, הּפרטי ּבּמׁשּכן מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּומּזה
ּד"נר  ּבאֹור ּומּואר יהּודית, ּבאוירה וחדּור מתנהל ׁשהּבית על־ידי־זה להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן ּבבחינת ׁשהּוא יהּודי, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבית
צריכה  זה ּבכל ׁשהעבֹודה - נרֹות־ׁשּבת־קדׁש הדלקת על־ידי ּובמי ּוחד ּומצֹותיה, הּתֹורה עניני ּכל על־ידי אֹור", ותֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמצוה

עֹוז. ּוביתר ׂשאת ּביתר ּבּקדׁש ּומעלה מֹוסיף אּלא הּקֹודמים, ּבהיׂשגים מסּתּפק ׁשאינֹו ּבאֹופן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלהיֹות

(á)úàhçì ø÷a-ïa ìâò Eì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨¯§©¨²
:ýåýé éðôì áø÷äå íîéîz äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר .להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

עגלעגלעגלעגל לללל ב)קחקחקחקח העגלהעגלהעגלהעגל(ט, מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה עלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמככככּפּפּפּפרררר הּמּלּואים (רש"י)להלהלהלהֹוֹוֹוֹודיעדיעדיעדיע ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
העגל על לכּפר ּכדי ּפר אהרן א)הקריב כט, ּבּכּפרה.(תצוה ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(א א א א ( הּדין". מן לגמרי ונפטר ..הּמל מצות על ׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל "ׁשב ב ב ב ) (. וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻ
לקֹונֹו". רּוח נחת להיֹות . . החטא ּכקדם .ְְְְִֵֶַַַַֹ

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו להׁשרֹות ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

Ô¯‰‡Ïא  ‰LÓ ‡¯˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡¯NÈ È·ÒÏe È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È¯Bzב  ¯a Ï‚Ú CÏ ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ·¯˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

המשך בעמוד עט



ipinyנד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן .ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

E˙‡hÁ ּבקר ∑‡˙ ּבן ‰ÌÚ.איל ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, ׁשנה ּבן ."עגל", ִֵֵֶֶַָָָָָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשטהטהטהטה יב)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, ּדם (רש"י זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהחּטאת
היה  ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה ; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן  הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("ה ֹוׁשטה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ"וּימציאּו"

אצּבע. טבילת - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻצר

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

mixn zxhrmixn zxhr
à:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©

Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À
íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©®̈©¦§¨´§¨§¥¤À

ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñ éøác-ìk-úàäéäL eàönL éðtî ¤¨¦§¥¸¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«¦§¥¤¨§¤¨¨

éøáã älà dîeiqL äçëBza ììâð¦§¨©¥¨¤¦¨¥¤¦§¥

úéøaä:â-ìr Cìnä ãîriå ©§¦©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©
ãenräúéáa Cìnä ãîòî íB÷î ¨̧©¹§©£©©¤¤§¥

Lc÷näéðôì | úéøaä-úà úøëiå ©¦§¨©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´
ìå ýåýé øçà úëìì ýåýéøîL §Ÿ̈À¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ

-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤
Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwçªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤
úàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ
ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkä©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ

úéøaa írä-ìkúéøaä eìa÷:ãïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ¨¨−̈©§¦«¦§©§¦©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧
äðLnä éðäk-úàå ìBãbääîçìî çeLî ïâñk äìBãb äpeäë épâñ ©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§©¥§¨§¨¦§©§©¦§¨¨

óqä éøîL-úàåíéøòBMäíéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì §¤«Ÿ§¥´©©¼©£¦§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À
õeçî íôøNiå íéîMä àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä̈«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´©¨¨®¦©¦§§¥º¦³

úBîãLa íìLeøéìøBLéîa ¦«¨©̧¦̧§©§´§¦

ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷¦§½§¨¨¬¤£¨¨−¥«¥«
äàîeè íB÷î äéä íL ék: ¦¨¨¨§§¨

äúéaLäåìhéaíéøîkä-úà §¦§¦´¦¥¤©§¨¦À
äøæ äãBáò éðäkeðúð øLàøLà Ÿ£¥£¨¨¨£¤³¨«§¸£¤

eãéîòäøh÷éå äãeäé éëìîúBéäì ¤¡¦©§¥´§½̈©§©¥³¦§

íéøh÷îäãeäé éøra úBîaa §©§¦©¨¸§¨¥´§½̈
éañîeúBáéáñe-úàå íìLeøé §¦¥−§¦§«¨®̈¦§¤

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧
íéîMä àáö ìëìe úBìfnìåíb §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©

úéaLä íúBà:åäøLàä-úà àöiå ¨¦§¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëàéð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiå©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬

:íìLeøéå äãeäéáýåýé-úéa Cìnä ìriå §−̈¦«¨¨¦«©©´©©¤´¤¥«§Ÿ̈¿

Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé Léà-ìëå§¨¦´§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À

-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©

øôñ éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb̈®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸¥´¤

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaäâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤

ìå ýåýé øçàúéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´

úàfä:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkäãìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ©½Ÿ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹

äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä éðäk-úàå§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈

:ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMä àáö ìëìeäúéaLäå §−Ÿ§¨´©¨¨®¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´

íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà íéøîkä-úà¤©§¨¦À£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨¨®¦§¤©«§©§¦´

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìå çøiìå LîMì ìraìåíìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå ©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧§©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧



נה ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן .ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

E˙‡hÁ ּבקר ∑‡˙ ּבן ‰ÌÚ.איל ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
למד  אּתה ּומּכאן הּוא, ׁשנה ּבן ."עגל", ִֵֵֶֶַָָָָָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשטהטהטהטה יב)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, ּדם (רש"י זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהחּטאת
היה  ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה ; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן  הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("ה ֹוׁשטה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ"וּימציאּו"

אצּבע. טבילת - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻצר

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

mixn zxhrmixn zxhr
à:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©

Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À
íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©®̈©¦§¨´§¨§¥¤À

ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñ éøác-ìk-úàäéäL eàönL éðtî ¤¨¦§¥¸¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«¦§¥¤¨§¤¨¨

éøáã älà dîeiqL äçëBza ììâð¦§¨©¥¨¤¦¨¥¤¦§¥

úéøaä:â-ìr Cìnä ãîriå ©§¦©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©
ãenräúéáa Cìnä ãîòî íB÷î ¨̧©¹§©£©©¤¤§¥

Lc÷näéðôì | úéøaä-úà úøëiå ©¦§¨©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´
ìå ýåýé øçà úëìì ýåýéøîL §Ÿ̈À¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ

-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤
Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwçªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤
úàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ
ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkä©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ

úéøaa írä-ìkúéøaä eìa÷:ãïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ¨¨−̈©§¦«¦§©§¦©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧
äðLnä éðäk-úàå ìBãbääîçìî çeLî ïâñk äìBãb äpeäë épâñ ©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§©¥§¨§¨¦§©§©¦§¨¨

óqä éøîL-úàåíéøòBMäíéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì §¤«Ÿ§¥´©©¼©£¦§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À
õeçî íôøNiå íéîMä àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä̈«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´©¨¨®¦©¦§§¥º¦³

úBîãLa íìLeøéìøBLéîa ¦«¨©̧¦̧§©§´§¦

ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷¦§½§¨¨¬¤£¨¨−¥«¥«
äàîeè íB÷î äéä íL ék: ¦¨¨¨§§¨

äúéaLäåìhéaíéøîkä-úà §¦§¦´¦¥¤©§¨¦À
äøæ äãBáò éðäkeðúð øLàøLà Ÿ£¥£¨¨¨£¤³¨«§¸£¤

eãéîòäøh÷éå äãeäé éëìîúBéäì ¤¡¦©§¥´§½̈©§©¥³¦§

íéøh÷îäãeäé éøra úBîaa §©§¦©¨¸§¨¥´§½̈
éañîeúBáéáñe-úàå íìLeøé §¦¥−§¦§«¨®̈¦§¤

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧
íéîMä àáö ìëìe úBìfnìåíb §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©

úéaLä íúBà:åäøLàä-úà àöiå ¨¦§¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëàéð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiå©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬

:íìLeøéå äãeäéáýåýé-úéa Cìnä ìriå §−̈¦«¨¨¦«©©´©©¤´¤¥«§Ÿ̈¿

Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé Léà-ìëå§¨¦´§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À

-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©

øôñ éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb̈®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸¥´¤

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaäâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤

ìå ýåýé øçàúéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´

úàfä:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkäãìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ©½Ÿ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹

äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä éðäk-úàå§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈

:ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMä àáö ìëìeäúéaLäå §−Ÿ§¨´©¨¨®¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´

íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà íéøîkä-úà¤©§¨¦À£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨¨®¦§¤©«§©§¦´

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìå çøiìå LîMì ìraìåíìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå ©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧§©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧



נו

ß oqip f"i ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

mixn zxhrmixn zxhr
ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©

øôrì ÷ãiå ïBøã÷øôòk ÷c äúéäL ãò dôøNdøôr-úà CìLiå ¦§−©¨´¤§¨®̈§¨¨©¤¨§¨©§¨¨©©§¥¸¤£¨½̈
írä éða øá÷-ìríäì íéãáBò eéäL:æíéLãwä éza-úà õziåéza ©¤−¤§¥¬¨¨«¤¨§¦¨¤©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½¨¥

änfäíéLpä øLà ýåýé úéáa øLàúeðæì úBãçeéîíL úBâøà ©¦¨£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À§¨¦§«Ÿ§¬¨²
íézaúBòéøé:äøLàìçàáiå ¨¦−§¦¨«£¥¨«©¨¥³

äáeLúa íøéæçäì íéìLeøéì-ìk-úà ¦¨©¦§©£¦¨¦§¨¤¨
íéðäkäïøäà òøfîäãeäé éørî ©«Ÿ£¦¸¦¤©©£Ÿ¥«¨¥´§½̈

äøæ äãBáòì íéøîk eNòð øLà£¤©£¢¨¦©£¨¨¨

úBîaä-úà ànèéåéìLäíL C ©§©¥´¤©¨À¦§¦¨

äîBcëå úBìáðänL-eøh÷ øLà §¥§©¤£¤³¦§¨̧¨¸
íéðäkäeãîò øLà úBîaäòábî ©´Ÿ£¦½©¨£¤¨§¦¤−©

úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr©§¥´®̈©§¨©º¤¨´
íéørMäíéøòMä ìeî eãîò øLà ©§¨¦À£¤¨§©§¨¦

åøLàa-øN rLBäé ørL çút ©£¤§¤¹©©³©§ª̧©̧©
Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä̈¦½£¤©§¬Ÿ¦−

øéòä ìà àBáa:øérä ørLaèCà §¤¨¦§©¬©¨¦«©À
úBîaä éðäk eìré àìì ãBòúøL ³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½§¨¥

íìLeøéa ýåýé çaæî-ìààì ék ¤¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨®̈¦¦Ÿ

äãBáòì ãBò eøLëeäeìëà-íà ék §§¨£¨¦²¦¨«§¬
úBvîàeäå ,úBvî úBôàpä úBçðî ©−§¨©¤¡©§

ì ïécäíéLã÷ øàL:íäéçà CBúaàëírä-ìk-úà Cìnä åöéå ©¦¦§¨¨¨¦§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´
:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìà ýåýéì çñô eNr øîàì¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«

áëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−
:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâë-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦

Cìnì äðL äøNr äðîLa¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤
äfä çñtä äNrð eäiLàé«Ÿ¦®̈©«£º̈©¤¯©©¤²

:íìLeøéa ýåýéìãë-úà íâå ©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤
-úàå íéðòciä-úàå úBáàä̈«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤
ìk úàå íéìlbä-úàå íéôøzä©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨
õøàa eàøð øLà íéöwMä |©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤
eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦®̈
äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸

øôqä-ìr íéáúkäøôqä øeáòa ©§ª¦´©©¥½¤©£©¥¤

úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬
ýåýéìëì äaéñ äúéä äfä øôqä ék §Ÿ̈«¦©¥¤©¤¨§¨¦¨§¨

äæ:äëåéðôì äéä-àì eäîëå ¤§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈
-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨
Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½
-àì åéøçàå äLî úøBz ìëk§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ

:eäîk í÷̈¬¨«Ÿ

÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì§¨®̈©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«

æýåýé úéáa øLà íéLãwä éza-úà õziå©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−§¥´§Ÿ̈®

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«

çànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´

òábî íéðäkä änL-eøh÷ øLà úBîaä-úà¤©¨À£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©

íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr©§¥´®̈©§¨©º¤¨´©§¨¦À

-ìr-øLà øérä-øN rLBäé ørL çút-øLà£¤¤¹©©³©§ª̧©̧©¨¦½£¤©

:øérä ørLa Léà ìåàîNèeìré àì Cà §¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸

ék íìLeøéa ýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨¨®¦¦²

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íààëíëéäìà ýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkkáëìûøNé-úà eèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék ©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−¤¦§¨¥®

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëåâëçñtä äNrð eäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék §ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦¨®©«£º̈©¤¯©

:íìLeøéa ýåýéì äfäãëôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå| ìk úàå íéìlbä-úàå íé ©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨

íéáúkä äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦®̈§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìräëýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì äéä-àì eäîëå ©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸

:eäîk í÷-àì åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ¨¬¨«Ÿ

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i ipy meil inei xeriy

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשהּברכה  מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
ּבכּמה  ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכאן

ועוד)אֹופּנים לדוד, משכיל חכמים, שפתי רמב"ן, .(ראה ִַ
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכונה ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ׁשּבחר מצותמצותמצותמצותויׁש אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

המפרׁשּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹואהרן לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל ּכהנים].מצותמצותמצותמצות"ּפׁשּוטֹו ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת (סוף ּדהּנה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
פקודי) ּביניהם".פרשת ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו העגל,ככככ חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה שם)הֹודיע ורש"י יד לג, .(תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑'ּכהנים 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדן  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלנּו:
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹירידה
הּמעׂשים  ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹעם
לא  ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
מׁשה  נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹירדה

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»
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i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑ יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח ∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשהּברכה  מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
ּבכּמה  ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכאן

ועוד)אֹופּנים לדוד, משכיל חכמים, שפתי רמב"ן, .(ראה ִַ
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכונה ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ׁשּבחר מצותמצותמצותמצותויׁש אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

המפרׁשּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹואהרן לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל ּכהנים].מצותמצותמצותמצות"ּפׁשּוטֹו ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת (סוף ּדהּנה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
פקודי) ּביניהם".פרשת ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו העגל,ככככ חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה שם)הֹודיע ורש"י יד לג, .(תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑'ּכהנים 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדן  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלנּו:
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹירידה
הּמעׂשים  ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹעם
לא  ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
מׁשה  נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹירדה

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»



נז

ß oqip f"i ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

mixn zxhrmixn zxhr
ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©

øôrì ÷ãiå ïBøã÷øôòk ÷c äúéäL ãò dôøNdøôr-úà CìLiå ¦§−©¨´¤§¨®̈§¨¨©¤¨§¨©§¨¨©©§¥¸¤£¨½̈
írä éða øá÷-ìríäì íéãáBò eéäL:æíéLãwä éza-úà õziåéza ©¤−¤§¥¬¨¨«¤¨§¦¨¤©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½¨¥

änfäíéLpä øLà ýåýé úéáa øLàúeðæì úBãçeéîíL úBâøà ©¦¨£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À§¨¦§«Ÿ§¬¨²
íézaúBòéøé:äøLàìçàáiå ¨¦−§¦¨«£¥¨«©¨¥³

äáeLúa íøéæçäì íéìLeøéì-ìk-úà ¦¨©¦§©£¦¨¦§¨¤¨
íéðäkäïøäà òøfîäãeäé éørî ©«Ÿ£¦¸¦¤©©£Ÿ¥«¨¥´§½̈

äøæ äãBáòì íéøîk eNòð øLà£¤©£¢¨¦©£¨¨¨

úBîaä-úà ànèéåéìLäíL C ©§©¥´¤©¨À¦§¦¨

äîBcëå úBìáðänL-eøh÷ øLà §¥§©¤£¤³¦§¨̧¨¸
íéðäkäeãîò øLà úBîaäòábî ©´Ÿ£¦½©¨£¤¨§¦¤−©

úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr©§¥´®̈©§¨©º¤¨´
íéørMäíéøòMä ìeî eãîò øLà ©§¨¦À£¤¨§©§¨¦

åøLàa-øN rLBäé ørL çút ©£¤§¤¹©©³©§ª̧©̧©
Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä̈¦½£¤©§¬Ÿ¦−

øéòä ìà àBáa:øérä ørLaèCà §¤¨¦§©¬©¨¦«©À
úBîaä éðäk eìré àìì ãBòúøL ³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½§¨¥

íìLeøéa ýåýé çaæî-ìààì ék ¤¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨®̈¦¦Ÿ

äãBáòì ãBò eøLëeäeìëà-íà ék §§¨£¨¦²¦¨«§¬
úBvîàeäå ,úBvî úBôàpä úBçðî ©−§¨©¤¡©§

ì ïécäíéLã÷ øàL:íäéçà CBúaàëírä-ìk-úà Cìnä åöéå ©¦¦§¨¨¨¦§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´
:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìà ýåýéì çñô eNr øîàì¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«

áëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−
:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâë-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦

Cìnì äðL äøNr äðîLa¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤
äfä çñtä äNrð eäiLàé«Ÿ¦®̈©«£º̈©¤¯©©¤²

:íìLeøéa ýåýéìãë-úà íâå ©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤
-úàå íéðòciä-úàå úBáàä̈«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤
ìk úàå íéìlbä-úàå íéôøzä©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨
õøàa eàøð øLà íéöwMä |©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤
eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦®̈
äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸

øôqä-ìr íéáúkäøôqä øeáòa ©§ª¦´©©¥½¤©£©¥¤

úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬
ýåýéìëì äaéñ äúéä äfä øôqä ék §Ÿ̈«¦©¥¤©¤¨§¨¦¨§¨

äæ:äëåéðôì äéä-àì eäîëå ¤§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈
-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨
Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½
-àì åéøçàå äLî úøBz ìëk§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ

:eäîk í÷̈¬¨«Ÿ

÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì§¨®̈©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«

æýåýé úéáa øLà íéLãwä éza-úà õziå©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−§¥´§Ÿ̈®

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«

çànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´

òábî íéðäkä änL-eøh÷ øLà úBîaä-úà¤©¨À£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©

íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr©§¥´®̈©§¨©º¤¨´©§¨¦À

-ìr-øLà øérä-øN rLBäé ørL çút-øLà£¤¤¹©©³©§ª̧©̧©¨¦½£¤©

:øérä ørLa Léà ìåàîNèeìré àì Cà §¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸

ék íìLeøéa ýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨¨®¦¦²

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íààëíëéäìà ýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
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ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם ויברכם ויברכם ויברכם  גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ידוידוידוידו אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּׂשּׂשּׂשּׂשאאאא ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – רש"י)ויברכם ובפירוש כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשהּברכה  מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ּכהנים ּברּכת מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמפרׁשים
ּבכּמה  ותרצּו אּלּו. ּברכֹות ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", יאר יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכאן

ועוד)אֹופּנים לדוד, משכיל חכמים, שפתי רמב"ן, .(ראה ִַ
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכונה ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ׁשּבחר מצותמצותמצותמצותויׁש אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

המפרׁשּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹואהרן לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל ּכהנים].מצותמצותמצותמצות"ּפׁשּוטֹו ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת (סוף ּדהּנה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
פקודי) ּביניהם".פרשת ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו העגל,ככככ חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה שם)הֹודיע ורש"י יד לג, .(תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑'ּכהנים 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדן  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלנּו:
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹירידה
הּמעׂשים  ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹעם
לא  ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
מׁשה  נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹירדה
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ועוד)אֹופּנים לדוד, משכיל חכמים, שפתי רמב"ן, .(ראה ִַ
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּב"ויברכם", והּכונה ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ׁשּבחר מצותמצותמצותמצותויׁש אּלא ּכהנים, ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

המפרׁשּבּבּבּברצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹואהרן לרׁש"י רק ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ּבפסּוקי עת ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ההלכה. ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל ּכהנים].מצותמצותמצותמצות"ּפׁשּוטֹו ּברּכת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

העדּות מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, חטא ּכּפרת על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת (סוף ּדהּנה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
פקודי) ּביניהם".פרשת ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"עדּות

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּביר הּברכה ּתֹוכן הההה''''יבר יבר יבר יבר וזהּו העגל,ככככ חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע הּברכה – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה שם)הֹודיע ורש"י יד לג, .(תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׂשֹוחקֹות"יאריאריאריאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא יׂשראל.(רש"י ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ׁשּתׁשּכֹון והינּו , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁש" על־ידי ּכעסֹו"ייייּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, העגל.(רש"י חטא על הּקּב"ה ׁשּיכּפר היינּו , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑'ּכהנים 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּדן  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלנּו:
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹירידה
הּמעׂשים  ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹעם
לא  ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
מׁשה  נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹירדה

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»



ipinyנח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy
ליׂשראל  ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו ‡˙ÌÚ‰Œ.עּמֹו eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם "ויהי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ«≈¿«¿»¬∆»»ְֱִִֵֵַָָֹֹ

צ) לּמׁשּכן (תהלים מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי ,ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכל  רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹוׁשּמׁש
אׁשרֿצּוה  הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה  ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּטרח
ׁשכינה  ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה'

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו .ּבכם ְְֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העםהעםהעםהעם ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל הההה'''' ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד כג)ווווּיּיּיּירארארארא היתה (ט, הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עבֹודת ידי על הּׁשכינה ּבּיֹום ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלהׁשראת א הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מּצד זֹו הׁשראה היתה הּגבֹוּהההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה הּׁשמיני ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי הּגיע - יֹותר למּטה יֹורד ְִִִֵֵֵַַַַַָָיֹותר,

ß oqip g"i iyily mei ß

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

:íúà äeö àì øLà äøæ Là ýåýé§Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם צצצצּוּוּוּוהההה לאלאלאלא א)(אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הרי י, לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכתיב

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י (קטרת נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ּבּבּבּבדרדרדרדרהפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלהם. ְִֶֶָָלרצֹונם

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
יין  ׁשתּויי  יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׁשמעאל

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל .לּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay zgiyn)

,"ּומּמ מּמּני ּגדֹולים "ׁשהם לאהרן: מׁשה ׁשאמר ּכדי־ּכ ועד ּביֹותר, נעלית היתה ואביהּוא נדב ׁשל ׁשּמדרגתם היֹות ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹעם
ׁשהֹורּו - לרּבם הראּוי ה"ּביטּול" העּדר ּבגלל ּביֹותר, חמּור ּבעֹונׁש נענׁשּו זאת ּבכל ּבבחירי", - "ּבקרֹובי קראם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּקּב"ה

ּבפניו. ְֲָָָָהלכה
ׁשּתסּתּלק  לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, מּפי ׁשמע ׁשּלא ּדבר ׁש"האֹומר האֹומר הּוא - ּכּנ"ל ּבּתֹורה הרב ּכחֹו למרֹות - אליעזר ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹורּבי

יׂשראל. לכללּות הּׁשכינה לגילּוי הּנֹוגע ּדבר הּוא לרּבֹו ׁשהּביטּול ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּיׂשראל",
ההלכה  לי ׁשּיֹורה ּולחּכֹות לרב ּבטל אהיה ואי הּנני, ותלמיד־חכם אני למּדן מּיׂשראל: אדם יאמר ׁשאל ההֹוראה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּזה

לעצמי! להֹורֹות ּבכֹוחי והלא - ה' ּבעבֹודת ּבּה אל אׁשר והּדר עֹולם, ּבהליכֹות וכן ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּתֹורה,
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ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy
היה זה ּובכל־זאת ואביהּוא, ּכנדב ּגדֹול לנּו מי ּכי "ּכּכּכּכל ל ל ל - אהרןלא לא לא לא חטאם, ּבני מׁשה אאאאּלּלּלּלא א א א מתּו ּבפני הלכה ׁשהֹורּו על־ידי ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּביׂשראל. הּׁשכינה ּגילּוי ׁשל הענין להיפ ׁשּגֹורם אּלא להם, רק לא נֹוגע ׁשּזה - ּכ ּכדי ועד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹרּבן",
יהיה  ּכּולֹו ׁשּכל ועד - הּוא ּבׂשכלֹו והּׂשגה ּבהבנה ּדוקא יהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלימּוד ואחד אחד מּכל ּדֹורׁשים ּגיסא: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָלאיד

הּתֹורה. ּבהבנת ֲַַַָָָחדּור
נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל "רּבי ואֹומר רׁש"י ׁשּממׁשי וזהּו ּו"ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש- והּׂשגה, הבנה - ּבינה ּבחינת הּוא יין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויי יי יי יי ": ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנכנסּו - הּוא והחטא והּׂשגה, הבנה וחדּורים מלאים ׁשהיּו ּפירּוׁשֹו אינֹוללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשיין" יין" "ׁשתּויי ׁשל החּסרֹון זה: ּבצּיּור ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּכניסה ּבעת והּׂשגה:ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשאּלא ּבהבנה להיֹות צריכה אּדרּבה, הרי ּבּמקּדׁש, ּכׁשאינֹו לקֹונֹו האדם עבֹודת אבל - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּצרי - וכּו' מלּכא קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּומאן הּקּב"ה, המלכים מלכי מל לפני האדם עֹומד ׁשאז הּתפּלה, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמקּדׁש
ׁשּכל  יין" ּד"ׁשתּויי ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ּבּתֹורה ויגיעתֹו עבֹודתֹו אבל מריּה", קּמי "ּכעבּדא הּביטּול ּבתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. ּבׂשכל וחדּורה מּמּולאת ְְְֲִֵֵֶַַָָמציאּותֹו
יהּודה  רּבי לּה ואמר יין". "ׁשתּוי לפני ּדֹומים היּו ׁשּפניו מטרֹוניתא, לֹו ׁשאמרה אילעאי ּברּבי יהּודה ּברּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו -ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכפי  היתה ׁשּלֹו ׁשהּגׁשמּיּות מּפני זה הרי יין", ּכ"ׁשתּוי נראה היה ׁשּבגׁשמּיּות ּדזה והינּו - ּבידֹו מצּוי ׁשּתלמּודֹו לפי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו

- הּתֹורה ּבהבנת חדּור - יין" "ׁשתּוי היה ּוברּוחנּיּות ׁשּלֹו, ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהרּוחנּיּות
אחר־ּכ עבֹודתֹו ׁשּגם ּופֹועל ּכח נֹותן זה הרי - ּכּנ"ל לגמרי מּמציאּותֹו האדם מתּבּטל (ּבּמקּדׁש), הּתפּלה ׁשּבזמן זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּנה

ּכדבעי. והּׂשגה ּבהבנה ּגם ׁשהיא עם הראּוי, ּבביטּול ּתהיה הּוא, ּבׂשכלֹו הּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבלימּוד
ּוביטּול  הּלֹומד, ׁשל והבנתֹו ׂשכלֹו הרּגׁש הּתֹורה: ּבלימּוד הפכים ׁשני ׁשל החיּבּור יּתכן אי הּׁשאלה: נׁשאלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאמנם

לֹו ׁשהיה למל "מׁשל להּלן: רׁש"י ּפירּוׁש ּבהמׁש ניתנת הּתׁשּובה - וכּו'? ּבבני ּבּבּבּבןןןן־־־־ּבּבּבּבית ית ית ית מציאּותֹו ׁשהמדּוּבר מּכיון - וכּו'" ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ללמֹוד  ׁשּיּוכלּו ההפכים, ּב' לחּבר הּכח להם נֹותן יתּבר הּוא הרי הּקּב"ה, הּמלכים מלכי מל ׁשל "ּבן־ּבית" ׁשהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל
עֹולם  ׁשל ההפכים) (ּדב' החיּבּור את יפעלּו ׁשעל־ידי־זה עד וכּו': הּמתאים ּבּביטּול להיֹות זה עם ּוביחד והּׂשגה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהבנה

ּבל  ּומסקנתֹו הּלֹומד ׁשל ּפסק־ּדין על־ּפי מתנהג העֹולם עלי,ואלקּות, ּגֹומר לא־ל הּפסּוק על ז"ל רּבֹותינּו וכדרׁשת ימּוד ֹו, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
כל וראּו הוי' כבֹוד "ונגלה הּיעּוד קּיּום את על־ידי־זה צדקנּו.ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשר ר ר ר ּומקרב מׁשיח ּבביאת ּדּבר". הוי' פי ּכי יחּדיו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש נכנסנכנסנכנסנכנסּוּוּוּו ייןייןייןיין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויייייייי .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבפניפניפניפני הלכההלכההלכההלכה ב)ׁשׁשׁשׁשההההֹוֹוֹוֹוררררּוּוּוּו י, הקטירּו(רש"י הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון  ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּו לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹקטרת

עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ּכדבעי,זהזהזהזה היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl)
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וגווגווגווגו'''' אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ווווּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל יהוהיהוהיהוהיהוה ממממּלּלּלּלפניפניפניפני אאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹווווּתּתּתּתצאצאצאצא ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע לּמקּדׁש, נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוּתצא

רּבה ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל רש"י)לּמקּדׁש, ובפירוש (י,ב. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּתחּתיו, אחר ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז חנּויֹות ּפתח על עֹומד מצאֹו נאמן ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשל
יֹודעים  אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה מּמה אּלא הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹואין

הראׁשֹון. את הרג ּכ רבה)ׁשּמּתֹו (ויקרא ִִֶֶַָָָ
רק  ּכּונתֹו אם ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוצרי
ּתֹוכן  את ּגם להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' למל "מׁשל ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, לדברי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלצּין

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמׁשל,
ּת זה ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, מּמׁשל ויׁש ירץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא אף־על־ּפי ,הּמל ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה ּבּבּבּבית ית ית ית למל הּמלּבּבּבּבןןןן ׁשל " ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
להבין צרי הּמל.מעצממעצממעצממעצמֹוֹוֹוֹוהיה ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - מפֹור ׁשת אזהרה מּבלי ּגם - ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם  ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי הּקּב"ה ׁשל ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּדר־זה
ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ְְְִֵֶֶַַֹּכׁשּלא



נט ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy
ליׂשראל  ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו ‡˙ÌÚ‰Œ.עּמֹו eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם "ויהי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ«≈¿«¿»¬∆»»ְֱִִֵֵַָָֹֹ

צ) לּמׁשּכן (תהלים מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי ,ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכל  רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹוׁשּמׁש
אׁשרֿצּוה  הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה  ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּטרח
ׁשכינה  ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה'

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו .ּבכם ְְֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העםהעםהעםהעם ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל הההה'''' ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד כג)ווווּיּיּיּירארארארא היתה (ט, הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עבֹודת ידי על הּׁשכינה ּבּיֹום ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלהׁשראת א הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מּצד זֹו הׁשראה היתה הּגבֹוּהההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה הּׁשמיני ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי הּגיע - יֹותר למּטה יֹורד ְִִִֵֵֵַַַַַָָיֹותר,

ß oqip g"i iyily mei ß

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

:íúà äeö àì øLà äøæ Là ýåýé§Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם צצצצּוּוּוּוהההה לאלאלאלא א)(אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הרי י, לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכתיב

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצלצלצלצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י (קטרת נזקקנזקקנזקקנזקקּוּוּוּו היּוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא מעׂשיהם ּכל ממממּמּמּמּמילאילאילאילא; ּבּבּבּבדרדרדרדרהפ רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלהם. ְִֶֶָָלרצֹונם

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
יין  ׁשתּויי  יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׁשמעאל

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל .לּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz xii` ycegd mikxan ,ipiny zyxt zay zgiyn)

,"ּומּמ מּמּני ּגדֹולים "ׁשהם לאהרן: מׁשה ׁשאמר ּכדי־ּכ ועד ּביֹותר, נעלית היתה ואביהּוא נדב ׁשל ׁשּמדרגתם היֹות ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹעם
ׁשהֹורּו - לרּבם הראּוי ה"ּביטּול" העּדר ּבגלל ּביֹותר, חמּור ּבעֹונׁש נענׁשּו זאת ּבכל ּבבחירי", - "ּבקרֹובי קראם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּקּב"ה

ּבפניו. ְֲָָָָהלכה
ׁשּתסּתּלק  לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, מּפי ׁשמע ׁשּלא ּדבר ׁש"האֹומר האֹומר הּוא - ּכּנ"ל ּבּתֹורה הרב ּכחֹו למרֹות - אליעזר ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹורּבי

יׂשראל. לכללּות הּׁשכינה לגילּוי הּנֹוגע ּדבר הּוא לרּבֹו ׁשהּביטּול ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּיׂשראל",
ההלכה  לי ׁשּיֹורה ּולחּכֹות לרב ּבטל אהיה ואי הּנני, ותלמיד־חכם אני למּדן מּיׂשראל: אדם יאמר ׁשאל ההֹוראה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּזה

לעצמי! להֹורֹות ּבכֹוחי והלא - ה' ּבעבֹודת ּבּה אל אׁשר והּדר עֹולם, ּבהליכֹות וכן ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּתֹורה,

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy
היה זה ּובכל־זאת ואביהּוא, ּכנדב ּגדֹול לנּו מי ּכי "ּכּכּכּכל ל ל ל - אהרןלא לא לא לא חטאם, ּבני מׁשה אאאאּלּלּלּלא א א א מתּו ּבפני הלכה ׁשהֹורּו על־ידי ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּביׂשראל. הּׁשכינה ּגילּוי ׁשל הענין להיפ ׁשּגֹורם אּלא להם, רק לא נֹוגע ׁשּזה - ּכ ּכדי ועד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹרּבן",
יהיה  ּכּולֹו ׁשּכל ועד - הּוא ּבׂשכלֹו והּׂשגה ּבהבנה ּדוקא יהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלימּוד ואחד אחד מּכל ּדֹורׁשים ּגיסא: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָלאיד

הּתֹורה. ּבהבנת ֲַַַָָָחדּור
נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל "רּבי ואֹומר רׁש"י ׁשּממׁשי וזהּו ּו"ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש- והּׂשגה, הבנה - ּבינה ּבחינת הּוא יין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויי יי יי יי ": ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנכנסּו - הּוא והחטא והּׂשגה, הבנה וחדּורים מלאים ׁשהיּו ּפירּוׁשֹו אינֹוללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשיין" יין" "ׁשתּויי ׁשל החּסרֹון זה: ּבצּיּור ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּכניסה ּבעת והּׂשגה:ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשאּלא ּבהבנה להיֹות צריכה אּדרּבה, הרי ּבּמקּדׁש, ּכׁשאינֹו לקֹונֹו האדם עבֹודת אבל - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּצרי - וכּו' מלּכא קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּומאן הּקּב"ה, המלכים מלכי מל לפני האדם עֹומד ׁשאז הּתפּלה, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמקּדׁש
ׁשּכל  יין" ּד"ׁשתּויי ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ּבּתֹורה ויגיעתֹו עבֹודתֹו אבל מריּה", קּמי "ּכעבּדא הּביטּול ּבתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. ּבׂשכל וחדּורה מּמּולאת ְְְֲִֵֵֶַַָָמציאּותֹו
יהּודה  רּבי לּה ואמר יין". "ׁשתּוי לפני ּדֹומים היּו ׁשּפניו מטרֹוניתא, לֹו ׁשאמרה אילעאי ּברּבי יהּודה ּברּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו -ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכפי  היתה ׁשּלֹו ׁשהּגׁשמּיּות מּפני זה הרי יין", ּכ"ׁשתּוי נראה היה ׁשּבגׁשמּיּות ּדזה והינּו - ּבידֹו מצּוי ׁשּתלמּודֹו לפי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו

- הּתֹורה ּבהבנת חדּור - יין" "ׁשתּוי היה ּוברּוחנּיּות ׁשּלֹו, ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהרּוחנּיּות
אחר־ּכ עבֹודתֹו ׁשּגם ּופֹועל ּכח נֹותן זה הרי - ּכּנ"ל לגמרי מּמציאּותֹו האדם מתּבּטל (ּבּמקּדׁש), הּתפּלה ׁשּבזמן זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּנה

ּכדבעי. והּׂשגה ּבהבנה ּגם ׁשהיא עם הראּוי, ּבביטּול ּתהיה הּוא, ּבׂשכלֹו הּתֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבלימּוד
ּוביטּול  הּלֹומד, ׁשל והבנתֹו ׂשכלֹו הרּגׁש הּתֹורה: ּבלימּוד הפכים ׁשני ׁשל החיּבּור יּתכן אי הּׁשאלה: נׁשאלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאמנם

לֹו ׁשהיה למל "מׁשל להּלן: רׁש"י ּפירּוׁש ּבהמׁש ניתנת הּתׁשּובה - וכּו'? ּבבני ּבּבּבּבןןןן־־־־ּבּבּבּבית ית ית ית מציאּותֹו ׁשהמדּוּבר מּכיון - וכּו'" ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ללמֹוד  ׁשּיּוכלּו ההפכים, ּב' לחּבר הּכח להם נֹותן יתּבר הּוא הרי הּקּב"ה, הּמלכים מלכי מל ׁשל "ּבן־ּבית" ׁשהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹיׂשראל
עֹולם  ׁשל ההפכים) (ּדב' החיּבּור את יפעלּו ׁשעל־ידי־זה עד וכּו': הּמתאים ּבּביטּול להיֹות זה עם ּוביחד והּׂשגה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהבנה

ּבל  ּומסקנתֹו הּלֹומד ׁשל ּפסק־ּדין על־ּפי מתנהג העֹולם עלי,ואלקּות, ּגֹומר לא־ל הּפסּוק על ז"ל רּבֹותינּו וכדרׁשת ימּוד ֹו, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
כל וראּו הוי' כבֹוד "ונגלה הּיעּוד קּיּום את על־ידי־זה צדקנּו.ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשר ר ר ר ּומקרב מׁשיח ּבביאת ּדּבר". הוי' פי ּכי יחּדיו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש נכנסנכנסנכנסנכנסּוּוּוּו ייןייןייןיין ׁשׁשׁשׁשתתתתּוּוּוּויייייייי .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבפניפניפניפני הלכההלכההלכההלכה ב)ׁשׁשׁשׁשההההֹוֹוֹוֹוררררּוּוּוּו י, הקטירּו(רש"י הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלׁשֹון  ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּו לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹקטרת

עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ּכדבעי,זהזהזהזה היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl)
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וגווגווגווגו'''' אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ווווּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל יהוהיהוהיהוהיהוה ממממּלּלּלּלפניפניפניפני אאאאׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹווווּתּתּתּתצאצאצאצא ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע לּמקּדׁש, נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוּתצא

רּבה ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל רש"י)לּמקּדׁש, ובפירוש (י,ב. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּתחּתיו, אחר ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז חנּויֹות ּפתח על עֹומד מצאֹו נאמן ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשל
יֹודעים  אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה מּמה אּלא הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹואין

הראׁשֹון. את הרג ּכ רבה)ׁשּמּתֹו (ויקרא ִִֶֶַָָָ
רק  ּכּונתֹו אם ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוצרי
ּתֹוכן  את ּגם להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' למל "מׁשל ולֹומר לקּצר ליּה הוה הּמדרׁש, לדברי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלצּין

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמׁשל,
ּת זה ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, מּמׁשל ויׁש ירץ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא אף־על־ּפי ,הּמל ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה ּבּבּבּבית ית ית ית למל הּמלּבּבּבּבןןןן ׁשל " ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
להבין צרי הּמל.מעצממעצממעצממעצמֹוֹוֹוֹוהיה ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - מפֹור ׁשת אזהרה מּבלי ּגם - ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם  ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי הּקּב"ה ׁשל ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּדר־זה
ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ְְְִֵֶֶַַֹּכׁשּלא
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(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a øîàì¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäà©«£«Ÿ
i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן אל (שמות . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ

ּבמיּדעיו  הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּתקרי
!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, רבה)ׁשל ויקרא ÌciÂ.(ת"כ. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ«ƒ…

Ô¯‰‡∑(ושם ּפרׁשת (שם לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על ׂשכר קּבל «¬…ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יין  ‡k·„.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ׁשתּויי ÌÚ‰ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑ מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵַƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈»»»∆»≈ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. ּכלֿׁשּכן ּבאּלּו, ּכן אם ּומתקּלס; סח)ּומתעּלה אלה (תהלים –"נֹורא "מּמקּדׁשי ים ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
'מּמקּדׁשי' אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי .אל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ã)ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãćŸ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑:ׁשּנאמר היה, עמרם אחי ו)עּזיאל וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ּכאדם …«¬…ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ¿∆¬≈∆¿ְָָ

הּׂשמחה  את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר לחברֹו .האֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr f"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'iel' lM lW dniUnd©§¦¨¤¨¥¦

לּמחנה" מחּוץ אל הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו הּפסּוק ד)על את (י, העבר לחבירֹו האֹומר ּכאדם רׁש"י מפרׁש , ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
הּׂשמחה. את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמת

הּלוּיים. הּמת, קרֹובי נצטּוּו - הּמת" את ּד"העבר זה ׁשּבמעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמצינּו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּזה

הרמּב"ם ויובל)ּכתב שמיטה הל' להּבדל (סוף מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד לוי ׁשבט "לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
קדׁש נתקּדׁש זה הרי האדם, ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות עֹול צּוארֹו מעל ּופרק כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלעמֹוד

ללוּים". לכהנים ׁשּזכה ּכמֹו כּו' ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹקדׁשים,
רק  לעסֹוק עליו קדׁשים" קדׁש ׁש"נתקּדׁש ׁשּמּכיון לחׁשֹוב, יכֹול "לוי", ּבבחינת והּוא אֹותֹו" רּוחֹו ׁש"נדבה זה איׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה
לא  ׁשעדין אּלּו ּבזה ׁשּיעסקּו מּוטב - מאיּסּורא" ּו"לאפרּוׁשי מרע" ּב"סּור הּקׁשּורים ּבענינים א ּוקדּוׁשה, ּתֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבעניני

הרּבים". "החׁשּבֹונֹות צּוארם מעל ּפרקּו לא ועדין קדׁשים, קדׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹנתקּדׁשּו
את  ל"העביר צרי ,יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון יהיה ׁשהעֹולם הּׂשמחה", את לערּבב "לא ׁשכדי הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוזה
מעם, מּורמים ׁשהם ּדאף ּדוקא. הּלוּיים נצטּוּו הּקדׁש" ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו זה ּובצּוּוי מאיּסּורא. ּולאפרּוׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמת"
זה  ּבאֹופן ורק הּכּלה". "מּלפני ,"וה"לכלּו האיסּור ּבהעברת לעסֹוק עליהם - ּולעבדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני "לעמֹוד ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּומּובדלים

.יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון להיֹות העֹולם ְְְְְִִִֵַָָָָָֻיכׁשר

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆
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(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׂשמחתֹו(מו''ק ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מקֹום  ˙e˙Ó.ׁשל ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ֶָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶֶָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על מּטלת .ּתלמידי ֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå.... ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי ּבגׁשּתם אין להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּלהּלן  מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹלּמזּבח

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור אּת...(ת"כ)לּמד ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
תמתּו" יח)ולא ּבמיתה (במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֹֻ

ß oqip h"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´
íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

:àåä¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן "ּובאהרן (דברים «»ƒְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' ב)התאּנף ּותפּלתֹו(עמוס מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ
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(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a øîàì¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ

:ïøäà©«£«Ÿ
i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן אל (שמות . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ

ּבמיּדעיו  הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּתקרי
!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, רבה)ׁשל ויקרא ÌciÂ.(ת"כ. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ«ƒ…

Ô¯‰‡∑(ושם ּפרׁשת (שם לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על ׂשכר קּבל «¬…ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יין  ‡k·„.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ׁשתּויי ÌÚ‰ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑ מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵַƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈»»»∆»≈ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. ּכלֿׁשּכן ּבאּלּו, ּכן אם ּומתקּלס; סח)ּומתעּלה אלה (תהלים –"נֹורא "מּמקּדׁשי ים ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
'מּמקּדׁשי' אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי .אל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ã)ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà ãćŸ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑:ׁשּנאמר היה, עמרם אחי ו)עּזיאל וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ּכאדם …«¬…ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ¿∆¬≈∆¿ְָָ

הּׂשמחה  את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר לחברֹו .האֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr f"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'iel' lM lW dniUnd©§¦¨¤¨¥¦

לּמחנה" מחּוץ אל הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו הּפסּוק ד)על את (י, העבר לחבירֹו האֹומר ּכאדם רׁש"י מפרׁש , ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
הּׂשמחה. את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמת

הּלוּיים. הּמת, קרֹובי נצטּוּו - הּמת" את ּד"העבר זה ׁשּבמעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמצינּו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּזה

הרמּב"ם ויובל)ּכתב שמיטה הל' להּבדל (סוף מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל אּלא ּבלבד לוי ׁשבט "לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
קדׁש נתקּדׁש זה הרי האדם, ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות עֹול צּוארֹו מעל ּופרק כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלעמֹוד

ללוּים". לכהנים ׁשּזכה ּכמֹו כּו' ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹקדׁשים,
רק  לעסֹוק עליו קדׁשים" קדׁש ׁש"נתקּדׁש ׁשּמּכיון לחׁשֹוב, יכֹול "לוי", ּבבחינת והּוא אֹותֹו" רּוחֹו ׁש"נדבה זה איׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה
לא  ׁשעדין אּלּו ּבזה ׁשּיעסקּו מּוטב - מאיּסּורא" ּו"לאפרּוׁשי מרע" ּב"סּור הּקׁשּורים ּבענינים א ּוקדּוׁשה, ּתֹורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבעניני

הרּבים". "החׁשּבֹונֹות צּוארם מעל ּפרקּו לא ועדין קדׁשים, קדׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹנתקּדׁשּו
את  ל"העביר צרי ,יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון יהיה ׁשהעֹולם הּׂשמחה", את לערּבב "לא ׁשכדי הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוזה
מעם, מּורמים ׁשהם ּדאף ּדוקא. הּלוּיים נצטּוּו הּקדׁש" ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו זה ּובצּוּוי מאיּסּורא. ּולאפרּוׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמת"
זה  ּבאֹופן ורק הּכּלה". "מּלפני ,"וה"לכלּו האיסּור ּבהעברת לעסֹוק עליהם - ּולעבדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני "לעמֹוד ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּומּובדלים

.יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון להיֹות העֹולם ְְְְְִִִֵַָָָָָֻיכׁשר

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

ÓÈÓÏ¯ג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i iriax meil inei xeriy

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׂשמחתֹו(מו''ק ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מקֹום  ˙e˙Ó.ׁשל ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ֶָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶֶָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על מּטלת .ּתלמידי ֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå.... ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי ּבגׁשּתם אין להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְִִֵֵֶַָָָָ
ּלהּלן  מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹלּמזּבח

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור אּת...(ת"כ)לּמד ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
תמתּו" יח)ולא ּבמיתה (במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֹֻ

ß oqip h"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´
íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−

:àåä¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן "ּובאהרן (דברים «»ƒְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' ב)התאּנף ּותפּלתֹו(עמוס מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ



ipinyסב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר מחצה, ּבּטלה מׁשה ט)ׁשל ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Án‰ ˙‡ eÁ˜∑ אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿∆«ƒ¿»ִַַ

לאֹונן  אסּורים וקדׁשים אֹוננין, נחׁשֹון ∑‡˙Án‰Œ‰.ׁשאּתם ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑ ְְְֲִִִֵֶֶַָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«
ׁשה  לפי לֹומר? ּתלמּוד ׁשאר מה ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת יא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

.מנחֹות  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצהמחצהמחצהמחצה ּבּבּבּבּטּטּטּטלהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל יב)ּוּוּוּותפתפתפתפּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו י, מּדּוע (רש"י מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכדי  ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפ ּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכל־ּכ חסידים ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻמאריכים
ּכנגד  הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: וי ׁש ּתסּפיק. מחצה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּגם

מּמּנה.ּכּכּכּכלללל ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְִֶֶַַָָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֶָָָ

ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל  קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָֻטמא?
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל נה)הּקלעים, מּכאן,(שם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים EÈ˙·e.ׁשּקדׁשים EÈ·e ‰z‡∑(ת"כ),ּבחלק לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆¿…∆ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא

לּבנֹות  חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק". ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑– ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. ÏÚ.מעלה ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«
ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡∑ ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן ƒ≈«¬»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן .ּפרׁשּתי ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

ß oqip 'k iying mei ß

(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑ ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר מּפני (בת''כ)נחׁשֹון אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשעה  ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָטּומאה
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: להם ׁשאמר מׁשה, על L¯c.סמכּו L¯c∑ נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»…»«ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא ּכ אּלּו? נאכלּו ּומּפניֿמה נאכלו)זה, לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים .(ועיין ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹ
¯Ó˙È‡ŒÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן, ׁשל ּכבֹודֹו להם:∑Ó‡Ï¯.ּבׁשביל אמר «∆¿»»¿«ƒ»»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ֶַָָ

ּדברי! על .הׁשיבּוני ְֲִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמראיתמראיתמראיתמר ועלועלועלועל אלעזראלעזראלעזראלעזר עלעלעלעל טז)ווווּיּיּיּיקצףקצףקצףקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת טעּות".(לא, לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשּתהיה ּומה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני הּכעס,ׁשׁשׁשׁשםםםםמחלקת מּפני ׁשּטעה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑ אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑ ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְִֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו והם אֹותּה?ּביֹוצא, אכלּתם לא מּדּוע היתה, Ô˙.דׁש d˙‡Â ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«

'B‚Â ˙‡NÏ ÌÎÏ∑ מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן »∆»≈¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶַָָ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על מכּפר ׁשהּוא היה, .ראׁשֿחדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו מּדמּה(לעיל יּובא אׁשר "וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
‡˙d.וגֹו'" eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑ אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה  ¯L‡k∑ ּבּמנחה .לכם ְ»…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּדין  אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹקצף
היה  ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב אבינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיהא

לֹומר: ּתלמּוד להׁשיב? לא)ּבאלעזר לפני (שם ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשני  ּפנים ׁשל ּבספרי מצאתי זֹו הּנׂשיאים! ולפני ‰˜¯e·È.מׁשה ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אּלא,(זבחים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ≈«ƒ¿ƒֵֶַָ

ׁשהם  הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
אֹונן  ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני l‡k‰.הדיֹוטֹות? È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ הּמתים היּו לא אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ

ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבני,
להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אֹונן (שם)∑‰ÌBi.ואם ׁשאין מּתר, לילה אנינּות אבל ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ְֲֲִֵֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום ‰'.אּלא ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת .אם ְְֶָָ«ƒ«¿≈≈ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»



סג ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר מחצה, ּבּטלה מׁשה ט)ׁשל ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Án‰ ˙‡ eÁ˜∑ אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿∆«ƒ¿»ִַַ

לאֹונן  אסּורים וקדׁשים אֹוננין, נחׁשֹון ∑‡˙Án‰Œ‰.ׁשאּתם ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑ ְְְֲִִִֵֶֶַָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«
ׁשה  לפי לֹומר? ּתלמּוד ׁשאר מה ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת יא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

.מנחֹות  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצהמחצהמחצהמחצה ּבּבּבּבּטּטּטּטלהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל יב)ּוּוּוּותפתפתפתפּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו י, מּדּוע (רש"י מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכדי  ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפ ּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכל־ּכ חסידים ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻמאריכים
ּכנגד  הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: וי ׁש ּתסּפיק. מחצה ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּגם

מּמּנה.ּכּכּכּכלללל ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְִֶֶַַָָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֶָָָ

ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל  קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָֻטמא?
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל נה)הּקלעים, מּכאן,(שם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים EÈ˙·e.ׁשּקדׁשים EÈ·e ‰z‡∑(ת"כ),ּבחלק לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆¿…∆ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא

לּבנֹות  חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק". ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑– ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. ÏÚ.מעלה ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«
ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡∑ ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן ƒ≈«¬»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן .ּפרׁשּתי ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

ß oqip 'k iying mei ß

(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑ ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר מּפני (בת''כ)נחׁשֹון אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשעה  ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָטּומאה
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: להם ׁשאמר מׁשה, על L¯c.סמכּו L¯c∑ נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»…»«ְְְְִִִֵֵַַָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא ּכ אּלּו? נאכלּו ּומּפניֿמה נאכלו)זה, לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים .(ועיין ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָֹ
¯Ó˙È‡ŒÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן, ׁשל ּכבֹודֹו להם:∑Ó‡Ï¯.ּבׁשביל אמר «∆¿»»¿«ƒ»»ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ֶַָָ

ּדברי! על .הׁשיבּוני ְֲִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמראיתמראיתמראיתמר ועלועלועלועל אלעזראלעזראלעזראלעזר עלעלעלעל טז)ווווּיּיּיּיקצףקצףקצףקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת טעּות".(לא, לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשּתהיה ּומה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני הּכעס,ׁשׁשׁשׁשםםםםמחלקת מּפני ׁשּטעה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑ אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑ ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְִֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו והם אֹותּה?ּביֹוצא, אכלּתם לא מּדּוע היתה, Ô˙.דׁש d˙‡Â ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«

'B‚Â ˙‡NÏ ÌÎÏ∑ מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן »∆»≈¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶַָָ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על מכּפר ׁשהּוא היה, .ראׁשֿחדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו מּדמּה(לעיל יּובא אׁשר "וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
‡˙d.וגֹו'" eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑ אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה  ¯L‡k∑ ּבּמנחה .לכם ְ»…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּדין  אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹקצף
היה  ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב אבינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיהא

לֹומר: ּתלמּוד להׁשיב? לא)ּבאלעזר לפני (שם ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשני  ּפנים ׁשל ּבספרי מצאתי זֹו הּנׂשיאים! ולפני ‰˜¯e·È.מׁשה ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אּלא,(זבחים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ≈«ƒ¿ƒֵֶַָ

ׁשהם  הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
אֹונן  ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני l‡k‰.הדיֹוטֹות? È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑ הּמתים היּו לא אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ

ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבני,
להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אֹונן (שם)∑‰ÌBi.ואם ׁשאין מּתר, לילה אנינּות אבל ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ְֲֲִֵֵֶַָָָֻ

קבּורה  ּביֹום ‰'.אּלא ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת .אם ְְֶָָ«ƒ«¿≈≈ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»



ipinyסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי להקללהקללהקללהקל לללל איןאיןאיןאין ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה,,,, ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּת יט)אםאםאםאם י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשעה  קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה  לפּגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּכדי

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. הההה''''לקדׁשי הּקרּבנֹות ,לפנילפנילפנילפני אכילת א הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הההה''''אינּה מיחדת).לפנילפנילפנילפני הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד לאֹוכלם אין ....ולכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .ה ֹודה, «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip `"k iyiy mei ß

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑.ּולאיתמר לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֶֶַַָָָָָֹ
מה  הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? "לאמר" אּלא אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו

ּולאיתמר  לאלעזר לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: .אני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם עליהם את וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻ
מאהבה  הּמקֹום ‰iÁ‰.ּגזרת ˙‡Ê∑,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ְֲֵֵַַַָָ…««»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

את  לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהבּדילם
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' ‰iÁ‰.החֹולה ˙‡Ê∑אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְְְִִִִֶַַַַָָ…««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

והראה  ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹליׂשראל:
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן מןֿהעֹוף", ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן ÏkÓ.להם, .‰iÁ‰ ˙‡Ê ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ…««»ƒ»

‰Ó‰a‰∑(כ חּיה (מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד «¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

ּבפׁשטּות, לתרץ אפׁשר - מּתן־ּתֹורה לאחרי מּיד טהֹורֹות ׁשאינן ּובהמֹות חּיֹות ּדאכילת האיסּור על יׂשראל נצטּוּו ּׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹמה
ּבפֹועל: למעׂשה נֹוגע זה ענין היה לא זֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבתקּופה

ּומּכיון  הּבאה). לּׁשנה (עד סיני ּבמדּבר ּכלֹומר, סיני, הר ּבסביבֹות יׂשראל חנּו - למּתן־ּתֹורה הּסמּוכה הּתקּופה ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבמׁש
ּבזה, וכּיֹוצא "נׁשר" ּכמֹו עֹופֹות, וכן וארנבת, ׁשפן ּגמל, ּכגֹון: ּבעלי־חּיים, ּכלל ּבּנמצא אינם מדּבר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּבמקֹום
קּימת  היתה לא ׁשּבלאו־הכי מּכיון אכילתם, איסּור על מּיד להזהיר צֹור אין - ּבּמים" אׁשר "ּכל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

לאכלם. ּכלל ְְְְֶָָָָאפׁשרּות
הֹו ("ּכל ל"נחׁש" ועקרב ּובנֹוגע ׂשרף נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ּבּמדּבר הּמֹוליכ" ׁשּכתּוב [ּוכמֹו ּב"מדּבר" ׁשּנמצא ּגחֹון") על ל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

וכן  ,"הּדר "לנחֹותם היה ׁשּתפקידֹו ענן", "עּמּוד לפניהם הל מּמצרים ׁשּבצאתם יֹודע למקרא הּבן־חמׁש הרי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָגֹו'"]
הֹוׁשבּתי  ּבּסּוּכֹות ּכי ּדֹורֹותיכם ידעּו "למען סּוּכה מצות קּיּום אֹודֹות למקרא הּבן־חמׁש ׁשּיֹודע ּוכפי ועקרּבים. נחׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָלהרֹוג
ּבני  מחנה את ׁשהּקיפּו ּכבֹוד" ל"ענני ׁשהּכּונה אביו לֹו הסּביר ּובוּדאי מצרים", מארץ אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאת

ועקרּבים. נחׁשים ּבּנמצא היּו לא יׂשראל ּדמחנה ׁשּבּׁשטח ּבפׁשטּות מבין ׁשּכן, ּומּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ּובהמֹות  חּיֹות אכילת איסּור על נצטּוּו אחר־ּכ ורק כּו', והקמתֹו הּמׁשּכן נדבת - ּגרמא ׁשהּזמן ענינים ּבאּו לכל־לראׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן,

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ּבזה, וכּיֹוצא ועֹוג, סיחֹון לארץ יּׁשּוב, למקֹום יתקרבּו ּכאׁשר - ׁשּלאחרי־זה ּבּזמן לפֹועל נֹוגע ׁשּיהיה ּדבר טהֹורֹות, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאינן

ּבזה. וכּיֹוצא העֹולם, אּומֹות מּתּגרי לקנֹות ּבאפׁשרּותם ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאז

(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְִִֶֶֶַַָָֻ
ּומבּדלֹות  ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּתי

מחּברֹות ׁשּמּלמּטה עא)לגמרי, b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה ְְְְִֵֶַַָָֻ«¬«≈»ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הדק  ּולטחנֹו מּגזרת:∑b¯‰.לכתׁשֹו ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּפה;(שמואל אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ְְְֳֵָָָ≈»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ונּמֹוח  נפׁשר האכל הּגרה, ׁשעלֿידי 'ּפׁשרא', את ∑Ó‰aa‰.ותרּגּומֹו: להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ּתבה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ«¿≈»ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא eÏÎ‡z.הּׁשליל d˙‡∑ עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא ְְְִִִִֵַַָ…»…≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

תעׂשה' ו'לא לד)ּב'עׂשה', .(זבחים ְֲֲֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגרהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה ג).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה(יא, מקרבת)מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּגּגּגּגרהרהרהרהּוגבּורה וׁשּוב מעלתמעלתמעלתמעלת ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

'ּבהמה  היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהאם
ְָטהֹורה'.

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ

:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)קלֿוחמר: בתורת הענין ּבׂשרם ∑Ì¯NaÓ.(כל על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹƒ¿»»ְַָָ
ּוטלפים  וקרנים וגידין עצמֹות על ולא ˙eÚb.ּבאזהרה, ‡Ï Ì˙Ï··e∑ מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֻ

לֹומר: ּתלמ ּוד כא)נבלה? קלֿוחמר (לקמן מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים "אמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻֻ
ּומה  ּכלֿׁשּכן?! לא - קּלה נבלה טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא - חמּורה הּמת ּטמאת ּומה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻמעּתה:

ּברגל עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: יז)ּתלמּוד .(ר''ה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿



סה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי להקללהקללהקללהקל לללל איןאיןאיןאין ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה,,,, ּבּבּבּבקדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיייי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּת יט)אםאםאםאם י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשעה  קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה  לפּגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּכדי

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. הההה''''לקדׁשי הּקרּבנֹות ,לפנילפנילפנילפני אכילת א הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הההה''''אינּה מיחדת).לפנילפנילפנילפני הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד לאֹוכלם אין ....ולכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .ה ֹודה, «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip `"k iyiy mei ß

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑.ּולאיתמר לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֶֶַַָָָָָֹ
מה  הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? "לאמר" אּלא אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹו

ּולאיתמר  לאלעזר לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: .אני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם עליהם את וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻֻ
מאהבה  הּמקֹום ‰iÁ‰.ּגזרת ˙‡Ê∑,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ְֲֵֵַַַָָ…««»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

את  לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהבּדילם
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' ‰iÁ‰.החֹולה ˙‡Ê∑אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְְְִִִִֶַַַַָָ…««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

והראה  ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹליׂשראל:
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן מןֿהעֹוף", ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן ÏkÓ.להם, .‰iÁ‰ ˙‡Ê ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ…««»ƒ»

‰Ó‰a‰∑(כ חּיה (מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד «¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

ּבפׁשטּות, לתרץ אפׁשר - מּתן־ּתֹורה לאחרי מּיד טהֹורֹות ׁשאינן ּובהמֹות חּיֹות ּדאכילת האיסּור על יׂשראל נצטּוּו ּׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹמה
ּבפֹועל: למעׂשה נֹוגע זה ענין היה לא זֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבתקּופה

ּומּכיון  הּבאה). לּׁשנה (עד סיני ּבמדּבר ּכלֹומר, סיני, הר ּבסביבֹות יׂשראל חנּו - למּתן־ּתֹורה הּסמּוכה הּתקּופה ּכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבמׁש
ּבזה, וכּיֹוצא "נׁשר" ּכמֹו עֹופֹות, וכן וארנבת, ׁשפן ּגמל, ּכגֹון: ּבעלי־חּיים, ּכלל ּבּנמצא אינם מדּבר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּבמקֹום
קּימת  היתה לא ׁשּבלאו־הכי מּכיון אכילתם, איסּור על מּיד להזהיר צֹור אין - ּבּמים" אׁשר "ּכל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

לאכלם. ּכלל ְְְְֶָָָָאפׁשרּות
הֹו ("ּכל ל"נחׁש" ועקרב ּובנֹוגע ׂשרף נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ּבּמדּבר הּמֹוליכ" ׁשּכתּוב [ּוכמֹו ּב"מדּבר" ׁשּנמצא ּגחֹון") על ל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

וכן  ,"הּדר "לנחֹותם היה ׁשּתפקידֹו ענן", "עּמּוד לפניהם הל מּמצרים ׁשּבצאתם יֹודע למקרא הּבן־חמׁש הרי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָגֹו'"]
הֹוׁשבּתי  ּבּסּוּכֹות ּכי ּדֹורֹותיכם ידעּו "למען סּוּכה מצות קּיּום אֹודֹות למקרא הּבן־חמׁש ׁשּיֹודע ּוכפי ועקרּבים. נחׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָלהרֹוג
ּבני  מחנה את ׁשהּקיפּו ּכבֹוד" ל"ענני ׁשהּכּונה אביו לֹו הסּביר ּובוּדאי מצרים", מארץ אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאת

ועקרּבים. נחׁשים ּבּנמצא היּו לא יׂשראל ּדמחנה ׁשּבּׁשטח ּבפׁשטּות מבין ׁשּכן, ּומּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ּובהמֹות  חּיֹות אכילת איסּור על נצטּוּו אחר־ּכ ורק כּו', והקמתֹו הּמׁשּכן נדבת - ּגרמא ׁשהּזמן ענינים ּבאּו לכל־לראׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן,

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ּבזה, וכּיֹוצא ועֹוג, סיחֹון לארץ יּׁשּוב, למקֹום יתקרבּו ּכאׁשר - ׁשּלאחרי־זה ּבּזמן לפֹועל נֹוגע ׁשּיהיה ּדבר טהֹורֹות, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאינן

ּבזה. וכּיֹוצא העֹולם, אּומֹות מּתּגרי לקנֹות ּבאפׁשרּותם ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאז

(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז ∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְִִֶֶֶַַָָֻ
ּומבּדלֹות  ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּתי

מחּברֹות ׁשּמּלמּטה עא)לגמרי, b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה ְְְְִֵֶַַָָֻ«¬«≈»ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הדק  ּולטחנֹו מּגזרת:∑b¯‰.לכתׁשֹו ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּפה;(שמואל אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ְְְֳֵָָָ≈»ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ונּמֹוח  נפׁשר האכל הּגרה, ׁשעלֿידי 'ּפׁשרא', את ∑Ó‰aa‰.ותרּגּומֹו: להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ּתבה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ«¿≈»ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא eÏÎ‡z.הּׁשליל d˙‡∑ עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא ְְְִִִִֵַַָ…»…≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

תעׂשה' ו'לא לד)ּב'עׂשה', .(זבחים ְֲֲֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגרהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה ג).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת ּפּפּפּפרסהרסהרסהרסה(יא, מקרבת)מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּגּגּגּגרהרהרהרהּוגבּורה וׁשּוב מעלתמעלתמעלתמעלת ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

'ּבהמה  היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהאם
ְָטהֹורה'.

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«
(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®

:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«
(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ

:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«
(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)קלֿוחמר: בתורת הענין ּבׂשרם ∑Ì¯NaÓ.(כל על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹƒ¿»»ְַָָ
ּוטלפים  וקרנים וגידין עצמֹות על ולא ˙eÚb.ּבאזהרה, ‡Ï Ì˙Ï··e∑ מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֻ

לֹומר: ּתלמ ּוד כא)נבלה? קלֿוחמר (לקמן מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים "אמר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻֻ
ּומה  ּכלֿׁשּכן?! לא - קּלה נבלה טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא - חמּורה הּמת ּטמאת ּומה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻמעּתה:

ּברגל עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: יז)ּתלמּוד .(ר''ה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿



ipinyסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּבּבּבּברגלרגלרגלרגל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו לטהרלטהרלטהרלטהר אדםאדםאדםאדם ח)חחחחּיּיּיּיבבבב יא, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
על  ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻרׁש"י
הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את לקּדׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהאדם

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א קׂשקּׂשים (שמואל "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לבּוׁש" .הּוא ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

ּבּבּבּבּמּמּמּמים ים ים ים  וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר איןאיןאיןאין־־־־ללללֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל .... .... ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ללללֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־־־־זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לכםלכםלכםלכם:::: ההההּוּוּוּואאאא ט־יב)ׁשׁשׁשׁשקץקץקץקץ (יא, ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ

קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ב)ּכל נא, .(נדה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

חּיּותם  מקֹום והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ליֹוׁשבי רֹומזים מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדגים
את  ּומׁשּמׁשים טפלים אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ּוסנּפירים, קׂשקּׂשים ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשל

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּדג, על הּמגן  לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּגּוף:
ׁשּמׁשּמרת  ׁשמים יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה
ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. את המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעל
ּכל  ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו ּבמה הרמז וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאף
החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

ַָּבּתֹורה.
יחּדׁש ּבוּדאי הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ּתלמיד־חכם – קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה
יראת־ׁשמים  ּבלא ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּתֹורה

הּמות". סם לֹו נעׂשית זכה "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג ְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּוא

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר הּסנּפירים ∑Ì¯NaÓ.(חולין על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְִִֵַַַָֻ
העצמֹות  eˆwLz.ועל Ì˙Ï· ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז (שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ְֲַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ)ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר ? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלּיּבׁשה;

מּתר  ּבעלּיתֹו, ׁשהּׁשירן .אףֿעלּֿפי ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אינֹו(שבת אֹו .עלֿיד נאכלים יהיּו לא מׁשמע ֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא ׁשּנאמר (דברים עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְֱֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

וכּלן  ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּבֹו:
אחד  .מין ִֶָ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå.... §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא )פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeLÈÂ ÒBk∑ ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש .הם ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
‰Ù‡‰∑ היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּכפּולה,∑‰ÙÈÎec˙.היא וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְַַַָָָ

ׁשם  על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז
ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו ס''ג)מעׂשיו, .(דף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»



סז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּבּבּבּברגלרגלרגלרגל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו לטהרלטהרלטהרלטהר אדםאדםאדםאדם ח)חחחחּיּיּיּיבבבב יא, ּדהּנה (רׁש"י לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
על  ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻרׁש"י
הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את לקּדׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהאדם

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א קׂשקּׂשים (שמואל "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לבּוׁש" .הּוא ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

ּבּבּבּבּמּמּמּמים ים ים ים  וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר איןאיןאיןאין־־־־ללללֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל .... .... ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים וקוקוקוקׂשׂשׂשׂשקקקקׂשׂשׂשׂשתתתת סנסנסנסנּפּפּפּפיריריריר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ללללֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממּכּכּכּכלללל ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־־־־זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לכםלכםלכםלכם:::: ההההּוּוּוּואאאא ט־יב)ׁשׁשׁשׁשקץקץקץקץ (יא, ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ

קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ב)ּכל נא, .(נדה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

חּיּותם  מקֹום והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ליֹוׁשבי רֹומזים מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדגים
את  ּומׁשּמׁשים טפלים אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ּוסנּפירים, קׂשקּׂשים ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשל

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּדג, על הּמגן  לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּגּוף:
ׁשּמׁשּמרת  ׁשמים יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים אבל הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה
ּבּתֹורה, החידּוׁש ּכח על מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים הּתבּואה. את המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹעל
ּכל  ּכי סנּפיר, לכּתֹוב צריכה היתה לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו ּבמה הרמז וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאף
החידּוׁש ּכח – ּתֹורה יגּדיל ענינֹו ׁשהּסנּפיר ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר אּלא סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

ַָּבּתֹורה.
יחּדׁש ּבוּדאי הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ּתלמיד־חכם – קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהּנה
יראת־ׁשמים  ּבלא ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין סנּפיר לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּתֹורה

הּמות". סם לֹו נעׂשית זכה "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג ְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּוא

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר הּסנּפירים ∑Ì¯NaÓ.(חולין על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְִִֵַַַָֻ
העצמֹות  eˆwLz.ועל Ì˙Ï· ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז (שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ְֲַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ)ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר ? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹלּיּבׁשה;

מּתר  ּבעלּיתֹו, ׁשהּׁשירן .אףֿעלּֿפי ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אינֹו(שבת אֹו .עלֿיד נאכלים יהיּו לא מׁשמע ֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא ׁשּנאמר (דברים עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְֱֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

וכּלן  ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּבֹו:
אחד  .מין ִֶָ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå.... §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא )פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeLÈÂ ÒBk∑ ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש .הם ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
‰Ù‡‰∑ היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּכפּולה,∑‰ÙÈÎec˙.היא וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְַַַָָָ

ׁשם  על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז
ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו ס''ג)מעׂשיו, .(דף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»



ipinyסח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

ׁשּקֹורין  ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ , מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרגליו,
ּכנפים  וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל ְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלנגושט"א,
ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻוקרסּלין,

ּביניהם  להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם ׁשאין ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש .אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ) טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד .ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) ּבענין למּטה להאמר טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם .ּכלֹומר, ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
....ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָ

לּמד ּכאן ּבהמה מחּברת. על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ּובענין מטּמאה, טמאה ּבהמה ׁשּנבלת , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
.טהֹורה  ְָ

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל ונאסר ׁשּדֹומה ∑v‰Â·.מושטיל"ה ∑‰ÏÁ„.ּבמּגען פויי"ט, ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ«…∆¿«»ֶֶ

.לצפרּדע  ְְִֵַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

`xenl iy
(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaeøáòL øçàì Búð÷æ úòì §¦¦¦©¨§¨§¥¦§¨§©©¤¨§

äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa ,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò̈¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨

.úàfä äøéMä øL äéä,ìeàL ókîe ¨¨¨©¦¨©Ÿ¦©¨
Bøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç §©§¦¨§¦§¤©¨¨

,éúãöîe.éøöáî,éì éèìôîeèlôî §ª¨¦¦§¨¦§©§¦¦§©¥

íâå .äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨§©

.écáì éúBéäa(â,éøeöøeö Bîk ,é÷æç ¦§¦§©¦¦¨§¦§

.òìñå,éòLé ïø÷åBîk øæòì éì àeä §¤©§¤¤¦§¦¦§¥¤§

.íéðøwä ìòáì ïø÷,éabNîCîBñ ¤¤§©©©©§©¦¦§©¦¥

.éúBà,éñeðîe.äøæòì åéìà ñð éúééäL ¦§¦¤¨¦¦¨¥¨§¤§¨

,ñîçî.ñîç éLðàî(ãìläî ¥¨¨¥©§¥¨¨§ª¨
,'åâå 'ä àø÷àìà àøB÷ éðà øLàk ¤§¨©£¤£¦¥¤

.òLBð éðà æà ,ìläa 'ä(ä,éðôôà §©¥¨£¦¨£¨ª¦
.éðeááñ,úåî éøaLîúBøáBL úBøö §¨¦¦§§¥¨¤¨§

.úåî élb ,øçà Leøt .úåî ìà úBìéáBî¦¤¨¤¥©¥©¥¨¤

mixn zxhr
àýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬

BúàBúð÷æ úòìókîãiîìeàL ókîe åéáéà-ìkílkî ìBvðå:áøîàiå Ÿ²§¥¦§¨¦©¬¦©¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«§¦¦ª¨©Ÿ©®
érìñ ýåýééñçîéúãöîeøöáî §Ÿ̈²©§¦¬©§¦§ª«¨¦−¦§¨

÷æçéì-éèìôîeéúBà ìévîe: ¨¨§©§¦¦«©¦¦

âéøeö éýìûøLà é÷æçäñçà ¡Ÿ¥¬¦−¨§¦£¤¤«¡¤
äqkúîépâî Baéì ïâîïø÷åó÷úå ¦§©¤®¨¦¦º¨¥¦§¤´¤§Ÿ¤

éñeðîe éabNî érLéñeðì ãòé ¦§¦À¦§©¦¸§¦½©©¨

áéBàä íeéàîñîçî érLîéLðàî ¥¦¨¥«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈¥©§¥

ñîç:éðrLzãøLàkìläîìläa ¨¨«Ÿ¦¥«¦©£¤§ª−̈§©¥

å ìltúî éðàLkàø÷àìàýåýéæà §¤£¦¦§©¥§¤§¨´¤§Ÿ̈®¨

rLeà éáéàîeòLBð éðà:äék ¥«Ÿ§©−¦¨¥«©£¦©¦¬
ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà£¨ª−¦¦§§¥®̈¤©«£¥¬§¦©−©

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù éòéáù íåéì äøèôä

áë ÷øô á ìàåîùá

àúàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ

ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬

:ìeàLá-éèìôîe éúãöîe érìñ ýåýé øîàiå ¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦

:éìâérLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû ¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À

:éðrLz ñîçî érLî éñeðîe éabNîãéáéàîe ýåýé àø÷à ìläî ¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈«Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−

:rLeàä:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ékåìBàL éìáç ¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥®̈¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦¤§¥¬§−



סט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

ׁשּקֹורין  ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ , מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרגליו,
ּכנפים  וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל ְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלנגושט"א,
ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻוקרסּלין,

ּביניהם  להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם ׁשאין ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש .אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤¤́¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ) טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד .ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) ּבענין למּטה להאמר טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם .ּכלֹומר, ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
....ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָ

לּמד ּכאן ּבהמה מחּברת. על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ּובענין מטּמאה, טמאה ּבהמה ׁשּנבלת , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
.טהֹורה  ְָ

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל ונאסר ׁשּדֹומה ∑v‰Â·.מושטיל"ה ∑‰ÏÁ„.ּבמּגען פויי"ט, ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ«…∆¿«»ֶֶ

.לצפרּדע  ְְִֵַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

`xenl iy
(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaeøáòL øçàì Búð÷æ úòì §¦¦¦©¨§¨§¥¦§¨§©©¤¨§

äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa ,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò̈¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨

.úàfä äøéMä øL äéä,ìeàL ókîe ¨¨¨©¦¨©Ÿ¦©¨
Bøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç §©§¦¨§¦§¤©¨¨

,éúãöîe.éøöáî,éì éèìôîeèlôî §ª¨¦¦§¨¦§©§¦¦§©¥

íâå .äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨§©

.écáì éúBéäa(â,éøeöøeö Bîk ,é÷æç ¦§¦§©¦¦¨§¦§

.òìñå,éòLé ïø÷åBîk øæòì éì àeä §¤©§¤¤¦§¦¦§¥¤§

.íéðøwä ìòáì ïø÷,éabNîCîBñ ¤¤§©©©©§©¦¦§©¦¥

.éúBà,éñeðîe.äøæòì åéìà ñð éúééäL ¦§¦¤¨¦¦¨¥¨§¤§¨

,ñîçî.ñîç éLðàî(ãìläî ¥¨¨¥©§¥¨¨§ª¨
,'åâå 'ä àø÷àìà àøB÷ éðà øLàk ¤§¨©£¤£¦¥¤

.òLBð éðà æà ,ìläa 'ä(ä,éðôôà §©¥¨£¦¨£¨ª¦
.éðeááñ,úåî éøaLîúBøáBL úBøö §¨¦¦§§¥¨¤¨§

.úåî élb ,øçà Leøt .úåî ìà úBìéáBî¦¤¨¤¥©¥©¥¨¤

mixn zxhr
àýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬

BúàBúð÷æ úòìókîãiîìeàL ókîe åéáéà-ìkílkî ìBvðå:áøîàiå Ÿ²§¥¦§¨¦©¬¦©¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«§¦¦ª¨©Ÿ©®
érìñ ýåýééñçîéúãöîeøöáî §Ÿ̈²©§¦¬©§¦§ª«¨¦−¦§¨

÷æçéì-éèìôîeéúBà ìévîe: ¨¨§©§¦¦«©¦¦

âéøeö éýìûøLà é÷æçäñçà ¡Ÿ¥¬¦−¨§¦£¤¤«¡¤
äqkúîépâî Baéì ïâîïø÷åó÷úå ¦§©¤®¨¦¦º¨¥¦§¤´¤§Ÿ¤

éñeðîe éabNî érLéñeðì ãòé ¦§¦À¦§©¦¸§¦½©©¨

áéBàä íeéàîñîçî érLîéLðàî ¥¦¨¥«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈¥©§¥

ñîç:éðrLzãøLàkìläîìläa ¨¨«Ÿ¦¥«¦©£¤§ª−̈§©¥

å ìltúî éðàLkàø÷àìàýåýéæà §¤£¦¦§©¥§¤§¨´¤§Ÿ̈®¨

rLeà éáéàîeòLBð éðà:äék ¥«Ÿ§©−¦¨¥«©£¦©¦¬
ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà£¨ª−¦¦§§¥®̈¤©«£¥¬§¦©−©

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù éòéáù íåéì äøèôä

áë ÷øô á ìàåîùá

àúàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ

ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬

:ìeàLá-éèìôîe éúãöîe érìñ ýåýé øîàiå ¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦

:éìâérLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû ¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À

:éðrLz ñîçî érLî éñeðîe éabNîãéáéàîe ýåýé àø÷à ìläî ¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈«Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−

:rLeàä:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ékåìBàL éìáç ¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥®̈¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦¤§¥¬§−



ע
`xenl iy

,ìòiìá éìçð.ìòiìa éLðàî ,ìçðk úBôèBL úBñéb,éðúòáéeãéøçéå eúéòáé ©£¥§¦©©§¨§§©©¥©§¥§¦©©§©£ª¦©§¦§©£¦

.éúBà(å,ìBàL éìáç"äãìBé éìáç" Bîk ,"éìáç" .úåî éáBàëî.(bi,bi ryed) ¦¤§¥§©§¥¨¤¤§¥§¤§¥¥¨

,éðîc÷.éðôì eàa(ç,õøàä Lòøzå Lòbúiåeô÷z Lòøå ãòøå Lòb ¦§ª¦¨§¨©©¦§¨©©¦§©¨¨¤©©§©©§©©¨§

.õøàä éáLBé éáéBà úà,eæbøé íéîMä úBãñBîúà íb ä"á÷ä LéòøäL ¤§©§¥¨¨¤§©¨©¦¦§¨¤¦§¦©¤

.éìéáLa íéîMä àáö,Bì äøç ék §¨©¨©¦¦§¦¦¦¨¨
íäî í÷ðå íäéNòî ìò Bì äøç øLàk©£¤¨¨©©£¥¤§¨©¥¤

.éúî÷ð(è,Btàa ïLò äìòàeä ¦§¨¦¨¨¨¨§©
"'ä óà ïLòé æà" Bîk .ñòk ïéðò¦§©©©§¨¤§©©

.(hi,hk mixac),ìëàzúà óøNz Ÿ¥¦§Ÿ¤

.éìò íéîwä(é,ãøiå íéîL èiå ©¨¦¨©©¥¨©¦©¥©
ãøéå õøàì ähîì íéîMä úà äèð̈¨¤©¨©¦§©¨¨¨¤§¨©

.íäa úBkäì éàðBN ìà áø÷úäì íäéìò£¥¤§¦§¨¥¤§©§©¨¤

.íäî òøtäì øäîî äéäL øîBìk§©¤¨¨§©¥§¦¨©¥¤

,åéìâø úçz ìôøòåáòa ãøiL ©£¨¤©©©§¨¤¨©§©

.éàðBOî òøtäì ïëeî úBéäì ïðòä¤¨¨¦§¨§¦¨©¦§©

(àé,'åâå óòiå áeøk ìò ákøiå©¦§©©§©¨Ÿ
.äøæòì àBáì Búeøéäî ìò ìLî àeä¨¨©§¦¨§¤§¨

(áéåéúBáéáñ Cùç úLiå©¨¤Ÿ¤§¦¨
,úBkñåéúBáéáñ Cùçä úà íN ª¨¤©Ÿ¤§¦¨

éäéå" øîàpL ïéðòk .åéìò ïâäì äkñì§ª¨§¨¥¨¨¨¦§¨¤¤¡©©§¦

"Cùçäå ïðòä(k,ci zeny)äéäL ¤¨¨§©Ÿ¤¤¨¨

.ìàøNéì íéøönä ïéa ÷éñôîúøLç ©§¦¥©¦§¦§¦§¨¥©§©
,íé÷çL éáò íéîíénä øeM÷ ©¦¨¥§¨¦¦©©¦

.Cùçä àa íäî ,íéîMä éððòa§©§¥©¨©¦¥¤¨©Ÿ¤

(âé,'åâå Bcâð dâpîøBàä CBzî ¦Ÿ©¤§¦¨

,éì òéLBäìe øéàäì Böôç øLà åéðôlL¤§¨¨£¤¤§§¨¦§¦©¦

.éáéBàa Là éìçb eøòa Bîöò äfî¦¤©§¨£©£¥¥§§©

(ãé,íòøé.íéîòø íäa ïzé ©§¥¦¥¨¤§¨¦

(åè,íäiå.äîeäî íäa äNò ©¨Ÿ¨¨¨¤§¨

(æè,íé é÷ôà eàøiåéwîòî eàøðå ©¥¨£¦¥¨§¦§©£©¥

íéîeúñ íéøác elbúð ,øîBìk .íiä©¨§©¦§©§¨¦§¦

.íéàìôðå,ìáz úBãñBî eìbéelbúð §¦§¨¦¦¨§¥¥¦§©

.íìBòä áeMé ìL íéwîòä úBãBñéä©§¨£ª¦¤¦¨¨

(æé,íéaø íénî éðLîé,øîBìk ©§¥¦¦©¦©¦§©

.úBaø úBøvî eäìéväL(çééáéBàî ¤¦¦¨¦¨©¥§¦
,æò.÷æç äéäL éáéBàîeöîà ék ¨¥§¦¤¨¨¨¨¦¨§

,épnî.épnî e÷fçúä øLàk ¦¤¦©£¤¦§©§¦¤¦

(èé,éãéà íBéa éðîc÷éíBéa §©§ª¦§¥¦§
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:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

çñô ìù ïåøçà úøèôä

é ÷øô äéòùé

áìøä Bãé óôðé ãîrì áða íBiä ãBò¬©−§´Ÿ©«£®Ÿ§Ÿ¥³¨¸©´

:íìLeøé úráb ïBiö-úaâìýåýé ïBãàä äpä ©¦½¦§©−§«¨¨«¦¦¥³¨«¨¸§Ÿ̈´

äîBwä éîøå äöørîa äøàt órñî úBàáö§¨½§¨¥¬ª−̈§©«£¨®̈§¨¥³©¨¸

:eìtLé íéäábäå íérãbãìøriä éëáñ ówðå §ª¦½§©§Ÿ¦−¦§¨«§¦©²¦§¥¬©©−©

:ìBté øécàa ïBðáläå ìæøaaàéààöéå ©©§¤®§©§¨−§©¦¬¦«§¨¨¬

:äøôé åéLøMî øöðå éLé òæbî øèçáäøeáâe äör çeø äðéáe äîëç çeø ýåýé çeø åéìr äçðå −Ÿ¤¦¤´©¦¨®§¥−¤¦¨«¨¨¬¦§¤«§¨¨¬¨−̈´©§Ÿ̈®¯©¨§¨´¦À̈µ©¥¨¸§½̈

:ýåýé úàøéå úrc çeøâ:çéëBé åéðæà òîLîì-àìå èBtLé åéðér äàøîì-àìå ýåýé úàøéa Bçéøäå ¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«©«£¦−§¦§©´§Ÿ̈®§«Ÿ§©§¥³¥¨¸¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈¦«©

ã:òLø úéîé åéúôN çeøáe åét èáLa õøà-äkäå õøà-éåðrì øBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa èôLå§¨©³§¤̧¤¸©¦½§¦¬©§¦−§©§¥®̈¤§¦¨¤̧¤¸§¥´¤¦½§¬©§¨−̈¨¦¬¨¨«

ääðeîàäå åéðúî øBæà ÷ãö äéäå:åéöìç øBæàåøéôëe ìârå õaøé éãb-ír øîðå Nák-ír áàæ øâå §¨¨¬¤−¤¥´¨§¨®§¨«¡−̈¥¬£¨¨«§¨³§¥̧¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§®̈§¥̧¤§¦³

mixn zxhrmixn zxhr
àéøîe øéôëe ìârå õaøéäîeèt äîäaía âäð ïè÷ ørðå åcçééìBéC ¦§®̈§¥̧¤§¦³§¦¸§¥¨§¨©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¦

íúBà:æåcçé äðérøz áãå äøôeäfî äæ eãøçé àìåeöaøéeìcâé ¨¨¨³¨Ÿ¸¦§¤½¨©§−̈§Ÿ¤¤§¤¦¤¦§§´¦§§

:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìéç÷ðBé òLrLåçBîNì ÷qòúé ©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−¦§©¥¦§©

Bãé úèLBäaïút øç-ìrep÷éfé àìå íL áLBé ïútä øLàúøeàî ìrå §¨©¨©ª´®̈¤£¤©¤¤¥¨§Ÿ©¦¤§©¸§©´
íL áLBiL ò÷aäBãé ìeîb éðBòôö ©¤©¤¥¨¦§¦½¨−¨¬

äãäíL èéLBé:èíéòøä íéLçpä ¨¨«¦¨©§¨¦¨¨¦

eòøé-àìãBòeúéçLé-àìåeäLéî «Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−¦¤

éLã÷ øä-ìëaäéäz úàfä äáBhä §¨©´¨§¦®©¨©Ÿ¦§¤

ýåýé-úà ärc õøàä äàìî-ék¦¨«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½
:íéqëî íiì íénkéíBia äéäå ©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´

àeääî àöBiä çéLîéLé LøL ©½¨¦©©¥¦´Ÿ¤¦©À
íénr ñðì ãîò øLàõea÷ íBéa £¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½§¦

úBiìbåéìàìkeLøãé íéBbéãk ¨ª¥−̈¨¦´¦§®Ÿ§¥

íeeöiM äî úBNòìBúçðî äúéäå ©£©¤§©§¨«§¨¬§ª«¨−
ìãBákeäeãaëé íéBbä ìk ék §¨«¦¨©¦§©§

eäeãáòéå:àé| äéäåàeää íBia §©©§§¨¨´©´©À
éñBé| éðãà óúéðLúleàb ãâðk ¦̧£Ÿ¨³¥¦¸§¤¤§©

íéøöîBnr øàL-úà úBð÷ì Bãé ¦§©¦¨½¦§−¤§¨´©®
eúî àì øLà äìBba íéøàLpä úà¤©¦§¨¦©¨£¤Ÿ¥

íéøönîe øeMàî øàMé-øLà£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦
íìérîe Lekîe ñBøútîe¦©§´¦À¥«¥¨³
:íiä éiàîe úîçîe ørðMîe¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−©¨«

áéíéBbì ñð àNðåáì øøBòì §¨¨¬¥¸©¦½§¥¥

ì íéiñøtääìBbä ïî ìàøNé úà çBìL ©©§¦¦¦§©¤¦§¨¥¦©¨

äæáeúBöôðe ìûøNé éçãð óñàå ¨¤§¨©−¦§¥´¦§¨¥®§ª³
úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬

:õøàäâéíéøôà úàð÷ äøñå ¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦
äãeäéa eàp÷úé àìäãeäé éøøöåíä Ÿ¦§©§¦¨§«Ÿ§¥¬§−̈¥

íéøôà éðaíéøôà eúøkéïa çéLî §¥¤§©¦¦¨¥®¤§©¸¦¸¨¦©¤

óñBéäãeäé-úà àp÷é-àì ¥«Ÿ§©¥´¤§½̈
äãeäéåãåc ïa çéLî úàøöé-àì ¦«−̈¤¨¦©¤¨¦«Ÿ¨¬Ÿ

:íéøôà-úàãéeôråóBòk eøäîé ¤¤§¨«¦§¨¸§©£§

úëìì çøBtäóúëáãöaìtäné íézL,ìàøNé õøà ìL dáøòîaåcçé ©¥©¨¤¤§¨¥³§©§¦§¦¸½̈¨§©£¨¨¤¤¤¦§¨¥©§−̈
íéøôàå äãeäéçBìLî áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáéeçlLéíãé §¨§¤§©¦¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸¦§´©§©¥¨½̈

íææáìïBnr éðáeìà eøeñéízrîLîíúåöî ìa÷ì:åèíéøçäåúéøëé §¨§¨§¥¬©−¨¤¦§©§¨«§©¥¦§¨¨§¤«¡¦´©§¦

ì úà ýåýéíé ïBLøäð éîéðäå íéøöîøäpä-ìr Bãé óúøtíéra §Ÿ̈À¥µ§´©¥§©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈§¨©§¨´
eäkäå BçeøBúBà ÷lçéìäráL ®§¦¨̧¸§©¥§¦§¨´

íéìçðíäéðéa Cøc íòéøãäåC §¨¦½¦¤¤¥¥¤§¦§¦−
éøãéäìBbä éða úà íäéìò Cíéìrpa ©§¦£¥¤¤§¥©¨©§¨¦«

ì íäéìâøa øLàäìBbäî áeL: £¤§©§¥¤¨¥©¨

æèälñî äúéäåäìeìñ Cøc §¨«§¨´§¦½̈¤¤§¨

ìBnr øàLäìBba eúî àlLøLà ¦§¨´©½¤Ÿ¥©¨£¤¬
äúéä øLàk øeMàî øàMé¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸

ìàøNéìóeñ íéa älñîíBéa §¦§¨¥½§¦¨§©§¬
:íéøöî õøàî Búìràzøîàå £Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧

ék ýåýé EãBà àeää íBia©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬
éa zôðàéìò éúeìb øtëå éðúéìâäå ¨©−§¨¦®§¦§¦©¦§¦¥¨¦¨©

éðîçðúe Età áLéúàáäa ¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦©£¨©

äáBhä:áìéàBääpäénòìû ©¨¦¦¥̧¦¦¥¯
çèáà éúreLéçèa ïBkLààìå §«¨¦²¤§©−¤§¤©§´Ÿ

ãçôàãBòéfr ékäúéä äòeLzä ¤§®̈¦´¨¦³©§¨¨§¨

B÷æç úBàøä ïòîìdé úøîæåïòîìe §©©©§¨§§¦§¨¸¨´§©©

BçáLa ønæàéì-éäéå ýåýé £©¥§¦§§Ÿ̈½©«§¦¦−
:äreLéìâíéî-ízáàLe ¦«¨«§©§¤©−¦

ïBNNaïéònä ïî íéî áàBMä Bîk §¨®§©¥©¦¦©©§¨

ïk ,íénä eìëé ït âàãé àì ék òáBpä©¥©¦Ÿ¦§©¤¦§©©¦¥

äòeLéä úà ïBNNa eáàLzéðérnî ¦§£§¨¤©§¨¦©©§¥−
:äreLéäãíBia ízøîàå ©§¨«©«£©§¤º©´

BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä àeää©À³©«Ÿ̈¸¦§´¦§½
eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ®̈©§¦¾

:BîL ábNð ékäék ýåýé eønæ ¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬
-ìëa úàæ úrãeî äNr úeàâ¥−¨®̈©¬©−Ÿ§¨

:õøàäåïBiö úáLBé épøå éìäö ¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®
:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

ørðå åcçé àéøîe:ía âäð ïè÷æáãå äøôe §¦¸©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨Ÿ¸

ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðérøz¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬

:ïáz-ìëàéçìrå ïút øç-ìr ÷ðBé òLrLå «Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−©ª´¨®¤§©¸

:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàîèeòøé-àì §©´¦§¦½¨−¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬

õøàä äàìî-ék éLã÷ øä-ìëa eúéçLé-àìå§«Ÿ©§¦−§¨©´¨§¦®¦¨«§¨´¨À̈¤

:íéqëî íiì íénk ýåýé-úà ärcéíBia äéäå ¥¨¸¤§Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´

åéìà íénr ñðì ãîò øLà éLé LøL àeää©½´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½¥−̈

:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBbàé| äéäå ¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«§¨¨´

éñBé àeää íBia| éðãà óúBð÷ì Bãé úéðL ©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½¦§−

íéøönîe øeMàî øàMé-øLà Bnr øàL-úà¤§¨´©®£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦

úîçîe ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈

:íiä éiàîeáééçãð óñàå íéBbì ñð àNðå ¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸©¦½§¨©−¦§¥´

úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNé¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬

:õøàäâéäãeäé éøøöå íéøôà úàð÷ äøñå ¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦§«Ÿ§¥¬§−̈

äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà eúøké¦¨¥®¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈

:íéøôà-úà øöé-àìãéìt óúëá eôråíézL «Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦§¨¸§¨¥³§¦§¦¸

áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáé åcçé äné̈½¨©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸

:ízrîLî ïBnr éðáe íãé çBìLîåèíéøçäå ¦§´©¨½̈§¥¬©−¦§©§¨«§¤«¡¦´

ì úà ýåýééðäå íéøöî-íé ïBLì eäkäå Bçeø íéra øäpä-ìr Bãé óéøãäå íéìçð äráL:íéìrpa C §Ÿ̈À¥µ§´©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®§¦¨̧¸§¦§¨´§¨¦½§¦§¦−©§¨¦«

æèì älñî äúéäå:íéøöî õøàî Búìr íBéa ìàøNéì äúéä øLàk øeMàî øàMé øLà Bnr øàL §¨«§¨´§¦½̈¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬£Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦

áéà:éðîçðúe Età áLé éa zôðà ék ýåýé EãBà àeää íBia zøîàåáàìå çèáà éúreLé ìû äpä §¨«©§¨̧©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ

:äreLéì éì-éäéå ýåýé dé úøîæå éfr ék ãçôàâ:äreLéä éðérnî ïBNNa íéî-ízáàLeãízøîàå ¤§¨®¦´¨¦³§¦§¨¸¨´§Ÿ̈½©«§¦¦−¦«¨«§©§¤©−¦§¨®¦©©§¥−©§¨«©«£©§¤º

:BîL ábNð ék eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä àeää íBiaäék ýåýé eønæ ©´©À³©«Ÿ̈¸¦§´¦§½¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ¨®©§¦¾¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬

:õøàä-ìëa úàæ úrãeî äNr úeàâå:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék ïBiö úáLBé épøå éìäö ¥−¨¨®©¬©−Ÿ§¨¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, הּנקרא וכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּׁשמן

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל כ)אֹו הּטמאה (פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטּמא
לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיטמא...
ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעֹוד
הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻנאמר

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מכׁשרת מּלּטמא ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ּבהן  נגעה עצמּה ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻזרעים,
יׁש אּלאֿאםּֿכן אחרים, מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעליו

ּכביצה פ)ּבֹו יומא הּבליעה (ת"כ. ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא נקב (כלים על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם ּבטבילה ∑ızÈ.החלל, טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑:ּתאמר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ֶַֹֹ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', אני .'מצּוה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, È‰È‰.המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆
¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ),ּבנבלתם ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

את  ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם קלֿוחמר: ּתאמר ׁשּלא מּלּטמא,יטמא. הּטהֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ. ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
‡e‰ ¯B‰Ë∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. »ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. .לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ∑ ּב'תֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע  על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ּבין «ƒ«∆«ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּכהנים' Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑,אכל ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ֲִֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו הימּנּוּומּׁשּירד .נעקר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב לעבֹודה מאכלמאכלמאכלמאכל רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲֵַָֹֹ
ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻמּתֹו

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿
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.íìBò¨
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eðàèç àì eøîàéå ,éúBà íúàøiî éì¦¦¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨

éðôa àlL eléôà ,Cììïæà rîL ¨£¦¤Ÿ§¨©¦§¬Ÿ©−Ÿ¤
éì eòîMéìëì éìà íéòîLð eéäé ¦¨¬§¦«¦§¦§¨¦¥©§¨

íeöà øLà:åîeìaé øëð éðaeéäé £¤£©¥§¥¬¥−̈¦®Ÿ¦§

íéãeáàeøbçéåíéøbç eéäéå £¦§©§§−§¦§¦§¦

íúBøbñnîéðàL øbñî éøeqé éLBwî ¦¦§§¨«¦¦¦¥©§¥¤£¦

íäa ïøqéî:æîýåýé-éçéì äNBòä §©§¨¨¤©§Ÿ̈−¨¤¦

älàCeøáeäläúe äëøa ìk ìò ¥¤¨´©¨§¨¨§¦¨

éøeöé÷æçå éô÷zíøéåìò íø àeä ¦®¨§¦§¨§¦§¨ª¾¨©

íéîø ìkérLé øeö éýìûàì äæìå ¨¨¦¡Ÿ¥−¬¦§¦«§¨¤Ÿ

éðòéLBälî Bãé øö÷zL àøéà: ¦¨¤¦§©¨¦§¦¥¦

çîéì úî÷ð ïúpä ìûäí÷Bpä ¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®©¥

éúî÷ð:éðzçz íénr ãéøîe ¦§¨¦Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦
èîéàéöBîeéúBà ìévîeéáéàî «¦¦−©¦¦¥«Ÿ§®̈

éîwîeéî÷ ïî øúBééðîîBøz,äìLîîa íøå àOð éðîéNzíéñîç Léàî ¦¨©¸¥¦¨©§´§¥½¦§¦¥¦¦¨§¨§¤§¨¨¥¦¬£¨¦−
ñîç:éðìévzðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìr:ønæà EîLàðøLà eòc ¨¨©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«§£¤

'äìBcâîäNBòúBòeLéì úBìBãbãñç-äNrå Bkìîíéãñç äNòå ¦§−¤§´§§©§®§«Ÿ¤¤¯¤§¨¨£¨¦

BçéLîìäNòé ïk:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì ¦§¦²¥©£¤§¨¦¬§©§−©¨«

áìøîà øeMà Cìîáða íBiä ãBòeðéìòãîrìíéìLeøé úéàøð íMî ék ¤¤©¨©¬©−§´Ÿ¨¥©«£®Ÿ¦¦¨¦§¥§¨©¦

æàåBãé óôðéì äpLaëà ì÷ða àìä øîBàk âòì Cøãa äéìòïBiö-úa øä §¨§Ÿ¥³¨¸¨¤¨§¤¤©©§¥£Ÿ§¨¥¤§§¤¨§©´©¦½
:íìLeøé úrábâìék áLçL Bîk äéä àì ìáàäpäàeää äìélaïBãàä ¦§©−§«¨¨«¦£¨Ÿ¨¨§¤¨©¦¦¥³©©§¨©¨«¨¸

äøàt órñî úBàáö ýåýéåéôðò úøkäöørîaçìL ,øîBìk ,øBOîa §Ÿ̈´§¨½§¨¥¬ª−̈¨©£¨¨§©«£¨¨®§©§©¨©

íäa äkäå CàìnääîBwä éîøå ©©§¨§¦¨¨¤§¨¥³©¨¸
íéìBãbä íéøOäíérãbeúøëð ©¨¦©§¦§ª¦½¦§§

:eìtLé íéäábäåãìówðåúBøëéå §©§Ÿ¦−¦§¨«§¦©²§¦§

øriä éëáñäæ íéëañîä íéôðòä ¦§¥¬©©−©¨£¨¦©§ª¨¦¤

äæaìæøaaáøä Bìéç :øîBì äöBø ¨¤©©§¤®¤©¥¨©

Càìnä éãé ìò eúîeéïBðáläåúéaøî §©§¥©©§¨§©§¨−©§¦

åéúBìéçøécàaøécàä Càìnä éãé ìò ¥¨§©¦¬©§¥©©§¨¨©¦

÷æçäå:ìBtéààìtäî eäîúz ìà §¤¨¨¦«©¦§§¥©¤¤

eäi÷æç éîéa äNòiL äfä ìBãbä©¨©¤¤¥¨¤¦¥¦§¦¨

úBîéa ïîæ àBáé ék øeMà äðçî úìtîa§©¤¤©£¥©¦¨§©¦

äfî øúBé ãBò úBNòì àéìôiL çéLnä©¨¦©¤©§¦©£¥¦¤

øèç àöéåäëeìî èáLéLé òæbîçéLnä Cìî àeä ãåc òøfîøöðåòèð §¨¨¬−Ÿ¤¥¤§¨¦¤´©¦¨®¦¤©¨¦¤¤©¨¦©§¥−¤¤©

äøôé åéLøMîéøt äNòé:áýåýé çeø åéìr äçðåäàeáð çeøçeø ¦¨«¨¨¬¦§¤«©£¤§¦§¨¨¬¨−̈´©§Ÿ̈®©§¨¯©
:ýåýé úàøéå úrc çeø äøeáâe äör çeø äðéáe äîëçâBçéøäå ¨§¨´¦À̈µ©¥¨¸§½̈¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«©«£¦−

ìkäå ,íéòø íà änä íéáBèä íãà éðáa ïéçáéå Lébøé ,çéø Bîk äðáä èòîa¦§©£¨¨§¥©©§¦§©§¦¦§¥¨¨£¦¥¨¦¨¦§©Ÿ
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mixn zxhrmixn zxhr
àéøîe øéôëe ìârå õaøéäîeèt äîäaía âäð ïè÷ ørðå åcçééìBéC ¦§®̈§¥̧¤§¦³§¦¸§¥¨§¨©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¦

íúBà:æåcçé äðérøz áãå äøôeäfî äæ eãøçé àìåeöaøéeìcâé ¨¨¨³¨Ÿ¸¦§¤½¨©§−̈§Ÿ¤¤§¤¦¤¦§§´¦§§

:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìéç÷ðBé òLrLåçBîNì ÷qòúé ©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−¦§©¥¦§©

Bãé úèLBäaïút øç-ìrep÷éfé àìå íL áLBé ïútä øLàúøeàî ìrå §¨©¨©ª´®̈¤£¤©¤¤¥¨§Ÿ©¦¤§©¸§©´
íL áLBiL ò÷aäBãé ìeîb éðBòôö ©¤©¤¥¨¦§¦½¨−¨¬

äãäíL èéLBé:èíéòøä íéLçpä ¨¨«¦¨©§¨¦¨¨¦

eòøé-àìãBòeúéçLé-àìåeäLéî «Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−¦¤

éLã÷ øä-ìëaäéäz úàfä äáBhä §¨©´¨§¦®©¨©Ÿ¦§¤

ýåýé-úà ärc õøàä äàìî-ék¦¨«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½
:íéqëî íiì íénkéíBia äéäå ©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´

àeääî àöBiä çéLîéLé LøL ©½¨¦©©¥¦´Ÿ¤¦©À
íénr ñðì ãîò øLàõea÷ íBéa £¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½§¦

úBiìbåéìàìkeLøãé íéBbéãk ¨ª¥−̈¨¦´¦§®Ÿ§¥

íeeöiM äî úBNòìBúçðî äúéäå ©£©¤§©§¨«§¨¬§ª«¨−
ìãBákeäeãaëé íéBbä ìk ék §¨«¦¨©¦§©§

eäeãáòéå:àé| äéäåàeää íBia §©©§§¨¨´©´©À
éñBé| éðãà óúéðLúleàb ãâðk ¦̧£Ÿ¨³¥¦¸§¤¤§©

íéøöîBnr øàL-úà úBð÷ì Bãé ¦§©¦¨½¦§−¤§¨´©®
eúî àì øLà äìBba íéøàLpä úà¤©¦§¨¦©¨£¤Ÿ¥

íéøönîe øeMàî øàMé-øLà£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦
íìérîe Lekîe ñBøútîe¦©§´¦À¥«¥¨³
:íiä éiàîe úîçîe ørðMîe¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−©¨«

áéíéBbì ñð àNðåáì øøBòì §¨¨¬¥¸©¦½§¥¥

ì íéiñøtääìBbä ïî ìàøNé úà çBìL ©©§¦¦¦§©¤¦§¨¥¦©¨

äæáeúBöôðe ìûøNé éçãð óñàå ¨¤§¨©−¦§¥´¦§¨¥®§ª³
úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬

:õøàäâéíéøôà úàð÷ äøñå ¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦
äãeäéa eàp÷úé àìäãeäé éøøöåíä Ÿ¦§©§¦¨§«Ÿ§¥¬§−̈¥

íéøôà éðaíéøôà eúøkéïa çéLî §¥¤§©¦¦¨¥®¤§©¸¦¸¨¦©¤

óñBéäãeäé-úà àp÷é-àì ¥«Ÿ§©¥´¤§½̈
äãeäéåãåc ïa çéLî úàøöé-àì ¦«−̈¤¨¦©¤¨¦«Ÿ¨¬Ÿ

:íéøôà-úàãéeôråóBòk eøäîé ¤¤§¨«¦§¨¸§©£§

úëìì çøBtäóúëáãöaìtäné íézL,ìàøNé õøà ìL dáøòîaåcçé ©¥©¨¤¤§¨¥³§©§¦§¦¸½̈¨§©£¨¨¤¤¤¦§¨¥©§−̈
íéøôàå äãeäéçBìLî áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáéeçlLéíãé §¨§¤§©¦¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸¦§´©§©¥¨½̈

íææáìïBnr éðáeìà eøeñéízrîLîíúåöî ìa÷ì:åèíéøçäåúéøëé §¨§¨§¥¬©−¨¤¦§©§¨«§©¥¦§¨¨§¤«¡¦´©§¦

ì úà ýåýéíé ïBLøäð éîéðäå íéøöîøäpä-ìr Bãé óúøtíéra §Ÿ̈À¥µ§´©¥§©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈§¨©§¨´
eäkäå BçeøBúBà ÷lçéìäráL ®§¦¨̧¸§©¥§¦§¨´

íéìçðíäéðéa Cøc íòéøãäåC §¨¦½¦¤¤¥¥¤§¦§¦−
éøãéäìBbä éða úà íäéìò Cíéìrpa ©§¦£¥¤¤§¥©¨©§¨¦«

ì íäéìâøa øLàäìBbäî áeL: £¤§©§¥¤¨¥©¨

æèälñî äúéäåäìeìñ Cøc §¨«§¨´§¦½̈¤¤§¨

ìBnr øàLäìBba eúî àlLøLà ¦§¨´©½¤Ÿ¥©¨£¤¬
äúéä øLàk øeMàî øàMé¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸

ìàøNéìóeñ íéa älñîíBéa §¦§¨¥½§¦¨§©§¬
:íéøöî õøàî Búìràzøîàå £Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧

ék ýåýé EãBà àeää íBia©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬
éa zôðàéìò éúeìb øtëå éðúéìâäå ¨©−§¨¦®§¦§¦©¦§¦¥¨¦¨©

éðîçðúe Età áLéúàáäa ¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦©£¨©

äáBhä:áìéàBääpäénòìû ©¨¦¦¥̧¦¦¥¯
çèáà éúreLéçèa ïBkLààìå §«¨¦²¤§©−¤§¤©§´Ÿ

ãçôàãBòéfr ékäúéä äòeLzä ¤§®̈¦´¨¦³©§¨¨§¨

B÷æç úBàøä ïòîìdé úøîæåïòîìe §©©©§¨§§¦§¨¸¨´§©©

BçáLa ønæàéì-éäéå ýåýé £©¥§¦§§Ÿ̈½©«§¦¦−
:äreLéìâíéî-ízáàLe ¦«¨«§©§¤©−¦

ïBNNaïéònä ïî íéî áàBMä Bîk §¨®§©¥©¦¦©©§¨

ïk ,íénä eìëé ït âàãé àì ék òáBpä©¥©¦Ÿ¦§©¤¦§©©¦¥

äòeLéä úà ïBNNa eáàLzéðérnî ¦§£§¨¤©§¨¦©©§¥−
:äreLéäãíBia ízøîàå ©§¨«©«£©§¤º©´

BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä àeää©À³©«Ÿ̈¸¦§´¦§½
eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ®̈©§¦¾

:BîL ábNð ékäék ýåýé eønæ ¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬
-ìëa úàæ úrãeî äNr úeàâ¥−¨®̈©¬©−Ÿ§¨

:õøàäåïBiö úáLBé épøå éìäö ¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®
:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

ørðå åcçé àéøîe:ía âäð ïè÷æáãå äøôe §¦¸©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨Ÿ¸

ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðérøz¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬

:ïáz-ìëàéçìrå ïút øç-ìr ÷ðBé òLrLå «Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−©ª´¨®¤§©¸

:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàîèeòøé-àì §©´¦§¦½¨−¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬

õøàä äàìî-ék éLã÷ øä-ìëa eúéçLé-àìå§«Ÿ©§¦−§¨©´¨§¦®¦¨«§¨´¨À̈¤

:íéqëî íiì íénk ýåýé-úà ärcéíBia äéäå ¥¨¸¤§Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´

åéìà íénr ñðì ãîò øLà éLé LøL àeää©½´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½¥−̈

:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBbàé| äéäå ¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«§¨¨´

éñBé àeää íBia| éðãà óúBð÷ì Bãé úéðL ©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½¦§−

íéøönîe øeMàî øàMé-øLà Bnr øàL-úà¤§¨´©®£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦

úîçîe ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈

:íiä éiàîeáééçãð óñàå íéBbì ñð àNðå ¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸©¦½§¨©−¦§¥´

úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNé¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬

:õøàäâéäãeäé éøøöå íéøôà úàð÷ äøñå ¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦§«Ÿ§¥¬§−̈

äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà eúøké¦¨¥®¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈

:íéøôà-úà øöé-àìãéìt óúëá eôråíézL «Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦§¨¸§¨¥³§¦§¦¸

áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáé åcçé äné̈½¨©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸

:ízrîLî ïBnr éðáe íãé çBìLîåèíéøçäå ¦§´©¨½̈§¥¬©−¦§©§¨«§¤«¡¦´

ì úà ýåýééðäå íéøöî-íé ïBLì eäkäå Bçeø íéra øäpä-ìr Bãé óéøãäå íéìçð äráL:íéìrpa C §Ÿ̈À¥µ§´©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®§¦¨̧¸§¦§¨´§¨¦½§¦§¦−©§¨¦«

æèì älñî äúéäå:íéøöî õøàî Búìr íBéa ìàøNéì äúéä øLàk øeMàî øàMé øLà Bnr øàL §¨«§¨´§¦½̈¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬£Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦

áéà:éðîçðúe Età áLé éa zôðà ék ýåýé EãBà àeää íBia zøîàåáàìå çèáà éúreLé ìû äpä §¨«©§¨̧©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ

:äreLéì éì-éäéå ýåýé dé úøîæå éfr ék ãçôàâ:äreLéä éðérnî ïBNNa íéî-ízáàLeãízøîàå ¤§¨®¦´¨¦³§¦§¨¸¨´§Ÿ̈½©«§¦¦−¦«¨«§©§¤©−¦§¨®¦©©§¥−©§¨«©«£©§¤º

:BîL ábNð ék eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä àeää íBiaäék ýåýé eønæ ©´©À³©«Ÿ̈¸¦§´¦§½¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ¨®©§¦¾¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬

:õøàä-ìëa úàæ úrãeî äNr úeàâå:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék ïBiö úáLBé épøå éìäö ¥−¨¨®©¬©−Ÿ§¨¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, הּנקרא וכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּׁשמן

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל כ)אֹו הּטמאה (פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטּמא
לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיטמא...
ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעֹוד
הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻנאמר

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מכׁשרת מּלּטמא ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ּבהן  נגעה עצמּה ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻזרעים,
יׁש אּלאֿאםּֿכן אחרים, מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעליו

ּכביצה פ)ּבֹו יומא הּבליעה (ת"כ. ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא נקב (כלים על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם ּבטבילה ∑ızÈ.החלל, טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑:ּתאמר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ֶַֹֹ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', אני .'מצּוה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, È‰È‰.המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆
¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ),ּבנבלתם ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

את  ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם קלֿוחמר: ּתאמר ׁשּלא מּלּטמא,יטמא. הּטהֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ. ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
‡e‰ ¯B‰Ë∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. »ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. .לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ∑ ּב'תֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע  על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ּבין «ƒ«∆«ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּכהנים' Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑,אכל ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ֲִֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו הימּנּוּומּׁשּירד .נעקר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב לעבֹודה מאכלמאכלמאכלמאכל רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲֵַָֹֹ
ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻמּתֹו

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿
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,øáca eòè ìáà .èBéãä Cøöì dä§Ÿ¤¤§£¨¨©¨¨
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óúka" äøBza áeúkL Bîk àlà¤¨§¤¨©¨©¨¥

"eàOé(h,f xacna).íiåìä éãé ìò ¦¨©§¥©§¦¦

,äìâòä úà íéâäðäìâòä Ÿ£¦¤¨£¨¨¨£¨¨

.da eâäð íäå ,ø÷áì äîeúø äúéä̈§¨§¨§¨¨§¥¨£¨

(ã,'åâå eäàOiåúà eàNð ø÷aä ©¦¨ª©¨¨¨§¤

.åéìò øLà ïBøàä íò äìâòä̈£¨¨¦¨¨£¤¨¨

(ä,íéLBøá éöò ìëaéìk ìëa §Ÿ£¥§¦§¨§¥

.íéLBøa éöòî íééeNòä øéL¦¨£¦¥£¥§¦

(å,äfò çìLiå.Bãé úà èéLBä ©¦§©ª¨¦¤¨

,ø÷aä eèîL ékeäeèîL ék ¦¨§©¨¨¦§¨

.eäeòðòðå ø÷aä(æ'ä óà øçiå ©¨¨§¦§§©¦©©
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-ì÷ ùøãì Bì äéäL ,ãBòå .íiåìì©§¦¦§¤¨¨¦§Ÿ©

åéàNBð úà àNBð ïBøàä íà ,øîçå̈Ÿ¤¦¨¨¥¤§¨

ïîæa ïcøia íøáòa äéäL éôk§¦¤¨¨§¨§¨©©§¥¦§©

.ïkL ìk àì Bîöò àeä ,òLBäéìò §ª©©§Ÿ¨¤¥©
,ìMä.äââMäå äçëMä ìòíò ©©©©¦§¨§©§¨¨¦
,ïBøà.Lãwä ïBøàì Ceîñ £¨©£©Ÿ¤

(ç,ãåãì øçiåäøç Bîöò ìò ©¦©§¨¦©©§¨¨

.ìäáðå øönä Cøãk ,Bì(èéàC §¤¤©¥¥§¦§¨¥
,'åâå éìà àBáééàL áLç ék ¨¥©¦¨©¤¦

.BúMã÷a øäæð úBéäì øLôà¤§¨¦§¦§¨¦§ª¨

(é,ãåã eähiåCøcî BúBà ähä ©©¥¨¦¦¨¦¤¤

.íBãà ãáBò úéa ìà ãåc øéò¦¨¦¤¥¥¡

,ézbääéäå .úâa øøBâúî äéäL ©¦¦¤¨¨¦§¥§©§¨¨

áeúkk ,íéøòBMä ïî éåì èáMî¦¥¤¥¦¦©£¦©¨

."íéîiä éøác" øôña(àéCøáéå §¥¤¦§¥©¨¦©§¨¤
,íãà ãáò úà 'äBzLà ¤Ÿ¥¡Ÿ¦§

mixn zxhr
àäæì ,äiðL äôéñà äúéä Bæå ,íéaø åéìò eôñàð ïBøáça ãåc úà eëéìîäLk§¤¦§¦¤¨¦§¤§¤¤§¨¨©¦§¨§¨£¦¨§¦¨¨¤

øîàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiåóìà íéLúBìòäì ¨©©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤§©£

ïBøàä:áäãeäé éìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iåàéä ¨¨©¨´̈©¥´¤¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−§®̈¦

änL eàa ék (è åè òùåäé) íéøòé úéø÷ïBøà úà íMî úBìräì ¦§©§¨¦¦¨¨¨§©«£´¦À̈¥µ£´
àø÷ð-øLà íéýìûäïBøàì Bì ¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¨¨

íL,íMä eäîeúBàáö ýåýé íL ¥À©©¥¥´§Ÿ̈¯§¨²
:åéìr íéáøkä áLéâeákøiå Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹

äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´
eäàOiå äLãçøLà ø÷aä éãé ìò £¨½̈©¦̧¨ª½©§¥©¨¨£¤

äìâòä eëLîøLà áãðéáà úéaî ¨§¨£¨¨¦¥¬£¦«¨−̈£¤´
áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈

íéâäðíéëLBnä ø÷aä eâäð-úà «Ÿ£¦−¨£©¨¨©§¦¤
:äLãç äìâräãeäàOiåéãé ìò ¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ©§¥

äìâòä eëLî øLà ø÷aäúéaî ©¨¨£¤¨§¨£¨¨¦¥³
ïBøà ír ärába øLà áãðéáà£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

Béçàå íéýìûäãáìéðôì Cìä ¨«¡Ÿ¦®§©§¾§¨Ÿ¥−¦§¥¬
ïBøàääæìå ,ïBøàä ãvî Cìä äfòå ¨«¨«§ª¨¨©¦©¨¨§¨¤

,ïBøàì ø÷aä eèîL øLà àeä Lébøä¦§¦£¤¨§©¨¨¨¨

Lébøä àì åéçà Béçàå:ä| ãåãå §©§¨¦Ÿ¦§¦§¨¦´
éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´

ïBøàìëa ýåýéíééeNòä øéL éìk £§Ÿ̈½§−Ÿ§¥¦¨£¦

îíéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör ¥£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ
:íéìöìöáe íérðrðîáe íétúáe§ª¦½¦§©«©§¦−§¤§§¦«

åäfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiå©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈
Bãé úà èéLBäíéýìûä ïBøà-ìà ¦¤¨¤£³¨«¡Ÿ¦Æ

Ba æçàiåBîB÷nî eäeòðòð ékék ©Ÿ́¤½¦¦§§¦§¦¬
ø÷aä eèîLïî ìBtiL äfò áLçå ¨«§−©¨¨«§¨©ª¨¤¦¦

äìâòä:æäfra ýåýé óà-øçiåìò ¨£¨¨©¦«©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©

ìBtiL áBLçì ,'äa Búðîàä èeòéî¦©£¨¨©©£¤¦

õøàì BðBøàíéýìûä íL eäkiå £¨¨¤©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−
ìMä-ìräââMä ìòír íL úîiå ©©©®©©§¨¨©¨´¨½̈¦−
ì Ceîñ:íéýìûä ïBøàçøçiå ¨©£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©

ãåãìøöénä Cøãk äøç Bîöò ìò §¨¦½©©§¨¨§¤¤©¥¥
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ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôä

å ÷øô á ìàåîùá

åàìàøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−

ìL:óìà íéLáírä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå §Ÿ¦¬¨«¤©¨´̈©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ

úà íMî úBìräì äãeäé éìraî Bzà øLà£¤´¦½¦©£¥−§¨®§©£´¦À̈¥µ

ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìàä ïBøà£´¨¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯

:åéìr íéáøkä áLé úBàáöâ-úà eákøiå §¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤

eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéäìàä ïBøà£³¨¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½

éða Béçàå àfrå ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥¬£¦¨−̈£¤´©¦§®̈§ª¨´§©§À§¥Æ

:äLãç äìârä-úà íéâäð áãðéáàãeäàOiå £¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ

ïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî¦¥³£¦¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´

:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéäìàää| ãåãå ¨¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨¨«§¨¦´

ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìàøNé úéa-ìëå§¨¥´¦§¨¥À§©£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ

íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½

:íéìöìöáe íérðrðîáeåïBëð ïøb-ãr eàáiå ¦§©©§¦−§¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®
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:íéäìàäçýåýé õøt øLà ìr ãåãì øçiå ¨¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
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i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ
ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ) ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«
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והּוא  ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשר
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והּיין  נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻעד
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מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, הּנקרא וכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּׁשמן

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל כ)אֹו הּטמאה (פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטּמא
לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיטמא...
ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעֹוד
הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻנאמר

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מכׁשרת מּלּטמא ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ּבהן  נגעה עצמּה ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻזרעים,
יׁש אּלאֿאםּֿכן אחרים, מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעליו

ּכביצה פ)ּבֹו יומא הּבליעה (ת"כ. ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא נקב (כלים על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם ּבטבילה ∑ızÈ.החלל, טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑:ּתאמר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ֶַֹֹ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', אני .'מצּוה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, È‰È‰.המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆
¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ),ּבנבלתם ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

את  ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם קלֿוחמר: ּתאמר ׁשּלא מּלּטמא,יטמא. הּטהֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ. ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
‡e‰ ¯B‰Ë∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. »ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. .לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ∑ ּב'תֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע  על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ּבין «ƒ«∆«ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּכהנים' Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑,אכל ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ֲִֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו הימּנּוּומּׁשּירד .נעקר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב לעבֹודה מאכלמאכלמאכלמאכל רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲֵַָֹֹ
ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻמּתֹו

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
אין  הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻקדּׁשה

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלחּוׁש,

(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ׁשּלא ּבגדיו"טמאין, d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑ ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו יכֹול ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

טהֹור: כב)עֹוף ּבהמה (לקמן נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה "נבלה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לֹומר  ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹמטּמאה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן מב)"האכל"? Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑,ׁשּטבל אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ¿»≈«»»∆ִֶַַַָ
ׁשמׁש הערב צרי. ֲִֵֶֶַָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשהרי (חולין ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ÏÎ‡È.לא ‡Ï∑ על לחּיב ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ…≈»≈ְֵַַ

ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. .הּמאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑ מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑ להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְִָ

לּדֹומה  הּדֹומה ואת ‡¯Úa.הּׁשלׁשּולין ÏÚ CÏB‰∑ עקרב אשקרבו"ט ∑Ïk.זה החּפּוׁשית את להביא ְְִִֶֶֶַַַ≈««¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ
ל  הּדֹומה ואת ¯‚ÌÈÏ.ּדֹומה ּבלע"ז ‰a¯Ó∑ ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה ְְֶֶֶַַַַ«¿≈«¿«ƒְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

צינטפיד"ש  .וקֹורין ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

עלעלעלעל־־־־ּגּגּגּגחחחחֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ההההֹוֹוֹוֹולללל ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹּכּכּכּכלללל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. רש"י)זה ובפירוש מב. (יא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון "לׁשֹון ּדוקא הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק ׁשּיהיה (זהר לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ּומׁשמיענּו יצר־הרע". ּדא "נחׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הֹול" ׁשּיהיה לאדם הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ּובענינים האכילה ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול"ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ָׁשח".

אּלה" ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד כו)ּכלֹומר: מ, ּולהתּבֹונן (ישעיה ראׁשֹו, להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
האדם, את להֹוריד הּיצר־הרע יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ראׁשֹו להֹוריד לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגדלּות

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ



עז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, הּנקרא וכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּׁשמן

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל כ)אֹו הּטמאה (פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטּמא
לפי  חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי מאויר מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיטמא...
ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹעֹוד
הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻנאמר

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מכׁשרת מּלּטמא ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ּבהן  נגעה עצמּה ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻזרעים,
יׁש אּלאֿאםּֿכן אחרים, מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעליו

ּכביצה פ)ּבֹו יומא הּבליעה (ת"כ. ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא נקב (כלים על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם ּבטבילה ∑ızÈ.החלל, טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑:ּתאמר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ֶַֹֹ

רּׁשאי  – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', אני .'מצּוה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, È‰È‰.המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆
¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·a Ú‚Â∑(ת"כ),ּבנבלתם ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

את  ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם קלֿוחמר: ּתאמר ׁשּלא מּלּטמא,יטמא. הּטהֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ. ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
‡e‰ ¯B‰Ë∑ מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. »ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. .לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ∑ ּב'תֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע  על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ּבין «ƒ«∆«ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÂÈÏÚ.ּכהנים' Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑,אכל ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ֲִֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו הימּנּוּומּׁשּירד .נעקר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכםלכםלכםלכם ההההּוּוּוּואאאא טמאטמאטמאטמא .... .... זרעזרעזרעזרע עלעלעלעל מיםמיםמיםמים ייייּתּתּתּתןןןן לח)וכיוכיוכיוכי יביביביבׁשׁשׁשׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכלמאכלמאכלמאכל ה' לעבֹודת רֹומז ––––– רטברטברטברטב לעבֹודה מאכלמאכלמאכלמאכל רֹומז ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ֲֵַָֹֹ
ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻמּתֹו

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
אין  הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻקדּׁשה

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלחּוׁש,

(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור (חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ׁשּלא ּבגדיו"טמאין, d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑ ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו יכֹול ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

טהֹור: כב)עֹוף ּבהמה (לקמן נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה "נבלה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לֹומר  ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹמטּמאה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן מב)"האכל"? Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑,ׁשּטבל אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ¿»≈«»»∆ִֶַַַָ
ׁשמׁש הערב צרי. ֲִֵֶֶַָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשהרי (חולין ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ÏÎ‡È.לא ‡Ï∑ על לחּיב ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ…≈»≈ְֵַַ

ונד  ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. .הּמאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑ מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑ להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְִָ

לּדֹומה  הּדֹומה ואת ‡¯Úa.הּׁשלׁשּולין ÏÚ CÏB‰∑ עקרב אשקרבו"ט ∑Ïk.זה החּפּוׁשית את להביא ְְִִֶֶֶַַַ≈««¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ
ל  הּדֹומה ואת ¯‚ÌÈÏ.ּדֹומה ּבלע"ז ‰a¯Ó∑ ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה ְְֶֶֶַַַַ«¿≈«¿«ƒְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

צינטפיד"ש  .וקֹורין ְִ
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עלעלעלעל־־־־ּגּגּגּגחחחחֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ההההֹוֹוֹוֹולללל ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹּכּכּכּכלללל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. רש"י)זה ובפירוש מב. (יא, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון "לׁשֹון ּדוקא הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק ׁשּיהיה (זהר לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ּומׁשמיענּו יצר־הרע". ּדא "נחׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הֹול" ׁשּיהיה לאדם הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ּובענינים האכילה ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול"ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ָׁשח".

אּלה" ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד כו)ּכלֹומר: מ, ּולהתּבֹונן (ישעיה ראׁשֹו, להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
האדם, את להֹוריד הּיצר־הרע יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ראׁשֹו להֹוריד לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגדלּות

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ



ipinyעח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
ּבתאּוֹות  לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, עבֹודה־זרה".(שבת עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום יצר־הרע, ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבפרט הּתֹורה ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ו"ׁשמים" "מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל (ראה והעצה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
(1038-9 עמוד ּד' חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' מ"הּנחׁש'תורה נּצֹול הּוא הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

יצר־הרע". ֵֶַָָּדא

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓËÂ∑ מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם .אם ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ עליהם לעבר ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲֲֵֶַֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו וכל הרּבה; לֹוקה ּבלאוין – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה .חמׁש, ְִֵֵֶָָ
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אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים והייתםוהייתםוהייתםוהייתם והתקוהתקוהתקוהתקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתםםםם גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשתיכםתיכםתיכםתיכם מג־מד)אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקצצצצּוּוּוּו (יא, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ
ּתׁשּקצּו אל "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את  ׁשּמֹונה לאחרי אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכתב
ׁשּנאמר  הּקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", ְְְְְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאת

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָוהתקּדׁשּתם
"מביא  ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקדּוׁשה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים (לשון ּדהּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה כאן ּבלאו־הכי הרמב"ם ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָטבע
ׁש"הּנזהר  מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה" לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ְְְְְְְְְְְְֳֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמּדברים

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו עלֿמנת ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
את  העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאתכם",
והּוא  ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל אּלא מּמצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל

"מעלה"] .לׁשֹון ְֲֶַ

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִָ
ׁשל  חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? חמֹור ּבין ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלֹומר

רּבֹו לנׁשחט ‰ÏÎ‡p˙.קנה ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ְְִֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו ּכׁשרה, טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּבין

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»



עט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
ּבתאּוֹות  לגמרי ׁשקּוע ׁשּיהיה ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול" ׁשּיהיה ּבלבד זֹו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, עבֹודה־זרה".(שבת עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר הּיֹום יצר־הרע, ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבפרט הּתֹורה ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ו"ׁשמים" "מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל (ראה והעצה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
(1038-9 עמוד ּד' חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' מ"הּנחׁש'תורה נּצֹול הּוא הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

יצר־הרע". ֵֶַָָּדא

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓËÂ∑ מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם .אם ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ עליהם לעבר ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲֲֵֶַֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו וכל הרּבה; לֹוקה ּבלאוין – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה .חמׁש, ְִֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl EvTWY laA zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים והייתםוהייתםוהייתםוהייתם והתקוהתקוהתקוהתקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתםםםם גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשתיכםתיכםתיכםתיכם מג־מד)אלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקצצצצּוּוּוּו (יא, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ
ּתׁשּקצּו אל "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את  ׁשּמֹונה לאחרי אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכתב
ׁשּנאמר  הּקּב"ה לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", ְְְְְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאת

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָוהתקּדׁשּתם
"מביא  ּתׁשּקצּו, ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ׁשהם ּדוקא אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא המפֹורׁשים ּדברים לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקדּוׁשה
מּדבריהם. ּתׁשּקצּו ּבבל ׁשהם מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ּדבזה לֹומר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָויׁש

מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ּדברים הם ּתׁשּקצּו, ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים (לשון ּדהּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
כט) הלכה כאן ּבלאו־הכי הרמב"ם ּכאׁשר אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ראּו מה לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָטבע
ׁש"הּנזהר  מּפני אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה אּלּו ּבדברים ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזה

הּנפׁש. וטהרת לקדּוׁשת נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה" לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו ְְְְְְְְְְְְֳֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמּדברים

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו עלֿמנת ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
את  העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאתכם",
והּוא  ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל אּלא מּמצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל

"מעלה"] .לׁשֹון ְֲֶַ
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:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִָ
ׁשל  חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? חמֹור ּבין ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלֹומר

רּבֹו לנׁשחט ‰ÏÎ‡p˙.קנה ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑ אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ְְִֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו ּכׁשרה, טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָּבין

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

גודל  מצד  לזה  השייכים  סגולה,  ליחידי  רק  לא  ישראל, 
נשמתם או מצד עבודתם. ובמיוחד נעשה כן לאחר גאולת 
מעיינות  לומדי  חוג  והתרחב  גדל  כך  ידי  ועל  כסלו14.  י"ט 
הנהגה  מעשה,  לידי  שמביא  לימוד  וגדול  החסידות,  תורת 

חסידותית.
לתורת  כך  כל  נוחה  גישה  לכולם  היתה  לא  מקום,  מכל 
החסידות, שכן רק בעלי שכל מסוגלים היו להבין את תורת 
החסידות. דרכי החסידות היו אמנם עבור כולם, גם לאנשים 
פשוטים, אבל את תורת החסידות יכלו להבין רק בעלי שכל 
חסידים  בין  הבדל  הי'  חסידות  לפרסום  בנוגע  גם  בלבד. 
עדיין  אך  וגדל,  הלך  אמנם  החסידים  חוג  חסידים.  ושאינם 

נותרו שני חוגים: חסידים ושאינם חסידים.
דרכו של הרבי בעל ההילולא היתה, לומר חסידות לכולם, 
ללא כל הגבלות. בכל מקום אליו הגיע הרבי דיבר חסידות, 
מזו:  יתרה  לא.  או  חסידי  הוא  המקום  אם  להתחשב  מבלי 
הרבי השקיע כוח מיוחד שגם אלו, שחסר להם עדיין בקיום 
המצוות, ילמדו תורת החסידות. הוא התאים ואיפשר הבנת 
ידיעה, עד שאפילו אלו  החסידות גם לאלו שחסרה אצלם 
הרבי  ציוה  אידיש,  לא  ואפילו  קודש  לשון  מבינים  שאינם 

לתרגם עבורם חסידות בשפת המדינה.
ובדרך אפשר יש לומר, שבזה דומה הנהגת הרבי להנהגת 
הבעש"ט: שניהם שוחחו בתורת החסידות באופן המתאים 
חסידות  שניהם  הפיצו  וכן  פשוטים,  לאנשים  גם  לכולם, 
לכולם,  קירבו  רבותינו  שאר  הגבלות.  ללא   – החוגים  בכל 
החסידות.  דרכי  וחיי  ההליכה  את  פשוטים,  לאנשים  גם 
ואילו הבעש"ט והרבי, נתנו לכל בני ישראל לא רק את דרכי 

החסידות כי אם גם את תורת החסידות.
חסידות  עניני  ומלביש  מתאים  הבעש"ט  הי'  כאמור,  ה. 
בסיפורים וכדומה, שהי' מספר לאנשים פשוטים ובפתגמי 
בסיפורים  ואפילו  היו בפתגמי התורה  תורה קצרים. אמנם 

14 ( ראה שיחת י"ט כסלו תרס"ח )תורת שלום ע' 211 ואילך(.

רזין דרזין, אך האנשים הפשוטים קלטו בגלוי את הסיפורים, 
הסודות  את  הפנימי,  תוכנו  את  ולא  הקצר,  הפתגם  את  או 

החבויים בפתגם או בסיפורים.
אבל הרבי, גילה את תורת החסידות באופן שכולם יוכלו 
להבין אותה. הוא אמנם ביטא אותם בענינים קלים ובאותיות 
פשוטות, אבל גם המקבלים הבינו שמדברים חסידות, ואף 

קלטו אפס קצהו של הרזים שבהם.
כזה  באופן  החסידות  תורת  להפצת  הכיוון  את  כלומר 
נתן  המשיח  לביאת  ממש  וסמוכה  קרובה  כהכנה  הנדרש 
ההכנה  שגם  כך  ישראל,  לכל  בגלוי  יבוא  הרי  משיח  הרבי. 
ישראל  לכל  להיות  צריכה  החסידות,  תורת  הפצת  לכך, 

באופן גלוי –
המלך,  שבכתר  הטובה  האבן  את  שנטל  זה  הי'  הרבי 
והפיצה  הידוע15,  כמשל   – הכתר  חשיבות  כל  תלוי'  שבה 
הי'  שהרבי  איפוא,  מובן  הרי  וכו'.  וצרפתית  לאנגלית  עד 
האמיתית,  לגאולה  האחרונה ממש,  ההכנה,  את  שעשה  זה 
שהיא כפי שהרמב"ם פוסק בבירור כיצד יהי' תחילת ותהליך 

סדר הגאולה16:
)בתחילה יהי'( יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק 
שבעל  ו)תורה(  שבכתב  תורה  כפי   – אביו  כדוד  במצוות 
ולחזק בדקה;  ויכוף כל ישראל לילך בה )דרך התורה(  פה; 
וילחום מלחמות ה' כו' ויצליח ויבנה המקדש במקומו ויקבץ 

נדחי ישראל כו' ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' כו',
וכדברי הנביא שהגאולה הנוכחית תהי' כימי צאתך מארץ 
רמה  ביד  גאולה  נפלאות,  אראנו   – של  באופן17   – מצרים 

ובריש גלי, ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.
לקוטי שיחות ח"ג, משיחות יו"ד שבט תשי"ב )מתורגם 

ללה"ק(

15 ( ראה התמים חוברת ב ע' מט.

16 ( רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד. וראה מכתב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע )בקובץ 

מכתבים ח"א מכתב ט(.

17 ( מיכה ז, טו. וראה ג"כ זח"ב קפט, ב. רמ, רע"א.

המשך מעמוד בב
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יום ראשון - ט"ז ניסן
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט ניסן
פרק כ, מפרק צ 
עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז ניסן
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פסוק פז

יום חמישי - כ' ניסן
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח ניסן
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א ניסן
פרק כ, מפרק קד 
עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב ניסן
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

לשבוע פרשת אחרון של פסח 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 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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פי oqip f"iÎf"h ipyÎoey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ט "ז ֿ י "ז ניסן  ,110 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéçãã óà äðäå,ep 'nr cr:úåëéøàá

ניסן  י"ז שני יום
פרק מא  ,ep 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá àî ÷øô,112 'nr cr.ïéìéôúå

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

eîéçøe eìéçãc óà ,äpäå,dad`e d`xi -â"éøzî ïk íb íä §¦¥©¦§¦§¦¥©¥¦©§©
ïéàø÷ð ïë-ét-ìò-óà ,úBöî,zeevnde dxezd -,"ïéôcb"- ¦§©©¦¥¦§¨¦©§¦

,miitpk.äáäàî äãBáòä àéä äáäàä úéìëz ék úBéäì- ¦§¦©§¦¨©£¨¦¨£¨¥©£¨
`id ,ef devna zilkzd la` ,devn `id 'd zad` mby s` ,ixd

,dnvrlyk dad`d `l
`iaz dad`dy `l`
oeeikne .'d zcearl
zynyn dad`dy
dxezd zcearl irvn`k
oke) `id ,zeevnde
"oitcb" z`xwp (d`xid
miitpkd enk - (miitpk)
seb z` ynyl ociwtzy

.serdéìa äáäàå§©£¨§¦
,äãBáòdppi`y dad` - £¨

meiwl ,"zilkz"l d`ian
`l` ,zeevnde dxezd
- dnvrl "zilkz" `id
,"íéâeðòúa äáäà" àéä¦©£¨§©£¦
xzeia dpeilr dbixcn -
bprzdl ,dad`a

,zewl`n'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©
àaä íìBò ïéòîepipr - ¥¥¨©¨

ixd `ed ,`ad mler ly
- "dpikyd eifn oipdp"
ef dad`e ,zewl`n beprz

,`ad mleray beprzd oirn `id,øëN úìa÷åef dad`a - §©¨©¨¨
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"íøëN ìa÷ì øçîì"e15.,mzeyrl "meid" aezk ixde - §¨¨§©¥§¨¨

"xgnl"e ,"dcear"l ,"dyrn"l onfd `ed dfd mlera - "meid"
ixd ,jkitl .xky zlaw ly onfd `ed ,"ocr ob"a ,`ad mlera -
dad`d zrbep - "dcear" ly onfae ,dfd mlera o`k ,"meid"

.zeevne dxez meiwle "dcear"l d`iandòébä àlL éîe¦¤Ÿ¦¦©
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oqipפב f"i ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.d"awd ly eieeiv zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

,xaqei ,cenll miligzn

`id 'd z`xiydziy`x

dxwire,'d zcear ly

'd zad` ,xen`ky zexnle

Îzeevn ly oneiw yxey `id

ic `l ,z`f lka ,dyr

meiw myl cala "'d zad`"a

gxkdd one ,dyrdÎzeevn

,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl

,"'d z`xi" ly dphw dbxc mb

d"awd z` zxyl yi ,oky

ly ote`adcear`wec

)zcear" :aezkk ,('dmzcare

eze`e" ,"mkiwl` 'd z`

ecearzenk ,"carzxynd

car zcearae .epec` z`

zad`ae) dcear ly dxwire dziy`x `id d`xi ,okl .d`xid oipr yxcp

.(dad`l zncew d`xi - 'd z`xie 'déøö ,íøaïBøkæì úBéäì C §¨¨¦¦§§¦¨
ãéîzz` zcnzn al zneyzle -äãBáòä úéLàøzcear - ¨¦¥¦¨£¨

,'døeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå§¦¨¨§¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§
"òøî,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy zexnl - ¥©

,dyrzÎ`l zevn lr xearl `lyäáäàäå,yxey `id - §¨©£¨
,"áBè äNòå"ì,dyrÎzeevn meiwl -éc àì ïë-ét-ìò-óà §©£¥©©¦¥Ÿ©

,"áBè äNòå"ì dcáì äáäàä øøBòìly oneiw myl mb - §¥¨©£¨§©¨§©£¥
,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil ic `l ,dyrdÎzeevn

;eala wenr dieag x`yiz "'d z`xi" eli`eéøö úBçôìeC- §¨¨¦
,zeevnd meiw mylúøzñîä úéòáhä äàøiä älçz øøBòì§¥§¦¨©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤

Né ìk áìa,ìàø,d`iand -éëìî Cìîa ãøîì àlL §¥¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥
,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäicedi lk alay - ©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥

ly eieeiv zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi
dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd
d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh
- jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici lr
,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd lkl ,eilr
dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly
dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy

.(zeppeazd ici lr) d`xiay xzeiàäzL,ef d`xi -úelbúäa ¤§¥§¦§©
.íéðt-ìk-ìò Bçî Bà Baìmpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - ¦Ÿ©¨¨¦

.eala dzybxd icil cr d`xid z` xxern `ed (` :mipte` ipy
,ald zybxda ef d`xi xxerl egeka oi` (a .("eal zelbzda")
ÎlkÎlr egen") cala ezaygnae egena zybxen `dzy ,`l`

,("mipteðéäcd`xi eaxwa mc` xxern cvik -efici lr - ? §©§
envr z` `ian `edyíéðt-ìk-ìò BzáLçîa ïðBaúäì- §¦§¥§©£©§©¨¨¦

zwnrd jezn opeazdl yi - ala zelbzda 'd z`xi xxerl ick
dzrczegtl eilr - jkl ribdl mc` ly egeka oi` m` eli`e ,

ila ,ezaygna opeazdl
a ,zrcd zwnrdúlãb§ª©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
àéä øLà Búeëìîe- ©§£¤¦

,`id ,ezeklnúeëìî"©§
íéðBéìò ¯ "íéîìBò ìk̈¨¦¤§¦

,íéðBzçúålkke - §©§¦
ly ezekln xzei dlecby
xzei zxxern `id ,jln
,jlndn cgte `xen
ìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨

"ïéîìò"`lnn" d"awd - ¨§¦
digne zenlerd lk z`
zeig .zinipt zeiga mze`

efzybxen `dzy xyt`
xyt` mi`xape ,mi`xapa
dpade dbyd mdl didzy

ziwl` zeigaef,,"ïéîìò ìk ááBñ"ålk "aaeq" d"awde - §¥¨¨§¦
rdmi`xapa zybxen dpi`y zeiga mb mze` dign `ed ,zenle

zeig biydl mi`xapd zlekia oi`eef;áeúkL Bîëe1àìä" : §¤¨£Ÿ
,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà,d"awd xne` -çépîe ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥©¦©

íéðBzçúå íéðBéìòäly mi`xapd z` "gipn" d"awd - ¨¤§¦§©§¦
mieedn mpi` dl` lk ,xnelk ,mipezgzde mipeilrd zenlerd
`xwiiy ,mdilr ezekln cgiin d"awd oi`e ,d`ixad zilkz

jlne dwl`mdly,`l` ,ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe§©¥©§©©¦§¨¥
,ììëa,"l`xyi jln" `xwp d"awd ,oky -,èøôa åéìòå- ¦§¨§¨¨¦§¨

,ezekln z` d"awd cgiinøîBì íãà áiç ék2éìéáLa : ¦©¨¨¨©¦§¦¦
,íìBòä àøáðdidi d"awdy ick `idy ,d`ixad zpeek lk - ¦§¨¨¨

zn`d - zehytae ,ilr jln didiy ,"iliaya" df ixd ,jln
seb enk ,dnily zg` dnew ixd md l`xyi lk ik ,`id jk ok`
,elek sebl rbep xa` lk ixd - mipey mixa` liknd ,cg`
xacd deedn ,lbxa e` cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke
cgiin d"awdy dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt

lr ezeklnmr- cg` icedia edyn xqg xy`k ixd ,l`xyi
ezekln cgiin d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg
zekln ler zlaw xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta eilr
zqtcpd ezgiya) `"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny

eilr lg df ixd ,(df wxt seqacgeina.cigi xezaíb àeäå§©
åéìò ìa÷î àeä,ecvn -,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî- §©¥¨¨©§¦§¤¤¨¨

,eilr jln didi d"awdyéðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe§¨§§©£§§¨¦¥
,ãáò úãBáòlawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr df oipra - £©¤¤

el didiy jixv llka icedi ,oky .miny zekln ler envr lr
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ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
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oqip g"i iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ח שלישי יום
פרק מא  ,112 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéà ïðåáúé íâå,fp 'nr cr:íéòãåéì

car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle miny zekln ler
ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl .epec` oevx dyery
`l zeidl dkixv ('ek egena zirahd d`xid z` xxerl ick)
dxizi ,m` ik - illk ote`a ezekln eilr cgiin d"awdy wx

,efnx"enc` w"k oeylae
:`"hilycgiin wx `le"

cer `"k zellka ezekln
:"z`fávð 'ä äpäå"§¦¥¦¨
"åéìò3ìë àìî"e , ¨¨§Ÿ¨
õøàä,wx `ed - ¨¨¤

,åéìò èéaîe ,"BãBák- §©¦¨¨
d"awdy cala ef `l
d`exe mewn lka `vnp

,cgein ote`a eilr hian `ed ,`l` ,xac lkúBéìk ïçBáe¥§¨
áìå,mc`d ly miiniptd eizepeirxe eizeybx ogea d"awd - ¨¥

éøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBò íàC,mc`d -åéðôì ãáòì ¦§¨¨§©¥¨¦©£Ÿ§¨¨
,äàøéáe äîéàa-:`"hily x"enc` w"k zxrddfk wx `l" §¥¨§¦§¨

,"m` ik ,jlnd zpicna `vnpy.Cìnä éðôì ãîBòkink - §¥¦§¥©¤¤

.jln iptl envra cnery÷éîòéå,wnrzie -Bæ äáLçîa §©£¦§©£¨¨
éøàéåéàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOä úìëé éôk da C §©£¦¨§¦§Ÿ¤©¨©Ÿ©£©§§¦©§©
,BlLly dzry .ef zeppeazdl yicwdl ezlekia yiy - ¤

:`id ,ef zeppeazdBîk ,äåönä Bà ,äøBzä ÷ñò éðôì- ¦§¥¥¤©¨©¦§¨§
,lynlúLéáì éðôì¦§¥§¦©

.ïélôúe úélè-iptl ©¦§¦¦
,'d zceara wqer `edy
meiwa e` dxez cenila
wnrzi ,zeevn
ick ,dxen`d zeppeazda
cner `edy "dcear"dy
z`xi jezn didz zeyrl
lr eaxwa xxeri `edy 'd
,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl .zeppeazd ici

xen`k zeidl dkixvy zillk zeppeazd dppi`yiptlzcear
'dllkazihxt devn ezeyr iptl ,zihxt zeppeazd `l` -

zeppeazd -ef,devn lk ly dyecige dpkeza dxeyw
.eytp lr dzrtyde

éà ,ïðBaúé íâåìk ááBq"ä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL C §©¦§¥¥¤¥¨©¥¨
,"ïéîìò ìk àlîî"e "ïéîìò,zenlerd lk -ïBöø àeä ¨§¦§©¥¨¨§¦§

,ïBéìòäepcnly itk - ¨¤§
,mincewd miwxta
xewn `ed oeilrd oevxdy
,zenlerd lk zeig
ly ote`a mze` dignd
oevxe - "`lnn"e "aaeq"

,dfúBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦
,äøBzä úîëçå- §¨§©©¨

zexn`pd dxezd zeize`
dxezd znkge ,eci lr
yaeln ,oda - oian `edy

yalzd oeilrd oevxdy ,'c wxta epcnly itk ,d"awd oevx
dxezd znkgae dxez xtq ly slw lr eazkpy eicd zeize`a
melb jka ,leqt e` xyk xacdy zaiign dxezd znkgy dn -
- leqt e` xyk didi df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd
oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke
znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `edÎjexa seqÎ

,cenll cner `edy dxezd,elà ïélôúe úéöéöa Bàm` - §¦¦§¦¦¥
gipdl e` ziviv yeall cner `edy iptl `id zeppeazdd
oilitzae ziviva yaeln oeilrd oevxdy ji` opeazi - oilitz
icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky - yeall cner `edy el`

,oilitz gipie ziviv yaliBúàéø÷áedxezd cenile z`ixwa - ¦§¦¨
,dxeza ewqr iptl `id zeppeazdd xy`k ,elyBúLéáìa Bà¦§¦¨

,ef dyial iptl opeaznd ly ,oilitze ziviv -î àeäéLîC ©§¦
CBúaL "ìònî dBìà ÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò Cøaúé BøBà¦§¨¥¨¨§©§©¥¤¡©¦©©¤§

,Bôebeytp lr -
eteb z` dignd ,ziwl`d
,lrnn dwl` wlg `idy

,ick z`feìèaìå ììkì¦¨¥§¦¨¥
.Cøaúé BøBàadidz ef - §¦§¨¥

`edy dxezd zlert
`edy zivivde cnel
ziwl`d eytp lr ,yael
ixd hexit xziae ,llka
lr oilitz zgpd zlert
,ziwl`d ytpd zegek

- alde gend lr ,cin cnlpy itk ,`id,èøt Cøãåote`a - §¤¤§¨
:eytp lr dlertd didz ,hxetnïélôúaoilitzd ici lr - ¦§¦¦

,dlertd didz ,gipn `edyBúîëç úðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©¨§¨
ìL Búðéáe Búîëç úðéçáa úéäìàä BLôðaL Búðéáe¦¨¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©¨§¨¦¨¤
:úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦

,"Eàéáé ék äéäå" ,"Lc÷"ik dide"e "ycw" zeiyxta - ©¤§¨¨¦§¦£
jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai
- "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed

dpia4zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge ;
zeiyxt izyay `edÎjexa seqÎoi` ly ezpiae eznkga zelhae

.el`eðéäcly olehiae ozellkzd zi`xpe z`hazn dna - §©§
,df ixd - ?ezpiae eznkgBúðéáe Búîëça LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥§¨§¨¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå .ãáò úãåáò éðéî ìëá
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
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יג.3. כח, -4.בראשית וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שעם בסידור שבפע"ח, תפילין בדרושי בארוכה Î"˜"כמבואר ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡



פג oqip f"i ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.d"awd ly eieeiv zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

,xaqei ,cenll miligzn

`id 'd z`xiydziy`x

dxwire,'d zcear ly

'd zad` ,xen`ky zexnle

Îzeevn ly oneiw yxey `id

ic `l ,z`f lka ,dyr

meiw myl cala "'d zad`"a

gxkdd one ,dyrdÎzeevn

,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl

,"'d z`xi" ly dphw dbxc mb

d"awd z` zxyl yi ,oky

ly ote`adcear`wec

)zcear" :aezkk ,('dmzcare

eze`e" ,"mkiwl` 'd z`

ecearzenk ,"carzxynd

car zcearae .epec` z`

zad`ae) dcear ly dxwire dziy`x `id d`xi ,okl .d`xid oipr yxcp

.(dad`l zncew d`xi - 'd z`xie 'déøö ,íøaïBøkæì úBéäì C §¨¨¦¦§§¦¨
ãéîzz` zcnzn al zneyzle -äãBáòä úéLàøzcear - ¨¦¥¦¨£¨

,'døeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå§¦¨¨§¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§
"òøî,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy zexnl - ¥©

,dyrzÎ`l zevn lr xearl `lyäáäàäå,yxey `id - §¨©£¨
,"áBè äNòå"ì,dyrÎzeevn meiwl -éc àì ïë-ét-ìò-óà §©£¥©©¦¥Ÿ©

,"áBè äNòå"ì dcáì äáäàä øøBòìly oneiw myl mb - §¥¨©£¨§©¨§©£¥
,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil ic `l ,dyrdÎzeevn

;eala wenr dieag x`yiz "'d z`xi" eli`eéøö úBçôìeC- §¨¨¦
,zeevnd meiw mylúøzñîä úéòáhä äàøiä älçz øøBòì§¥§¦¨©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤

Né ìk áìa,ìàø,d`iand -éëìî Cìîa ãøîì àlL §¥¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥
,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäicedi lk alay - ©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥

ly eieeiv zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi
dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd
d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh
- jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici lr
,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd lkl ,eilr
dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly
dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy

.(zeppeazd ici lr) d`xiay xzeiàäzL,ef d`xi -úelbúäa ¤§¥§¦§©
.íéðt-ìk-ìò Bçî Bà Baìmpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - ¦Ÿ©¨¨¦

.eala dzybxd icil cr d`xid z` xxern `ed (` :mipte` ipy
,ald zybxda ef d`xi xxerl egeka oi` (a .("eal zelbzda")
ÎlkÎlr egen") cala ezaygnae egena zybxen `dzy ,`l`

,("mipteðéäcd`xi eaxwa mc` xxern cvik -efici lr - ? §©§
envr z` `ian `edyíéðt-ìk-ìò BzáLçîa ïðBaúäì- §¦§¥§©£©§©¨¨¦

zwnrd jezn opeazdl yi - ala zelbzda 'd z`xi xxerl ick
dzrczegtl eilr - jkl ribdl mc` ly egeka oi` m` eli`e ,

ila ,ezaygna opeazdl
a ,zrcd zwnrdúlãb§ª©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
àéä øLà Búeëìîe- ©§£¤¦

,`id ,ezeklnúeëìî"©§
íéðBéìò ¯ "íéîìBò ìk̈¨¦¤§¦

,íéðBzçúålkke - §©§¦
ly ezekln xzei dlecby
xzei zxxern `id ,jln
,jlndn cgte `xen
ìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨

"ïéîìò"`lnn" d"awd - ¨§¦
digne zenlerd lk z`
zeig .zinipt zeiga mze`

efzybxen `dzy xyt`
xyt` mi`xape ,mi`xapa
dpade dbyd mdl didzy

ziwl` zeigaef,,"ïéîìò ìk ááBñ"ålk "aaeq" d"awde - §¥¨¨§¦
rdmi`xapa zybxen dpi`y zeiga mb mze` dign `ed ,zenle

zeig biydl mi`xapd zlekia oi`eef;áeúkL Bîëe1àìä" : §¤¨£Ÿ
,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà,d"awd xne` -çépîe ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥©¦©

íéðBzçúå íéðBéìòäly mi`xapd z` "gipn" d"awd - ¨¤§¦§©§¦
mieedn mpi` dl` lk ,xnelk ,mipezgzde mipeilrd zenlerd
`xwiiy ,mdilr ezekln cgiin d"awd oi`e ,d`ixad zilkz

jlne dwl`mdly,`l` ,ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe§©¥©§©©¦§¨¥
,ììëa,"l`xyi jln" `xwp d"awd ,oky -,èøôa åéìòå- ¦§¨§¨¨¦§¨

,ezekln z` d"awd cgiinøîBì íãà áiç ék2éìéáLa : ¦©¨¨¨©¦§¦¦
,íìBòä àøáðdidi d"awdy ick `idy ,d`ixad zpeek lk - ¦§¨¨¨

zn`d - zehytae ,ilr jln didiy ,"iliaya" df ixd ,jln
seb enk ,dnily zg` dnew ixd md l`xyi lk ik ,`id jk ok`
,elek sebl rbep xa` lk ixd - mipey mixa` liknd ,cg`
xacd deedn ,lbxa e` cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke
cgiin d"awdy dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt

lr ezeklnmr- cg` icedia edyn xqg xy`k ixd ,l`xyi
ezekln cgiin d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg
zekln ler zlaw xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta eilr
zqtcpd ezgiya) `"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny

eilr lg df ixd ,(df wxt seqacgeina.cigi xezaíb àeäå§©
åéìò ìa÷î àeä,ecvn -,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî- §©¥¨¨©§¦§¤¤¨¨

,eilr jln didi d"awdyéðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe§¨§§©£§§¨¦¥
,ãáò úãBáòlawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr df oipra - £©¤¤

el didiy jixv llka icedi ,oky .miny zekln ler envr lr
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íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין

oqip g"i iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ח שלישי יום
פרק מא  ,112 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéà ïðåáúé íâå,fp 'nr cr:íéòãåéì

car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle miny zekln ler
ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl .epec` oevx dyery
`l zeidl dkixv ('ek egena zirahd d`xid z` xxerl ick)
dxizi ,m` ik - illk ote`a ezekln eilr cgiin d"awdy wx

,efnx"enc` w"k oeylae
:`"hilycgiin wx `le"

cer `"k zellka ezekln
:"z`fávð 'ä äpäå"§¦¥¦¨
"åéìò3ìë àìî"e , ¨¨§Ÿ¨
õøàä,wx `ed - ¨¨¤

,åéìò èéaîe ,"BãBák- §©¦¨¨
d"awdy cala ef `l
d`exe mewn lka `vnp

,cgein ote`a eilr hian `ed ,`l` ,xac lkúBéìk ïçBáe¥§¨
áìå,mc`d ly miiniptd eizepeirxe eizeybx ogea d"awd - ¨¥

éøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBò íàC,mc`d -åéðôì ãáòì ¦§¨¨§©¥¨¦©£Ÿ§¨¨
,äàøéáe äîéàa-:`"hily x"enc` w"k zxrddfk wx `l" §¥¨§¦§¨

,"m` ik ,jlnd zpicna `vnpy.Cìnä éðôì ãîBòkink - §¥¦§¥©¤¤

.jln iptl envra cnery÷éîòéå,wnrzie -Bæ äáLçîa §©£¦§©£¨¨
éøàéåéàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOä úìëé éôk da C §©£¦¨§¦§Ÿ¤©¨©Ÿ©£©§§¦©§©
,BlLly dzry .ef zeppeazdl yicwdl ezlekia yiy - ¤

:`id ,ef zeppeazdBîk ,äåönä Bà ,äøBzä ÷ñò éðôì- ¦§¥¥¤©¨©¦§¨§
,lynlúLéáì éðôì¦§¥§¦©

.ïélôúe úélè-iptl ©¦§¦¦
,'d zceara wqer `edy
meiwa e` dxez cenila
wnrzi ,zeevn
ick ,dxen`d zeppeazda
cner `edy "dcear"dy
z`xi jezn didz zeyrl
lr eaxwa xxeri `edy 'd
,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl .zeppeazd ici

xen`k zeidl dkixvy zillk zeppeazd dppi`yiptlzcear
'dllkazihxt devn ezeyr iptl ,zihxt zeppeazd `l` -

zeppeazd -ef,devn lk ly dyecige dpkeza dxeyw
.eytp lr dzrtyde

éà ,ïðBaúé íâåìk ááBq"ä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL C §©¦§¥¥¤¥¨©¥¨
,"ïéîìò ìk àlîî"e "ïéîìò,zenlerd lk -ïBöø àeä ¨§¦§©¥¨¨§¦§

,ïBéìòäepcnly itk - ¨¤§
,mincewd miwxta
xewn `ed oeilrd oevxdy
,zenlerd lk zeig
ly ote`a mze` dignd
oevxe - "`lnn"e "aaeq"

,dfúBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦
,äøBzä úîëçå- §¨§©©¨

zexn`pd dxezd zeize`
dxezd znkge ,eci lr
yaeln ,oda - oian `edy

yalzd oeilrd oevxdy ,'c wxta epcnly itk ,d"awd oevx
dxezd znkgae dxez xtq ly slw lr eazkpy eicd zeize`a
melb jka ,leqt e` xyk xacdy zaiign dxezd znkgy dn -
- leqt e` xyk didi df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd
oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke
znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `edÎjexa seqÎ

,cenll cner `edy dxezd,elà ïélôúe úéöéöa Bàm` - §¦¦§¦¦¥
gipdl e` ziviv yeall cner `edy iptl `id zeppeazdd
oilitzae ziviva yaeln oeilrd oevxdy ji` opeazi - oilitz
icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky - yeall cner `edy el`

,oilitz gipie ziviv yaliBúàéø÷áedxezd cenile z`ixwa - ¦§¦¨
,dxeza ewqr iptl `id zeppeazdd xy`k ,elyBúLéáìa Bà¦§¦¨

,ef dyial iptl opeaznd ly ,oilitze ziviv -î àeäéLîC ©§¦
CBúaL "ìònî dBìà ÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò Cøaúé BøBà¦§¨¥¨¨§©§©¥¤¡©¦©©¤§

,Bôebeytp lr -
eteb z` dignd ,ziwl`d
,lrnn dwl` wlg `idy

,ick z`feìèaìå ììkì¦¨¥§¦¨¥
.Cøaúé BøBàadidz ef - §¦§¨¥

`edy dxezd zlert
`edy zivivde cnel
ziwl`d eytp lr ,yael
ixd hexit xziae ,llka
lr oilitz zgpd zlert
,ziwl`d ytpd zegek

- alde gend lr ,cin cnlpy itk ,`id,èøt Cøãåote`a - §¤¤§¨
:eytp lr dlertd didz ,hxetnïélôúaoilitzd ici lr - ¦§¦¦

,dlertd didz ,gipn `edyBúîëç úðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©¨§¨
ìL Búðéáe Búîëç úðéçáa úéäìàä BLôðaL Búðéáe¦¨¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©¨§¨¦¨¤
:úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦

,"Eàéáé ék äéäå" ,"Lc÷"ik dide"e "ycw" zeiyxta - ©¤§¨¨¦§¦£
jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai
- "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed

dpia4zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge ;
zeiyxt izyay `edÎjexa seqÎoi` ly ezpiae eznkga zelhae

.el`eðéäcly olehiae ozellkzd zi`xpe z`hazn dna - §©§
,df ixd - ?ezpiae eznkgBúðéáe Búîëça LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥§¨§¨¦¨
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ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå .ãáò úãåáò éðéî ìëá
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
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åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
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יג.3. כח, -4.בראשית וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שעם בסידור שבפע"ח, תפילין בדרושי בארוכה Î"˜"כמבואר ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡



oqipפד g"i iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Bcáì 'äì ézìa ,BLôðaLezpiae eznkga ynzyiy - ¤§©§¦§¦©§©
;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevne dxezlïëå§¥

,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå ìèaìiyilyd wlgd - ¦¨¥§¦¨¥§¦©©©©¤§©§
,genayììBkä,ekeza llek zrcd gen -ïäL ,äøeáâe ãñç ©¥¤¤§¨¤¥

,BaìaL äáäàå äàøé- ¦§¨§©£¨¤§¦
oze` llek zrcd gen
,oky .zexvep od eciÎlre
zexywzd ici lr
"zrc"d gen zewnrzde

azexvep - 'd zlecb
zad`e 'd z`xi zecnd
seqa epcnly itk - 'd
ly eciwtze - .b wxt
gek z` xeqnl mc`
,eytpay "zrc"d

ïBéìòä úòc úðéçáa- ¦§¦©©©¨¤§
"zrc"d zpigaa

,dlrnlyãñç ììBkä©¥¤¤
Laìîä ,äøeáâe- §¨©§ª¨

,yaeln oeilrd zrcd
,"òîL" :úBiLøôa§¨¨¦§©
eðéäå ,"òîL íà äéäå"§¨¨¦¨Ÿ©§©§
ïçìL'a áeúkL Bîk§¤¨§ª§¨

'Ceøò5:dpeekdy - ¨
,oilitz zgpd zrya

:zeidl dkixvìãaòL §©§¥
;'eë çnäå álä- ©¥§©Ÿ©

zlert idef .d"awdl
ytpd lr oilitz zevn
zegek lre llka ziwl`d
dly zecnde lkyd

.hxta,úéöéö úôéèòáe©£¦©¦¦
:øäfa áeúkL Bîk ïeëé§©¥§¤¨©Ÿ©

éLîäìàéä øLà ,Cøaúé Búeëìî åéìò Czexnl - §©§¦¨¨©§¦§¨¥£¤¦
,`id ezeklny,'eëå "íéîìBò ìk úeëìî"ok it lr s` -6 ©§¨¨¦§

,lertie oeekidãçéì,jxazi ezekln z` -äåöî éãé-ìò eðéìò §©£¨¨¥©§¥¦§¨
,Bæepilr jiyndl cgeina zlbeqnd ,ziviv zyial ly -

.miny zekln zlawéìò íéNz íBN" ïéðòk àeäå"Cìî E7. §§¦§©¨¦¨¤¤¤
-:`"hily x"enc` w"k zxrd'ity"8el oi` dniyd iptly -

dzre jln`edlr my `edy iptl :xnelk ."jln r"r miyn
eiykre ,jln el oi` ,jln envr`ed.jln envr lr my,éæàå©£©

,xen`da opeazi `edyk -åéìò ìtz àì úàæ ìëa íà óà©¦§¨ŸŸ¦Ÿ¨¨
,Baì úelbúäa ãçôå äîéà,d"awd iptl -íB÷î-ìkî ¥¨¨©©§¦§©¦¦¨¨

éLîîe ,íéîL úeëìî åéìò ìa÷nL øçàîBúàøé åéìò C ¥©©¤§©¥¨¨©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨
Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçî úelbúäa Cøaúé- ¦§¨¥§¦§©©£©§§¤§Ÿ§©¨¨

,d"awdn cgte `xene miny zekln ler envr lr lawnyàéä¦
,ixd -àéä éøäL ,÷ôñ íeL éìa úézîà,ef dlaw -òáè £¦¦§¦¨¥¤£¥¦¤©

Cøaúé LBãwä Cìna ãøîì àlL ìàøNé ìk úBLôð- ©§¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ©¤¤©¨¦§¨¥
d"awdaúîçî äNBòL äåönä Bà ãîBlL äøBzä éøä£¥©¨¤¥©¦§¨¤¤¥£©

Bæ äìa÷zekln ly - ©¨¨
,minyúëLîä úîçîe¥£©©§¨©

úBàø÷ð ,BçîaL äàøiä©¦§¨¤§Ÿ¦§¨
,el` zeevne dxez -íLa§¥
,"äîìL äãBáò"- £¨§¥¨

`wec `id dnily dcear
d`xi jezn d`ay ef
cnlpy itk ,d"awdn

- oldlúãBáò ìëk§¨£©
.Bkìîe BðBãàì ãáòä- ¨¤¤©£©§

.d`xi jezn d`a `idy
mc`yk ,`ed xen`d lk
,zegtl ,eaxwa xxern
mb ,d`xi ly dphw dbxc
,cala daygna df m`
cnel `ed ef d`xiae

.zeevn miiwne dxez-äî©
ãîBì íà ïk-ïéàM¤¥¥¦¥
äáäàa äåönä íi÷îe§©¥©¦§¨§©£¨

,dcáì,llk d`xi ila - §©¨
Ba ä÷áãì éãk,jxazi - §¥§¨§¨

åéúBöîe BúøBz éãé-ìò©§¥¨¦§¨
úàø÷ð dðéà ¯dcear - ¥¨¦§¥

,ef,ãáòä úãBáò íLa§¥£©¨¤¤
äøBzäå,ixd -äøîà9: §©¨¨§¨

'ä úà ízãáòå"©£©§¤¥
,"'Bâå íëéäìàixd - ¡Ÿ¥¤§

xn`py"mzcare"oeyl ,
dcear,car zcear enk ,

,d`xi jezn `idy"'Bâå eãáòú BúBàå"10;oeyl ok mb - §©£Ÿ§
dcear,àøBz éàäk" :[øäa úLøt] øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©¨¨©§©§©¨

àîìòì áè dépî à÷tàì ïéâa àúéîã÷a ìò déìò ïéáäéc§©£¦£¥Ÿ§©§¦¨§¦§©§¨¦¥©§¨§¨
,'eëepnn witdl ick ,dligza ler eilr minyy xey eze`k -

,mlerl aehéøèöà éîð éëäìò déìò àìa÷ì Lð øáì C ¨¥¨¥¦§¨¦§©©§©¨¨£¥Ÿ
,'eë àúéîã÷a íéîL úeëìîlr lawl mc`d mb jixv jk - ©§¨©¦§©§¦¨

zceara weqrl okn xg`le) miny zekln ler dligza envr
,('d;"'eë äMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àì éàä éàå§¦©¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨

.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw ea oi` m`e -
[á ãenò àé÷ óc íL àðîéäî àéòøáe]:xn`p -íãà ìkL §©§¨§¥§¨¨©©¤¨¨¨

éøöúBéäì C,'d zceara -:ïäå ,úBâøãîe úBðéça ézLa ¨¦¦§¦§¥§¦©§¥§¥
."ïa" úðéçáe "ãáò" úðéça-carjezn `id ezceary - §¦©¤¤§¦©¥
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íéøîà éèå÷éì
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù
ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
åðééäå òåîù íà äéäå òîù 'ôá ùáåìîä â"åç ììåëä
úéöéö úôéèòáå 'åë çåîäå áìä ãáòùì ò"ùá ù"îë
àéä øùà 'úé åúåëìî åéìò êéùîäì øäæá ù"îë ïéåëé
àåäå åæ äåöî é"ò åðéìò äãçééì 'åëå íéîìåò ìë úåëìî
àì úàæ ìëá íà óà éæàå êìî êéìò íéùú íåù ïéðòë
øçàî î"î åáì úåìâúäá ãçôå äîéà åéìò ìåôú
'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä
ãîåì íà ë"àùî åëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà

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

ה.5. סעיף כה, סימן חיים -6.אורח הפרק" בראש ˘ËÈÏ"‡."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.7.טו יז, מסעי 8.דברים תורה לקוטי ראה
ד. כה.9.צ, כג, ה.10.שמות יג, דברים

oqip h"i iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ט רביעי יום
,fp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éî óà äðäå,114 'nr cr.ì"ðë

jezn 'd z` cearl mc`d lr jk ,epec`n `xi `ed ,d`xi
;d`xioazeidl mc`d lr ,jk ,dad` jezn eia` ornl dyer -

.dad` jezn 'd z` cearle oa zpigaaLéc óàåly dbixcn - §©§¥
àeäL "ïa",caa ca -àáì øLôà éà éøä ,"ãáò" ïk íb ¥¤©¥¤¤£¥¦¤§¨¨Ÿ

úîéã÷ éìa Bæ äâøãîì§©§¥¨§¦§¦©
òeãik ,äàlò äàøiä©¦§¨¦¨¨©¨©

.íéòãBiìmb :xnelk - ©§¦
dbixcnef`edy) oa ly

- .d`xi dl dncw ,(car
`l` ,'d zad` mc`l dpyiyk mby ep` mi`ex ,mipt lk lr
dze`a ,zeevne dxez meiw meyn jka oi` ,'d z`xi el dxqgy

mc`d zlekia oi`yke ;"dcear" mya z`xew dxezdy dcn
d`xi zegtd lkl xxeri - eala d"awdn d`xi zybxd xevil

,zegtd lkl ,myy ,ezaygne egenayibxioldl .ef d`xi
egena elit` xxerl lbeqn epi`y in mby ,owfd epax xiaqi
- zybxene ziygen d`xi
`edy oeeik ,z`f lka
mixaca wnrzn
zrya ezpeeke ,mixen`d
eneiwe dxez ecenil
jka xak yi ,jlnd z` ,d"awd z` zxyl ick `id zeevn

.zizin` dcear meyn

íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦
,äLeáe äàøéd"awd cgiin cvik - dxen`d zeppeazddy - ¦§¨¨

hiane eilr "cner" d"awd ji` - efn dxizie ,eilr ezekln z`
,d`xid zybxd ea zxxern dppi` - 'eke ie`xk ecaer `ed m`

ezaygne egena `l mb
- `id xacd zaiqe ,cala
Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤
,dávç øB÷nî BLôð©§§¨ª§¨
úBðBzçz úBâøãnî¦©§¥©§
,äiNòc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦¨
`ed eytp xewny -
,xzeia oezgzd mlerdn
mlerae ,"diyrd mler"
zebixcndn - envr df
xyra xzeia zepezgzd
meyne - eay zexitqd
zelbl ezlekia oi` ,jk
ly ,iwl` ybxd eaxwa
`l mb ,ziwl` d`xi

,egena,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
BúãBáòa ïekúnL øçàî,zeevne dxez meiwa -ãáòì éãk ¥©©¤¦§©¥©£¨§¥©£Ÿ

Cìnä úà,ely jlnd `edy ,d"awd z` -äãBáò Bæ éøä ¤©¤¤£¥£¨
,äøeîbeneiw - "dcear"l jiiyy dna dne`n xqg `l - §¨

,"dcear" x`ezd z` mledd ote`a `ed zeevne dxezék¦
äãBáòäå äàøiä,z"iyd zceare ,d`xi -ì úBáLçðézL ©¦§¨§¨£¨¤§¨¦§¥

úBöî,zecxtp -,â"éøz ïéðîa,zeevn 613 -úBákòî ïðéàå ¦§§¦§©©§©§¥¨§©§
.Bæ úà Bælr ik ,d`xid zevn miiwn `ed oi`y zexnle - ¤

,z`f lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen zeidl d`xid
dxez ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir meyn jka oi`
epaxe .ely jlnd `edy d"awd z` zxyl ick zeevn eneiwae
z` yibxn `ed oi`y zexnly ok lr xzi xne`e jiynn owfd

mipipra wnrzn `edy oeeikn j` ,egena `l mb d`xid
`ed ezaygnae ,d`xi xxerl mdilryxdxdnly mipipra

.d`xi zevn jka miiwn s` `ed - d`xi,ãBòå,efn dxizi - §
äàøé úåöî íb íi÷î úîàaL,"dcear"d zevn wx `l - ¤¤¡¤§©¥©¦§©¦§¨

äîa,ici lr -éLînMC §©¤©§¦
,BzáLçîa äàøiä- ©¦§¨§©£©§

`ed ezaygnayxdxdn
dqpne ef d`xi zece`

,dze` xxerläòLa ék¦§¨¨
íéðt-ìk-ìò Bæ òâøå§¤©©¨¨¦
-ìò ,åéìò íéîL àøBî¨¨©¦¨¨©
øNa àøBîk íéðt-ìk̈¨¦§¨¨¨
úBçôì èBéãä íãå̈¨¤§§¨
èéanä ,Cìî BðéàL¤¥¤¤©©¦
Bøeáòa òðîpL ,åéìò̈¨¤¦§©©£
BðéàL øác úBNòlî¦©£¨¨¤¥

,åéðéòa ïeâäedyinyk - ¨§¥¨
`ed m` mb ,eilr lkzqn
Îxya m`Îik ,jln eppi`
eze` zrpen - heyt mce
`ed dcn dze`a - mipbed izla mixac zeyrl ef zelkzqd
,d`xi dze` ipipra xdxdn `edy drya ,envr z` rpen

,d"awd oevxl cbepnd xac zeyrlnBfLly df heyt iehia - ¤
,`xenéàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL Bîk ,äàøé úàø÷ð¦§¥¦§¨§¤¨©©¨¨¨¤©©

åéãéîìúì11àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäiL ïBöø éäé" : §©§¦¨§¦¨¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨
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èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
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ב.11. כח, ברכות



oqipפו h"i iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ef d`xi jiynn `edy jka ,d`xid zevn mb miiwn `edy
ici lr ezaygna.zeppeazdäàøé" úàø÷ð Bæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨¦§¥¦§¨

"äàzzoke "dpezgz d`xi" -"àèç úàøé"åz`xi" `l - ©¨¨§¦§©¥§
xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m` ik ,"miwl` z`xi" e` "'d

`id ef d`xie ,dxiar
Búîëçì úîãBwL12,- ¤¤¤§¨§¨

dncwdk zynyn `id
oneiw `idy ,"dnkg"l
ik) zeevne dxez ly
daeyz dnkg zilkz"

"miaeh miyrne13okle ,
miaehd miyrnd mi`xwp
dxezd meiw ly
,("dnkg" mya ,zeevnde
ep` dilr ,ef d`xi ixd
`id ,zrk micnel
- "dnkg"l dncwd
zeevnde dxezd meiwl

micnel ep` ,oky)14"d`xi oi` dnkg oi` m`" :15"dnkg"y ,
d`xi oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l dncwd `id
opyiy o`kn ,"dnkg"l dncwd `id "d`xi"y ,"dnkg oi`
,dpezgz d`xi - "d`zz d`xi" (` :d`xia zebixcn izy
,"dnkg" `xwpd ,zeevne dxez meiwl dncwdk zynyn `ide
- "d`lir d`xi" (a ."dnkg oi` d`xi oi` m`" xn`p jk lre

d`a ef d`xi ,dpeilr d`xiixg`,zeevne dxez ly oneiw
eli`e ("d`xi oi` dnkg oi` m`" xn`p jk lreäàøé"å§¦§¨

,'eë "úLa àøé" àeä "äàlòd`xi `id dpeilrd d`xid - ¦¨¨§¥Ÿ¤
,'d zelcb iptn ely dyead lr zqqeandúéàå äàøé úéàc§¦¦§¨§¦

.'eë äàøézebixcn izy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi - ¦§¨
xiazxvepd d`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lrììk äàøé éìa ìáàoi` m` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zz d`xi" elit`àìéòì àçøt àìmeiwa ezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez,dcáì äáäàam` - §©£¨§©¨
ef dad` oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed

,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrnBîk§
ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäLãçà ó16ïä eîéçøe eìéçãc , ¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥

ïéôcb ïéøz,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] §¥©§¦§¤¨
.[íéðewzaly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦

(oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie dad`
.mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd zexitql
zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd dxqgyk ,j`
,cala zg` "spk" o`k zniiwy ixd - cala dad` jezn

.dlrnl zelrl zeevnde dxezd zlekia oi` zg` "spk"aeïëå§¥
dcáì äàøiä,dad` ila -ðk àéäda àçøt àìå ,ãçà ó ©¦§¨§©¨¦¨¨¤¨§¨¨§¨¨

,àìéòì(dler) "zgxet" dpi` ,dcal d`xi jezn dceard - §¥¨
,dlrnl."ãáò úãBáò" úàø÷pL óàixd dceard ,oky - ©¤¦§¥£©¤¤

ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`l car zceark ,d`xi jezn ziyrp
,"car zcear"aéøöå,"ïa" úðéça ïk íb úBéäì Cdcear - §¨¦¦§©¥§¦©¥

z`xwpd ,dad` jezn
dyer oa oky ,"oa" zpiga
- dad` jezn eia` ornl

àä øøBòìúéòáhä äáä §¥¨©£¨©¦§¦
íéðt-ìk-ìò,d"awdl - ©¨¨¦

àäzL ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¤§¥
-ìk-ìò Bçî úelbúäa§¦§©Ÿ©¨
'äì Búáäà økæì ,íéðẗ¦¦§Ÿ©£¨©
BzáLçîa ãçà¤¨§©£©§
Ba ä÷áãì ,BðBöøáe¦§§¨§¨

.Cøaúéezad` oexkf - ¦§¨¥
z` ea xxerz ,zxzeqnd
weac zeidl oevxd

;d"awdaäéäz úàæå§Ÿ¦§¤
,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðekwqrzdl cner `edy - ©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©

:odaBa ä÷áãì,d"awda -úéðeiçäå úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìedxeza wqrdy ,epcnly itk - §¥¤©¦§¨§¥

,odiyeale zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne
dpiidzyzekixv icedi ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac

jezn d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy zeidl
eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car zceark ,d`xi
dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl .dad` jezn
epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl dkixv ,zeevne
llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi ,siqene jiynn owfd

wx `l ,ezceara oeekle se`yl eilr okle ,"l`xyieytpy
zeytp xewne eytp xewn mby `l` ,d"awda dweac didzlk

- xnelk ,micgiin jk ici lr ,d"awda weac didi - l`xyi
dizpikye (d"awd) `ed jixa `ycew z` miwacne micg`n
,zeevnde dxezd xewn `ed "`edÎjixaÎ`ycew" oky ,(ezpikye)
myl" gqepd yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn `id "dpiky"e
ÎjixaÎ`ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y "cegi
cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye `ed
gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd ziiyr)

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeik ,dfalk
- "l`xyi.`"hily x"enc` w"k zxrdmya" zernyn :xnelk

`ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi lk
llk lk myae liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk mya
Î`ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd ,cegidy oeikn ,l`xyi
"dizpiky" mr `ed devnd meiw iciÎlr zxvepd ,(`edÎjixa

xewn `idy ,(ely dpikyd)lk.l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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ט.12. משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק Î"˜16.אבות ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡,שני כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

בכנף  גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום
באחד'". לפרוח שא"א לפי הב',

oqip 'k iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ' חמישי יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,gp 'nr cr:íéãñçä

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà17ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãà àéöBé`edy dna ic `l ,okle ¦¨¨©§¦©§¨

eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edy drya oeekzn
ely- `l` ,d"awdaïekúé ïëì,ezcearaBa ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨

BLôð øB÷î ,Cøaúé¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§
¯ àeäL ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¤
ziwl`d eytp xewn
`ed ,l`xyi lk zeytpe
àø÷pä ,Cøaúé åét çeø©¦¦§¨¥©¦§¨
íL ìò ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¥
CBz úLaìúîe úðëBML¤¤¤¦§©¤¤

¯ ïéîìò ìklk jeza ¨¨§¦
,zenlerdïúBéçäì§©£¨

¯ àéäå ,ïîi÷ìe§©§¨§¦
,"dpiky"dàéä¦

¯ Ba úòtLnämc`a ©©§©©
,dxez cneldøeacä çkŸ©©¦

éøáãa øaãnL äfä©¤¤§©¥§¦§¥
äNònä çk Bà ,äøBz¨Ÿ©©©£¤
¯ .Bæ äåöî úBNòì äfä©¤©£¦§¨
- zrk oda wqer `edy
cenil iciÎlry ixd
,devnd meiw e` dxezd
xe`a cgiile wacl oeekzi
gek xewn z` ,seq oi`
,dyrnd gek e` xeaicd
eytp xewn mb `edy
lk zeytpe ziwl`d

.l`xyi¯ ,äæ ãeçéåly §¦¤
xe`a l`xyi zeytp xewn

seq oi`àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä éãé-ìò àeä©§¥©§¨©¥¨
¯ àeäL úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ,ähîìseq oi` xe` §©¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤

,`ed jexa¯ .ïäa Laìî;zeevnae dxezaéLîäì ïekúéåC §ª¨¨¤§¦§©¥§©§¦
ì ìàøNé ìk úBLôðå BLôð øB÷î ìò Cøaúé BøBà¯ ,ïãçé ¦§¨¥©§©§§©§¨¦§¨¥§©£¨

,jxazi exe`a l`xyi lk zeytpe eytp xewn z` cgiilBîëe§
eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæ ãeçé Leøt ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨¥¦¤©£¦©¥¨§¤

ì" Leøtéøa-àLã÷ ãeçé íLìk íLa dzðéëLe àeä-C ¥§¥¦ª§¨§¦§¦§¥§¥¨
¯ ."ìàøNémeiw ici lry ,zeevn ly oneiw iptl mixne`y ¦§¨¥

dxezd xewn ,(d"awd) `edÎjixaÎ`ycew cegi didi ,zeevn
dpiky ,xen`k ik ,"l`xyi lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde

xewn `idlk.l`xyi zeytpääâämicner ep`y ddbda
seqÎoi` xe`a zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll

xewnae eytpa mixvei devnd meiwe dxezd cenily ,`edÎjexa
- "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi" - l`xyi lk zeytp
zektdp "zexeab"dy ,"mipicd zwznd"l mb xacd `ian
zecnd ly cegidn `a df xac .cala cqg didiy ,"micqg"l
,dxeabe cqgy ,dlrnl
micbepne miiktd mdy
oiprl eidi ,ipyl cg`
xe` zkynd ici lr ,cg`
zecn izyn dlrnly
zelha odizyy cr ,el`
cebipde ,df xe` znerl
dzxagl zg` dcn oiay
,df xe` .`linn lhazn -
,zecna df cegi `iand
jynpd oeilrd oevxd `ed
zeevne dxez meiw ici lr
od zeevne dxez ,oky -
d"awd ly epevx ixd
zecndn dlrn dlrnly
oevxyke - dxeabe cqg
xewn `edy ,df oeilr
dlbzne jynp ,micqgd
meiwe dxez cenil ici lr
zecn zecg`zn ,zeevn
zktdp "dxeab"e ,el`

."cqg"l-éãé-ìò íâå) *§©©§¥
¯ äædxez meiw ici lr ¤

,zeevneïk íb e÷zîúé¦§©§©¥
¯ íéãñça úBøeábä©§©£¨¦
"zexeab"d ly swezd

wznei,àìénî¦¥¨
¯ úeìlkúäa,zellkzd ici lr¯ ,íãeçéå úBcnäzecndy §¦§©§©¦§¦¨

,dipya zg` ellkzie ecg`zi dlrnlïBöø éelb éãé-ìò©§¥¦§
,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnä ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨

¯,dhnln zexxerzd ici lräøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeä¦§©¨§¥¤©¨
¯ äåönäå,oeilrd oevxd dlbzn df wqra¯ ïäLdxezd §©¦§¨¤¥

od ,zeevnde¯ ;Cøaúé BðBöø,dlbne jiynn ,icediy dryae §¦§¨¥
- dhnl oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr
`ian dfe ,oeilrd oevxd ,zepeilrd zecna dlrnl mb dlbzn
zektdpe zewznp "zexeab"dy ,zecna "cegi"de zellkzdd z`

."micqg"l'íéãéñç úðLî'áe àaø àøãàa áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨§¦§©£¦¦
éøà úëqîúBëLîð äøBzä úBöî â"éøzL ,ã ÷øt ïétðà-C ©¤¤£¦©§¦¤¤¤©§©¦§©¨¦§¨

éøà"c "àzøeç"îøB÷î ,ïBéìòä ïBöø àeäL ,"ïétðà-C ¥¦©§¨©£¦©§¦¤§¨¤§§
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íéøîà éèå÷éì
íðîà êà
ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá
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ב.17. מט, ברכות



פז oqip h"i iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ef d`xi jiynn `edy jka ,d`xid zevn mb miiwn `edy
ici lr ezaygna.zeppeazdäàøé" úàø÷ð Bæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨¦§¥¦§¨

"äàzzoke "dpezgz d`xi" -"àèç úàøé"åz`xi" `l - ©¨¨§¦§©¥§
xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m` ik ,"miwl` z`xi" e` "'d

`id ef d`xie ,dxiar
Búîëçì úîãBwL12,- ¤¤¤§¨§¨

dncwdk zynyn `id
oneiw `idy ,"dnkg"l
ik) zeevne dxez ly
daeyz dnkg zilkz"

"miaeh miyrne13okle ,
miaehd miyrnd mi`xwp
dxezd meiw ly
,("dnkg" mya ,zeevnde
ep` dilr ,ef d`xi ixd
`id ,zrk micnel
- "dnkg"l dncwd
zeevnde dxezd meiwl

micnel ep` ,oky)14"d`xi oi` dnkg oi` m`" :15"dnkg"y ,
d`xi oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l dncwd `id
opyiy o`kn ,"dnkg"l dncwd `id "d`xi"y ,"dnkg oi`
,dpezgz d`xi - "d`zz d`xi" (` :d`xia zebixcn izy
,"dnkg" `xwpd ,zeevne dxez meiwl dncwdk zynyn `ide
- "d`lir d`xi" (a ."dnkg oi` d`xi oi` m`" xn`p jk lre

d`a ef d`xi ,dpeilr d`xiixg`,zeevne dxez ly oneiw
eli`e ("d`xi oi` dnkg oi` m`" xn`p jk lreäàøé"å§¦§¨

,'eë "úLa àøé" àeä "äàlòd`xi `id dpeilrd d`xid - ¦¨¨§¥Ÿ¤
,'d zelcb iptn ely dyead lr zqqeandúéàå äàøé úéàc§¦¦§¨§¦

.'eë äàøézebixcn izy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi - ¦§¨
xiazxvepd d`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lrììk äàøé éìa ìáàoi` m` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zz d`xi" elit`àìéòì àçøt àìmeiwa ezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez,dcáì äáäàam` - §©£¨§©¨
ef dad` oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed

,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrnBîk§
ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäLãçà ó16ïä eîéçøe eìéçãc , ¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥

ïéôcb ïéøz,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] §¥©§¦§¤¨
.[íéðewzaly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦

(oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie dad`
.mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd zexitql
zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd dxqgyk ,j`
,cala zg` "spk" o`k zniiwy ixd - cala dad` jezn

.dlrnl zelrl zeevnde dxezd zlekia oi` zg` "spk"aeïëå§¥
dcáì äàøiä,dad` ila -ðk àéäda àçøt àìå ,ãçà ó ©¦§¨§©¨¦¨¨¤¨§¨¨§¨¨

,àìéòì(dler) "zgxet" dpi` ,dcal d`xi jezn dceard - §¥¨
,dlrnl."ãáò úãBáò" úàø÷pL óàixd dceard ,oky - ©¤¦§¥£©¤¤

ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`l car zceark ,d`xi jezn ziyrp
,"car zcear"aéøöå,"ïa" úðéça ïk íb úBéäì Cdcear - §¨¦¦§©¥§¦©¥

z`xwpd ,dad` jezn
dyer oa oky ,"oa" zpiga
- dad` jezn eia` ornl

àä øøBòìúéòáhä äáä §¥¨©£¨©¦§¦
íéðt-ìk-ìò,d"awdl - ©¨¨¦

àäzL ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¤§¥
-ìk-ìò Bçî úelbúäa§¦§©Ÿ©¨
'äì Búáäà økæì ,íéðẗ¦¦§Ÿ©£¨©
BzáLçîa ãçà¤¨§©£©§
Ba ä÷áãì ,BðBöøáe¦§§¨§¨

.Cøaúéezad` oexkf - ¦§¨¥
z` ea xxerz ,zxzeqnd
weac zeidl oevxd

;d"awdaäéäz úàæå§Ÿ¦§¤
,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðekwqrzdl cner `edy - ©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©

:odaBa ä÷áãì,d"awda -úéðeiçäå úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìedxeza wqrdy ,epcnly itk - §¥¤©¦§¨§¥

,odiyeale zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne
dpiidzyzekixv icedi ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac

jezn d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy zeidl
eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car zceark ,d`xi
dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl .dad` jezn
epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl dkixv ,zeevne
llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi ,siqene jiynn owfd

wx `l ,ezceara oeekle se`yl eilr okle ,"l`xyieytpy
zeytp xewne eytp xewn mby `l` ,d"awda dweac didzlk

- xnelk ,micgiin jk ici lr ,d"awda weac didi - l`xyi
dizpikye (d"awd) `ed jixa `ycew z` miwacne micg`n
,zeevnde dxezd xewn `ed "`edÎjixaÎ`ycew" oky ,(ezpikye)
myl" gqepd yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn `id "dpiky"e
ÎjixaÎ`ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y "cegi
cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye `ed
gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd ziiyr)

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeik ,dfalk
- "l`xyi.`"hily x"enc` w"k zxrdmya" zernyn :xnelk

`ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi lk
llk lk myae liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk mya
Î`ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd ,cegidy oeikn ,l`xyi
"dizpiky" mr `ed devnd meiw iciÎlr zxvepd ,(`edÎjixa

xewn `idy ,(ely dpikyd)lk.l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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ט.12. משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק Î"˜16.אבות ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡,שני כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

בכנף  גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום
באחד'". לפרוח שא"א לפי הב',

oqip 'k iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ' חמישי יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,gp 'nr cr:íéãñçä

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà17ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãà àéöBé`edy dna ic `l ,okle ¦¨¨©§¦©§¨

eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edy drya oeekzn
ely- `l` ,d"awdaïekúé ïëì,ezcearaBa ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨

BLôð øB÷î ,Cøaúé¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§
¯ àeäL ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¤
ziwl`d eytp xewn
`ed ,l`xyi lk zeytpe
àø÷pä ,Cøaúé åét çeø©¦¦§¨¥©¦§¨
íL ìò ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¥
CBz úLaìúîe úðëBML¤¤¤¦§©¤¤

¯ ïéîìò ìklk jeza ¨¨§¦
,zenlerdïúBéçäì§©£¨

¯ àéäå ,ïîi÷ìe§©§¨§¦
,"dpiky"dàéä¦

¯ Ba úòtLnämc`a ©©§©©
,dxez cneldøeacä çkŸ©©¦

éøáãa øaãnL äfä©¤¤§©¥§¦§¥
äNònä çk Bà ,äøBz¨Ÿ©©©£¤
¯ .Bæ äåöî úBNòì äfä©¤©£¦§¨
- zrk oda wqer `edy
cenil iciÎlry ixd
,devnd meiw e` dxezd
xe`a cgiile wacl oeekzi
gek xewn z` ,seq oi`
,dyrnd gek e` xeaicd
eytp xewn mb `edy
lk zeytpe ziwl`d

.l`xyi¯ ,äæ ãeçéåly §¦¤
xe`a l`xyi zeytp xewn

seq oi`àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä éãé-ìò àeä©§¥©§¨©¥¨
¯ àeäL úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ,ähîìseq oi` xe` §©¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤

,`ed jexa¯ .ïäa Laìî;zeevnae dxezaéLîäì ïekúéåC §ª¨¨¤§¦§©¥§©§¦
ì ìàøNé ìk úBLôðå BLôð øB÷î ìò Cøaúé BøBà¯ ,ïãçé ¦§¨¥©§©§§©§¨¦§¨¥§©£¨

,jxazi exe`a l`xyi lk zeytpe eytp xewn z` cgiilBîëe§
eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæ ãeçé Leøt ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨¥¦¤©£¦©¥¨§¤

ì" Leøtéøa-àLã÷ ãeçé íLìk íLa dzðéëLe àeä-C ¥§¥¦ª§¨§¦§¦§¥§¥¨
¯ ."ìàøNémeiw ici lry ,zeevn ly oneiw iptl mixne`y ¦§¨¥

dxezd xewn ,(d"awd) `edÎjixaÎ`ycew cegi didi ,zeevn
dpiky ,xen`k ik ,"l`xyi lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde

xewn `idlk.l`xyi zeytpääâämicner ep`y ddbda
seqÎoi` xe`a zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll

xewnae eytpa mixvei devnd meiwe dxezd cenily ,`edÎjexa
- "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi" - l`xyi lk zeytp
zektdp "zexeab"dy ,"mipicd zwznd"l mb xacd `ian
zecnd ly cegidn `a df xac .cala cqg didiy ,"micqg"l
,dxeabe cqgy ,dlrnl
micbepne miiktd mdy
oiprl eidi ,ipyl cg`
xe` zkynd ici lr ,cg`
zecn izyn dlrnly
zelha odizyy cr ,el`
cebipde ,df xe` znerl
dzxagl zg` dcn oiay
,df xe` .`linn lhazn -
,zecna df cegi `iand
jynpd oeilrd oevxd `ed
zeevne dxez meiw ici lr
od zeevne dxez ,oky -
d"awd ly epevx ixd
zecndn dlrn dlrnly
oevxyke - dxeabe cqg
xewn `edy ,df oeilr
dlbzne jynp ,micqgd
meiwe dxez cenil ici lr
zecn zecg`zn ,zeevn
zktdp "dxeab"e ,el`

."cqg"l-éãé-ìò íâå) *§©©§¥
¯ äædxez meiw ici lr ¤

,zeevneïk íb e÷zîúé¦§©§©¥
¯ íéãñça úBøeábä©§©£¨¦
"zexeab"d ly swezd

wznei,àìénî¦¥¨
¯ úeìlkúäa,zellkzd ici lr¯ ,íãeçéå úBcnäzecndy §¦§©§©¦§¦¨

,dipya zg` ellkzie ecg`zi dlrnlïBöø éelb éãé-ìò©§¥¦§
,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnä ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨

¯,dhnln zexxerzd ici lräøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeä¦§©¨§¥¤©¨
¯ äåönäå,oeilrd oevxd dlbzn df wqra¯ ïäLdxezd §©¦§¨¤¥

od ,zeevnde¯ ;Cøaúé BðBöø,dlbne jiynn ,icediy dryae §¦§¨¥
- dhnl oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr
`ian dfe ,oeilrd oevxd ,zepeilrd zecna dlrnl mb dlbzn
zektdpe zewznp "zexeab"dy ,zecna "cegi"de zellkzdd z`

."micqg"l'íéãéñç úðLî'áe àaø àøãàa áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨§¦§©£¦¦
éøà úëqîúBëLîð äøBzä úBöî â"éøzL ,ã ÷øt ïétðà-C ©¤¤£¦©§¦¤¤¤©§©¦§©¨¦§¨

éøà"c "àzøeç"îøB÷î ,ïBéìòä ïBöø àeäL ,"ïétðà-C ¥¦©§¨©£¦©§¦¤§¨¤§§
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íéøîà éèå÷éì
íðîà êà
ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá
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ב.17. מט, ברכות



oqipפח `"k iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"א שישי יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååë úåéäìù óàå,gp 'nr cr.úåëéøàá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

¯ :(íéãñçä,xen`k `ed opkeze ,"dlaw" ly zepeyl od el` ©£¨¦
.mlera aehe cqg jynp ,zeevn meiwe dxez cenil ici lry
ic `l ,devn miiwn e` dxez cnel icediy dryay ,epcnl
eilr ,`l` ,d"awd mr cala eytp z` jk ici lr wacl oeekiy

xewn z` jk ici lr cgiile wacl oeekl mbzeytplkl`xyi
:dpeekd ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`edÎjexa seqÎoi` xe`a
mi`a - d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx
jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn
`linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy

dpeek -eficiÎlry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id
xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely zeevnde dxezd

wwcfdl yi - "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi" - seqÎoi`
zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine dlecb dad`l xak

dpeeky okzi ,jkl i` ,d"awdl gexefdlek lk ea didz `l
,zn` elek epi`y xacn xdfidl yi 'd zcearae - zizin`
xiaqn - ?ef dpeek oeekl icedi lk lry mixne` ,`eti` ,cvik
la` ,zn` dlek elv` ef dpeek oi` m` mby ,oldl owfd epax
miiwl dvex icedi lk ixdy - zn`d on zvw da yiy oeikn
`edÎjixaÎ`ycew cegi didiy ,df oipre) d"awd ly epevx
rpni la ,okl ,(d"awd ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye

k oeekln envr,ixdy ,zinvr dinx meyn jka oi` ik ,ef dpee
.dlek zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn

õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàaxewn lylkxe`a l`xyi zeytp ¤¡¤¦¨¤§©¤

,`ed jexa seq oi`éøö,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
¯xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky

aeh dfy iptn dnel,
ade` `ed mvray epiide)

z`envraehy dn z` -
lenvrmb df jxc lr ;(

icedi ly ezad`a
zeidl epevxe d"awdl
dxez meiw ici lr ea weac
raep df mb ixd - zeevne
z` dvex `edy dnn

aehdelyaehy dn ,
ytplelyzevxl ick j` .

l`xyi lk zeytp xewny
ixde ,d"awda weac didi
aehy oipr meyn jka oi`

envr elmyl dwitqny ,
d"awdl dad` jk
aehy dn da ybxeny

lenvr,jk myl ,`l` -
`idy efk dad` zyxcp
d"awdl wx dlek lk

- calaçeø úçð úBNòì©£©©©
¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì§¨¨§©§Ÿ§©

,oe`nv¯ BLôðytpd ©§
ely,àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨

øúa ìczLàc àøák§¨¨§¦§©¥¨©
¯ dénàå éBáà,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oakïBì íéçøc £§¦¥§¨¦

¯ 'eë déLôðå déîøbî øéúéxy`n xzei mze` ade` `edy ¨¦¦©§¥§©§¥
,eytpe eteb¯ ìéòì øàaúpL Bîk],'i wxtaàéòø' íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©§¨

¯ ,['àðîéäîz` xqny ,epax dyn ly ezad` dzid jky §¥§¨
z` xqend oak ,dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi myl eytp

lk lry mixne` ep` ,`eti` ,cvik - en`e eia` xear eytp
`dzy icky drya ,dxen`d dpeekd z` oeekl l`xyin cg`

xcp ,zizin` dpeek ef?dad` ly xzeia dlrp dbixcn jkl zy
óà ék ,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì íãà ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨¨¨§©§¦©§§©¨¨¦©
Bzîàì úîàa dðéàL¤¥¨¤¡¤©£¦
äæa õtçiL Baìa éøîâì§©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤

¯ ,Baì ìëa,xen`ky §¨¦
dbixcn jkl zyxcp
,dad` ly xzeia dlrp
¯ øòfî èòî íB÷î-ìkî¦¨¨§©¦§¥
,zegtl dhren dcna
,úîàa äæa Baì õôç̈¥¦¨¤¤¡¤
úéòáhä äáäà éðtî¦§¥©£¨©¦§¦
¯ ìàøNé ìk áìaL¤§¥¨¦§¨¥
dripn ef zirah dad`e

eze`äî ìk úBNòì©£¨©
ïBéìòä ïBöø àeäM¤§¨¤§
¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøä§¦¤
lk zeytp xewn ly
seqÎoi` xe`a l`xyi

,`edÎjexa¯ àeä,ixd
¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦

,d"awdãeçé eðéäå§©§¦
,úeìéöàaL ïBéìòä̈¤§¤¨£¦
àúeøòúàa äNòpä©©£¤§¦§¨¨

¯ ,àzúìcici lr ¦§©¨
,dhnln zexxerzd-ìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§

¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîäziwl`d ytpd ©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e¯ ,Lnî íéãçàì,ynn cg` xack micge`nBîk ©£¨¦©¨§

¯ ,ìéòì øàaúpLmler"a cegid dyrp jk ici lry ¤¦§¨¥§¥
,"zeliv`däøBzä øB÷î ïk íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤¦§©£¦©¥§©¨

BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä àeäL ,úBönäå§©¦§¤©¨¨¦§©§
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

oqip a"k ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ב קודש שבת יום
,gp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åùôð ãåçé ìáà,116 'nr cr.â"äëå äúà

¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,úéäìàämr ytpd cegi ici lr ¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥§¦¨
ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe`xewn- ytpd

,"`ed jixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky"ïäL¤¥
¯:miillkd mipeilrd zexe`l qgia"ïéîìò ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨¨§¦

ìk ááBñ" úðéçáe§¦©¥¨
îìòøàaúpL Bîk ,"ïé ¨§¦§¤¦§¨¥

.úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦
¯`ed xen`d lk ,j`

icedi lry jkl qgia
dxezd xewna l`xyi lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl

ly ef zi`lir dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde
lka - dfk "cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad`
icedi lk ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f
l`xyin cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx z` `lnl dvex

ytpd z` cgiilely
itk ,`ed - 'd xe`a
oevx ,oldl mkeqiy
zn` elek `edy ,izin`
dad`dn `ae ,ezin`l

.d"awdl l`xyin cg` lkay zxzeqnd

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcgein¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§

éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥
¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥

,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©
úøëð úBéäìå ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨
íBìLå-ñç ìcáðå§¦§¨©§¨
Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥
elôà ,ïôà íeLa§Ÿ¤£¦
¯ .Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨
alay zxzeqnd dad`d
l`xyin cg` lk
zxveie zxxern ,d"awdl
mr cg`zdl oevxd z`
meya zeidl `lye d"awd
zecg`n lcape cxtp ote`
xeyw df m` mb ,'d
,ynn ytp zxiqna
eilr mitekyk :lynle
Îdcear dlilg cearl
wx elit` e` ,dxf
dxeva zeegzydl
Îdcearl cala zipevig
eytp z` xeqni - dxf
ick ,z`f zeyrl `ly
zxkp zeidl `ly

.'d zecg`n¯ ïéðò ïk íb àeä älôzäå úBöîe äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨¦§§©§¦¨©¥¦§©
,ly¯ dúàöa Bîk ,Lnî Lôð úøéñî,dnypd lyóebä ïî §¦©¤¤©¨§§¥¨¦©

¯ úàìîa,dl¯ úøäøäî dðéàL ,äðL íéòáL,f`éëøöa ¦§Ÿ¦§¦¨¨¤¥¨§©§¤¤§¨§¥
äøBzä úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî àlà ,óebä©¤¨©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦©¨

¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øác ïäL ,älôzäåytpd §©§¦¨¤¥§©©£©§¦§¨¥§¨
,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzde dxezd zeize`e
¯ àúéàãk ,ïãò-ïâa úBîLpä ÷ñò ìk eäfL ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨¤¤¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨

,aezky enk¯ ,øäfáe àøîbaob"a dnypd ly dweqir lky ©§¨¨©Ÿ©
,zrk mb xacd jk - cala dlitzde dxezd zeize`a `ed "ocr
ok mb df ixd ,dlitzd zceara wqere dxez cnel `edy drya
lk dpezpe ,sebd ikxv lkn zxxgzyn dnypd :ytp zexiqn
dxezd zeize`a dlek
df xac mby jk ,dlitzde
ytp zexiqn ly oipr `ed
dad`dn `ad ,ynn
cg` lkay zxzeqnd

.l`xyin¯ àlàlcadd ¤¨
,`ed¯ íMLdrya ¤¨

xak ze`vnp zenypdy
my zewqrzne "ocr ob"a
dxezd zeize`a

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàao`k eli`e §
,dfd mlera dhnl
elek oezp icediyk
dxezd zeize`a
yibxn `ed oi` ,dlitzde
yiy lecbd beprza
,mxa ,"ocr ob"a dnypl
mipnfd ipy oiprd mvra

.mieey¯ eðwzL eäæå§¤¤¦§
xnel ,dlecbd zqpk iyp`
'eëå äîLð ,éäìà" :älôzä íã÷ øçMä úBëøa úlçúa¦§¦©¦§©©©Ÿ¤©§¦¨¡Ÿ©§¨¨§
¯ øîBìk ,"'eë épnî dìhì ãéúò äzàå 'eë dzçôð äzàå§©¨§©§¨§©¨¨¦¦§¨¦¤¦§©

:xne` icedi¯ äzà"L øçàîd"awdãéúò äzàå éa dzçôð ¥©©¤©¨§©§¨¦§©¨¨¦
dãçéì Eì døéæçîe døñBî éðà äzòî ïëì ,"épnî dìhì¦§¨¦¤¦¨¥¥©¨£¦§¨©£¦¨§§©£¨

áeúkL Bîëe ,Eúecçàa18éìà" :¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,E §©§§§¤¨¥¤©§¦¤¨
;d"awd mr cg`zz ytpdyézáLçî úeøM÷úä éãé-ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦

¯ EzáLçîa,d"awd ly ezaygna,Eøeaãa éøeaãå §©£©§§§¦¦§¦§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
.úåëéøàá à"îá

øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
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א.18. כה, תהלים



פט oqip `"k iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"א שישי יום
,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååë úåéäìù óàå,gp 'nr cr.úåëéøàá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

¯ :(íéãñçä,xen`k `ed opkeze ,"dlaw" ly zepeyl od el` ©£¨¦
.mlera aehe cqg jynp ,zeevn meiwe dxez cenil ici lry
ic `l ,devn miiwn e` dxez cnel icediy dryay ,epcnl
eilr ,`l` ,d"awd mr cala eytp z` jk ici lr wacl oeekiy

xewn z` jk ici lr cgiile wacl oeekl mbzeytplkl`xyi
:dpeekd ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`edÎjexa seqÎoi` xe`a
mi`a - d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx
jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn
`linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy

dpeek -eficiÎlry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id
xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely zeevnde dxezd

wwcfdl yi - "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi" - seqÎoi`
zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine dlecb dad`l xak

dpeeky okzi ,jkl i` ,d"awdl gexefdlek lk ea didz `l
,zn` elek epi`y xacn xdfidl yi 'd zcearae - zizin`
xiaqn - ?ef dpeek oeekl icedi lk lry mixne` ,`eti` ,cvik
la` ,zn` dlek elv` ef dpeek oi` m` mby ,oldl owfd epax
miiwl dvex icedi lk ixdy - zn`d on zvw da yiy oeikn
`edÎjixaÎ`ycew cegi didiy ,df oipre) d"awd ly epevx
rpni la ,okl ,(d"awd ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye

k oeekln envr,ixdy ,zinvr dinx meyn jka oi` ik ,ef dpee
.dlek zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn

õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàaxewn lylkxe`a l`xyi zeytp ¤¡¤¦¨¤§©¤

,`ed jexa seq oi`éøö,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
¯xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky

aeh dfy iptn dnel,
ade` `ed mvray epiide)

z`envraehy dn z` -
lenvrmb df jxc lr ;(

icedi ly ezad`a
zeidl epevxe d"awdl
dxez meiw ici lr ea weac
raep df mb ixd - zeevne
z` dvex `edy dnn

aehdelyaehy dn ,
ytplelyzevxl ick j` .

l`xyi lk zeytp xewny
ixde ,d"awda weac didi
aehy oipr meyn jka oi`

envr elmyl dwitqny ,
d"awdl dad` jk
aehy dn da ybxeny

lenvr,jk myl ,`l` -
`idy efk dad` zyxcp
d"awdl wx dlek lk

- calaçeø úçð úBNòì©£©©©
¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì§¨¨§©§Ÿ§©

,oe`nv¯ BLôðytpd ©§
ely,àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨

øúa ìczLàc àøák§¨¨§¦§©¥¨©
¯ dénàå éBáà,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oakïBì íéçøc £§¦¥§¨¦

¯ 'eë déLôðå déîøbî øéúéxy`n xzei mze` ade` `edy ¨¦¦©§¥§©§¥
,eytpe eteb¯ ìéòì øàaúpL Bîk],'i wxtaàéòø' íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©§¨

¯ ,['àðîéäîz` xqny ,epax dyn ly ezad` dzid jky §¥§¨
z` xqend oak ,dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi myl eytp

lk lry mixne` ep` ,`eti` ,cvik - en`e eia` xear eytp
`dzy icky drya ,dxen`d dpeekd z` oeekl l`xyin cg`

xcp ,zizin` dpeek ef?dad` ly xzeia dlrp dbixcn jkl zy
óà ék ,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì íãà ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨¨¨§©§¦©§§©¨¨¦©
Bzîàì úîàa dðéàL¤¥¨¤¡¤©£¦
äæa õtçiL Baìa éøîâì§©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤

¯ ,Baì ìëa,xen`ky §¨¦
dbixcn jkl zyxcp
,dad` ly xzeia dlrp
¯ øòfî èòî íB÷î-ìkî¦¨¨§©¦§¥
,zegtl dhren dcna
,úîàa äæa Baì õôç̈¥¦¨¤¤¡¤
úéòáhä äáäà éðtî¦§¥©£¨©¦§¦
¯ ìàøNé ìk áìaL¤§¥¨¦§¨¥
dripn ef zirah dad`e

eze`äî ìk úBNòì©£¨©
ïBéìòä ïBöø àeäM¤§¨¤§
¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøä§¦¤
lk zeytp xewn ly
seqÎoi` xe`a l`xyi

,`edÎjexa¯ àeä,ixd
¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦

,d"awdãeçé eðéäå§©§¦
,úeìéöàaL ïBéìòä̈¤§¤¨£¦
àúeøòúàa äNòpä©©£¤§¦§¨¨

¯ ,àzúìcici lr ¦§©¨
,dhnln zexxerzd-ìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§

¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîäziwl`d ytpd ©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e¯ ,Lnî íéãçàì,ynn cg` xack micge`nBîk ©£¨¦©¨§

¯ ,ìéòì øàaúpLmler"a cegid dyrp jk ici lry ¤¦§¨¥§¥
,"zeliv`däøBzä øB÷î ïk íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤¦§©£¦©¥§©¨

BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä àeäL ,úBönäå§©¦§¤©¨¨¦§©§
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

oqip a"k ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ב קודש שבת יום
,gp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åùôð ãåçé ìáà,116 'nr cr.â"äëå äúà

¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,úéäìàämr ytpd cegi ici lr ¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥§¦¨
ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe`xewn- ytpd

,"`ed jixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky"ïäL¤¥
¯:miillkd mipeilrd zexe`l qgia"ïéîìò ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨¨§¦

ìk ááBñ" úðéçáe§¦©¥¨
îìòøàaúpL Bîk ,"ïé ¨§¦§¤¦§¨¥

.úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦
¯`ed xen`d lk ,j`

icedi lry jkl qgia
dxezd xewna l`xyi lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl

ly ef zi`lir dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde
lka - dfk "cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad`
icedi lk ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f
l`xyin cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx z` `lnl dvex

ytpd z` cgiilely
itk ,`ed - 'd xe`a
oevx ,oldl mkeqiy
zn` elek `edy ,izin`
dad`dn `ae ,ezin`l

.d"awdl l`xyin cg` lkay zxzeqnd

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcgein¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§

éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥
¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥

,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©
úøëð úBéäìå ãøtì àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨
íBìLå-ñç ìcáðå§¦§¨©§¨
Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥
elôà ,ïôà íeLa§Ÿ¤£¦
¯ .Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨
alay zxzeqnd dad`d
l`xyin cg` lk
zxveie zxxern ,d"awdl
mr cg`zdl oevxd z`
meya zeidl `lye d"awd
zecg`n lcape cxtp ote`
xeyw df m` mb ,'d
,ynn ytp zxiqna
eilr mitekyk :lynle
Îdcear dlilg cearl
wx elit` e` ,dxf
dxeva zeegzydl
Îdcearl cala zipevig
eytp z` xeqni - dxf
ick ,z`f zeyrl `ly
zxkp zeidl `ly

.'d zecg`n¯ ïéðò ïk íb àeä älôzäå úBöîe äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨¦§§©§¦¨©¥¦§©
,ly¯ dúàöa Bîk ,Lnî Lôð úøéñî,dnypd lyóebä ïî §¦©¤¤©¨§§¥¨¦©

¯ úàìîa,dl¯ úøäøäî dðéàL ,äðL íéòáL,f`éëøöa ¦§Ÿ¦§¦¨¨¤¥¨§©§¤¤§¨§¥
äøBzä úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî àlà ,óebä©¤¨©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦©¨

¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øác ïäL ,älôzäåytpd §©§¦¨¤¥§©©£©§¦§¨¥§¨
,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzde dxezd zeize`e
¯ àúéàãk ,ïãò-ïâa úBîLpä ÷ñò ìk eäfL ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨¤¤¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨

,aezky enk¯ ,øäfáe àøîbaob"a dnypd ly dweqir lky ©§¨¨©Ÿ©
,zrk mb xacd jk - cala dlitzde dxezd zeize`a `ed "ocr
ok mb df ixd ,dlitzd zceara wqere dxez cnel `edy drya
lk dpezpe ,sebd ikxv lkn zxxgzyn dnypd :ytp zexiqn
dxezd zeize`a dlek
df xac mby jk ,dlitzde
ytp zexiqn ly oipr `ed
dad`dn `ad ,ynn
cg` lkay zxzeqnd

.l`xyin¯ àlàlcadd ¤¨
,`ed¯ íMLdrya ¤¨

xak ze`vnp zenypdy
my zewqrzne "ocr ob"a
dxezd zeize`a

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàao`k eli`e §
,dfd mlera dhnl
elek oezp icediyk
dxezd zeize`a
yibxn `ed oi` ,dlitzde
yiy lecbd beprza
,mxa ,"ocr ob"a dnypl
mipnfd ipy oiprd mvra

.mieey¯ eðwzL eäæå§¤¤¦§
xnel ,dlecbd zqpk iyp`
'eëå äîLð ,éäìà" :älôzä íã÷ øçMä úBëøa úlçúa¦§¦©¦§©©©Ÿ¤©§¦¨¡Ÿ©§¨¨§
¯ øîBìk ,"'eë épnî dìhì ãéúò äzàå 'eë dzçôð äzàå§©¨§©§¨§©¨¨¦¦§¨¦¤¦§©

:xne` icedi¯ äzà"L øçàîd"awdãéúò äzàå éa dzçôð ¥©©¤©¨§©§¨¦§©¨¨¦
dãçéì Eì døéæçîe døñBî éðà äzòî ïëì ,"épnî dìhì¦§¨¦¤¦¨¥¥©¨£¦§¨©£¦¨§§©£¨

áeúkL Bîëe ,Eúecçàa18éìà" :¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,E §©§§§¤¨¥¤©§¦¤¨
;d"awd mr cg`zz ytpdyézáLçî úeøM÷úä éãé-ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦

¯ EzáLçîa,d"awd ly ezaygna,Eøeaãa éøeaãå §©£©§§§¦¦§¦§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
.úåëéøàá à"îá

øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
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א.18. כה, תהלים



oqipצ a"k ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,älôzäå äøBzä úBiúBàa,oda xacne ayeg icediy §¦©¨§©§¦¨
mixywzne micg`zn
exeaice ezaygn
ly exeaice ezaygna

,d"awdèøôáe¦§¨

.àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äì äøéîàa©£¦¨©§Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨
¯l` mipety ,dnecke

ote`a ,ef dkxaa d"awd
oeyla ,irvn` izla

,gkep
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íéøîà éèå÷éì
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
1

2

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zeaezk(iyily meil)

rax`n dpenye mirax`n cg` edfy] aw ivg dpi` oeicpeta
,[oi`q rax`n ,mizye mirayn cg` edfy] aw yily `l` ,[oi`q

énð àëä`l` zt dpew dy`d oi`y oeik ,epizpyna ,o`k mb - ¨¨©¦
ok m` ,ipepgd lhepy yilyd z` dciqtn dpi`e ,dnvra dte`

eäééìò éãL àzìéz éúééàzecerqd oipn lr sqede yily `ad - ©§¥¦§¨§¥£©§
,awa zecerq yy eidie ,[rax`] awa yiy dligzn xeaq ziidy
.zecerq dxyr mizy oefn yi reaya zlawn `idy miaw ipyae

e :dywne `xnbd dkiynnïééåä éøñ ézøz ézkàmd oiicr ixd - ©©¦©§¥§¥©§¨
:`xnbd zvxzn .rEaWl mda ic oi`e ,zecerq dxyr mizy wx§¨©

dy`dy dpyna epipy ixdBnò úìëBàa,úaL éìéìdze` z`e ¤¤¦¥¥©¨
.lrad `ian zay lil ly dcerq

:uexizd z` `xnbd dgecàçéðäoekp df uexiz -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©
epiid 'zay ilila enr zlke`'yøîàc ïàîì àlà ,Lnî äìéëà£¦¨©¨¤¨§©§¨©

yäìéëàl iepik `id ef,LéîLzoldl x`eank(:dq),àkéà éàî £¦¨©§¦©¦¨
øîéîì.zecerq dxyr mizya dl ic recn ,xacd x`azi cvik - §¥©

,ãBòå`ide ,ynn dlik` `id zay ilil ly dlik`d m` s` §
ozep `edy oiaw ipya dl yiy zecerqd dxyr mizyl ztxhvn

wx oiicr ,dlïééåä øñéìzdkixv `ide ,od zecerq dxyr yly - §¥©©§¨
.zecerq dxyr rax`

:`wexa oa opgei iax ly epeayg z` xg` ote`a zx`an `xnbd
,àcñç áø øîàãk àlà,rlqa mixknpy oi`q rax` oze`nàö ¤¨¦§¨©©¦§¨¥

éðååðçì äöçî ïäî,ezgxh xkya ipepgd lhepy ivg zigtdl yi - ¥¤¤¡¨©¤§¨¦
,aw yily `l s`e ,aw ivg dpi` oeicpeta zxknpd xkkdy `vnp
izy xeriy yiy `wexa oa opgei iax xaeq ef xkkae ,aw rax `l`

,zecerq,énð àëä,ztd z` dte` dnvr dy`dy epizpyna ¨¨©¦
eäééìò éãLe àbìt àéúàzecerqd oipn lr sqede dvgn `ad - ¨§¨©§¨§¥£©§

zecerq dpeny eidie ,[rax`] awa yiy dligzn xeaq ziidy
dxyr yy xeriy yi lrad dl ozepy oihig oiaw ipyae ,awa

.zecerq
izy lr `xnbd dywn ,epizpyn xe`iaa `xnbd jiynzy iptl
:`xnbd dywn .`cqg ax mya e`aedy zepexg`d zexnind

àcñç áøcà àcñç áøc àéL÷dpey`xd `xnind oia dxizq yi - ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨
`xnind oial ,yily xkzyn ipepgdy xn` day ,`cqg ax ly
:`xnbd zvxzn .dvgn xkzyn ipepgdy xn` da ,ely dipyd

àä ,àéL÷ àìepiid ,yily xkzyn ipepgdy `cqg ax ixac - Ÿ©§¨¨
éáéö éáäéc àøúàael ozep ipepgl oihigd z` xkendy mewna - §©§¨§¨£¥¦¥

zexkkd ziit` jxevl mivr mbe ,àäipepgdy `cqg ax ixac - ¨
epiid ,ivg xkzyn,éáéö éáäé àìc àøúàamivrd ziipwy oeike §©§¨§Ÿ¨£¥¦¥

ick ,dvgn ick cr zexkka hrnn `ed ,ipepgd lr zlhen
.xzei xkzydl

:`xnbd dywn .epizpyna xen`d z` xxal `xnbd zxfegéëä éà¦¨¦
rax` aw ivg lka yi `wexa oa opgei iax ixacly ,ok m` -

,reaya dy`d zlhepy oiaw ipy mze`y `vnp ,zecerqéøñzéL¦§§¥

ïééåäxzei dy`d dkixv recne ,mda yi zecerq dxyr yy - ©§¨
ike .zecerq dxyr rax`nïàîkz` yxtl jxhvz in zrck - §©

,dpyndìBëàì íãà áéiç úBãeòñ òaøà ,øîàc ,à÷ãéç éaøk§©¦¦§¨§¨©©§©§©¨¨¨¤¡
,úaLa,reay lka zecerq dxyr yy dy`d dkixv jkitle §©¨

xazqn `l ixde ,zayl rax` cere ,legd zenil dxyr mizy
.eilr miwleg minkg ixdy ,ezrck dpynd mezqzy

:`xnbd zvxznàîéz eléôàdpi` epizpyny xn`z m` s` - £¦¥¨
k `l` `wcig iaxk zxaeq,ïðaømc` jixv zecerq yly wxy ©¨¨
,`iyew ef oi` ,zaya lek`léçøôe éçøàì àãç ìcdcerq cxed - ©¨¨§¨§¥¨§¥

yng dl ex`ypy ixd ,migxe`l zzl ick dkixv `idy zg`
.zayl ylye legd zenil dxyr mizy ,zecerq dxyr

:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLäxnel ,jkl z`ay dzrn - ©§¨§¨¦§¨¦
,migxe`l zzl dl didiy ick dxizi dcerq dl zzl yiyeléôà£¦

àîézk `id epizpyny,ïBòîL éaødpeny oefn yi oiaw ipyay ¥¨©¦¦§
,zecerq dxyrïðaøìzecerq yly lek`l dilry mixne`d §©¨¨

,zayaéçøôe éçøàì úìz ìczpzep `idy mdn yly cxed - ©§¨§¨§¥¨§¥
e ,dxyr yng dl ex`ype ,migxe`là÷ãéç éaøìlek`l aiignd §©¦¦§¨

,zaya zecerq rax`éçøôe éçøàì ézøz ìcmdn mizy cxed - ©©§¥§¨§¥¨§¥
zecerq dxyr yy dl yie ,migxe`l mze` zzl dkixv `idy

.dnvrl

* * *
oiaw drax`n e` oihg oiaw ipyn dl zegti `l' :dpyna epipy

,oixery÷ñt àì éñBé éaø øîàdl'eëå ïéøBòNl`rnyi iax `l` ¨©©¦¥Ÿ¨©§¦§
:`xnbd ddnz .'mec`l jenq didyàlàwx ike -àeä íBãàa ¤¨¤¡

,íéøBòN ïéìëàcla`àîìò éleëamlerd lka -éìëà àì §¨§¦§¦§¥¨§¨Ÿ¨§¥
lekiy xazqne ,mixery milke` mlerd lka mb ixde ,mixery
miwqet mec`a wxy iqei iax xn` recne ,mixery dl zzl lrad

.mixery
weqtl oi` zenewnd x`yay iqei iax zpeek oi` :`xnbd zvxzn

`l` ,mixeryøîà÷ éëä,iqei iaxíéøBòN ÷ñt àìxeriya ¨¦¨¨©Ÿ¨©§¦
ïéøBòOL éðtî ,íBãàì Ceîñ äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ,ïéhça íéìôk¦§©¦§¦¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨¨¤¡¦§¥¤§¦

,ïä úBòø úBiîBãàdl zzl jixv epi` ,mixg` zenewna la` ¡¦¨¥
xg` xeriya mihigd lr siqen `l` ,mihigdn miltk mixery

.oic zial d`xpd itk

* * *
:dpyna epipyúéðèé÷ á÷ éöç dì ïúBðå'zexbexb awe ony bel ivge §¥¨£¦©¦§¦

:`xnbd zwiicn .'dliac dpn e`éðz÷ àì ,ïéé eléàådazk `l - §¦©¦Ÿ¨¨¥
df xace ,oii dl zzl lrad aiigy dpynd,øæòìà éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦¤§¨¨

,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמ' ב



צי היום יום . . .  oqip a"k ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן 
פיר קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן 

הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

יֹות".  ע קּוׁשְ ַאל אֹוְתָך ַאְרּבַ א, ֶאׁשְ ה": "ַאּבָ ּנָ ּתַ ׁשְ ָלן, אֹוֵמר ִלְפֵני "ַמה ּנִ ֵאין לֹו ָאב, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ
זֹון: ָהַרֲחָמן הּוא  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר  ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ּוְסמֹוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ

י מֹוָרִתי כּו'. ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו', "ֶזה"  ְרּבֶ ה ֱאלֵֹקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ָ ְקֻדּשׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ַהְלָוָאה ְלָהָאָדם, ּוְכִתיב  ָמה ְנתּוָנה ּבְ ׁשָ ם ְקרּוִיים ָאָדם", ְוַהּנְ ָרֵאל, "ַאּתֶ מֹות ִיׂשְ ָאָדם ֵהם ִנׁשְ ְלַמְעָלה", ּדְ
ָחֵסר יֹום ֶאָחד –  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'", ּדְ "ָיִמים ֻיּצָ

ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה –  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

ִנְגַמר  ַעם ֶאָחת – לֹא  ּפַ יֹון ְוָטֳהָרה – ֲאִפילּו  ִנּקָ יִלין – ְלׁשֹון ֵמרּוק,  ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צב
ֶפׁש. י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף ְוִגּלּוי ַהּנֶ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ַהּמֵ

ֶנֶפׁש  ד  ִמּצַ לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא  ַהּגָ ם ַאַחר  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו  ה –  ַמּצָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאלִֹקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשֶ ַמּצָ
ה  ַהְרּבֵ ֻלּיֹות  ַהּגָ ּוְבָכל  מֹוִריקֹות,  ָניו  ּפָ א  ַהְמַקּנֵ ל  ּכָ  – ְיָרקֹות  ָאר  ׁשְ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ

אֹוְכִלין   – ֻלּיֹות  ַהּגָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּלּוִיים  ַהּגִ ל  ּכָ  – ין  ְמֻסּבִ ין  ּבֵ ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
טּות  ְ ּשׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ ּבַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְוֵיׁש ִמי  ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי,  ֲענּוג  טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ְוֵיׁש ִהְתּפַ ֲענּוג,  ִחיַנת ַהּתַ ּבְ  –
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ  – ין  ְמֻסּבִ נּו  ּלָ ּכֻ  – ָהַאֲחרֹון  לּות  ּגָ ַאַחר   – ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – ָהַעְצִמי  ְלַתֲענּוג  ְוֵיׁש  ֲענּוג  ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח 
לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם 

אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵקן( ֶאל  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ן  )ּבֶ ַאְבָרָהם  ים  ַחּיִ ָהַרב  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ִנְכַנס  ַעם  ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ לֹאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. 
אז איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - 

מ'דארף לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר לֹא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc zeaezk(iying meil)

.cgi lkd dl ozep epi`e ,meie mei lka hren mekq dl ozep `ed
eøîBì éöîz íàyúaLå úaL ìklkl hren mekq dl ozep `ed ¦¦§¥©¨©¨§©¨

a wx ok dyer m`d wtzqdl yi ,meiLãçdïBLàømby ,mi`eyipl Ÿ¤¦
lk z` dl ozi jk xg`e ,mini mzqn xzei hywzdl dkxc f`

,mekqdBàayLãçå Lãç ìke .ok bedpl el yiøîBì éöîz íà ¨Ÿ¤¨Ÿ¤¦¦§¥©
ok bdepy,Lãçå Lãç ìka wx edf m`d ,wtzqdl yi oiicräðL ¨Ÿ¤¨Ÿ¤¨¨

däðBLàøixg`e ,mipy x`yn xzei mihywzn da mby ,mi`eyipl ¦¨
,dpevxk ynzyzy ,lkd dl ozi dpy dze`BàyäðLå äðL ìk̈¨¨§¨¨

lkd dl ozep epi` mlerle ,meie mei lk itl dikxv dl ozep `ed
:`xnbd zxne` .cgie÷éz`ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥

.ehytp

* * *
:dtewl dwiqtd oipra dyrn `xnbd d`ianøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð ìL Bzáa äNòî ,áømixiyrd ilecbn didy ©©£¤§¦¤©§¦¤§
,milyexiayL,eiqkpn zqpxtzn dzide dlra zny xg`le÷ñt ¤¨§

íBia Báì íéîNa ìL äte÷ì íéáeäæ úBàî òaøà íéîëç dì- ¨£¨¦©§©¥§¦§¨¤§¨¦§©
,dipira hren did df mekq elit`y oeike .cg` mei jxevläøîà̈§¨

íäì,dllw jxceðòå ,íëéúBðáì e÷ñôz Ckminkg,'ïîà' äéøçà ¨¤¨¦§§¦§¥¤§¨©£¤¨¨¥
mekq edf milibx mc` ipal ixdy ,dkxak z`f eaiygdy oeik

.c`n lecb

* * *
ly ezaa sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:oeixeb oa oenicwpáëBø äéäL éàkæ ïa ïðçBé ïaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¨¨¨¤©©¤¨¨¥
,íéìLeøéî àöBé äéäå ,øBîçä ìò,ycwnd zia axgpy ixg`eéäå ©©£§¨¨¥¦¨©¦§¨

äàø .åéøçà ïéëläî åéãéîìzekxcaäáéødxrp -äúéäL ,úçà ©§¦¨§©§¦©£¨¨¨¦¨©©¤¨§¨
íéøBòN úèwìîdlk`nlïåék .íéiáøò ìL ïzîäa éììb ïéaî §©¤¤§¦¦¥§¨¥§¤§¨¤©§¦¦¥¨

BúBà äúàøL,i`kf oa opgei iax z` -äãîòå døòNa äôhòúð ¤¨£¨¦§©§¨¦§¨¨§¨§¨
åéðôìeúa ,Bì äøîà .zà éî ,éza ,dì øîà .éðñðøt ,éaø ,Bì äøîà §¨¨¨§¨©¦©§§¥¦¨©¨¦¦¦©§¨§¨©

dì øîà .éðà ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð,i`kf oa opgei oaxìL ïBîî ,éza ©§¦¤§£¦¨©¨¦¦¨¤
éáà úéaCblten xiyr didyïéãk àì ,éaø ,Bì äøîà .Cìä ïëéä ¥¨¦¥¨¨©¨§¨©¦Ÿ§¥

úî ïéìúîíéìLeøéa àìlyn milyen eid jk `l m`d - ¨§¦©§¨¦¨©¦
,milyexia'øñç ,ïBîî çìî'miiwziy epenn gelnl dvexd mc` - ¤©¨¤¤

xqgi ,[elwlwzi `ly milk`nd z` xnyny glnd znbec]
.eneiw edf epexqge ,dwcvl epennndì éøîàåmixne` yie - §¨§¥¨

,oenn gln' el dxn`y'ãñçel dfnxe .ea dyriy cqg ici lr - ¤¤
oax dze` l`y .cqge dwcv ea eyr `l ik ca` dia` oenny

,i`kf oa opgeieoennéîç úéa ìLäæ àa ,Bì äøîà .àeä ïëéä ,C- ¤¥¨¦¥¨¨§¨¨¤
,cqge dwcv ea eyr `ly ia` oennäæ úà ãaéàåoennd z` - §¦¥¤¤

dxrpd dkiynd .ea axrzdy oeik ,eia` zian ilra `iady
eïäì øîà ,éúaeúk ìò zîúçLk äzà øeëæ ,éaø ,Bì äøîàoax ¨§¨©¦¨©¨§¤¨©§¨©§¨¦¨©¨¤

i`kf oa opgei,Bæ ìL dúaeúk ìò ézîúçLk éðà øeëæ ,åéãéîìúì§©§¦¨¨£¦§¤¨©§¦©§¨¨¤
da àøB÷ éúééäådzaezka dqipkdyúéaî áäæ éøðéc íéôìà óìà §¨¦¦¥¨¤¤£¨¦¦¨¥¨¨¦¥

,äéîç ìMî õeç ,äéáàlkde ,daezk ztqezk dlra dl siqedy ¨¦¨¦¤¨¦¨
.cqge dwcv eyr `ly meyn ca`,øîàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø äëä¨©¨¨¨¤©©§¨©

L ïîæa ,ìàøNé íëéøLàmdäneà ìk ïéà ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ©§¥¤¦§¨¥¦§©¤¦§¤¨¥¨¨
ìåãéa ïøñBî ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ïéàL ïîæáe .íäa úèìBL ïBL §¨¤¤¨¤¦§©¤¥¦§¤¨§¨§©

äìôL äneà,xacna mild` iayei mdy ,miiaxrkäneà ãéa àìå ¨§¨¨§Ÿ§©¨
äìôL,dnvr,äìôL äneà ìL ïzîäa ãéa àlàdhwily o`k enk §¨¨¤¨§©§¤§¨¤¨§¨¨

.miiaxrd ly mznda illb oian dlk`nl mixery
dywn .oixeb oa oenicwp oipra `ziixad ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbdåikàì ïBéøeb ïa ïBîéã÷ðãáò[dyr `l-],ä÷ãöitk §©§¦¤§Ÿ¨©§¨¨
,eza eilr dxn`yàéðúäå,`ziixaaïa ïBîéã÷ð ìò åéìò eøîà §¨©§¨¨§¨¨©©§¦¤

Búéaî àöBé äéäLk ,ïBéøebjledeúìéî éìk ,Løãnä úéáìmicba - §§¤¨¨¥¦¥§¥©¦§¨§¥¥©
iwp xnv ly miaeygeéä̈
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צג היום יום . . . 

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי ֶזה ְסֻעַדת יֹום טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ 

איז משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
הלימוד והי' אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחש"פ אכל אאמו"ר ביחד עם 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.

ַסח. ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ם טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

"ְסעּוַדת  יַח".  ָמׁשִ "ְסעּוַדת   – טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ֵאֶצל   – ִנְקֵראת  ָהְיָתה  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ַאֲחרֹון  ְסעּוַדת 
יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ יַח" ִהיא ּבְ ָמׁשִ

'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  יֹאְכלּו  ִמיִמים  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  תרס"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ
י  ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ל ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ ְלִמיִדים ְוח"י ׁשֻ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש"י ּתַ ַהּלִ

יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ "ּב[ ּבְ ]ָהַרׁשַ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc zeaezk(iying meil)

.cgi lkd dl ozep epi`e ,meie mei lka hren mekq dl ozep `ed
eøîBì éöîz íàyúaLå úaL ìklkl hren mekq dl ozep `ed ¦¦§¥©¨©¨§©¨

a wx ok dyer m`d wtzqdl yi ,meiLãçdïBLàømby ,mi`eyipl Ÿ¤¦
lk z` dl ozi jk xg`e ,mini mzqn xzei hywzdl dkxc f`

,mekqdBàayLãçå Lãç ìke .ok bedpl el yiøîBì éöîz íà ¨Ÿ¤¨Ÿ¤¦¦§¥©
ok bdepy,Lãçå Lãç ìka wx edf m`d ,wtzqdl yi oiicräðL ¨Ÿ¤¨Ÿ¤¨¨

däðBLàøixg`e ,mipy x`yn xzei mihywzn da mby ,mi`eyipl ¦¨
,dpevxk ynzyzy ,lkd dl ozi dpy dze`BàyäðLå äðL ìk̈¨¨§¨¨

lkd dl ozep epi` mlerle ,meie mei lk itl dikxv dl ozep `ed
:`xnbd zxne` .cgie÷éz`ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥

.ehytp

* * *
:dtewl dwiqtd oipra dyrn `xnbd d`ianøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð ìL Bzáa äNòî ,áømixiyrd ilecbn didy ©©£¤§¦¤©§¦¤§
,milyexiayL,eiqkpn zqpxtzn dzide dlra zny xg`le÷ñt ¤¨§

íBia Báì íéîNa ìL äte÷ì íéáeäæ úBàî òaøà íéîëç dì- ¨£¨¦©§©¥§¦§¨¤§¨¦§©
,dipira hren did df mekq elit`y oeike .cg` mei jxevläøîà̈§¨

íäì,dllw jxceðòå ,íëéúBðáì e÷ñôz Ckminkg,'ïîà' äéøçà ¨¤¨¦§§¦§¥¤§¨©£¤¨¨¥
mekq edf milibx mc` ipal ixdy ,dkxak z`f eaiygdy oeik

.c`n lecb

* * *
ly ezaa sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:oeixeb oa oenicwpáëBø äéäL éàkæ ïa ïðçBé ïaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¨¨¨¤©©¤¨¨¥
,íéìLeøéî àöBé äéäå ,øBîçä ìò,ycwnd zia axgpy ixg`eéäå ©©£§¨¨¥¦¨©¦§¨

äàø .åéøçà ïéëläî åéãéîìzekxcaäáéødxrp -äúéäL ,úçà ©§¦¨§©§¦©£¨¨¨¦¨©©¤¨§¨
íéøBòN úèwìîdlk`nlïåék .íéiáøò ìL ïzîäa éììb ïéaî §©¤¤§¦¦¥§¨¥§¤§¨¤©§¦¦¥¨

BúBà äúàøL,i`kf oa opgei iax z` -äãîòå døòNa äôhòúð ¤¨£¨¦§©§¨¦§¨¨§¨§¨
åéðôìeúa ,Bì äøîà .zà éî ,éza ,dì øîà .éðñðøt ,éaø ,Bì äøîà §¨¨¨§¨©¦©§§¥¦¨©¨¦¦¦©§¨§¨©

dì øîà .éðà ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð,i`kf oa opgei oaxìL ïBîî ,éza ©§¦¤§£¦¨©¨¦¦¨¤
éáà úéaCblten xiyr didyïéãk àì ,éaø ,Bì äøîà .Cìä ïëéä ¥¨¦¥¨¨©¨§¨©¦Ÿ§¥

úî ïéìúîíéìLeøéa àìlyn milyen eid jk `l m`d - ¨§¦©§¨¦¨©¦
,milyexia'øñç ,ïBîî çìî'miiwziy epenn gelnl dvexd mc` - ¤©¨¤¤

xqgi ,[elwlwzi `ly milk`nd z` xnyny glnd znbec]
.eneiw edf epexqge ,dwcvl epennndì éøîàåmixne` yie - §¨§¥¨

,oenn gln' el dxn`y'ãñçel dfnxe .ea dyriy cqg ici lr - ¤¤
oax dze` l`y .cqge dwcv ea eyr `l ik ca` dia` oenny

,i`kf oa opgeieoennéîç úéa ìLäæ àa ,Bì äøîà .àeä ïëéä ,C- ¤¥¨¦¥¨¨§¨¨¤
,cqge dwcv ea eyr `ly ia` oennäæ úà ãaéàåoennd z` - §¦¥¤¤

dxrpd dkiynd .ea axrzdy oeik ,eia` zian ilra `iady
eïäì øîà ,éúaeúk ìò zîúçLk äzà øeëæ ,éaø ,Bì äøîàoax ¨§¨©¦¨©¨§¤¨©§¨©§¨¦¨©¨¤

i`kf oa opgei,Bæ ìL dúaeúk ìò ézîúçLk éðà øeëæ ,åéãéîìúì§©§¦¨¨£¦§¤¨©§¦©§¨¨¤
da àøB÷ éúééäådzaezka dqipkdyúéaî áäæ éøðéc íéôìà óìà §¨¦¦¥¨¤¤£¨¦¦¨¥¨¨¦¥

,äéîç ìMî õeç ,äéáàlkde ,daezk ztqezk dlra dl siqedy ¨¦¨¦¤¨¦¨
.cqge dwcv eyr `ly meyn ca`,øîàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø äëä¨©¨¨¨¤©©§¨©

L ïîæa ,ìàøNé íëéøLàmdäneà ìk ïéà ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ©§¥¤¦§¨¥¦§©¤¦§¤¨¥¨¨
ìåãéa ïøñBî ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ïéàL ïîæáe .íäa úèìBL ïBL §¨¤¤¨¤¦§©¤¥¦§¤¨§¨§©

äìôL äneà,xacna mild` iayei mdy ,miiaxrkäneà ãéa àìå ¨§¨¨§Ÿ§©¨
äìôL,dnvr,äìôL äneà ìL ïzîäa ãéa àlàdhwily o`k enk §¨¨¤¨§©§¤§¨¤¨§¨¨

.miiaxrd ly mznda illb oian dlk`nl mixery
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ה'תשע"ה  ניסן ט"ז ראשון יום הזולת? של גם - דברו' יחל 'לא

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà øécäL éî¦¤¦¦¤¦§
íà çñtä ãòå ïàkî éì úéðäð zà ïéàL :dì øîàå ïåLçøîa§©§¤§¨§¨©¨¤¥©§¤¡¥¦¦¨§©©¤©¦

éáà úéáì éëìzúBðäì äøeñà Bæ éøä Z úBkñ ãòå íBiäî C ¥§¦§¥¨¦¥©§©ª£¥£¨¥¨
éðôì dúBà äpäî àeä éøäå çñtä éðôì äëìä íàå ...ãiî Bì¦¨§¦¨§¨¦§¥©¤©©£¥§©¤¨¦§¥

.ä÷Bì äæ éøä Z çñtä©¤©£¥¤¤
אותה  וההנה אשתו את שהדיר הבעל הרמב"ם לדעת
יחל  'לא על עברה לא כי לוקה אינה האשה אבל לוקה,

דיבורה. זה אין שהרי דברו'
הר"ן לדעת הלכה)אבל ד"ה א. טו, שנהנתה (נדרים האשה

שאמרה  ומה לוקה, עצמה היא ממנה המודרים מנכסים
יחל "לא 'לאexacתורה פירושו "lgei הבעל אך דברו',

איסור. כל חל לא עליו כי לוקה אינו
הר"ן הקשה הרמב"ם, שיטת משנה)ועל בכסף מדברי (הובא

א)הגמרא לה, מעילה (שם ש'יש הסובר מאיר רבי לדעת שגם
ממנו, ונהנה ב'קונם' דבר עליו שנאסר (אדם בקונמות'

ידיר  אם - מקדשים) הנהנה כדין מעילה, איסור על עובר
כך  ואחר עליך" אסורה "כיכרי לו ויאמר חברו את אדם
הקדש  מרשות הוציא אם שבקדשים אף אותה, לו יתן
מרשותו  הכיכר את שהוציא אף כאן מעל, אחרת לרשות
בזה  תיתכן לא עליו אסורה אינה שהכיכר כיון כי מעל, לא
והוציא  בעצמו מודר שאינו שהמדיר ונמצא מעילה.
עליו. נאסר שלא בדבר מעילה אין כי מעל, לא מרשותו
אותה, וההנה אשתו את שהדיר בבעל הדין הוא כן, ואם
את  שהדיר אף כי יחל' 'בל על יעבור לא עצמו שהוא

איסור! כל חל לא עליו אשתו,
משנה' ה"א)וה'לחם פ"ה הרמב"ם:(לעיל שיטת את מבאר

חל  לא אכן האיסור בקונמות), מעילה יש (אם במעילה
יחל', ב'בל אבל בהקדש. הוא וכן עליו, נאסר שלא בדבר
הרי  – אותה שההנה זה והוא אשתו את הדיר והבעל היות

לוקה. ולכן נדרו, על עבר

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום 'גברא'? איסור או 'חפצא' איסור - נזירות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰øãð àeä úeøéæpä©§¦¤¤
.'åâå øéæð øãð øcé ék :øîàpL ,øqà éøãð ììkî¦§©¦§¥¦¨¤¤¡©¦¦Ÿ¤¤¨¦§

ראשונים כמה רשב"א,לדעת פ"ג, שבועות במלחמות, (רמב"ן

א) יז, נדרים שהאדם ריטב"א נדר כמו 'חפצא', איסור היא נזירות
ה  את עליו ה utgאוסר על חל זה utgוהאיסור ומטעם .

שאין  בשבועות, כמו לא מצוה, של יין על הנזירות חלה
את אוסר שהנשבע כיון המצוה, על חלה על envrהשבועה

סיני  מהר ועומד מושבע עצמו שהוא והיות ('גברא'), החפץ
השבועה על חלה שבועתו אין ה"ז)- פ"ג נדרים הל' .(ראה

אומרים ב)ויש נדרים רא"ש חומר. ד"ה א כד, שבועות (תוספות

מקובצת' ב'שיטה כתב וכן 'גברא'. איסור היא (נדרים שנזירות

א) את יז, לא עצמו על אסר לא "הנזיר הרמב"ן: תלמיד בשם
שמיד  היא הנזירות מחוקת אלא היין, את ולא הענבים
דומה  אלו. בדברים נאסר נזיר, להיות עצמו על האדם שקיבל
מבלתי  תורה איסורי בכל נאסר שמיד שנתגייר, למי

עליו". שיאסרם

מוזהר  שהנזיר ממה לכך ראיה הביא מקובצת' וה'שיטה
הט  אינם על וודאי הרי ואלו התגלחת, על ומצווה ומאה

המהרי"ט והוסיף 'חפצא'. נג)איסור סי' ח"א "נהי (בתשובותיו :
שייך  היכי וטומאה תגלחת אבל חפצא, איסור שייך דביין

ממש". בהו לית דהא כלל, חפצא איסור בהו
פערלא לרס"ג)והגרי"פ לסהמ"צ מסכם:(בביאורו

זה  הרי 'חפצא', איסור היא שנזירות הסוברים לפי גם
עצמו  על המקבל כי היין', מגפן ה'יוצא על באיסור מתבטא
אבל  הגפן, מן היוצא כל בקונם עצמו על  אוסר נזירות
 ֿ בעל עליו הטילה שהתורה איסורים הם וטומאה תגלחת
נאמר  ושכר יין באיסור הכתובים: משמעות היא וכך כרחו.

ושכר ושכר,xifi"מיין מיין עצמו מזיר האדם היינו - "
עליו, שהטילם היא התורה - וטומאה תגלחת איסורי ואילו
"כל  וכן ראשו", על יעבור לא תער - נזרו ימי "כל כנאמר
ככל  אזהרה וזו יבא", לא מת נפש על - לה' הזירו ימי

שלו. בקבלה תלויות שאינן התורה אזהרות

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום שיבוא  יום בכל לו אחכה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰øéæð éðéøä :øîBàä̈¥£¥¦¨¦
.íìBòì øeñà äæ éøä ...Ba àa ãåc ïaL íBia©¤¤¨¦¨£¥¤¨§¨

מלאכי בנבואת כג)נאמר את (ג, לכם שולח אנכי 'הנה
היינו  והנורא', הגדול ה' יום בא לפני הנביא אליהו
המשיח  ביאת קודם יום להופיע עתיד הנביא שאליהו
לשתות  הנודר על נאסר כן אם מדוע הגאולה. על ולבשר
לא  משיח אתמול, הופיע לא אליהו אם והרי יום, בכל יין

היום? יבוא
הגדול, ביתֿדין בפני אתמול הופיע שאליהו יתכן אלא

הנודר של למקומו הגיעה לא עדיין כך על (עירובין והשמועה

ב) .מג,
רב  זמן חז"ל, במדרשי המבואר לפי לשאול: יש ועדיין
אין  והרי יוסף, בן משיח יופיע דוד בן משיח ביאת קודם
על  שמעו לא ועדיין מזמן הופיע בןֿיוסף שמשיח להניח
דוד  בן משיח הופיע, לא עדיין יוסף בן שמשיח ומאחר כך,

יין? בשתיית הנודר אסור ומדוע היום, יבוא לא
והביאור:

משיח  לביאת בכתובים, המפורשת אליהו מביאת בשונה
קודשם  ברוח גילו שחז"ל אלא במקרא, מקור אין יוסף בן
עלֿפי  מוכרח זה שאין כיון אך הגאולה, סדר יהיה שכך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

המשיח, לביאת כראוי נחשב ויום יום כל למעשה ההלכה,
יין  בשתיית ייאסר בא דוד שבן ביום היין מן שהנודר וכדי

משיח לביאת כ'ראוי' נחשב זה שיום בכך די (תוס'תמיד,

שם) שדה ומרומי הזהב לשון ע"פ ואסור, ד"ה שם .עירובין
להוסיף: ויש

ברמב"ם הגאולה סדר פי"ב)בתיאור מלכים נזכר (הלכות לא
הגאולה  סדר ההלכה מצד שכאמור הרי יוסף, בן משיח כלל

יוסף. בן משיח ביאת את בהכרח כולל אינו
הרמב"ם שלדעת נראה מכך: ה"ב)יתירה שם, מלכים (הל'

המשיח  ביאת קודם אליהו בביאת אפילו הכרח אין להלכה
מדוע  בפשטות מובן זה ולפי אחריו, שיבוא יתכן אלא
אליהו  אם אף אסור בא, דוד שבן ביום יין בשתיית הנודר

הופיע. לא עדיין
(hn 'r ,a dle`b ixry .419 'nr ,d zegiy ihewl).

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום הכנסת  בבית תספורת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰?BøòO çlâî ïëéäå§¥¨§©¥©§¨
,çeút äøæòä çút äéäiL ãò çlâî Bðéàå ...íéLpä úøæòa§¤§©©¨¦§¥§©¥©©¤¦§¤¤©¨£¨¨¨©
ïBéæa äfL ,çútä ãâðk çlâiL àì .ãòBî ìäà çút :øîàpL¤¤¡©¤©Ÿ¤¥Ÿ¤§©¥©§¤¤©¤©¤¤¦§

.àeä Lc÷î¦§¨
כן  ואם בזיון, כדרך נחשב קדוש במקום שגילוח מכאן

לעשו  שאין הכנסת בבית להסתפר אסור בו לכאורה ת
ביזיון פי"א)תשמיש תפילה הל' .(רמב"ם

חמד' ב'שדי תמה זה י)ולפי הכנסת, בית מע' דינים על (אסיפת
בית  בתוך לקטן ראשונה תגלחת לעשות בירושלים המנהג
והיא  מאחר שאולי וכתב, בזיון? דרך זה והרי הכנסת
פאות  לקטן מניחים הראשונה בתגלחת כי מצוה תגלחת
מרווחים  בתים בירושלים היו לא ימים ובאותם בראשו,
התירו  בציבור, השמחה את לעשות הקהל את בהם להכיל

הכנסת. בבית זו תגלחת
הגילוח  איסור שהרי זה, ביאור על לתמוה יש ולכאורה
זאת  ובכל התורה, מן מצוה שהיא הנזיר מתגלחת נלמד

בזיון! משום המקדש בבית אסורה
שכתבו לה)ויש סי' ח"ה דעת התגלח (יחוה לא הנזיר שאמנם

שבמקום  ומכאן הנשים, בעזרת התגלח הרי אך בעזרה,
של  לביזיון לחשוש אין נשים כעזרת פחותה קדושה
בית  מקדושת חמורה כולו הבית הר שקדושת וכיון תגלחת,

במנעלו להכנס אסור הבית להר שהרי פ"ז הכנסת, בהב"ח (הל'

מותרה"אֿב) הכנסת לבית ה"ו)ואילו פי"א תפילה אם (הל' הרי ,
כלֿשכן  מצוה, תגלחת הותרה המקדש בית של נשים בעזרת

הכנסת. בבית
הנזיר  שתגלחת בנימוק זו ראיה לדחות אפשר שני, מצד
המקדש, בבית דוקא לעשותה וחייבים מהתורה מצוה היא
בעזרת  אלא בעזרה אותה עושים אין בזיון שמשום אלא
הנשים. בעזרת אף אסורה אחרת תגלחת כל אך הנשים,
לעשותה  שבהכרח קדשים אכילת ממצות לדבר ודוגמא
ואם  במקדש. אסורה סתם אכילה אך מותרת, ולכן במקדש
הכנסת, בבית לעשותה חובה שאין הקטנים תגלחת גם כן
אנשים  לכבד ומכלֿמקום, המקום. בזיון משום לאוסרה יש
הכנסת  בבית מותרת וודאי מהשערות מעט לגזוז חשובים

קיט) ע' קנד גליון וישראל', אהרן .('בית

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ãáBò¥
ìôBð Bðéàå .Bøãð éôk ïúBð .. éìò éîc :øîàL úBìæîe íéáëBk¨¦©¨¤¨©¨©¨©¥§¦¦§§¥¥

lìøãð Bà äáãð úBìæîe íéáëBk éãáBòä ïî ïéìa÷î ïéàL ,äkL ©¦§¨¤¥§©§¦¦¨§¥¨¦©¨§¨¨¤¤
íà .. ?ïäa äOòi äîe ..íéìLeøé ÷ãa Bà úéaä ÷ãa úà ÷fçì§©¥¤¤¤©©¦¤¤§¨©¦©¥¨¤¨¤¦
íäì äàøiL äîa ïéc-úéa eäeàéöBé Z ìàøOé úòc ìò øãð̈©©©©¦§¨¥¦¥¦§©¤¥¨¤¨¤
Z ézøãð íéîMì :øîà íàå ;íéìLeøé ÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç¦¤¤©©¦¤¤§¨©¦§¦¨©©¨©¦¨©§¦

.eæðbé¦¨¥
משנה': ה'לחם והקשה

הגוים" מן מקבלים "שאין כאן הרמב"ם דברי לכאורה,
בהלכות  לדבריו סותרים ולירושלים, הבית לבדק נדבה

עניים ה"ח)מתנות אין (פ"ח הבית לבדק שהתנדב "גוי :
לו. מחזירין אין ממנו לקחו ואם לכתחילה, ממנו מקבלים
שלא  כדי לו, מחזירין אבן או קורה כגון מסוים הדבר היה
אין  מסוים דבר שרק היינו במקדש", מסוים דבר להם יהא

מהגוי! מקבלים
הגוי אמר שאם הרמב"ם כתב כאן נדרתי','minylועוד:

'בדק  שאינם לדברים בנדבותיו להשתמש שאיֿאפשר כיון
מדוע  להקשות יש זה ולפי יגנזו, – ירושלים' ובדק הבית

מעילה בהלכות הט"ו)כתב לבדק (פ"ה אם גוים, "קדשי :
בערכין הגמרא מדברי והרי בהם", מועלין הקדישו (ה,הבית

בהם,ב) מועלין אין להגנז שדינם גוי נדבת שדמי עולה ,
יגנזו, הקדש לשם הגוי שנדרי כאן הרמב"ם כדברי ואם

בהם? מועלין מדוע
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
ולכן  וגו'"), לבנות ולנו לכם ("לא הבית לבדק לנדב
מסוים', שאינו 'דבר והן מסוים' 'דבר הן ממנו מקבלים
מבדק  חוץ להם, שיראה דבר לכל אותו מוציאים וביתֿדין

מת  בהלכות אבל ירושלים. ובדק מדובר הבית עניים נות
ziad"ב"גוי wcal acpzdy אין לכתחילה ואז במפורש

מסוים' 'דבר ממנו לקחו אם בדיעבד אך כלל, ממנו מקבלים
אף  כי מחזירים, אין מסוים' 'שאינו ודבר לו, מחזירים
כיון  בירושלים", וזכרון וצדקה חלק אין "ולכם שנאמר

להתיר. יש ניכר, אינו וה'זכרון' שה'חלק'
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ה'תשע"ה  ניסן ט"ז ראשון יום הזולת? של גם - דברו' יחל 'לא

:·È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà øécäL éî¦¤¦¦¤¦§
íà çñtä ãòå ïàkî éì úéðäð zà ïéàL :dì øîàå ïåLçøîa§©§¤§¨§¨©¨¤¥©§¤¡¥¦¦¨§©©¤©¦

éáà úéáì éëìzúBðäì äøeñà Bæ éøä Z úBkñ ãòå íBiäî C ¥§¦§¥¨¦¥©§©ª£¥£¨¥¨
éðôì dúBà äpäî àeä éøäå çñtä éðôì äëìä íàå ...ãiî Bì¦¨§¦¨§¨¦§¥©¤©©£¥§©¤¨¦§¥

.ä÷Bì äæ éøä Z çñtä©¤©£¥¤¤
אותה  וההנה אשתו את שהדיר הבעל הרמב"ם לדעת
יחל  'לא על עברה לא כי לוקה אינה האשה אבל לוקה,

דיבורה. זה אין שהרי דברו'
הר"ן לדעת הלכה)אבל ד"ה א. טו, שנהנתה (נדרים האשה

שאמרה  ומה לוקה, עצמה היא ממנה המודרים מנכסים
יחל "לא 'לאexacתורה פירושו "lgei הבעל אך דברו',

איסור. כל חל לא עליו כי לוקה אינו
הר"ן הקשה הרמב"ם, שיטת משנה)ועל בכסף מדברי (הובא

א)הגמרא לה, מעילה (שם ש'יש הסובר מאיר רבי לדעת שגם
ממנו, ונהנה ב'קונם' דבר עליו שנאסר (אדם בקונמות'

ידיר  אם - מקדשים) הנהנה כדין מעילה, איסור על עובר
כך  ואחר עליך" אסורה "כיכרי לו ויאמר חברו את אדם
הקדש  מרשות הוציא אם שבקדשים אף אותה, לו יתן
מרשותו  הכיכר את שהוציא אף כאן מעל, אחרת לרשות
בזה  תיתכן לא עליו אסורה אינה שהכיכר כיון כי מעל, לא
והוציא  בעצמו מודר שאינו שהמדיר ונמצא מעילה.
עליו. נאסר שלא בדבר מעילה אין כי מעל, לא מרשותו
אותה, וההנה אשתו את שהדיר בבעל הדין הוא כן, ואם
את  שהדיר אף כי יחל' 'בל על יעבור לא עצמו שהוא

איסור! כל חל לא עליו אשתו,
משנה' ה"א)וה'לחם פ"ה הרמב"ם:(לעיל שיטת את מבאר

חל  לא אכן האיסור בקונמות), מעילה יש (אם במעילה
יחל', ב'בל אבל בהקדש. הוא וכן עליו, נאסר שלא בדבר
הרי  – אותה שההנה זה והוא אשתו את הדיר והבעל היות

לוקה. ולכן נדרו, על עבר

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום 'גברא'? איסור או 'חפצא' איסור - נזירות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰øãð àeä úeøéæpä©§¦¤¤
.'åâå øéæð øãð øcé ék :øîàpL ,øqà éøãð ììkî¦§©¦§¥¦¨¤¤¡©¦¦Ÿ¤¤¨¦§

ראשונים כמה רשב"א,לדעת פ"ג, שבועות במלחמות, (רמב"ן

א) יז, נדרים שהאדם ריטב"א נדר כמו 'חפצא', איסור היא נזירות
ה  את עליו ה utgאוסר על חל זה utgוהאיסור ומטעם .

שאין  בשבועות, כמו לא מצוה, של יין על הנזירות חלה
את אוסר שהנשבע כיון המצוה, על חלה על envrהשבועה

סיני  מהר ועומד מושבע עצמו שהוא והיות ('גברא'), החפץ
השבועה על חלה שבועתו אין ה"ז)- פ"ג נדרים הל' .(ראה

אומרים ב)ויש נדרים רא"ש חומר. ד"ה א כד, שבועות (תוספות

מקובצת' ב'שיטה כתב וכן 'גברא'. איסור היא (נדרים שנזירות

א) את יז, לא עצמו על אסר לא "הנזיר הרמב"ן: תלמיד בשם
שמיד  היא הנזירות מחוקת אלא היין, את ולא הענבים
דומה  אלו. בדברים נאסר נזיר, להיות עצמו על האדם שקיבל
מבלתי  תורה איסורי בכל נאסר שמיד שנתגייר, למי

עליו". שיאסרם

מוזהר  שהנזיר ממה לכך ראיה הביא מקובצת' וה'שיטה
הט  אינם על וודאי הרי ואלו התגלחת, על ומצווה ומאה

המהרי"ט והוסיף 'חפצא'. נג)איסור סי' ח"א "נהי (בתשובותיו :
שייך  היכי וטומאה תגלחת אבל חפצא, איסור שייך דביין

ממש". בהו לית דהא כלל, חפצא איסור בהו
פערלא לרס"ג)והגרי"פ לסהמ"צ מסכם:(בביאורו

זה  הרי 'חפצא', איסור היא שנזירות הסוברים לפי גם
עצמו  על המקבל כי היין', מגפן ה'יוצא על באיסור מתבטא
אבל  הגפן, מן היוצא כל בקונם עצמו על  אוסר נזירות
 ֿ בעל עליו הטילה שהתורה איסורים הם וטומאה תגלחת
נאמר  ושכר יין באיסור הכתובים: משמעות היא וכך כרחו.

ושכר ושכר,xifi"מיין מיין עצמו מזיר האדם היינו - "
עליו, שהטילם היא התורה - וטומאה תגלחת איסורי ואילו
"כל  וכן ראשו", על יעבור לא תער - נזרו ימי "כל כנאמר
ככל  אזהרה וזו יבא", לא מת נפש על - לה' הזירו ימי

שלו. בקבלה תלויות שאינן התורה אזהרות

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום שיבוא  יום בכל לו אחכה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰øéæð éðéøä :øîBàä̈¥£¥¦¨¦
.íìBòì øeñà äæ éøä ...Ba àa ãåc ïaL íBia©¤¤¨¦¨£¥¤¨§¨

מלאכי בנבואת כג)נאמר את (ג, לכם שולח אנכי 'הנה
היינו  והנורא', הגדול ה' יום בא לפני הנביא אליהו
המשיח  ביאת קודם יום להופיע עתיד הנביא שאליהו
לשתות  הנודר על נאסר כן אם מדוע הגאולה. על ולבשר
לא  משיח אתמול, הופיע לא אליהו אם והרי יום, בכל יין

היום? יבוא
הגדול, ביתֿדין בפני אתמול הופיע שאליהו יתכן אלא

הנודר של למקומו הגיעה לא עדיין כך על (עירובין והשמועה

ב) .מג,
רב  זמן חז"ל, במדרשי המבואר לפי לשאול: יש ועדיין
אין  והרי יוסף, בן משיח יופיע דוד בן משיח ביאת קודם
על  שמעו לא ועדיין מזמן הופיע בןֿיוסף שמשיח להניח
דוד  בן משיח הופיע, לא עדיין יוסף בן שמשיח ומאחר כך,

יין? בשתיית הנודר אסור ומדוע היום, יבוא לא
והביאור:

משיח  לביאת בכתובים, המפורשת אליהו מביאת בשונה
קודשם  ברוח גילו שחז"ל אלא במקרא, מקור אין יוסף בן
עלֿפי  מוכרח זה שאין כיון אך הגאולה, סדר יהיה שכך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

המשיח, לביאת כראוי נחשב ויום יום כל למעשה ההלכה,
יין  בשתיית ייאסר בא דוד שבן ביום היין מן שהנודר וכדי

משיח לביאת כ'ראוי' נחשב זה שיום בכך די (תוס'תמיד,

שם) שדה ומרומי הזהב לשון ע"פ ואסור, ד"ה שם .עירובין
להוסיף: ויש

ברמב"ם הגאולה סדר פי"ב)בתיאור מלכים נזכר (הלכות לא
הגאולה  סדר ההלכה מצד שכאמור הרי יוסף, בן משיח כלל

יוסף. בן משיח ביאת את בהכרח כולל אינו
הרמב"ם שלדעת נראה מכך: ה"ב)יתירה שם, מלכים (הל'

המשיח  ביאת קודם אליהו בביאת אפילו הכרח אין להלכה
מדוע  בפשטות מובן זה ולפי אחריו, שיבוא יתכן אלא
אליהו  אם אף אסור בא, דוד שבן ביום יין בשתיית הנודר

הופיע. לא עדיין
(hn 'r ,a dle`b ixry .419 'nr ,d zegiy ihewl).

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום הכנסת  בבית תספורת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰?BøòO çlâî ïëéäå§¥¨§©¥©§¨
,çeút äøæòä çút äéäiL ãò çlâî Bðéàå ...íéLpä úøæòa§¤§©©¨¦§¥§©¥©©¤¦§¤¤©¨£¨¨¨©
ïBéæa äfL ,çútä ãâðk çlâiL àì .ãòBî ìäà çút :øîàpL¤¤¡©¤©Ÿ¤¥Ÿ¤§©¥©§¤¤©¤©¤¤¦§

.àeä Lc÷î¦§¨
כן  ואם בזיון, כדרך נחשב קדוש במקום שגילוח מכאן

לעשו  שאין הכנסת בבית להסתפר אסור בו לכאורה ת
ביזיון פי"א)תשמיש תפילה הל' .(רמב"ם

חמד' ב'שדי תמה זה י)ולפי הכנסת, בית מע' דינים על (אסיפת
בית  בתוך לקטן ראשונה תגלחת לעשות בירושלים המנהג
והיא  מאחר שאולי וכתב, בזיון? דרך זה והרי הכנסת
פאות  לקטן מניחים הראשונה בתגלחת כי מצוה תגלחת
מרווחים  בתים בירושלים היו לא ימים ובאותם בראשו,
התירו  בציבור, השמחה את לעשות הקהל את בהם להכיל

הכנסת. בבית זו תגלחת
הגילוח  איסור שהרי זה, ביאור על לתמוה יש ולכאורה
זאת  ובכל התורה, מן מצוה שהיא הנזיר מתגלחת נלמד

בזיון! משום המקדש בבית אסורה
שכתבו לה)ויש סי' ח"ה דעת התגלח (יחוה לא הנזיר שאמנם

שבמקום  ומכאן הנשים, בעזרת התגלח הרי אך בעזרה,
של  לביזיון לחשוש אין נשים כעזרת פחותה קדושה
בית  מקדושת חמורה כולו הבית הר שקדושת וכיון תגלחת,

במנעלו להכנס אסור הבית להר שהרי פ"ז הכנסת, בהב"ח (הל'

מותרה"אֿב) הכנסת לבית ה"ו)ואילו פי"א תפילה אם (הל' הרי ,
כלֿשכן  מצוה, תגלחת הותרה המקדש בית של נשים בעזרת

הכנסת. בבית
הנזיר  שתגלחת בנימוק זו ראיה לדחות אפשר שני, מצד
המקדש, בבית דוקא לעשותה וחייבים מהתורה מצוה היא
בעזרת  אלא בעזרה אותה עושים אין בזיון שמשום אלא
הנשים. בעזרת אף אסורה אחרת תגלחת כל אך הנשים,
לעשותה  שבהכרח קדשים אכילת ממצות לדבר ודוגמא
ואם  במקדש. אסורה סתם אכילה אך מותרת, ולכן במקדש
הכנסת, בבית לעשותה חובה שאין הקטנים תגלחת גם כן
אנשים  לכבד ומכלֿמקום, המקום. בזיון משום לאוסרה יש
הכנסת  בבית מותרת וודאי מהשערות מעט לגזוז חשובים

קיט) ע' קנד גליון וישראל', אהרן .('בית

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ãáBò¥
ìôBð Bðéàå .Bøãð éôk ïúBð .. éìò éîc :øîàL úBìæîe íéáëBk¨¦©¨¤¨©¨©¨©¥§¦¦§§¥¥

lìøãð Bà äáãð úBìæîe íéáëBk éãáBòä ïî ïéìa÷î ïéàL ,äkL ©¦§¨¤¥§©§¦¦¨§¥¨¦©¨§¨¨¤¤
íà .. ?ïäa äOòi äîe ..íéìLeøé ÷ãa Bà úéaä ÷ãa úà ÷fçì§©¥¤¤¤©©¦¤¤§¨©¦©¥¨¤¨¤¦
íäì äàøiL äîa ïéc-úéa eäeàéöBé Z ìàøOé úòc ìò øãð̈©©©©¦§¨¥¦¥¦§©¤¥¨¤¨¤
Z ézøãð íéîMì :øîà íàå ;íéìLeøé ÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç¦¤¤©©¦¤¤§¨©¦§¦¨©©¨©¦¨©§¦

.eæðbé¦¨¥
משנה': ה'לחם והקשה

הגוים" מן מקבלים "שאין כאן הרמב"ם דברי לכאורה,
בהלכות  לדבריו סותרים ולירושלים, הבית לבדק נדבה

עניים ה"ח)מתנות אין (פ"ח הבית לבדק שהתנדב "גוי :
לו. מחזירין אין ממנו לקחו ואם לכתחילה, ממנו מקבלים
שלא  כדי לו, מחזירין אבן או קורה כגון מסוים הדבר היה
אין  מסוים דבר שרק היינו במקדש", מסוים דבר להם יהא

מהגוי! מקבלים
הגוי אמר שאם הרמב"ם כתב כאן נדרתי','minylועוד:

'בדק  שאינם לדברים בנדבותיו להשתמש שאיֿאפשר כיון
מדוע  להקשות יש זה ולפי יגנזו, – ירושלים' ובדק הבית

מעילה בהלכות הט"ו)כתב לבדק (פ"ה אם גוים, "קדשי :
בערכין הגמרא מדברי והרי בהם", מועלין הקדישו (ה,הבית

בהם,ב) מועלין אין להגנז שדינם גוי נדבת שדמי עולה ,
יגנזו, הקדש לשם הגוי שנדרי כאן הרמב"ם כדברי ואם

בהם? מועלין מדוע
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
ולכן  וגו'"), לבנות ולנו לכם ("לא הבית לבדק לנדב
מסוים', שאינו 'דבר והן מסוים' 'דבר הן ממנו מקבלים
מבדק  חוץ להם, שיראה דבר לכל אותו מוציאים וביתֿדין

מת  בהלכות אבל ירושלים. ובדק מדובר הבית עניים נות
ziad"ב"גוי wcal acpzdy אין לכתחילה ואז במפורש

מסוים' 'דבר ממנו לקחו אם בדיעבד אך כלל, ממנו מקבלים
אף  כי מחזירים, אין מסוים' 'שאינו ודבר לו, מחזירים
כיון  בירושלים", וזכרון וצדקה חלק אין "ולכם שנאמר

להתיר. יש ניכר, אינו וה'זכרון' שה'חלק'
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ה'תשע"ה  ניסן ט"ז ראשון יום
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עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אסּור ‡. אינֹו - הּיֹום טֹועם ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶַַַָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש עד מעת 2אּלא אסּור - אחד יֹום טֹועם ׁשאיני . ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
נדרֹו מּׁשעת לפיכ3לעת הּיֹום,4. טֹועם ׁשאני הּנֹודר , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

מּתר  ׁשהּוא ּפי על יאכל 5אף לא - 6מּׁשּתחׁש ְִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ
ׁשּיּׁשאל  עד ּפעם 7מּׁשּתחׁש יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּתחׁשך  ויאכל אחד יֹום העם 8אחרת ּכל אין ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לזה. זה ׁשּבין הפרׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָיֹודעים

יֹום ·. טֹועם ׁשאני ספק 9נדר הרי לעת 10- מעת ואסּור , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ואם אחד, יֹום אינֹוּכאֹומר - ׁשחׁשכה אחר אכל ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

זֹו11לֹוקה  ׁשּבת טֹועם ׁשאני ּבׁשאר 12. אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּׁשּבת  ּוביֹום הּׁשּבת מאחד 13ימי מּתר הּוא והרי , ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

אחת 14ּבׁשּבת  ׁשּבת טֹועם ׁשאני אסּור 15. זה הרי - ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לא  ּפרׁש ולא סתם ׁשּבת אמר לעת. מעת ימים ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹׁשבעה
לעת, מעת ימים ׁשבעה ואסּור ספק, הרי - זֹו ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹאחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, אינֹו - ׁשּבת אחר אכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָואם
החדׁש‚. ימי ּבׁשאר אסּור - זה חדׁש ׁשֹותה ,16ׁשאני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

מּתר  יהיה חדׁש ראׁש ּביֹום ׁשהיה 17אבל ּפי על אף ,18 ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
חסר  יֹום 19חדׁש ׁשלׁשים אסּור - אחד חדׁש טֹועם ׁשאני . ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

יֹום  ׁשלׁשים אסּור - סתם חדׁש נדר לעת. מעת ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּגמּורים
מּספק. לעת ְִֵֵֵֵָמעת

הּׁשנה „. מן נׁשאר לא אפּלּו זֹו, ׁשנה ּבּׂשר אֹוכל ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשאני
אחד  יֹום ּוביֹום 20אּלא הּיֹום, אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְֵֶֶֶַָָָָ

ראׁש יֹום הּוא לנדרים הּׁשנה וראׁש מּתר. הּׁשנה ְְִִַַָָָָָָֹֹֹֻראׁש
ּתׁשרי  אסּור 21חדׁש זה הרי - אחת ׁשנה אֹוכל ׁשאני . ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ליֹום  מּיֹום ּתמימה נתעּברה 22ׁשנה ואם אסּור 23. - הּׁשנה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָ
ּובעּבּורּה ׁשנה 24ּבּה אֹוכל ׁשאני ׁשנה 25. אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּספק, ליֹום מּיֹום ְְְְִִִֵֵֶַָָּתמימה
זה ‰. ׁשבּוע יין ׁשֹותה ׁשני 26ׁשאני ּבׁשאר אסּור - ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּׁשמּטה  ּובׁשנת מראׁש27הּׁשבּוע אּלא מּתר ואינֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עונת 1) לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה האיסור, זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים
הנודר. בלשון היום.2)הגשמים נגמר היום.3)שאז חצי עד למחר לטעום לו אסור היום בחצי הנדר בשעת עמד ואם

לעת.4) מעת אסור אחד" "יום נדר ואם תורה.5)הואיל חכמים.6)מדין נדרו.7)מדברי לו בעוד 8)להתיר
לעת. מעת שלם יום הדין מצד לאכול לו "היום".9)שאסור אמר עד 10)ולא אלא אסור ואינו "כהיום" דינו אם

לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או הולכים 11)שתחשך - תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל זה.12)להחמיר, הרדב"ז:13)שבוע וכתב השבוע. ימי גמר שהוא שלאחריהם,

אינו  זו בשבת יין ישתה שלא ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת שעמד כגון אלא אמורים, הדברים אין
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין בלבד שבת יום באותו אלא עדיין 14)אסור עברו שלא פי על אף

לעת. מעת ימים כי 15)שבעה וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא עצמו אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת
שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה להתקיים לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל טעימת עצמו אסר אם

חל. שאינו שווא נדר זה השוטף.16)והרי החודש הבא.17)של החודש ימי עם נמנה הבא.18)שהוא החודש
ואחד 19) מלא אחד החדשים רוב דרך שכן מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא יום. ותשעה עשרים בן

מותר  זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא הראשון היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר בחודש ועושים חסר,
פירוש  לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים - חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו, לשתות לנודר
שלפעמים  אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה יותר זה,
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד יקרה,
חסר  בחודש יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש אחד יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
שבנדרים  מפני אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה,

ומעלה.הלך חודש מראש לו מותר לפיכך חודש, ראש לו: קוראים והם אדם בני לשון בכ"ט 20)אחר שעמד כגון
השנה.21)באלול. ראש תשרי לקרוא אדם בני שנדר.22)שדרך יום באותו אחרת שנה אדר 23)עד לה שהוסיפו

חודש,24)שני. י"ב שהיא פשוטה שנה על אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה בבשר אסור זה נמצא
שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם בני לשון אחר הלך בנדרים זו.25)כי ולא אחת לא פירש, מחזור 26)ולא

שנים. שבע שהוא שמיטה, השמיטה 27)של שנת כך השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת שהיא
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גוי  שקדשי מעילה, בהלכות הרמב"ם שכתב ומה
לבדק  היא שנתינתו פירש כאשר רק זה הרי – בהם מועלים

אלא  נגנזת אינה נתינתו שאז מסוים', 'שאינו ובדבר הבית
בה. מועלים ולכן הבית לבדק בה משתמשים

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום בנדרים  ספק

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰:øîBàä̈¥
ãò ,BðBîî éôì àéáîe ,÷ôñ elà ìk . . éìò éúáéLé ,éìò éãîò̈§¦¨©§¦¨¦¨©¨¥¨¥¥¦§¦¨©
úBçt íéLøBiä eðzé Z úî íàå .ézðekúð Ck àì :øîàiL¤Ÿ©Ÿ¨¦§©©§¦§¦¥¦§©§¦¨

laL.úBðBL ¤©§
שלא  כדי בשלמות, נדרו את לקיים חייב עצמו הנודר
להחמיר  עליו ספק במקום ולכן דברו', יחל 'בל על לעבור
עליהם  ואין נדרו שלא היורשים אך תורה, באיסור ספק כדין
בדיני  שהרי מספק, לשלם צריכים אינם יחל' 'בל איסור

ראיה ללא מהמוחזק ממון מוציאים אין משנה)ממונות .(לחם
הגמרא כך: על קשה ב)ולכאורה קמח, בתרא מסתפקת (בבא

יכול  לאיתנו חזר כך ואחר נכסיו כל את שהקדיש גוסס האם
פסק  ולמעשה הוכרע, לא הספק בגמרא מההקדש. בו לחזור

יט)הרמב"ם ט, פרק ומתנה זכיה בו.(הל' לחזור יכול שמספק
להחמיר  חייב שהנודר זו להלכה סותרת זו הרי ולכאורה,

מספק?

לחלק: ויש
להקדש  מסוים בסכום עצמו את שחייב במי מדובר כאן
ואילו  דברו', יחל 'לא מהכתוב הוא נדרו את לקיים והחיוב
לרשות  עוברים הם הנדר שמרגע נכסים במקדיש מדובר שם

בהקדש. מעילה איסור על עובר מוסרם אינו ואם הקדש,
מעילה  איסור בגדרם: חלוקים אלו איסורים ושני
הקדש  ממון ליטול שאסור גזל, איסור כעין הוא בהקדש
ולכן  רשות, ללא אחר אדם של ממון ליטול שאסור כשם
ואין  ממונות, דיני של הכללים לפי בזה לדון יש בספק

מספק. המוחזק מיד להוציא
אלא  ממונות לדיני שייך אינו יחל' 'בל איסור ואילו
איסור  דבר בכל (והוא בדיבורו העמידה חובת הוא עיקרו
ממונית), בהתחייבות דווקא ולאו עצמו, על קיבל שאדם
עליו  לא, או בדיבורו עומד האם ספק יש כאשר ולכן

תורה איסור ספק כל כדין ב)להחמיר יט, ערכין שלמה .(עולת

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב קודש שבת לעולם  בא שלא בדבר נדר

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ét ìò óàL¤©©¦
éìò éøä :øîà íà ,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàL¤¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨©£¥¨©
.Bøãð íeMî íìBòì àBáiLk BLéc÷äì áiç äæ éøä Z BLéc÷äì§©§¦£¥¤©¨§©§¦§¤¨¨¨¦¦§
ìçé àìå øçàz ìa íeMî øáBò äæ éøä Z Léc÷ä àì íàå§¦Ÿ¦§¦£¥¤¥¦©§©¥§Ÿ©¥

.äOòé åétî àöiä ìëk íeMîe ,Bøác§¨¦§¨©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) בהמתיהל' שתלד מה "כל אמר אם שגם didiכתב
ycwd"("להקדישו עלי "הרי ככל "חייב (ולא שנאמר דברו, לקיים

יעשה"? מפיו היוצא
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
שהאומר  מכירה בהלכות שבדבריו לומר יש זה ולפי

בהמתי שתלד ycwd"מה didi אין אכן דברו, לקיים חייב "

לפי  מתקדש "שאינו כיון להקדישו, שחייב הרמב"ם כוונת
התפסה  היא הקדש' 'יהיה שאמירתו אלא בעולם", שאינו

הנדור ה"ט)בדבר פ"א נדרים הל' 'יהיה (ראה כאומר זה והרי ,
עלי' בסמיכות)אסור מביא דבר (שהרמב"ם גם וכך נדר, שהוא

עליו". להיאסר יכול לעולם בא שלא
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,
להקדישו', עלי 'הרי באומר שכאן, הוא ההבדל וטעם
כקנוי  נחשב לעולם" כשיבוא להקדישו ש"חייב כיון
שלשת  על עובר להקדש נותנו אינו אם ולכן להקדש,
יעשה'. מפיו היוצא ו'ככל יחל' 'לא תאחר' 'בל הציוויים
חייב  אינו עלי' אסור 'יהיה או הקדש' 'יהיה האומר אבל
שייך  לא כן ואם בנדר, עליו נאסר שהדבר אלא להקדישו
אלא  דברו', יחל 'לא או תאחר' 'בל משום לחייבו
עצמו  על שאסר מהדבר ליהנות ולא דברו" לקיים ש"חייב

בנדר.
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ה'תשע"ה  ניסן ט"ז ראשון יום
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עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אסּור ‡. אינֹו - הּיֹום טֹועם ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶַַַָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש עד מעת 2אּלא אסּור - אחד יֹום טֹועם ׁשאיני . ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
נדרֹו מּׁשעת לפיכ3לעת הּיֹום,4. טֹועם ׁשאני הּנֹודר , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

מּתר  ׁשהּוא ּפי על יאכל 5אף לא - 6מּׁשּתחׁש ְִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ
ׁשּיּׁשאל  עד ּפעם 7מּׁשּתחׁש יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּתחׁשך  ויאכל אחד יֹום העם 8אחרת ּכל אין ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לזה. זה ׁשּבין הפרׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָיֹודעים

יֹום ·. טֹועם ׁשאני ספק 9נדר הרי לעת 10- מעת ואסּור , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ואם אחד, יֹום אינֹוּכאֹומר - ׁשחׁשכה אחר אכל ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

זֹו11לֹוקה  ׁשּבת טֹועם ׁשאני ּבׁשאר 12. אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּׁשּבת  ּוביֹום הּׁשּבת מאחד 13ימי מּתר הּוא והרי , ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

אחת 14ּבׁשּבת  ׁשּבת טֹועם ׁשאני אסּור 15. זה הרי - ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לא  ּפרׁש ולא סתם ׁשּבת אמר לעת. מעת ימים ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹׁשבעה
לעת, מעת ימים ׁשבעה ואסּור ספק, הרי - זֹו ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹאחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, אינֹו - ׁשּבת אחר אכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָואם
החדׁש‚. ימי ּבׁשאר אסּור - זה חדׁש ׁשֹותה ,16ׁשאני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

מּתר  יהיה חדׁש ראׁש ּביֹום ׁשהיה 17אבל ּפי על אף ,18 ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
חסר  יֹום 19חדׁש ׁשלׁשים אסּור - אחד חדׁש טֹועם ׁשאני . ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

יֹום  ׁשלׁשים אסּור - סתם חדׁש נדר לעת. מעת ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּגמּורים
מּספק. לעת ְִֵֵֵֵָמעת

הּׁשנה „. מן נׁשאר לא אפּלּו זֹו, ׁשנה ּבּׂשר אֹוכל ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשאני
אחד  יֹום ּוביֹום 20אּלא הּיֹום, אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְֵֶֶֶַָָָָ

ראׁש יֹום הּוא לנדרים הּׁשנה וראׁש מּתר. הּׁשנה ְְִִַַָָָָָָֹֹֹֻראׁש
ּתׁשרי  אסּור 21חדׁש זה הרי - אחת ׁשנה אֹוכל ׁשאני . ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ליֹום  מּיֹום ּתמימה נתעּברה 22ׁשנה ואם אסּור 23. - הּׁשנה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָ
ּובעּבּורּה ׁשנה 24ּבּה אֹוכל ׁשאני ׁשנה 25. אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּספק, ליֹום מּיֹום ְְְְִִִֵֵֶַָָּתמימה
זה ‰. ׁשבּוע יין ׁשֹותה ׁשני 26ׁשאני ּבׁשאר אסּור - ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּׁשמּטה  ּובׁשנת מראׁש27הּׁשבּוע אּלא מּתר ואינֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עונת 1) לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה האיסור, זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים
הנודר. בלשון היום.2)הגשמים נגמר היום.3)שאז חצי עד למחר לטעום לו אסור היום בחצי הנדר בשעת עמד ואם

לעת.4) מעת אסור אחד" "יום נדר ואם תורה.5)הואיל חכמים.6)מדין נדרו.7)מדברי לו בעוד 8)להתיר
לעת. מעת שלם יום הדין מצד לאכול לו "היום".9)שאסור אמר עד 10)ולא אלא אסור ואינו "כהיום" דינו אם

לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או הולכים 11)שתחשך - תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל זה.12)להחמיר, הרדב"ז:13)שבוע וכתב השבוע. ימי גמר שהוא שלאחריהם,

אינו  זו בשבת יין ישתה שלא ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת שעמד כגון אלא אמורים, הדברים אין
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין בלבד שבת יום באותו אלא עדיין 14)אסור עברו שלא פי על אף

לעת. מעת ימים כי 15)שבעה וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא עצמו אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת
שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה להתקיים לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל טעימת עצמו אסר אם

חל. שאינו שווא נדר זה השוטף.16)והרי החודש הבא.17)של החודש ימי עם נמנה הבא.18)שהוא החודש
ואחד 19) מלא אחד החדשים רוב דרך שכן מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא יום. ותשעה עשרים בן

מותר  זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא הראשון היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר בחודש ועושים חסר,
פירוש  לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים - חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו, לשתות לנודר
שלפעמים  אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה יותר זה,
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד יקרה,
חסר  בחודש יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש אחד יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
שבנדרים  מפני אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה,

ומעלה.הלך חודש מראש לו מותר לפיכך חודש, ראש לו: קוראים והם אדם בני לשון בכ"ט 20)אחר שעמד כגון
השנה.21)באלול. ראש תשרי לקרוא אדם בני שנדר.22)שדרך יום באותו אחרת שנה אדר 23)עד לה שהוסיפו

חודש,24)שני. י"ב שהיא פשוטה שנה על אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה בבשר אסור זה נמצא
שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם בני לשון אחר הלך בנדרים זו.25)כי ולא אחת לא פירש, מחזור 26)ולא

שנים. שבע שהוא שמיטה, השמיטה 27)של שנת כך השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת שהיא
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גוי  שקדשי מעילה, בהלכות הרמב"ם שכתב ומה
לבדק  היא שנתינתו פירש כאשר רק זה הרי – בהם מועלים

אלא  נגנזת אינה נתינתו שאז מסוים', 'שאינו ובדבר הבית
בה. מועלים ולכן הבית לבדק בה משתמשים

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום בנדרים  ספק

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰:øîBàä̈¥
ãò ,BðBîî éôì àéáîe ,÷ôñ elà ìk . . éìò éúáéLé ,éìò éãîò̈§¦¨©§¦¨¦¨©¨¥¨¥¥¦§¦¨©
úBçt íéLøBiä eðzé Z úî íàå .ézðekúð Ck àì :øîàiL¤Ÿ©Ÿ¨¦§©©§¦§¦¥¦§©§¦¨

laL.úBðBL ¤©§
שלא  כדי בשלמות, נדרו את לקיים חייב עצמו הנודר
להחמיר  עליו ספק במקום ולכן דברו', יחל 'בל על לעבור
עליהם  ואין נדרו שלא היורשים אך תורה, באיסור ספק כדין
בדיני  שהרי מספק, לשלם צריכים אינם יחל' 'בל איסור

ראיה ללא מהמוחזק ממון מוציאים אין משנה)ממונות .(לחם
הגמרא כך: על קשה ב)ולכאורה קמח, בתרא מסתפקת (בבא

יכול  לאיתנו חזר כך ואחר נכסיו כל את שהקדיש גוסס האם
פסק  ולמעשה הוכרע, לא הספק בגמרא מההקדש. בו לחזור

יט)הרמב"ם ט, פרק ומתנה זכיה בו.(הל' לחזור יכול שמספק
להחמיר  חייב שהנודר זו להלכה סותרת זו הרי ולכאורה,

מספק?

לחלק: ויש
להקדש  מסוים בסכום עצמו את שחייב במי מדובר כאן
ואילו  דברו', יחל 'לא מהכתוב הוא נדרו את לקיים והחיוב
לרשות  עוברים הם הנדר שמרגע נכסים במקדיש מדובר שם

בהקדש. מעילה איסור על עובר מוסרם אינו ואם הקדש,
מעילה  איסור בגדרם: חלוקים אלו איסורים ושני
הקדש  ממון ליטול שאסור גזל, איסור כעין הוא בהקדש
ולכן  רשות, ללא אחר אדם של ממון ליטול שאסור כשם
ואין  ממונות, דיני של הכללים לפי בזה לדון יש בספק

מספק. המוחזק מיד להוציא
אלא  ממונות לדיני שייך אינו יחל' 'בל איסור ואילו
איסור  דבר בכל (והוא בדיבורו העמידה חובת הוא עיקרו
ממונית), בהתחייבות דווקא ולאו עצמו, על קיבל שאדם
עליו  לא, או בדיבורו עומד האם ספק יש כאשר ולכן

תורה איסור ספק כל כדין ב)להחמיר יט, ערכין שלמה .(עולת

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב קודש שבת לעולם  בא שלא בדבר נדר

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ét ìò óàL¤©©¦
éìò éøä :øîà íà ,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàL¤¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨©£¥¨©
.Bøãð íeMî íìBòì àBáiLk BLéc÷äì áiç äæ éøä Z BLéc÷äì§©§¦£¥¤©¨§©§¦§¤¨¨¨¦¦§
ìçé àìå øçàz ìa íeMî øáBò äæ éøä Z Léc÷ä àì íàå§¦Ÿ¦§¦£¥¤¥¦©§©¥§Ÿ©¥

.äOòé åétî àöiä ìëk íeMîe ,Bøác§¨¦§¨©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) בהמתיהל' שתלד מה "כל אמר אם שגם didiכתב
ycwd"("להקדישו עלי "הרי ככל "חייב (ולא שנאמר דברו, לקיים

יעשה"? מפיו היוצא
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
שהאומר  מכירה בהלכות שבדבריו לומר יש זה ולפי

בהמתי שתלד ycwd"מה didi אין אכן דברו, לקיים חייב "

לפי  מתקדש "שאינו כיון להקדישו, שחייב הרמב"ם כוונת
התפסה  היא הקדש' 'יהיה שאמירתו אלא בעולם", שאינו

הנדור ה"ט)בדבר פ"א נדרים הל' 'יהיה (ראה כאומר זה והרי ,
עלי' בסמיכות)אסור מביא דבר (שהרמב"ם גם וכך נדר, שהוא

עליו". להיאסר יכול לעולם בא שלא
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,
להקדישו', עלי 'הרי באומר שכאן, הוא ההבדל וטעם
כקנוי  נחשב לעולם" כשיבוא להקדישו ש"חייב כיון
שלשת  על עובר להקדש נותנו אינו אם ולכן להקדש,
יעשה'. מפיו היוצא ו'ככל יחל' 'לא תאחר' 'בל הציוויים
חייב  אינו עלי' אסור 'יהיה או הקדש' 'יהיה האומר אבל
שייך  לא כן ואם בנדר, עליו נאסר שהדבר אלא להקדישו
אלא  דברו', יחל 'לא או תאחר' 'בל משום לחייבו
עצמו  על שאסר מהדבר ליהנות ולא דברו" לקיים ש"חייב

בנדר.
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אחד  ׁשבּוע יין ׁשֹותה ׁשאני ׁשביעית. מֹוצאי ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה
זה  יֹובל אמר: ליֹום. מּיֹום ּגמּורֹות ׁשנים ׁשבע אסּור -28 ְְִִֵֶֶַַָָָ

עצמּה חמּׁשים ּובׁשנת הּיֹובל ׁשני ּבׁשאר אסּור -29. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
.Â ׁשנה היתה אם אדר, ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשאני

אסּור  אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻמעּברת
ראׁשֹון  אדר חדׁש ראׁש עד אדר 30אּלא סֹוף עד נדר ואם . ְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשני  אדר סֹוף עד אסּור זה הרי ׁשהּׁשנה 31- ידע ואם . ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשני  אדר ראׁש עד אסּור - אדר ראׁש עד ונדר .32מעּברת ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.Ê ּפני 'עד ׁשאמר ּבין הּפסח, עד ּבדבר עצמֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר
עד  אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח'

ּבלבד  הּפסח 33ׁשּיּגיע ׁשּיהיה עד אמר: ואם הרי 34. - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּבציר, עד אֹו הּקציר עד אמר: הּפסח. ׁשּיצא עד ִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאסּור
אסּור  אינֹו - הּקציר אֹו הּבציר ׁשּיהיה עד ׁשאמר: ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשּיּגיע. עד ִֶֶַַַָאּלא
.Á קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: עדיו 35זה אסּור 36ונדר אין - ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אסּור  זה הרי - ׁשּיהיה עד נדר ואם ׁשּיּגיע; עד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא
קבּוע  זמן לֹו ׁשאין וכל ׁשּיצא. הּקציר 37עד זמן ּכגֹון , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אינֹו - ׁשּיהיה עד ׁשּנדר ּבין עדיו ׁשּנדר ּבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּבציר,
ׁשּיּגיע  עד אּלא .38אסּור ִֶֶַַַָָ

.Ë הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו עד 39האֹוסר אסּור הרי - ְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּכלּכּלֹות  להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי 40ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

קציר 41ּתאנים  לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר עד . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּׂשעֹורים  קציר לא אבל ׁשּיעבר 42חּטים, עד ואמר: ּפרׁש . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הרי - הּמחצלאֹות 43הּקיץ רב העם ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לעּׂשֹותם 44ׁשּבּמקצה  וענבים ּתאנים עליהם ׁשּמיּבׁשין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
נֹודר.46וצּמּוקים 45ּגרֹוגרֹות  ׁשל נדרֹו מקֹום לפי הּכל . ְְְְְְִִִִֵֶַֹ

.È עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?
להר  ועלה ׁשהּוא 47הּקיץ, מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מקֹום  ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע אם עּתה ִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבֹו
סֹומ הּוא ועליו ּבֹו, ּבזה 48ׁשּנדר ּכּיֹוצא ּכל וכן .49. ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

.‡È עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹוסר
ּכסלו  חדׁש ראׁש יּׂשראל ּבארץ ׁשהּוא הּגׁשמים, .50זמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּבין  גׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - הּגׁשמים זמן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּגיע
ּבמרחׁשון  עּׂשר מּׁשבעה גׁשמים ירדּו ואם ירדּו. -51לא ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

מּתר  זה הּגׁשמים 52הרי עד אמר: ואם אסּור 53. זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשנּיה  רביעה מּזמן ׁשּירדּו והּוא הּגׁשמים. ׁשּירדּו ,54עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

מּׁשלׁשה  לּה הּסמּוכין ּומקֹומֹות יּׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ואיל ּבמרחׁשון עד 55ועּׂשרים ואמר: ּפרׁש ואם . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הּפסח  ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - הּגׁשמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיפסקּו
יּׂשראל  ּכמֹותּה56ּבארץ ׁשהם .57ּובּמקֹומֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

.·È ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמי
לי  נהנית אבי59מּכאן 58אּת לבית ּתלכי אם הּפסח ועד ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנה.28) חמישים של מחזור הבא.29)שהוא לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית החמישים אלא 30)ששנת נתכוון שלא
לשבט. הסמוך שני.31)לאדר אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף עד נתכוון "אדר 32)כי האומר: שם מאיר רבי כדעת

סתם". אדר כותב - הפסח.33)שני הווה.34)לפני שהוא זמן כל פסח 35)משמעו: כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. שבעה התורה בו זמנו.36)שקבעה הגיע כ 37)עד קבוע זמן להמשכו קבוע שאין זמן שאין בציר או קציר גון

השנים. ברכת לפי מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר, הקציר ימי להכניס 38)למשך הנודר בדעת שאין
יותר. ולא שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור עצמו שקוצרים 39)את לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן

ביד. השדה.41)סלים.40)אותן מן להכניסם שיתחילו עד אלא אסור אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: אף 42)ואפילו
חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא סתם קציר נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר פי יקפלו.43)על

פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד יבשות.45)מקום שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים
הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים להגיע.47)הפירות מקדים בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן

להיפך 48) הדין והוא בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי על אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר
שיתחילו 49)ולהקל. עד אלא אסור אינו הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא הורגלו נדרו במקום שאם

שעורים. קציר וזה 50)לקצור בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה הגשמים עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
ירדו שלא ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם עד שהוא שנדר ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל

כסלו. חודש ראש שזמנה השלישית בכירה.51)הרביעה בשנה הגשמים עונת אינם 52)שזוהי בפועל ירדו וכבר הואיל
שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע ואילך,53)גרועים שנייה מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

שניים. - רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" בשבעה 54)שלשון - מוקדמת) (בשנה "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה
משכיב  שהמטר שם על - רביעה כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים בשלושה - הבינונית במרחשון; עשר

רובע. רובץ: תרגום ומרביצו. הגשמים"55)העפר "עד ואמר: הואיל אסור, עדיין במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
זה  הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית הרביעה זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל. שנייה לרביעה כוונתו

הגשמים". "שיפסקו עד בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו אין כי כליל.56)מותר, הגשמים פסקו שאז
ובבל,57) מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל, ופירש בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ש"הכל  ט הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם לכן קודם מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
בי"ז  הוא ראשונה רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי על שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת: הגשמים את שואלים אין ולדבריו, מעכשיו.59)משלי.58)מרחשון,

mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּיד  לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - סּכֹות ועד ּגזרה 60מהּיֹום , ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֻ
ּתל מהּנה 61ׁשּמא הּוא והרי הּפסח לפני הלכה ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹוקה  זה הרי - הּפסח לפני הּפסח 62אֹותּה עבר אף 63. , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּתנאי  ׁשהל ּפי חּלין 64על לנהג אסּור זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ותהנה 65ּבנדרֹו ׁשּתל אּסּור 66ּולהּניחּה ּבּה נֹוהג אּלא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּנדר  ּכמֹו החג ּבאּסּור 67עד הּנדר ׁשּתלה ּפי על ואף , ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשעבר  אחר 68זמן הלכה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
לֹו69הּפסח  מּלהנֹות אסּורה אינּה -70. ֲִֵֵֶַַָָָ

.‚Èלּה החג 71אמר עד לי נהנית אּת ׁשאין ּתלכי 72: אם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּיד  להנֹות אסּורה - הּפסח עד אבי ואם 73לבית . ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

אֹותּה מהּנה ונמצא הּפסח לפני לֹוקה.74הלכה זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
החג  עד ּבהניתֹו אביה 75ואסּורה לבית ליל ּומּתרת . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

הּפסח  .76מּׁשהּגיע ִִִֶֶַַַ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ּבת ‡. ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן

נדרי  ּבין נדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחת
הקּדׁש2אּסר  נדרי ּבֹודקין 3ּבין אֹותן.4- וׁשֹואלין אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָ

נדרּו מי לׁשם יֹודעין -5אם ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָ
הקּדׁש והקּדׁשן קּימים אין 6נדריהן - ידעּו לא ואם ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּכלּום  ּובדבריהם הּׁשנה 7ּבנדריהם ּכל ּבדיקה ּוצריכין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשלׁש8ּכּלּה ּוׁשנת לקטּנה, עּׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהּוא , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

לקטן. ְְֵֶָָעּׂשרה

זֹו·. ׁשנה ּבתחּלת הקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ,9ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אֹותן  נדר 10וׁשאלּו ונדרּו נדרן, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּכ ואחר ּבדיקה צריכין - זֹו ׁשנה ּבס ֹוף אפּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחר,
ּבתחּלת  יֹודעין ונמצאּו הֹואיל אֹומרין: ואין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַיתקּים.
ּכל  את אֹותן ּבֹודקין אּלא ּבדיקה; צריכין אין - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשנה

ּכּלּה הּזֹו .11הּׁשנה ַַָָָֻ

לׁשם ‚. אנּו יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף הּזה, הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ואין  נדר נדריהן אין - הקּדׁשנּו מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמי

הקּדׁש ׁשלׁש12הקּדׁשן ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ויֹום  ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו אין ׁשאמרּו: ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד,

קּימין  ּדבריהן - הקּדׁשנּו מי הקּדׁש13ּולׁשם והקּדׁשן , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
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הלכה.60) לא שעדיין פי על יחל.61)אף לא משום: למפרע עובר בעלה ועובר 62)ונמצא הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה, מהנה אם נדרו אותה.63)על והינה הפסח לפני שהלכה אחרי

הפסח.64) לפני להנהותה שלא עליה שהטיל הסוכות.65)העונש עד אביה לבית לילך לא שחילל 66)שהדירה מאחר
אותה  יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד אביה לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה נדרו
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר אמצעי כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי גם

יחל. לא על עוד לעבור שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, תלך.67)ובנדר הפסח,68)שלא לפני הנאה איסור
בנדרו. איסור לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה חילל 69)אין ולא נדרו, על עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא

תנאו. לו,70)את תיהנה שלא שנית לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך אסורה שעדיין פי על אף
הפסח. לפני הנהה ולא הראשונה, הכפייה על עבר ולא הפסח.71)הואיל תלך 73)הסוכות.72)לפני שמא גזירה

יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא הפסח ובהסכמתו.74)לפני תנאי.75)בידיו על עברה פי 76)שהרי על אף
הפסח  ומשהגיע הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי לילך אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
חג  עד לילך שלא הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג שלא לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר

ונגמר. הלך תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך להניחה בנדרו חולין לנהוג לו ואסור קטן 1)הסוכות,
ויתומה  יבם שומרת נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב מתי עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר

בנותיהם. נדרי בהפרת חכמים תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב המותרים 2)בחיי דברים לאכול עצמם על שאסרו
ה"א. פ"א, לעיל וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב כלשון שאינם 3)להם, בקרבן עצמם שחייבו

ה"ב). (שם לעיל וכמבואר עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון בו, צריך 5)חוקרים.4)חייבים שהנודר
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם לידור
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו: אמר קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא

נדרים". נדריך בני, צא לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא שאין 6)תתיגע, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת הבת ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
ונדרם  כגדולים הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
קיים, נדרו נדר מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו: קיבלו נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים,

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך וכמבואר שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין (נדה 7)אע"פ הם קטנים שהרי
ה"ב.8)שם). בסמוך לקטנה.9)כמבואר ואחתֿעשרה לקטן, נדרו.10)שתיםֿעשרה מי לשם ידעו נדה 11)אם

עד  בדיקה צריכה השנה בתחילת נבדקה שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים במשנה לשינוי בקשר שם,
להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים כגירסת ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם: רבינו וגירסת השנה. סוף

ויודעים 12)(רדב"ז). שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב, שבועות הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
ראש  קלות ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם, לעמוד אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה, טעם

א. סעיף רלג יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן (שאין 13)בשבועה". כשוטים נחשבים ואינם הם גדולים שכבר



צט mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד  ׁשבּוע יין ׁשֹותה ׁשאני ׁשביעית. מֹוצאי ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה
זה  יֹובל אמר: ליֹום. מּיֹום ּגמּורֹות ׁשנים ׁשבע אסּור -28 ְְִִֵֶֶַַָָָ

עצמּה חמּׁשים ּובׁשנת הּיֹובל ׁשני ּבׁשאר אסּור -29. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
.Â ׁשנה היתה אם אדר, ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשאני

אסּור  אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻמעּברת
ראׁשֹון  אדר חדׁש ראׁש עד אדר 30אּלא סֹוף עד נדר ואם . ְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשני  אדר סֹוף עד אסּור זה הרי ׁשהּׁשנה 31- ידע ואם . ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשני  אדר ראׁש עד אסּור - אדר ראׁש עד ונדר .32מעּברת ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.Ê ּפני 'עד ׁשאמר ּבין הּפסח, עד ּבדבר עצמֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר
עד  אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח'

ּבלבד  הּפסח 33ׁשּיּגיע ׁשּיהיה עד אמר: ואם הרי 34. - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּבציר, עד אֹו הּקציר עד אמר: הּפסח. ׁשּיצא עד ִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאסּור
אסּור  אינֹו - הּקציר אֹו הּבציר ׁשּיהיה עד ׁשאמר: ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשּיּגיע. עד ִֶֶַַַָאּלא
.Á קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: עדיו 35זה אסּור 36ונדר אין - ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

אסּור  זה הרי - ׁשּיהיה עד נדר ואם ׁשּיּגיע; עד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא
קבּוע  זמן לֹו ׁשאין וכל ׁשּיצא. הּקציר 37עד זמן ּכגֹון , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אינֹו - ׁשּיהיה עד ׁשּנדר ּבין עדיו ׁשּנדר ּבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּבציר,
ׁשּיּגיע  עד אּלא .38אסּור ִֶֶַַַָָ

.Ë הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו עד 39האֹוסר אסּור הרי - ְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
ּכלּכּלֹות  להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי 40ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

קציר 41ּתאנים  לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר עד . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּׂשעֹורים  קציר לא אבל ׁשּיעבר 42חּטים, עד ואמר: ּפרׁש . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הרי - הּמחצלאֹות 43הּקיץ רב העם ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לעּׂשֹותם 44ׁשּבּמקצה  וענבים ּתאנים עליהם ׁשּמיּבׁשין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
נֹודר.46וצּמּוקים 45ּגרֹוגרֹות  ׁשל נדרֹו מקֹום לפי הּכל . ְְְְְְִִִִֵֶַֹ

.È עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?
להר  ועלה ׁשהּוא 47הּקיץ, מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מקֹום  ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע אם עּתה ִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבֹו
סֹומ הּוא ועליו ּבֹו, ּבזה 48ׁשּנדר ּכּיֹוצא ּכל וכן .49. ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

.‡È עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹוסר
ּכסלו  חדׁש ראׁש יּׂשראל ּבארץ ׁשהּוא הּגׁשמים, .50זמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּבין  גׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - הּגׁשמים זמן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּגיע
ּבמרחׁשון  עּׂשר מּׁשבעה גׁשמים ירדּו ואם ירדּו. -51לא ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

מּתר  זה הּגׁשמים 52הרי עד אמר: ואם אסּור 53. זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשנּיה  רביעה מּזמן ׁשּירדּו והּוא הּגׁשמים. ׁשּירדּו ,54עד ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

מּׁשלׁשה  לּה הּסמּוכין ּומקֹומֹות יּׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ואיל ּבמרחׁשון עד 55ועּׂשרים ואמר: ּפרׁש ואם . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הּפסח  ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - הּגׁשמים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיפסקּו
יּׂשראל  ּכמֹותּה56ּבארץ ׁשהם .57ּובּמקֹומֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

.·È ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמי
לי  נהנית אבי59מּכאן 58אּת לבית ּתלכי אם הּפסח ועד ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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שנה.28) חמישים של מחזור הבא.29)שהוא לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית החמישים אלא 30)ששנת נתכוון שלא
לשבט. הסמוך שני.31)לאדר אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף עד נתכוון "אדר 32)כי האומר: שם מאיר רבי כדעת

סתם". אדר כותב - הפסח.33)שני הווה.34)לפני שהוא זמן כל פסח 35)משמעו: כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. שבעה התורה בו זמנו.36)שקבעה הגיע כ 37)עד קבוע זמן להמשכו קבוע שאין זמן שאין בציר או קציר גון

השנים. ברכת לפי מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר, הקציר ימי להכניס 38)למשך הנודר בדעת שאין
יותר. ולא שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור עצמו שקוצרים 39)את לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן

ביד. השדה.41)סלים.40)אותן מן להכניסם שיתחילו עד אלא אסור אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: אף 42)ואפילו
חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא סתם קציר נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר פי יקפלו.43)על

פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד יבשות.45)מקום שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים
הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים להגיע.47)הפירות מקדים בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן

להיפך 48) הדין והוא בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי על אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר
שיתחילו 49)ולהקל. עד אלא אסור אינו הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא הורגלו נדרו במקום שאם

שעורים. קציר וזה 50)לקצור בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה הגשמים עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
ירדו שלא ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם עד שהוא שנדר ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל

כסלו. חודש ראש שזמנה השלישית בכירה.51)הרביעה בשנה הגשמים עונת אינם 52)שזוהי בפועל ירדו וכבר הואיל
שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע ואילך,53)גרועים שנייה מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

שניים. - רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" בשבעה 54)שלשון - מוקדמת) (בשנה "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה
משכיב  שהמטר שם על - רביעה כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים בשלושה - הבינונית במרחשון; עשר

רובע. רובץ: תרגום ומרביצו. הגשמים"55)העפר "עד ואמר: הואיל אסור, עדיין במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
זה  הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית הרביעה זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל. שנייה לרביעה כוונתו

הגשמים". "שיפסקו עד בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו אין כי כליל.56)מותר, הגשמים פסקו שאז
ובבל,57) מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל, ופירש בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ש"הכל  ט הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם לכן קודם מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
בי"ז  הוא ראשונה רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי על שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת: הגשמים את שואלים אין ולדבריו, מעכשיו.59)משלי.58)מרחשון,

mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּיד  לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - סּכֹות ועד ּגזרה 60מהּיֹום , ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֻ
ּתל מהּנה 61ׁשּמא הּוא והרי הּפסח לפני הלכה ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹוקה  זה הרי - הּפסח לפני הּפסח 62אֹותּה עבר אף 63. , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּתנאי  ׁשהל ּפי חּלין 64על לנהג אסּור זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ותהנה 65ּבנדרֹו ׁשּתל אּסּור 66ּולהּניחּה ּבּה נֹוהג אּלא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּנדר  ּכמֹו החג ּבאּסּור 67עד הּנדר ׁשּתלה ּפי על ואף , ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשעבר  אחר 68זמן הלכה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
לֹו69הּפסח  מּלהנֹות אסּורה אינּה -70. ֲִֵֵֶַַָָָ

.‚Èלּה החג 71אמר עד לי נהנית אּת ׁשאין ּתלכי 72: אם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּיד  להנֹות אסּורה - הּפסח עד אבי ואם 73לבית . ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

אֹותּה מהּנה ונמצא הּפסח לפני לֹוקה.74הלכה זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
החג  עד ּבהניתֹו אביה 75ואסּורה לבית ליל ּומּתרת . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

הּפסח  .76מּׁשהּגיע ִִִֶֶַַַ

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ּבת ‡. ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן

נדרי  ּבין נדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחת
הקּדׁש2אּסר  נדרי ּבֹודקין 3ּבין אֹותן.4- וׁשֹואלין אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָ

נדרּו מי לׁשם יֹודעין -5אם ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָ
הקּדׁש והקּדׁשן קּימים אין 6נדריהן - ידעּו לא ואם ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּכלּום  ּובדבריהם הּׁשנה 7ּבנדריהם ּכל ּבדיקה ּוצריכין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשלׁש8ּכּלּה ּוׁשנת לקטּנה, עּׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהּוא , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

לקטן. ְְֵֶָָעּׂשרה

זֹו·. ׁשנה ּבתחּלת הקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ,9ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אֹותן  נדר 10וׁשאלּו ונדרּו נדרן, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּכ ואחר ּבדיקה צריכין - זֹו ׁשנה ּבס ֹוף אפּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחר,
ּבתחּלת  יֹודעין ונמצאּו הֹואיל אֹומרין: ואין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַיתקּים.
ּכל  את אֹותן ּבֹודקין אּלא ּבדיקה; צריכין אין - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשנה

ּכּלּה הּזֹו .11הּׁשנה ַַָָָֻ

לׁשם ‚. אנּו יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף הּזה, הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ואין  נדר נדריהן אין - הקּדׁשנּו מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמי

הקּדׁש ׁשלׁש12הקּדׁשן ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ויֹום  ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעּׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו אין ׁשאמרּו: ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד,

קּימין  ּדבריהן - הקּדׁשנּו מי הקּדׁש13ּולׁשם והקּדׁשן , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכה.60) לא שעדיין פי על יחל.61)אף לא משום: למפרע עובר בעלה ועובר 62)ונמצא הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה, מהנה אם נדרו אותה.63)על והינה הפסח לפני שהלכה אחרי

הפסח.64) לפני להנהותה שלא עליה שהטיל הסוכות.65)העונש עד אביה לבית לילך לא שחילל 66)שהדירה מאחר
אותה  יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד אביה לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה נדרו
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר אמצעי כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי גם

יחל. לא על עוד לעבור שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, תלך.67)ובנדר הפסח,68)שלא לפני הנאה איסור
בנדרו. איסור לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה חילל 69)אין ולא נדרו, על עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא

תנאו. לו,70)את תיהנה שלא שנית לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך אסורה שעדיין פי על אף
הפסח. לפני הנהה ולא הראשונה, הכפייה על עבר ולא הפסח.71)הואיל תלך 73)הסוכות.72)לפני שמא גזירה

יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא הפסח ובהסכמתו.74)לפני תנאי.75)בידיו על עברה פי 76)שהרי על אף
הפסח  ומשהגיע הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי לילך אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
חג  עד לילך שלא הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג שלא לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר

ונגמר. הלך תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך להניחה בנדרו חולין לנהוג לו ואסור קטן 1)הסוכות,
ויתומה  יבם שומרת נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב מתי עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר

בנותיהם. נדרי בהפרת חכמים תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב המותרים 2)בחיי דברים לאכול עצמם על שאסרו
ה"א. פ"א, לעיל וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב כלשון שאינם 3)להם, בקרבן עצמם שחייבו

ה"ב). (שם לעיל וכמבואר עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון בו, צריך 5)חוקרים.4)חייבים שהנודר
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם לידור
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו: אמר קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא

נדרים". נדריך בני, צא לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא שאין 6)תתיגע, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת הבת ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
ונדרם  כגדולים הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
קיים, נדרו נדר מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו: קיבלו נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים,

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך וכמבואר שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין (נדה 7)אע"פ הם קטנים שהרי
ה"ב.8)שם). בסמוך לקטנה.9)כמבואר ואחתֿעשרה לקטן, נדרו.10)שתיםֿעשרה מי לשם ידעו נדה 11)אם

עד  בדיקה צריכה השנה בתחילת נבדקה שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים במשנה לשינוי בקשר שם,
להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים כגירסת ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם: רבינו וגירסת השנה. סוף

ויודעים 12)(רדב"ז). שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב, שבועות הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
ראש  קלות ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם, לעמוד אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה, טעם

א. סעיף רלג יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן (שאין 13)בשבועה". כשוטים נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
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נדרים  ּׂשערֹות 14ונדריהן ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על ואף .15. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
היא  מקֹום 16וזֹו ּבכל האמּורה נדרים .17עֹונת ְְְֲִִַָָָָָ

אף 18הֹואיל „. קּימין, נדריהן - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ
לכל  גדֹולים נעּׂשּו לא ועדין סימנין הביאּו ׁשּלא ּפי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹעל

ׁשהּמפלא  ּתֹורה, מּדברי זה ודבר לאיׁש19ּדבר. 20הּסמּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
נדר 21הקּדׁשֹו ונדרֹו קּימין,22הקּדׁש ׁשּנדריהן ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

עד  לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו נדרן חּללּו ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָָאם
ּׂשערֹות  ׁשּתי ויביאּו .23ׁשּיגּדילּו ְְְְִִֵֶַָָ

.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו
ּכמֹו24לֹוקה  הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהם מּׁשּום , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

.25ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.Â ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּמה

האב  ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? נדריה אֹו26אחד ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ

אפּלּו האב, ּברׁשּות היתה אם אבל הּבעל; ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָּברׁשּות
נערה  היא והרי מפר 27הגּדילה אביה וכל 28- נדריה ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

נדריה  ּכל ׁשּנאמר: ׁשמעֹו; ּביֹום ׁשּתּׁשבע ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָׁשבּועֹות
וגֹומר. אתּה אביה הניא ּכי וגֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹואסריה

.Ê ׁשּתבּגר עד מפר? אביה מתי אינֹו29ועד - ּבגרה . ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לּה אלמנה 30מפר ּכנדר ּוׁשבּועֹותיה נדריה ּכל והרי , ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וגֹומר. נפׁשּה על אסרה אׁשר ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּוגרּוׁשה,
.Á?ּוׁשבּועֹותיה אׁשּתֹו נדרי הּבעל מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּומאימתי

לחּפה  ויּגיע 31מּׁשּתּכנס ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם מפר והּוא . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
לידּה מּספק 32הּגט מגרׁשת היתה לּה33. יפר לא נתן 34- . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ּתנאי  על ּגט זמן 35לּה לאחר ּבּימים 36אֹו יפר לא - ְְְִֵֵַַַַַַָָָֹ
והרי 37ׁשּבינתים  ונּׂשאת ּבעלּה ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קּים  ּבּה38ּבעלּה ולא 39וכּיֹוצא הראׁשֹון הּבעל אין - ְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
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וברש"י). שם, נדה (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא שוטה ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם
יתירה 14) בינה הקב"ה שנתן מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן מהבן, להתבגר ממהרת הבת נמצאת

חייהן  להיות הזכר, משני פחותות נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה בפירוש ורבינו מבאיש". יותר באשה
ברוב". האיש מחיי ה"א).15)קצרים פ"ב, אישות, בהל' רבינו (לשון שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה

שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות, שתי כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה הרע"ב שדעת להעיר ויש
עדיין  שערות, שתי יביאו "אם האומר: שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות, שתי הביא לא "אם
שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על לוקה הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא ונראה, הם". קטנים
ורבינו  המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא שלא אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם, בדבריו וכמבואר

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל אחרי בזה אחתֿעשרה,16)נמשך בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על גם מוסב
ה"א. לעיל נבדקים"17)הנזכרים נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת שם: פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין

נדרה  י"ב לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא אלא אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע וכו'.
מיוחדת. נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר התחלת 18)קיים כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס

וכו'. נדרים עונת היא וזו במילים: המתחילה הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא זמן 19)הלכה. לפרק שהגיע מי
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות וי"ב הראוי לבן י"ג במלאות וזה נדר". יפליא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ שערות.20)לבת, שתי הביא לא שעדין גדול, לכלל הקדשו 21)סמוך ר"מ: בדפוס
נדריו 22)הקדש. להפליא, יודע שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד מה - יפליא כי "איש מו. נדה

אחת  שנה גדול, לכלל לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש יודע - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים".
הט"ו. פ"א, ערכין הל' לקמן והשוה י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם

מו:.23) בנדה וכמבואר שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין גדולים נעשים אינם הנהנה 24)כי כל כדין שם,
וכל  בשעריך... לאכול תוכל מ"לא ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה ומשלם שלוקה בזדון ההקדש מן

שם. כמבואר הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז) יב, (דברים תדור" אשר הקודמת,25)נדריך בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש הסמוך כמפורש 26)שהמופלא ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון

הכ"ה. בסמוך.27)לקמן חדשים 28)מפורש ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא שערות שתי משהביאה
ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת ככתוב 29)גמורים, ע. בנדרים משנה

שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה אביה" בית "בנעוריה יז) ל, עליה.30)(במדבר ביתו,31)יקום לתוך שיביאנה
) במשנה שנינו וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא הוא זה ויחוד עמה, מיפר ויתייחד הבעל "אין עג:) נדרים

הפרם". אישה נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש לרשותו", שתיכנס בידי 32)עד שלחו שאם
ו). ס"ק רלד ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע לא ועדיין ברשות 33)שליח גט לה שזרק כגון

הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו קרוב ספק כדעת 34)הרבים, עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
יכול  ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן כיון מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים: שם, החכמים

ה"א. פי"ב, לקמן כמבואר נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם תהיה 35)להפר, התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין לאחר 36)מגורשת, אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר

יום. עד.).37)שלשים (גיטין הסופית לתחולתו הגט נתינת מזה 38)שבין לצאת ודינה לפנינו חי בא הראשון שבעלה
ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ה"ז).39)ומזה, (שם בטל הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון
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נדריה  מפרין לאוין 40האחרֹון מחּיבי היתה .41צרי ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
מחּיבי  מּופרין 42לֹומר אּלּו הרי - נדריה והפר .43עּׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

.Ë מארסה עם 44נערה האב אּלא נדריה מפר אין - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
מּופר 45הּבעל  אינֹו - לבּדֹו האחד הפר ואם .46ּכאחד. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

- האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה לבּדֹו, הּבעל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהפר
לֹוקה  .47אינּה ֵָָ

.È ׁשּתּדר וכל אביה. לרׁשּות חזרה - הארּוס -48מת ְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹ
ׁשּתתארס  קדם ּכׁשהיה מפר אחר 49האב האב מת . ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מפר  הּבעל אין - מֹותֹו אחר ונדרה ׁשאין 50ׁשּנתארסה, ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אׁש נדרי מפר לחּפה הּבעל ׁשּתּכנס עד .51ּתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

.‡È ארּוסה ׁשמע 52נערה ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבּיֹום  ּבֹו לאחר ונתארסה ּבּיֹום, ּבֹו ונתּגרׁשה ,53ארּוסּה, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

נדריה  מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה - למאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאפּלּו

לרׁשּות  יצאתה ׁשּלא מּפני ראׁשֹון; ארּוס ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּנדרה
ׁשהיא  מּפני האב, ּברׁשּות היא ׁשעדין אחת, ׁשעה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעצמּה

.54נערה  ֲַָ
.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה הּנּׂשּואה האּׁשה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל

להפר  יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ;55וגרׁשּה ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנדרה  אחר עצמּה לרׁשּות יצאתה ּפי 56ׁשהרי על אף . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ויּצתה  הֹואיל ברׁשּותֹו, עּתה והיא ּברׁשּותֹו ְְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשּנדרה
נדריה  נתקּימּו - ּבינתים עצמּה .57לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
ימים, ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ׁשּנדרה  נדריה מפרין - האחרֹון והּבעל האב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשּיׁשמע
הארּוס  אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל הראׁשֹון, ארּוס ְְִִִֵַָָָָָָֹּבפני

.58הראׁשֹון  ִָ
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על 40) תתגנה שלא כדי אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם, פירשו צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה ה"ז.41)בעלה, פ"א, אישות בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון 42)כגון

כריתות  לחייבי בניגוד תופסין, הקידושין אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור ואדומי מצרי או גדול, לכהן בעולה
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן בהן תופסין קידושין וכן 43)שאין ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא

לכהן  גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות זוטא" ב"ספרי אמרו
אע"פ  ב"שניות" אבל שם. הדיבור בסוף ירתי, דלא כיון דיבורֿהמתחיל פט: ביבמות התוספות דברי והשווה וכו'. הדיוט"

כתובה...שא  לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם: בתוספתא אמרו ה"ו) פ"א, אישות (הל' סופרים מדברי אלא איסורן ין
ולפיכך  תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמים כי והטעם, נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי (בעלה) ואין

כריתות. חייבי כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה היפר ואפילו כלל, אישות דין להן אין ועדיין 44)ה"שניות" שנתקדשה
לחופה. נכנסה (במדבר 46)הארוס.45)לא לבתו אב בין לאשתו איש "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

הכתוב  אחת שבאשה להם, משמע שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה מאורסה לנערה מכאן - יז) ל,
כמודגש  מדבר, הכתוב ובנערה בה, שותפים ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים והבעל האב שרשות מדבר,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". בית "בנעוריה הפסוק: חצי 47)בסוף ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח. שם
סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט. שם הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא הנדר, מכל האיסור

לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר אם הארוס.48)הואֿהדין מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
להלן  כמבואר לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו ומת ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
השווה  במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז) ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז.
הארוס  כשמת השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים האירוסין שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי

שם. כמבואר הראשון, לארוס שנראו נדרים ואפילו לבדו, מיפר האב בשותפות"50)הראשון, אלא מיפר הארוס "שאין
שהיא  זמן כל אביה, בית בנעוריה שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו: ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב =

שם). (ר"ן אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה, מרשות תצא לא - "אחר 51)נערה התימנים: ובכת"י
שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל שאין ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי מיפר הבעל אין מותו,

מז.52) אות לעיל כמבואר שמעו, ביום לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא אין 53)ואילו למחר, נתארסה אם כי
הי"ז. פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול שמע 54)האב כשלא זה וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

גירשה  אם כי האחרון. הארוס בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה, ארוסה שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס
כלום, מועילה אביה הפרת אין ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס
לבדו  אביה יכול ושתק, מותו לפני נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה לא ואם הי"ז. להלן וכמבואר
שנאמר  עא. בנדרים כמבואר נדרה, מפירים האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז. להלן כמבואר לה, להפר
לה  להפר האחרון וארוסה אביה יכולים ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה לאיש תהיה היו "ואם

אחת,55)(כסףֿמשנה). שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז) להלן (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
להפר. יכול וכפי 56)אינו פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה בפעם שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם

עב.). שם בגמרא (כסףֿמשנה).57)שהוסברה לנישואיו שקדמו נדריה מיפר הבעל נידונים 58)ואין הגירושין אין
כמה  לאחר אפילו כשישמעו לה להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו שיש ידע לא שהרי הנדר, כהיקם
ליו"ד  הגר"א בביאור קדמו וכבר שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם עב. נדרים הש"ס כדברי ימים,
וכמבואר  שמיעה, ביום אלא הפרה שאין ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע אם אבל מה), ס"ק רלד



קי mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נדרים  ּׂשערֹות 14ונדריהן ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על ואף .15. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
היא  מקֹום 16וזֹו ּבכל האמּורה נדרים .17עֹונת ְְְֲִִַָָָָָ

אף 18הֹואיל „. קּימין, נדריהן - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ
לכל  גדֹולים נעּׂשּו לא ועדין סימנין הביאּו ׁשּלא ּפי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹעל

ׁשהּמפלא  ּתֹורה, מּדברי זה ודבר לאיׁש19ּדבר. 20הּסמּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
נדר 21הקּדׁשֹו ונדרֹו קּימין,22הקּדׁש ׁשּנדריהן ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

עד  לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו נדרן חּללּו ְְְְְֱִִִִִִֵֶַָָאם
ּׂשערֹות  ׁשּתי ויביאּו .23ׁשּיגּדילּו ְְְְִִֵֶַָָ

.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו
ּכמֹו24לֹוקה  הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהם מּׁשּום , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

.25ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.Â ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּמה

האב  ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? נדריה אֹו26אחד ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ

אפּלּו האב, ּברׁשּות היתה אם אבל הּבעל; ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָּברׁשּות
נערה  היא והרי מפר 27הגּדילה אביה וכל 28- נדריה ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

נדריה  ּכל ׁשּנאמר: ׁשמעֹו; ּביֹום ׁשּתּׁשבע ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָׁשבּועֹות
וגֹומר. אתּה אביה הניא ּכי וגֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹואסריה

.Ê ׁשּתבּגר עד מפר? אביה מתי אינֹו29ועד - ּבגרה . ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לּה אלמנה 30מפר ּכנדר ּוׁשבּועֹותיה נדריה ּכל והרי , ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וגֹומר. נפׁשּה על אסרה אׁשר ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּוגרּוׁשה,
.Á?ּוׁשבּועֹותיה אׁשּתֹו נדרי הּבעל מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּומאימתי

לחּפה  ויּגיע 31מּׁשּתּכנס ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם מפר והּוא . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
לידּה מּספק 32הּגט מגרׁשת היתה לּה33. יפר לא נתן 34- . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

ּתנאי  על ּגט זמן 35לּה לאחר ּבּימים 36אֹו יפר לא - ְְְִֵֵַַַַַַָָָֹ
והרי 37ׁשּבינתים  ונּׂשאת ּבעלּה ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קּים  ּבּה38ּבעלּה ולא 39וכּיֹוצא הראׁשֹון הּבעל אין - ְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וברש"י). שם, נדה (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא שוטה ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם
יתירה 14) בינה הקב"ה שנתן מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן מהבן, להתבגר ממהרת הבת נמצאת

חייהן  להיות הזכר, משני פחותות נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה בפירוש ורבינו מבאיש". יותר באשה
ברוב". האיש מחיי ה"א).15)קצרים פ"ב, אישות, בהל' רבינו (לשון שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה

שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות, שתי כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה הרע"ב שדעת להעיר ויש
עדיין  שערות, שתי יביאו "אם האומר: שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות, שתי הביא לא "אם
שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על לוקה הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא ונראה, הם". קטנים
ורבינו  המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא שלא אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם, בדבריו וכמבואר

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל אחרי בזה אחתֿעשרה,16)נמשך בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על גם מוסב
ה"א. לעיל נבדקים"17)הנזכרים נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת שם: פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין

נדרה  י"ב לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא אלא אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע וכו'.
מיוחדת. נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר התחלת 18)קיים כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס

וכו'. נדרים עונת היא וזו במילים: המתחילה הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא זמן 19)הלכה. לפרק שהגיע מי
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות וי"ב הראוי לבן י"ג במלאות וזה נדר". יפליא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ שערות.20)לבת, שתי הביא לא שעדין גדול, לכלל הקדשו 21)סמוך ר"מ: בדפוס
נדריו 22)הקדש. להפליא, יודע שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד מה - יפליא כי "איש מו. נדה

אחת  שנה גדול, לכלל לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש יודע - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים".
הט"ו. פ"א, ערכין הל' לקמן והשוה י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם

מו:.23) בנדה וכמבואר שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין גדולים נעשים אינם הנהנה 24)כי כל כדין שם,
וכל  בשעריך... לאכול תוכל מ"לא ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה ומשלם שלוקה בזדון ההקדש מן

שם. כמבואר הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז) יב, (דברים תדור" אשר הקודמת,25)נדריך בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש הסמוך כמפורש 26)שהמופלא ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון

הכ"ה. בסמוך.27)לקמן חדשים 28)מפורש ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא שערות שתי משהביאה
ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת ככתוב 29)גמורים, ע. בנדרים משנה

שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה אביה" בית "בנעוריה יז) ל, עליה.30)(במדבר ביתו,31)יקום לתוך שיביאנה
) במשנה שנינו וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא הוא זה ויחוד עמה, מיפר ויתייחד הבעל "אין עג:) נדרים

הפרם". אישה נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש לרשותו", שתיכנס בידי 32)עד שלחו שאם
ו). ס"ק רלד ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע לא ועדיין ברשות 33)שליח גט לה שזרק כגון

הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו קרוב ספק כדעת 34)הרבים, עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
יכול  ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן כיון מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים: שם, החכמים

ה"א. פי"ב, לקמן כמבואר נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם תהיה 35)להפר, התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין לאחר 36)מגורשת, אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר

יום. עד.).37)שלשים (גיטין הסופית לתחולתו הגט נתינת מזה 38)שבין לצאת ודינה לפנינו חי בא הראשון שבעלה
ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ה"ז).39)ומזה, (שם בטל הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון
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נדריה  מפרין לאוין 40האחרֹון מחּיבי היתה .41צרי ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
מחּיבי  מּופרין 42לֹומר אּלּו הרי - נדריה והפר .43עּׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

.Ë מארסה עם 44נערה האב אּלא נדריה מפר אין - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
מּופר 45הּבעל  אינֹו - לבּדֹו האחד הפר ואם .46ּכאחד. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

- האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה לבּדֹו, הּבעל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהפר
לֹוקה  .47אינּה ֵָָ

.È ׁשּתּדר וכל אביה. לרׁשּות חזרה - הארּוס -48מת ְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹ
ׁשּתתארס  קדם ּכׁשהיה מפר אחר 49האב האב מת . ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מפר  הּבעל אין - מֹותֹו אחר ונדרה ׁשאין 50ׁשּנתארסה, ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אׁש נדרי מפר לחּפה הּבעל ׁשּתּכנס עד .51ּתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

.‡È ארּוסה ׁשמע 52נערה ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבּיֹום  ּבֹו לאחר ונתארסה ּבּיֹום, ּבֹו ונתּגרׁשה ,53ארּוסּה, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

נדריה  מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה - למאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאפּלּו

לרׁשּות  יצאתה ׁשּלא מּפני ראׁשֹון; ארּוס ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּנדרה
ׁשהיא  מּפני האב, ּברׁשּות היא ׁשעדין אחת, ׁשעה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעצמּה

.54נערה  ֲַָ
.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה הּנּׂשּואה האּׁשה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל

להפר  יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ;55וגרׁשּה ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנדרה  אחר עצמּה לרׁשּות יצאתה ּפי 56ׁשהרי על אף . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ויּצתה  הֹואיל ברׁשּותֹו, עּתה והיא ּברׁשּותֹו ְְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשּנדרה
נדריה  נתקּימּו - ּבינתים עצמּה .57לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
ימים, ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ׁשּנדרה  נדריה מפרין - האחרֹון והּבעל האב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשּיׁשמע
הארּוס  אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל הראׁשֹון, ארּוס ְְִִִֵַָָָָָָֹּבפני

.58הראׁשֹון  ִָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על 40) תתגנה שלא כדי אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם, פירשו צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה ה"ז.41)בעלה, פ"א, אישות בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון 42)כגון

כריתות  לחייבי בניגוד תופסין, הקידושין אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור ואדומי מצרי או גדול, לכהן בעולה
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן בהן תופסין קידושין וכן 43)שאין ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא

לכהן  גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות זוטא" ב"ספרי אמרו
אע"פ  ב"שניות" אבל שם. הדיבור בסוף ירתי, דלא כיון דיבורֿהמתחיל פט: ביבמות התוספות דברי והשווה וכו'. הדיוט"

כתובה...שא  לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם: בתוספתא אמרו ה"ו) פ"א, אישות (הל' סופרים מדברי אלא איסורן ין
ולפיכך  תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמים כי והטעם, נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי (בעלה) ואין

כריתות. חייבי כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה היפר ואפילו כלל, אישות דין להן אין ועדיין 44)ה"שניות" שנתקדשה
לחופה. נכנסה (במדבר 46)הארוס.45)לא לבתו אב בין לאשתו איש "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

הכתוב  אחת שבאשה להם, משמע שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה מאורסה לנערה מכאן - יז) ל,
כמודגש  מדבר, הכתוב ובנערה בה, שותפים ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים והבעל האב שרשות מדבר,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". בית "בנעוריה הפסוק: חצי 47)בסוף ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח. שם
סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט. שם הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא הנדר, מכל האיסור

לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר אם הארוס.48)הואֿהדין מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
להלן  כמבואר לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו ומת ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
השווה  במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז) ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז.
הארוס  כשמת השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים האירוסין שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי

שם. כמבואר הראשון, לארוס שנראו נדרים ואפילו לבדו, מיפר האב בשותפות"50)הראשון, אלא מיפר הארוס "שאין
שהיא  זמן כל אביה, בית בנעוריה שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו: ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב =

שם). (ר"ן אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה, מרשות תצא לא - "אחר 51)נערה התימנים: ובכת"י
שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל שאין ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי מיפר הבעל אין מותו,

מז.52) אות לעיל כמבואר שמעו, ביום לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא אין 53)ואילו למחר, נתארסה אם כי
הי"ז. פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול שמע 54)האב כשלא זה וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

גירשה  אם כי האחרון. הארוס בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה, ארוסה שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס
כלום, מועילה אביה הפרת אין ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס
לבדו  אביה יכול ושתק, מותו לפני נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה לא ואם הי"ז. להלן וכמבואר
שנאמר  עא. בנדרים כמבואר נדרה, מפירים האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז. להלן כמבואר לה, להפר
לה  להפר האחרון וארוסה אביה יכולים ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה לאיש תהיה היו "ואם

אחת,55)(כסףֿמשנה). שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז) להלן (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
להפר. יכול וכפי 56)אינו פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה בפעם שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם

עב.). שם בגמרא (כסףֿמשנה).57)שהוסברה לנישואיו שקדמו נדריה מיפר הבעל נידונים 58)ואין הגירושין אין
כמה  לאחר אפילו כשישמעו לה להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו שיש ידע לא שהרי הנדר, כהיקם
ליו"ד  הגר"א בביאור קדמו וכבר שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם עב. נדרים הש"ס כדברי ימים,
וכמבואר  שמיעה, ביום אלא הפרה שאין ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע אם אבל מה), ס"ק רלד
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.„È והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנערה
ׁשּיׁשמע 59לּה קדם הארּוס ּומת ּבּיֹום 60, ּבֹו ונתארסה ,61, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

נדריה  מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה - למאה 62אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּיׁשמע  קדם ׁשּמת ראׁשֹון, ארּוס ּבפני .63ׁשּנדרה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

.ÂË ומת והפר ראׁשֹון ארּוס ׁשמע 64ׁשמע ּכ ואחר , ְְִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבּיֹום  ּבֹו לאחר ונתארסה הארּוס 65האב, עם אביה - ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

נדריה.66האחרֹון  מפרין ְְֲִֵֶַָָָ
.ÊË ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָֹׁשמע

והפר  הארּוס ּגם ׁשּׁשמע אֹו ׁשּׁשתק 67הארּוס, ּומת 68אֹו ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבּיֹום  נתרֹוקנה 69ּבֹו לאב 70- יכֹול 71רׁשּות והאב , ְְְְִַָָָָָָ

וקּים 72להפר  הארּוס ׁשמע ׁשּׁשמע 73. אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלאחריו  ּבּיֹום ּומת להפר 74וׁשתק יכֹול האב אין -75. ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

.ÊÈ אם ספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגרׁשּה

ׁשּיארס  האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ּכׁשתיקה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּגרּוׁשין
ּבּיֹום  ראׁשֹון 76ּבֹו ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו הּגרּוׁשין אֹו ,77, ְִִִֵֵֶַַָ

הּנדרים  נתקּימּו .78ׁשּכבר ְְְְִִֶַַָָ
.ÁÈ ׁשמע 79ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

האב  ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו לא 80הּבעל, - ֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
אחר  לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו לּבעל, רׁשּות ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָנתרֹוקנה

ּבׁשּתפּות  אּלא מפר הארּוס ׁשאין האב; .81מֹות ְֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
.ËÈ האב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס ;82ׁשמע ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ

והפר  האב ׁשּׁשמע ׁשּיׁשמע 83אֹו קדם הּבעל ּומת 84לּה, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לארּוס  ׁשּנראּו אּלּו, נדרים להפר יכֹול לבּדֹו האב אין -ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

האחרֹון 85ראׁשֹון  ארּוס ּבׁשּתפּות אּלא נתארסה 86, אם , ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻ
ּבּיֹום  ׁשּבארנּו87ּבֹו ּכמֹו ,88. ְְֵֶַַ

.Î עד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
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הט"ו. פי"ב, כך.59)לקמן ע"י נגרע הארוס של  חלקו ואפילו ה"ט, לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
הנדר.60) על כלל שמע לא שהרי לאביה, להורישו ראוי שאינו עד מאד, קלוש הארוס של שחלקו אם 61)נמצא כי

פי"ב, לקמן וכמבואר האב, שמוע ביום אלא מיפר הבעל שאין האחרון, הארוס עם להפר האב יוכל לא למחר, תתארס
נתרוקנה 62)הי"ז. הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא אם אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב אבל עא. נדרים

סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות נחלשה הבעל, בחיי והפר האב וקדם הואיל כי לאב", רשות
וכן  עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום ממלא הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי

להורישו 63)ברדב"ז). הוא וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע לאחר הארוס מת אם לומר צורך ואין
הי"א). לעיל (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס בימיו.64)לאב ההפרה כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה

אילו 65) אבל שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום הנדר ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר, התארסה אפילו אזי למחר, עד אביה שמע האב 66)לא אבל

יכול  "אין שאמרו: עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט להלן כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו
שמרוב  לירשו, יכול האב ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו. להפר יכול שאינו רבינו וסובר להפר".
כאמור  חי, הוא וכאילו הראשון מקום כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס עם אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי נראה וכן נט. אות ביום.67)לעיל קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
מפר  היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לו.לגלות גרמה שמיתתו אלא יום, באותו התימנים:70)לה בכת"י

לו  שהיתה זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו, מה כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
סח.). לנדרים (רא"ש סח.71)בה נדרים ליו"ד 72)ברייתא הגר"א (ביאור הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

זה  נדר היה ולא הואיל לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע כשלא הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד
סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו להוריש כדי בו אין הארוס, בחיי להפרה שאינו 74)אישר.73)ראוי דעתו גילה

קיומו. זהו - היפר ולא היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר שהרי בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה
שמעו,75) ביום אתמול האב היפר ואפילו סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב הפרת ואין הארוס, קיימו שהרי

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה לאחר מועילה, הפרתו ביום,76)אין בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). האב רשות נתרוקנה קודם 77)שהרי היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר יוכל שלא הארוס שיודע מכיון

ובר"ן). עא: (נדרים קיים כאילו זה הרי זו 78)הגירושין, שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה האב הפרת ואין
עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה ואפילו להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא נפשטה לא
הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה, ספק מכח

ארוסה.79) שעה.80)בהיותה באותה להפר ראוי שהיה אע"פ להפר, הספיק סח:).81)ולא (שם ובחייו האב עם
אינו  שאביה אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר: לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון

כ  אחר שתדור נדריה מיפר בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם שהנישואין קיים ה"ח, לעיל כמבואר נערה, היא ואפילו ך,
האב. מרשות הט"ו.82)מוציאים לעיל על 83)מבואר נגרע הבעל של חלקו ואפילו הנדר, את החליש הפרתו ועם

כך. ס.84)ידי אות לעיל וכמבואר השני, לארוס להורישו הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר צורך ואין
"נתרוקנה 85) כאן: אומרים אין ולפיכך לאב, ולהורישם להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו כיון עא. נדרים

לאב". הי"ד.86)רשות לעיל וכמבואר הראשון. מקום כממלא נידון האחרון הארוס למחר,87)שם. נתארסה אם כי
היום  הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום ההפרה כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה יוכל לא
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב שמע ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת עם

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל

mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לרׁשּותֹו מפר 89ׁשּנכנסה הּבעל ׁשאין להפר; יכֹול אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת, אחר ארּוסתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי

האב  ּבׁשּתפּות ׁשּמפר לפיכ90הּוא ּתלמידי 91. דר היה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּכל  לּה: אֹומר מרׁשּותֹו ּבּתֹו תצא ׁשּלא עד ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמים,

ה 92נדרים  ּביתי ּבתֹו מּופרין.ׁשּנדרּת הן רי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.‡Î לּה94הּבעל 93וכן אֹומר לרׁשּותֹו ּתּכנס ׁשּלא עד ,95: ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת נדרים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
מּופרין  הן הרי על 96ּביתי אף אׁשּתֹו נדרי מפר ׁשהּבעל . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אֹותם  ׁשמע ׁשּלא .97ּפי ִֶַָָֹ
.·Î הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי 98הל ׁשהלכּו אֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

מפרין  ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי עם ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהאב
הּבעל 99נדריה  לׁשלּוחי האב מסר ׁשלּוחי 100. ׁשּמסרּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יצאת  ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין - הּבעל לׁשלּוחי ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהאב
להפר 101מרׁשּותֹו יכֹול הּבעל ולא מפר 102, הּבעל ׁשאין , ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו103ּבּקֹודמין  ּכמֹו ,104. ְְְִֵֶַַ
.‚Î יבם מאמר 105ׁשֹומרת יבמּה ּבּה עּׂשה אפּלּו ,106, ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

אחת ואפּלּו ליבמה אחד יבמּתֹו107יבם נדרי מפר אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליה  ׁשּיבֹוא .108עד ֶֶַָָָ

.„Î לאחיו מארסה נערה יבמּתֹו -109היתה קּים ואביה ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֹ
ּכאחת  נדריה מפרים ואביה הּיבם האב 110אין אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּתּדר  ּכל ׁשּמפר הּוא הּיבם 111לבּדֹו ּבּה עּׂשה ואפּלּו . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קֹונה  הּמאמר ׁשאין מארסה; ּכנערה אינּה - ְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמאמר

ּגמּור  קנין ׁשּבארנּו112ּביבמּה ּכמֹו ,113. ְְְְִֵֶַַָָָָ
.‰Î אביה ׁשהּׂשיאּה אֹו114נערה ונתאלמנה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ּבחּיי  ּכיתֹומה זֹו הרי - הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָנתּגרׁשה
ׁשעדין 115האב  ּפי על ואף נדריה מפר אביה ואין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נערה  .116היא ֲִַָ
.ÂÎ אביה נדריה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָֹֹנערה

ׁשּבגרה  עד ּבחּיי 117ּובעלּה יתֹומה ׁשּנעּׂשית עד אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נדריה 118האב  הרי הּבעל 119- ואין יכֹול 120קּימים; ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

אביה  מרׁשּות יצאת ׁשהרי עּמֹו121להפר, מפר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הּבעל 122ּבׁשּתפּות  לרׁשּות נכנסה לא ועדין ,123. ְְְְֲִִִַַַַַָָֹֻ
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לו.89) ונשאת כמבואר 90)לחופה ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה, מרשות יצאה כבר ומשנשאת
ה"ח. אביה.91)לעיל מרשות משיצאה נשואיה, לאחר הפרה לה תועיל ולא שמעתי 92)הואיל שלא אלה אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, ובצדק,93)עליהם הקודמת, להלכה מחובר והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
לנדריה. תקנה אין הבעל הפרת בלי ת"ח.94)שהרי תלמידי 95)כשהוא "דרך רבינו: שכתב מה א"כ לומר. דרכו
בעלה. על וגם אביה על גם מוסב עב:96)חכמים" נדרים ממה 97)משנה גם שם. הגמרא בסוגיית כמבואר האב, וכן

מקום  שכל הגאונים, כשיטת ההלכה, היא שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר תמצא "אם עג. שם שאמרו
אין  לחרש) (פרט לשמוע שהראוי הי"ג, פי"ב לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר תמצא אם שאמרו:

בו. מעכבת בעלה.98)השמיעה לבית להביאה מרשותו 99)שבאו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו או שהאב עוד שכל
פט.). עמה.100)(נדרים הלך לבדו 101)ולא בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו אין ושוב לשלוחיו, כשמסרה

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה (רדב"ז). לה מסירתה.102)מיפר לפני שנדרה נישואיה.103)נדריה קודם שנדרה מה
שמסר 104) "הרי מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה אין והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל

כלומר, להפר" יכול אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב
שם. התוספות וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה להתייבם.105)לא לאחיו זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה

(לשון 106) מאמר" הנקרא וזהו בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי
ה"א). פ"ב, יבום בהל' זו,107)רבינו אלא להתייבם אחרות נשים שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין

זה. ליבם בהחלט זקוקה שהיא הבא 108)באופן (שזר ליבם גמורה היבמה "שאין עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה
ביום  "ואם בה: קורא אני ואין מיתה), חייב רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה כשם מיתה) יתחייב עליה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר - למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה יניא אישה שלא 109)שמוע המת,
לחופה. לכנסה המאורסה.110)הספיק נערה לעיל 111)כדין וכמבואר לגמרי, אביה לרשות וחזרה הארוס מת שהרי

שבמשנה  תדע, לאביה. רשות ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה שלא מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י.
זה  וכל בזה. שנסתפק כשם, דיבורֿהמתחיל עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר אביה יכול שלא הזכירו לא שם
לעולם  לרשותו חוזרת אינה אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה אבל לאחיו, מאורסה כשהיתה

הכ"ה. בסמוך כמבואר נערה, היא ביבמה 112)ואפילו קנין שאין חליצה, בגט אח"כ לפטרה או נדריה, להפר או ליורשה
בביאה. אלא התורה אח,113)מן באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב. ליבמות ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'

רחמנא". בה כתבה וביאה המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה לא אביה 114)והתורה מרשות יצאה
נדריה.115)לגמרי. להפרת אביה לרשות חוזרת פ"ג 116)ואינה אישות הל' והשווה שם. ובגמרא פט: בנדרים משנה

לעולם. בה רשות לאביה אין אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה אם "וכן מוציאה 117)הי"ב: ובגרות
ה"ז. לעיל כמבואר אביה, ארוסה.118)מרשות  עכשיו היא והרי נתקדשה , ושוב ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

אביה.119) בחיי יתומה שנעשתה לפני נדרה או בגרה, ועכשיו נערה, בהיותה האחרון.120)שנדרה עם 121)ארוסה
נישואיה. או לבדו.122)התבגרותה להפר הארוס ביד כח לרשות 123)ואין עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה. בשעה

אמרו  וכן שם). רבינו וכפירוש פט: נדרים (משנה ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל אין הבעל,
שם  בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו החזירה ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה א עמ' שם
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.„È והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנערה
ׁשּיׁשמע 59לּה קדם הארּוס ּומת ּבּיֹום 60, ּבֹו ונתארסה ,61, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

נדריה  מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה - למאה 62אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּיׁשמע  קדם ׁשּמת ראׁשֹון, ארּוס ּבפני .63ׁשּנדרה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

.ÂË ומת והפר ראׁשֹון ארּוס ׁשמע 64ׁשמע ּכ ואחר , ְְִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבּיֹום  ּבֹו לאחר ונתארסה הארּוס 65האב, עם אביה - ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

נדריה.66האחרֹון  מפרין ְְֲִֵֶַָָָ
.ÊË ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָֹׁשמע

והפר  הארּוס ּגם ׁשּׁשמע אֹו ׁשּׁשתק 67הארּוס, ּומת 68אֹו ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבּיֹום  נתרֹוקנה 69ּבֹו לאב 70- יכֹול 71רׁשּות והאב , ְְְְִַָָָָָָ

וקּים 72להפר  הארּוס ׁשמע ׁשּׁשמע 73. אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלאחריו  ּבּיֹום ּומת להפר 74וׁשתק יכֹול האב אין -75. ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

.ÊÈ אם ספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגרׁשּה

ׁשּיארס  האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ּכׁשתיקה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּגרּוׁשין
ּבּיֹום  ראׁשֹון 76ּבֹו ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו הּגרּוׁשין אֹו ,77, ְִִִֵֵֶַַָ

הּנדרים  נתקּימּו .78ׁשּכבר ְְְְִִֶַַָָ
.ÁÈ ׁשמע 79ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

האב  ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו לא 80הּבעל, - ֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
אחר  לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו לּבעל, רׁשּות ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָנתרֹוקנה

ּבׁשּתפּות  אּלא מפר הארּוס ׁשאין האב; .81מֹות ְֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
.ËÈ האב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס ;82ׁשמע ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ

והפר  האב ׁשּׁשמע ׁשּיׁשמע 83אֹו קדם הּבעל ּומת 84לּה, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לארּוס  ׁשּנראּו אּלּו, נדרים להפר יכֹול לבּדֹו האב אין -ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

האחרֹון 85ראׁשֹון  ארּוס ּבׁשּתפּות אּלא נתארסה 86, אם , ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻ
ּבּיֹום  ׁשּבארנּו87ּבֹו ּכמֹו ,88. ְְֵֶַַ

.Î עד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
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הט"ו. פי"ב, כך.59)לקמן ע"י נגרע הארוס של  חלקו ואפילו ה"ט, לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
הנדר.60) על כלל שמע לא שהרי לאביה, להורישו ראוי שאינו עד מאד, קלוש הארוס של שחלקו אם 61)נמצא כי

פי"ב, לקמן וכמבואר האב, שמוע ביום אלא מיפר הבעל שאין האחרון, הארוס עם להפר האב יוכל לא למחר, תתארס
נתרוקנה 62)הי"ז. הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא אם אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב אבל עא. נדרים

סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות נחלשה הבעל, בחיי והפר האב וקדם הואיל כי לאב", רשות
וכן  עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום ממלא הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי

להורישו 63)ברדב"ז). הוא וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע לאחר הארוס מת אם לומר צורך ואין
הי"א). לעיל (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס בימיו.64)לאב ההפרה כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה

אילו 65) אבל שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום הנדר ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר, התארסה אפילו אזי למחר, עד אביה שמע האב 66)לא אבל

יכול  "אין שאמרו: עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט להלן כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו
שמרוב  לירשו, יכול האב ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו. להפר יכול שאינו רבינו וסובר להפר".
כאמור  חי, הוא וכאילו הראשון מקום כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס עם אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי נראה וכן נט. אות ביום.67)לעיל קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
מפר  היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לו.לגלות גרמה שמיתתו אלא יום, באותו התימנים:70)לה בכת"י

לו  שהיתה זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו, מה כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
סח.). לנדרים (רא"ש סח.71)בה נדרים ליו"ד 72)ברייתא הגר"א (ביאור הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

זה  נדר היה ולא הואיל לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע כשלא הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד
סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו להוריש כדי בו אין הארוס, בחיי להפרה שאינו 74)אישר.73)ראוי דעתו גילה

קיומו. זהו - היפר ולא היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר שהרי בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה
שמעו,75) ביום אתמול האב היפר ואפילו סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב הפרת ואין הארוס, קיימו שהרי

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה לאחר מועילה, הפרתו ביום,76)אין בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). האב רשות נתרוקנה קודם 77)שהרי היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר יוכל שלא הארוס שיודע מכיון

ובר"ן). עא: (נדרים קיים כאילו זה הרי זו 78)הגירושין, שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה האב הפרת ואין
עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה ואפילו להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא נפשטה לא
הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה, ספק מכח

ארוסה.79) שעה.80)בהיותה באותה להפר ראוי שהיה אע"פ להפר, הספיק סח:).81)ולא (שם ובחייו האב עם
אינו  שאביה אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר: לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון

כ  אחר שתדור נדריה מיפר בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם שהנישואין קיים ה"ח, לעיל כמבואר נערה, היא ואפילו ך,
האב. מרשות הט"ו.82)מוציאים לעיל על 83)מבואר נגרע הבעל של חלקו ואפילו הנדר, את החליש הפרתו ועם

כך. ס.84)ידי אות לעיל וכמבואר השני, לארוס להורישו הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר צורך ואין
"נתרוקנה 85) כאן: אומרים אין ולפיכך לאב, ולהורישם להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו כיון עא. נדרים

לאב". הי"ד.86)רשות לעיל וכמבואר הראשון. מקום כממלא נידון האחרון הארוס למחר,87)שם. נתארסה אם כי
היום  הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום ההפרה כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה יוכל לא
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב שמע ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת עם

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל
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לרׁשּותֹו מפר 89ׁשּנכנסה הּבעל ׁשאין להפר; יכֹול אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת, אחר ארּוסתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי

האב  ּבׁשּתפּות ׁשּמפר לפיכ90הּוא ּתלמידי 91. דר היה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּכל  לּה: אֹומר מרׁשּותֹו ּבּתֹו תצא ׁשּלא עד ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמים,

ה 92נדרים  ּביתי ּבתֹו מּופרין.ׁשּנדרּת הן רי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.‡Î לּה94הּבעל 93וכן אֹומר לרׁשּותֹו ּתּכנס ׁשּלא עד ,95: ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת נדרים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
מּופרין  הן הרי על 96ּביתי אף אׁשּתֹו נדרי מפר ׁשהּבעל . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אֹותם  ׁשמע ׁשּלא .97ּפי ִֶַָָֹ
.·Î הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי 98הל ׁשהלכּו אֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

מפרין  ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי עם ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהאב
הּבעל 99נדריה  לׁשלּוחי האב מסר ׁשלּוחי 100. ׁשּמסרּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יצאת  ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין - הּבעל לׁשלּוחי ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהאב
להפר 101מרׁשּותֹו יכֹול הּבעל ולא מפר 102, הּבעל ׁשאין , ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו103ּבּקֹודמין  ּכמֹו ,104. ְְְִֵֶַַ
.‚Î יבם מאמר 105ׁשֹומרת יבמּה ּבּה עּׂשה אפּלּו ,106, ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

אחת ואפּלּו ליבמה אחד יבמּתֹו107יבם נדרי מפר אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליה  ׁשּיבֹוא .108עד ֶֶַָָָ

.„Î לאחיו מארסה נערה יבמּתֹו -109היתה קּים ואביה ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֹ
ּכאחת  נדריה מפרים ואביה הּיבם האב 110אין אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּתּדר  ּכל ׁשּמפר הּוא הּיבם 111לבּדֹו ּבּה עּׂשה ואפּלּו . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
קֹונה  הּמאמר ׁשאין מארסה; ּכנערה אינּה - ְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמאמר

ּגמּור  קנין ׁשּבארנּו112ּביבמּה ּכמֹו ,113. ְְְְִֵֶַַָָָָ
.‰Î אביה ׁשהּׂשיאּה אֹו114נערה ונתאלמנה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ּבחּיי  ּכיתֹומה זֹו הרי - הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָנתּגרׁשה
ׁשעדין 115האב  ּפי על ואף נדריה מפר אביה ואין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נערה  .116היא ֲִַָ
.ÂÎ אביה נדריה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָֹֹנערה

ׁשּבגרה  עד ּבחּיי 117ּובעלּה יתֹומה ׁשּנעּׂשית עד אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נדריה 118האב  הרי הּבעל 119- ואין יכֹול 120קּימים; ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

אביה  מרׁשּות יצאת ׁשהרי עּמֹו121להפר, מפר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
הּבעל 122ּבׁשּתפּות  לרׁשּות נכנסה לא ועדין ,123. ְְְְֲִִִַַַַַָָֹֻ
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לו.89) ונשאת כמבואר 90)לחופה ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה, מרשות יצאה כבר ומשנשאת
ה"ח. אביה.91)לעיל מרשות משיצאה נשואיה, לאחר הפרה לה תועיל ולא שמעתי 92)הואיל שלא אלה אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, ובצדק,93)עליהם הקודמת, להלכה מחובר והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
לנדריה. תקנה אין הבעל הפרת בלי ת"ח.94)שהרי תלמידי 95)כשהוא "דרך רבינו: שכתב מה א"כ לומר. דרכו
בעלה. על וגם אביה על גם מוסב עב:96)חכמים" נדרים ממה 97)משנה גם שם. הגמרא בסוגיית כמבואר האב, וכן

מקום  שכל הגאונים, כשיטת ההלכה, היא שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר תמצא "אם עג. שם שאמרו
אין  לחרש) (פרט לשמוע שהראוי הי"ג, פי"ב לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר תמצא אם שאמרו:

בו. מעכבת בעלה.98)השמיעה לבית להביאה מרשותו 99)שבאו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו או שהאב עוד שכל
פט.). עמה.100)(נדרים הלך לבדו 101)ולא בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו אין ושוב לשלוחיו, כשמסרה

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה (רדב"ז). לה מסירתה.102)מיפר לפני שנדרה נישואיה.103)נדריה קודם שנדרה מה
שמסר 104) "הרי מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה אין והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל

כלומר, להפר" יכול אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב
שם. התוספות וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה להתייבם.105)לא לאחיו זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה

(לשון 106) מאמר" הנקרא וזהו בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי
ה"א). פ"ב, יבום בהל' זו,107)רבינו אלא להתייבם אחרות נשים שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין

זה. ליבם בהחלט זקוקה שהיא הבא 108)באופן (שזר ליבם גמורה היבמה "שאין עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה
ביום  "ואם בה: קורא אני ואין מיתה), חייב רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה כשם מיתה) יתחייב עליה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר - למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה יניא אישה שלא 109)שמוע המת,
לחופה. לכנסה המאורסה.110)הספיק נערה לעיל 111)כדין וכמבואר לגמרי, אביה לרשות וחזרה הארוס מת שהרי

שבמשנה  תדע, לאביה. רשות ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה שלא מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י.
זה  וכל בזה. שנסתפק כשם, דיבורֿהמתחיל עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר אביה יכול שלא הזכירו לא שם
לעולם  לרשותו חוזרת אינה אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה אבל לאחיו, מאורסה כשהיתה

הכ"ה. בסמוך כמבואר נערה, היא ביבמה 112)ואפילו קנין שאין חליצה, בגט אח"כ לפטרה או נדריה, להפר או ליורשה
בביאה. אלא התורה אח,113)מן באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב. ליבמות ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'

רחמנא". בה כתבה וביאה המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה לא אביה 114)והתורה מרשות יצאה
נדריה.115)לגמרי. להפרת אביה לרשות חוזרת פ"ג 116)ואינה אישות הל' והשווה שם. ובגמרא פט: בנדרים משנה

לעולם. בה רשות לאביה אין אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה אם "וכן מוציאה 117)הי"ב: ובגרות
ה"ז. לעיל כמבואר אביה, ארוסה.118)מרשות  עכשיו היא והרי נתקדשה , ושוב ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

אביה.119) בחיי יתומה שנעשתה לפני נדרה או בגרה, ועכשיו נערה, בהיותה האחרון.120)שנדרה עם 121)ארוסה
נישואיה. או לבדו.122)התבגרותה להפר הארוס ביד כח לרשות 123)ואין עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה. בשעה

אמרו  וכן שם). רבינו וכפירוש פט: נדרים (משנה ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל אין הבעל,
שם  בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו החזירה ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה א עמ' שם
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עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ׁשמעֹו;‡. ּביֹום מפר האב והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

להפר  יכֹול אינֹו הּבעל אבל ואסריה. נדריה ּכל ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהן  אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאּלא
ׁשּלא  נדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, ׁשּבינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבדברים

לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשּנאמר: ּתתקּׁשט; ׁשּלא אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹּתכחל
ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה

עצמֹו אל מפר - נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ׁשהּנדרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלבינּה?
ולאחרים  מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו אחרים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָואל

מפר. ֵֵֵאינֹו
ותהיה ‚. לּה, מפר - ּבּׂשר לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכיצד?

ּתׁשמיׁש עליה אסרה לעֹולם. אדם ּכל עם לאכל ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמּתרת
מׁשּמׁשּתּו, ותהיה חלקֹו, יפר - ׁשּבעֹולם אדם ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ּכל  ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי - יגרׁשּנה אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָּוכׁשּימּות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹאדם.
ׁשהּוא „. עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול עּנּוי ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָאחד

הּבעל. מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו מרּבה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻלזמן
ׁשּלא ‰. אֹו הּיֹום, ּתרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכיצד?

ׁש אֹו הּיֹום, יין אם ּתׁשּתה וכן ּדבׁש; הּיֹום ּתאכל ּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹ
- הּיֹום רקמה ּתלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום ּתכחל ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹנדרה
אֹו רע מּמאכל נדרה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמפר.

יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמּמין
.Â אין ּובאחת עּנּוי לּה יׁש ּבאחת ּכּכרֹות, מּׁשתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָנדרה

ׁשאין  לזֹו מפר ואינֹו ּבּה, ׁשּמתעּנה לזֹו מפר - עּנּוי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָלּה
עּנּוי. ִָלּה

.Ê מּׁשּום יפר - זֹו מדינה ׁשל ּתאנים ּתאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה
להּטּפל  לֹו הּוא ּגדֹול ׁשעסק לבינּה; ׁשּבינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּדברים
גרׁשּה, אֹו מת אם ,לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
הרי  - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ׁשהביא ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו
ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; אסּורין ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

ְֵָלבינּה.
.Á ׁשאין ּפי על אף לּברּיֹות, להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש - ּבּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל
אסרה  אם וכן ּבלבד. מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכל  אֹו הּיהּודים [ּכל] ּכגֹון (כּלּה), אּמה על ְְֲִַַָָָָָָָֻֻהנאתּה

יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַָהּיׁשמעאלים
.Ë אסּורה ּתׁשמיׁשי הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָהאּׁשה

לאֹוסר  דֹומה? זה למה הא להפר. צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָעלי
הנאת  לּה: ׁשאֹומר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל על חברֹו ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּפרֹות
ׁשהּוא  מּפני ּכלּום; אמר לא - עלי אסּורה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּתׁשמיׁשי

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר לּה ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻמׁשעּבד
עלי  אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָאיׁשּות.
לׁשּמׁשּה; אסּור זה הרי - הפר לא ואם להפר. צרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ֲִִֵֶֶַָָָָָָָׁשאין
.È יהנה ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו לעֹוּׂשיהן, ידי יקּדׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאמרה:

ׁשּידיה  מּפני ידיה, ּבמעּׂשה נאסר אינֹו - ידיה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמעּׂשה
והחמץ  הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על ׁשאף לֹו. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמׁשעּבדין
לׁשעּבּוד  חּזּוק עּׂשּו חכמים הּׁשעּבּוד, מפקיעין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוההקּדׁש
מּדבריהם. ׁשהּוא מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבעל
אסּורה  ותהיה יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא צרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָאבל

לֹו. ֲַֹלחזר
.‡È ולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

נדרה: אם וכן להפר. יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָאחיו
וכּיֹוצא  ּבקר לפני ותבן ּבהמּת לפני מים אּתן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא
מּדברים  ואינם נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשאין אּלּו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבדברים
הרי  - ּבהן חּיבת ׁשהיא מּמלאכֹות ואינם לבינּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבינֹו

להפר. יכֹול אינֹו ְֵֵֶָָזה
.·È ולא חלּו לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש

אם  עלי אסּור הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? ּבהן. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנאסרה
לא  ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני למקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹאל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ולא ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהלכה
.‚È על אף מפרין. אינם - ׁשֹומעין ׁשאין הּבעל אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהאב

אין  לׁשמע הראּוי ׁשמען, ׁשּלא נדרים מפר ׁשהּבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּפי
ּבֹו. מעּכבת ְְֶֶַַָהּׁשמּועה

.„Èלֹו אין הּקטן ּבעל. ּבין אב ּבין מפר, אינֹו ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
נׁשיו  ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. ּבנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת.
.ÂË?ּכיצד לעת. מעת ואינּה הּיֹום, ּכל - נדרים ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָהפרת

וכל  הּלילה אֹותּה ּכל מפר הרי - ׁשני ליל ּבתחּלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָנדרה
אֹותֹו ּכל מפר - הּיֹום ּבתחּלת ׁשני ּביֹום נדרה ׁשני. ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָיֹום
עד  לּה הפר אם חׁשכה: עם הּיֹום ּבסֹוף נדרה ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּיֹום.
- ׁשחׁשכה עד לּה הפר לא ואם מּופר; - ּתחׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

להפר. יכֹול ְֵֵָָאינֹו
.ÊË,מלּמד יֹום'? אל 'מּיֹום ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה ְִֵֶֶֶַַַָָּומהּו

ּכמֹו הּיֹום, ּכל מפר וכן ּבּלילה נדרה אם ּבּלילה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמפר
האב  ׁשמע ּכ ואחר ימים ּכּמה וׁשהתה נדרה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבעת  נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר זה הרי - הּבעל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו, ּביֹום ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשמעּה;

.ÊÈ ּולאחר והפר, אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹנערה
מּופר. זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס ׁשמע ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָימים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלא  מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה ושוב אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו שמשנה עב.
לה). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א (ביאור האב בין 1)בשותפות ההבדל מפיר, שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

לצערה, כדי הבעל או האב שתיקת  בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים הפרת לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי
שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום

mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם  וגֹומר. ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא ואם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
ּביֹום  איׁשּה וׁשמע עליה, ּונדריה לאיׁש תהיה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָהיֹו
וׁשמע  האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא וגֹומר. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשמעֹו
הּדין  והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום מפר זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָהארּוס
האב  ׁשמע ימים ּכּמה ואחר והפר, ארּוס ׁשמע ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָאם
ׁשּבנערה  ּומּנין מּופר. ׁשאינֹו - ׁשמעֹו ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהפר
ואם  למּטה: אֹומר הּוא ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹמארסה
לּה והחריׁש איׁשּה וׁשמע וגֹומר, נדרה איׁשּה ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָּבית
ּכמֹו ארּוס, למעלה האמּור ׁשאיׁשּה מּכלל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָוגֹומר.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÁÈ ּפי על אף לצערּה, ּכדי וׁשתק הּבעל אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע

הפר  ולא הּיֹום ועבר הֹואיל נדרּה, לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹו האב לּה והפר נדרה נדריה. נתקּימּו - ּבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹולא
על  אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר ידעה לא והיא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּבעל,

ׁשּנתּכּונ  ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ּבזדֹון ה ׁשבּועתּה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
נאמר: זה ועל ּפטּורה. - ההּתר ונעּׂשה הֹואיל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָלאּסּור,
מּכת  אֹותּה ּומּכין אתּה. אביה הניא ּכי לּה, יסלח ְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוה'

לאּסּור. ׁשּנתּכּונה מּפני ְְְְְִִִֵֶַַָמרּדּות,
.ËÈאֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹנדרה

זֹו הרי - לּה והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעלּה,
ואם  מלקּות, - מלקּות אם ּבֹו; ׁשעברה ּדבר על ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָחּיבת

קרּבן. - ְְָָָָקרּבן
.Î לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע

ידע  לא אבל להפר להם ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, לּבעל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאֹו
יפר. זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי זה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנדר

ׁשמּועתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו ידיעתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָּוׁשעת
הּיֹום. ּכל ְֵַָָויפר

.‡Î ּדעת על לּה והפר ּבּתֹו, ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
ּבקרּבן, ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
ּדעת  על לּה והפר ּבענבים, עצמּה] [ׁשאסרה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָוסבּור
ּולהפר  לחזר צרי - ּבענבים [עצמּה] לאסר ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנדרה
הּנדר  ּולׁשם הּזאת הּנֹודרת לׁשם והּנֹודרת הּנדר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹּכׁשּידע
עצמּה. לּנֹודרת - אתּה אביה הניא לא ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּזה.
נדר  זה אי ׁשּידע עד - נדרּה את אביה וׁשמע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואֹומר:

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ויׁש ְְְְִֵֵַָָָָָנדרה.

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקּים ‡. אֹו אדם ּבכל 2מפר ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ

צריכה 3לׁשֹון  האּׁשה ׁשאין מּכרת; ׁשאינּה ּפי על ואף , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּקּיּום  אֹו ההפרה .4לׁשמע ְֲִִַַַָָֹ

זה ·. נדר אין אֹו ּבטל, אֹו מּופר, אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
ּבין 5ּכלּום  מעּקרֹו. הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לאחריה  ּבין אפׁשי 6ּבפניה אי לּה: אמר אם אבל .7 ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הפר 8ׁשּתּדרי  לא זה הרי - נדר ּכאן אין אֹו האֹומר 9, וכן . ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

לי ׁשרּוי אֹו ,לי מּתר אֹו ,לי מחּול לבּתֹו: אֹו ,10לאׁשּתֹו ְְְִִִִִָָָֻ
והּבעל  האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכל

ּומפרֹו11מּתיר  מּתחּלתֹו הּנדר עֹוקר אּלא החכם, .12ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נדרים,1) בהפרת שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול שבין ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד
ודין  בלב הנדר הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר בהפרה שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר

ומשובח. לזריז נחשב הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הסכמתו.2)הפרתו את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
הפר. לשון באיזו הקפדה אין ומעתה פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה הרי 4)נדרה בלב קיימו שאפילו

הקיום. לשון על להקפיד אין בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. כלום".5)זה אמר לא נדר זה "אין שנינו:
כאן  אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל שיש אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את סותר זה ולכאורה
שהוא  לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו, כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא ולפיכך נדר,

בפניה".6)מבטלו. שלא בין בפניה "בין התימנים: יד רוצה.7)בכתב לנדרים 8)איני וכוונתו עבר, במקום עתיד
נדרה. ברורה.9)שכבר הפרה לשון זו חכם.10)שאין ידי על נדר התרת של ונימוק.11)לשונות טעם ידי על הנדר

הבעל 12) ואילו ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו שמשמעם, מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא
כמבואר  מעיקרו הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר הבעל אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר
מומים  בה שאין מנת על  מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה שאין מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת

מקודש  אינה וריפאה רופא אצל והלכה מומים בה אינו והיו ורופא מעיקרו, הנדר את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
החכם  התרת בין חילוק שיש מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר שהחכם הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא
אלא  בתורה, מפורש אינו חכם היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר [=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת
הפר  "ואם מפורש: שכתבה התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו מועט, רמז על נשען באוויר פורח
שלא  ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר שהבעל רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר ולא וכו' יפרנו" "ואישּה יפר"
ה"כסף  ומרן עונש. ללא כליל מבטלו לא אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש. רושם, שום בו נשאר
שתצטער  נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את ששואל חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם מתרץ: משנה"
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר, שהנודר ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או כך, כל
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
(מכאן  לבטלו הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו: עוקרו הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל



קה mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ׁשמעֹו;‡. ּביֹום מפר האב והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

להפר  יכֹול אינֹו הּבעל אבל ואסריה. נדריה ּכל ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהן  אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאּלא
ׁשּלא  נדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, ׁשּבינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבדברים

לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשּנאמר: ּתתקּׁשט; ׁשּלא אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹּתכחל
ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה

עצמֹו אל מפר - נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ׁשהּנדרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלבינּה?
ולאחרים  מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו אחרים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָואל

מפר. ֵֵֵאינֹו
ותהיה ‚. לּה, מפר - ּבּׂשר לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכיצד?

ּתׁשמיׁש עליה אסרה לעֹולם. אדם ּכל עם לאכל ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמּתרת
מׁשּמׁשּתּו, ותהיה חלקֹו, יפר - ׁשּבעֹולם אדם ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ּכל  ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי - יגרׁשּנה אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָּוכׁשּימּות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹאדם.
ׁשהּוא „. עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול עּנּוי ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָאחד

הּבעל. מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו מרּבה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻלזמן
ׁשּלא ‰. אֹו הּיֹום, ּתרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכיצד?

ׁש אֹו הּיֹום, יין אם ּתׁשּתה וכן ּדבׁש; הּיֹום ּתאכל ּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹ
- הּיֹום רקמה ּתלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום ּתכחל ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹנדרה
אֹו רע מּמאכל נדרה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמפר.

יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמּמין
.Â אין ּובאחת עּנּוי לּה יׁש ּבאחת ּכּכרֹות, מּׁשתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָנדרה

ׁשאין  לזֹו מפר ואינֹו ּבּה, ׁשּמתעּנה לזֹו מפר - עּנּוי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָלּה
עּנּוי. ִָלּה

.Ê מּׁשּום יפר - זֹו מדינה ׁשל ּתאנים ּתאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה
להּטּפל  לֹו הּוא ּגדֹול ׁשעסק לבינּה; ׁשּבינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּדברים
גרׁשּה, אֹו מת אם ,לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
הרי  - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ׁשהביא ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו
ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; אסּורין ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

ְֵָלבינּה.
.Á ׁשאין ּפי על אף לּברּיֹות, להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש - ּבּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל
אסרה  אם וכן ּבלבד. מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכל  אֹו הּיהּודים [ּכל] ּכגֹון (כּלּה), אּמה על ְְֲִַַָָָָָָָֻֻהנאתּה

יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַָהּיׁשמעאלים
.Ë אסּורה ּתׁשמיׁשי הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָהאּׁשה

לאֹוסר  דֹומה? זה למה הא להפר. צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָעלי
הנאת  לּה: ׁשאֹומר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל על חברֹו ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּפרֹות
ׁשהּוא  מּפני ּכלּום; אמר לא - עלי אסּורה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּתׁשמיׁשי

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר לּה ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻמׁשעּבד
עלי  אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָאיׁשּות.
לׁשּמׁשּה; אסּור זה הרי - הפר לא ואם להפר. צרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ֲִִֵֶֶַָָָָָָָׁשאין
.È יהנה ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו לעֹוּׂשיהן, ידי יקּדׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאמרה:

ׁשּידיה  מּפני ידיה, ּבמעּׂשה נאסר אינֹו - ידיה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמעּׂשה
והחמץ  הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על ׁשאף לֹו. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמׁשעּבדין
לׁשעּבּוד  חּזּוק עּׂשּו חכמים הּׁשעּבּוד, מפקיעין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוההקּדׁש
מּדבריהם. ׁשהּוא מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבעל
אסּורה  ותהיה יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא צרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָאבל

לֹו. ֲַֹלחזר
.‡È ולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

נדרה: אם וכן להפר. יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָאחיו
וכּיֹוצא  ּבקר לפני ותבן ּבהמּת לפני מים אּתן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא
מּדברים  ואינם נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשאין אּלּו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבדברים
הרי  - ּבהן חּיבת ׁשהיא מּמלאכֹות ואינם לבינּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבינֹו

להפר. יכֹול אינֹו ְֵֵֶָָזה
.·È ולא חלּו לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש

אם  עלי אסּור הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? ּבהן. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנאסרה
לא  ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני למקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹאל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ולא ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהלכה
.‚È על אף מפרין. אינם - ׁשֹומעין ׁשאין הּבעל אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהאב

אין  לׁשמע הראּוי ׁשמען, ׁשּלא נדרים מפר ׁשהּבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּפי
ּבֹו. מעּכבת ְְֶֶַַָהּׁשמּועה

.„Èלֹו אין הּקטן ּבעל. ּבין אב ּבין מפר, אינֹו ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
נׁשיו  ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. ּבנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת.
.ÂË?ּכיצד לעת. מעת ואינּה הּיֹום, ּכל - נדרים ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָהפרת

וכל  הּלילה אֹותּה ּכל מפר הרי - ׁשני ליל ּבתחּלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָנדרה
אֹותֹו ּכל מפר - הּיֹום ּבתחּלת ׁשני ּביֹום נדרה ׁשני. ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָיֹום
עד  לּה הפר אם חׁשכה: עם הּיֹום ּבסֹוף נדרה ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּיֹום.
- ׁשחׁשכה עד לּה הפר לא ואם מּופר; - ּתחׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

להפר. יכֹול ְֵֵָָאינֹו
.ÊË,מלּמד יֹום'? אל 'מּיֹום ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה ְִֵֶֶֶַַַָָּומהּו

ּכמֹו הּיֹום, ּכל מפר וכן ּבּלילה נדרה אם ּבּלילה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמפר
האב  ׁשמע ּכ ואחר ימים ּכּמה וׁשהתה נדרה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבעת  נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר זה הרי - הּבעל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו, ּביֹום ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשמעּה;

.ÊÈ ּולאחר והפר, אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹנערה
מּופר. זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס ׁשמע ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָימים
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלא  מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה ושוב אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו שמשנה עב.
לה). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א (ביאור האב בין 1)בשותפות ההבדל מפיר, שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

לצערה, כדי הבעל או האב שתיקת  בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים הפרת לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי
שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום

mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם  וגֹומר. ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא ואם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
ּביֹום  איׁשּה וׁשמע עליה, ּונדריה לאיׁש תהיה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָהיֹו
וׁשמע  האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא וגֹומר. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשמעֹו
הּדין  והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום מפר זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָהארּוס
האב  ׁשמע ימים ּכּמה ואחר והפר, ארּוס ׁשמע ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָאם
ׁשּבנערה  ּומּנין מּופר. ׁשאינֹו - ׁשמעֹו ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהפר
ואם  למּטה: אֹומר הּוא ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹמארסה
לּה והחריׁש איׁשּה וׁשמע וגֹומר, נדרה איׁשּה ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָּבית
ּכמֹו ארּוס, למעלה האמּור ׁשאיׁשּה מּכלל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָוגֹומר.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÁÈ ּפי על אף לצערּה, ּכדי וׁשתק הּבעל אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע

הפר  ולא הּיֹום ועבר הֹואיל נדרּה, לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹו האב לּה והפר נדרה נדריה. נתקּימּו - ּבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹולא
על  אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר ידעה לא והיא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּבעל,

ׁשּנתּכּונ  ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ּבזדֹון ה ׁשבּועתּה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
נאמר: זה ועל ּפטּורה. - ההּתר ונעּׂשה הֹואיל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָלאּסּור,
מּכת  אֹותּה ּומּכין אתּה. אביה הניא ּכי לּה, יסלח ְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוה'

לאּסּור. ׁשּנתּכּונה מּפני ְְְְְִִִֵֶַַָמרּדּות,
.ËÈאֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹנדרה

זֹו הרי - לּה והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעלּה,
ואם  מלקּות, - מלקּות אם ּבֹו; ׁשעברה ּדבר על ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָחּיבת

קרּבן. - ְְָָָָקרּבן
.Î לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע

ידע  לא אבל להפר להם ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, לּבעל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאֹו
יפר. זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי זה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנדר

ׁשמּועתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו ידיעתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָּוׁשעת
הּיֹום. ּכל ְֵַָָויפר

.‡Î ּדעת על לּה והפר ּבּתֹו, ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
ּבקרּבן, ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
ּדעת  על לּה והפר ּבענבים, עצמּה] [ׁשאסרה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָוסבּור
ּולהפר  לחזר צרי - ּבענבים [עצמּה] לאסר ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנדרה
הּנדר  ּולׁשם הּזאת הּנֹודרת לׁשם והּנֹודרת הּנדר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹּכׁשּידע
עצמּה. לּנֹודרת - אתּה אביה הניא לא ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּזה.
נדר  זה אי ׁשּידע עד - נדרּה את אביה וׁשמע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואֹומר:

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ויׁש ְְְְִֵֵַָָָָָנדרה.

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקּים ‡. אֹו אדם ּבכל 2מפר ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ

צריכה 3לׁשֹון  האּׁשה ׁשאין מּכרת; ׁשאינּה ּפי על ואף , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּקּיּום  אֹו ההפרה .4לׁשמע ְֲִִַַַָָֹ

זה ·. נדר אין אֹו ּבטל, אֹו מּופר, אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
ּבין 5ּכלּום  מעּקרֹו. הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לאחריה  ּבין אפׁשי 6ּבפניה אי לּה: אמר אם אבל .7 ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הפר 8ׁשּתּדרי  לא זה הרי - נדר ּכאן אין אֹו האֹומר 9, וכן . ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

לי ׁשרּוי אֹו ,לי מּתר אֹו ,לי מחּול לבּתֹו: אֹו ,10לאׁשּתֹו ְְְִִִִִָָָֻ
והּבעל  האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכל

ּומפרֹו11מּתיר  מּתחּלתֹו הּנדר עֹוקר אּלא החכם, .12ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
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נדרים,1) בהפרת שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול שבין ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד
ודין  בלב הנדר הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר בהפרה שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר

ומשובח. לזריז נחשב הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הסכמתו.2)הפרתו את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
הפר. לשון באיזו הקפדה אין ומעתה פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה הרי 4)נדרה בלב קיימו שאפילו

הקיום. לשון על להקפיד אין בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. כלום".5)זה אמר לא נדר זה "אין שנינו:
כאן  אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל שיש אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את סותר זה ולכאורה
שהוא  לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו, כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא ולפיכך נדר,

בפניה".6)מבטלו. שלא בין בפניה "בין התימנים: יד רוצה.7)בכתב לנדרים 8)איני וכוונתו עבר, במקום עתיד
נדרה. ברורה.9)שכבר הפרה לשון זו חכם.10)שאין ידי על נדר התרת של ונימוק.11)לשונות טעם ידי על הנדר

הבעל 12) ואילו ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו שמשמעם, מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא
כמבואר  מעיקרו הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר הבעל אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר
מומים  בה שאין מנת על  מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה שאין מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת

מקודש  אינה וריפאה רופא אצל והלכה מומים בה אינו והיו ורופא מעיקרו, הנדר את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
החכם  התרת בין חילוק שיש מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר שהחכם הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא
אלא  בתורה, מפורש אינו חכם היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר [=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת
הפר  "ואם מפורש: שכתבה התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו מועט, רמז על נשען באוויר פורח
שלא  ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר שהבעל רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר ולא וכו' יפרנו" "ואישּה יפר"
ה"כסף  ומרן עונש. ללא כליל מבטלו לא אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש. רושם, שום בו נשאר
שתצטער  נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את ששואל חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם מתרץ: משנה"
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר, שהנודר ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או כך, כל
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
(מכאן  לבטלו הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו: עוקרו הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
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ליכי ‚. קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? יפה 13וכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,מּדיר הייתי נדרּת לא אּלּו אֹו ,ּכמֹות אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת,

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל
לֹומר „. צרי אינֹו - ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל

הּנדרים.14ּכלּום  ּכל ונתּבּטלּו , ְְְְְִִַַָָ
ׁשאסרה ‰. ּדבר לעּׂשֹות אֹותּה ׁשּיכף הּבּטּול? ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹּומהּו

לּה15אֹותֹו מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה אבל .16 ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עֹוּׂשה. אינּה - רצתה ואם עֹוּׂשה, - רצתה אם ְְְִִִֵַָָָָָָָָּומּניחּה,

.Â,ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּתאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
ל מּופר לּה: לאכל 17ואמר ּומּתרת הפר, זה הרי - ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ

טלי  ואכלי, טלי לּה: ואמר לּה, ונתן נטל ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָולׁשּתֹות.
מאליו  ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי - .18ּוׁשתי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê להֹוציא צרי - אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי ְְְִִִִִֵֵֵַָהּמפר
מּופר 19ּבּׂשפתיו  אינֹו - ּבלּבֹו הפר ואם אבל 20. . ְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

מבּטל  אּלא ּבּׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמבּטל
לעּׂשֹות  אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבין 21ּבלּבֹו עּׂשתה ּבין . ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

הּנדר  ּבטל - עּׂשתה .22לא ְֵֶֶַָָָֹ
.Á הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ׁשּלא 23מפרין ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

הּׁשּבת  24לצרּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת לּה יאמר ולא . ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּבחֹול  טלי 25ׁשאֹומר לּה: ואֹומר ּבלּבֹו מבּטל אּלא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ּוׁשתי  טלי ּבזה.26אכלי, וכּיֹוצא , ְְְְִִִִֵֶַָ

.Ë ׁשּתּדרי הּנדרים ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָהאֹומר
הרי 27מּכאן  אֹו קּימין הן הרי ּפלֹוני ממקֹום ׁשאבֹוא ועד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּכלּום  אמר לא - מּופרין לּה28הן להפר ׁשליח עּׂשה .29 ְְִִֵֵַַָָָָָָָֹ
יקימּנּו איׁשּה ׁשּנאמר: ּכלּום; אינֹו - לּה לקּים  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו

יפרּנּו ּבׁשלּוחֹו30ואיׁשּה ולא ּבעצמֹו - האב וכן .31. ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
.È ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסרה

ׁשאמרה  ּבין הּמין ּבכל עצמּה ׁשאסרה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשבּועה,
אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים אּלּו, וענבים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָּתאנים
ּומה  קּים, ּׁשּקּים מה - לּתאנים והפר לענבים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּקּים
ּבהפרה: אֹומרין ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּופר. ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשהפר
ׁשאֹומרין  ּכדר ּכּלֹו, הּופר - מקצתֹו ׁשהּופר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֻנדר

.32ּבהּתרה  ְַָָ
.‡Èעצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו ׁשּנדרה -33מי ּבנדרּה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

לּה קּים ׁשהרי להפר, יכֹול ה 34אינֹו נדר והתּפיסה . ּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּבנדרֹו ׁשּלּה35עצמּה את מפר קּים 36- וׁשּלֹו ,37. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרין ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְְֲִִִִִֵֵַַָָּכיצד?
'ואני' אמר 38ואמר נזירים. ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מאשתו  חרטה ושמיעת הנמקה ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה: שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא)
מופר.14)לך.13)הנודרת. אינו בליבו הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך  למפר, דבר 15)בניגוד לאכול לה שנותן ָ

כלום. לה אומר ואינו ממנו, לך.16)שנדרה מופר לה: כלום.17)שאומר זה נדר אין או בטל, לה: שאמר אף 18)או
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי לך.19)על מופר לה: הנדר,20)לומר קיום זה הרי שמעו ביום שתק שאם כיוון,

שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו להוציא צריך להפר כשרוצה בהכרח לאכול 21)הרי לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי מוציאו זה ומעשה ממנו. שנדרה מיוסד 22)דבר וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר ביטול נמצא

בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו בטל והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים הברייתא דברי על
שום  ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד ולדעת בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא שהביטול הרי
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם והפרה ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה, את לכוף דרך
דרך  בליבו ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא כדרך לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
שהוא  מבעבדים בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם כי להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה,
ממש  לכופה לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה
בדיבור. אלא זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה בין לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול,
ואין  הנדר, בהפרת רצונו את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה אוכל בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי

מזו. יותר מפורשת הפרה מתכשיטין.23)לך או מאכילה שנדרה לא 24)כגון שוב שמעו ביום היום לה יפר לא שאם
שבת. לצורך הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל שבת. למוצאי לה להפר לשנות 25)יוכל צריך כי

בחול. מדרכו אמירתו 26)בשבת מועילה הייתה לא אחרת, כי בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול אלא בשבת, מכאן.27)אפילו שאצא שעה נדרים 28)מאותה כי

בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי כי בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו לא שעדיין
שלא  נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו נדרים הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין הדין והוא
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא את - יפרנו" ואישה  יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל באו

היפר. לכלל בא לא עדיין) לה".29)חל הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר נדרה, שכבר אף 30)נדרים
ולא  הבעל שדווקא יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה כאן כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על

השליח.31)השליח. ולא אביה אותה" אביה הניא והואיל 32)"כי מעיקרו, טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא בדעתו היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר

באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר כמותך.33)מה אני גם גרוע 34)שאמר: זה ואין לנדרה שמסכים רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו "ואני".35)מקיום לנדרו: דיבור כדי בתוך נדרה.36)שאמרה לקיים שרוצה דעתו גילה לא שהרי

בנדרה.37) תלוי נדרו ומפר 38)שאין חוזר הקמתו, על לחכם ישאל אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון

mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מפר  - 'ואני' ואמרה היא וׁשמעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָהּוא
קּים 39לּה וׁשּלֹו ּבזה.40, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֶֶַַָָָֹ

.‚Èּכמֹותֹו והּדירּה לעצמֹו, ּבלּבֹו41נדר וגמר ,42 ְְְְְְִִִַַַָָָ
אמן  ואמרה להפר 43להּדירּה, יכֹול אינֹו זה הרי ואם 44- . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאמר  ּכמֹו ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה ּדר והּדירּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנדר,
אמן  ואמרה לא? אֹו ּכמֹותי להיֹות זה ּבנדר התרצי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹלּה:

לּה מפר זה הרי -45. ֲֵֵֵֶָ
.„È נזירה ואּת ּכלֹומר, ואּת, נזיר הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?

להפר  יכֹול אינֹו - אמן ואמרה לּה:46ּכמֹותי, אמר . ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָ
ואמרה  ּכמֹותי? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהריני

יפר  זה הרי - לּה47אמן הפר ואם ׁשּזה 48. ּבטל; ׁשּלֹו - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ואּתה, נזירה הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. נדרֹו ׁשּתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָּכמי

להפר ואמר  יכֹול אינֹו - ּבזה.49אמן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, 50האּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר
חּיב  עצמֹו ׁשהתּפיס וזה .51מּופר, ְְְִִֶֶַַָָ

.ÊË:ואמרה אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ּבתֹו ונּׂשאת יֹום, ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ה ּבּׂשר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָהרי
היא  הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבּׁשעה ּפי על אף יֹום, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשלׁשים
לא  הּנדר ׁשּבׁשעת להפר; יכֹול אינֹו - הּבעל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּברׁשּות
ּוגרּוׁשה  אלמנה ונדר נאמר: זה ועל ּברׁשּותֹו. ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

הּנדר 52וגֹומר  ּבׁשעת לֹו מארסת היתה ואפּלּו ׁשאין 53. ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּקֹודמין  מפר ׁשּבארנּו.54הּבעל ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַַַ

.ÊÈ לאחר עליה אסּור הּבּׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה
והפר  יֹום, ׁשלׁשים לאחר נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשלׁשים
ּפי  על אף יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו גרׁשּה אֹו ומת ּבעלּה, ְְְְִִֵֵַַַָָָָלּה
אלמנה  אֹו גרּוׁשה היא הרי לחּול לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבּׁשעה

זה  נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת; זֹו הרי -55. ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈ ּביין אסּורה הריני ׁשאמרה: גרּוׁשה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאלמנה

להפר 56ּכׁשאּנּׂשא  יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת אמרה 57, . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכׁשאתּגרש  ּבבּׂשר אסּורה הריני ּבעלּה: ּתחת -58והיא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּתרת  ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש מפר, הּבעל .59הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
.ËÈּבלּבֹו קּים 60המקּים זה הרי -61- ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מּופר, הרי 62אינֹו - ּבלּבֹו הפר אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
לחזר  יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; לחזר יכֹול ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹזה

יהיה 63ּולהפר  ׁשּלא ּכדי דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם אּלא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבּׂשפתיו  הּמֹוציא מּכח ּגדֹול ׁשּבלּבֹו ּדברים .64ּכח ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

.Î ונחם אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי נׁשאל 65המקּים זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ּבּיֹום  ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר .66לחכם ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּכדי  לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו ונחם, לּה הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל
ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר

.‡Îאֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה מארסה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹנערה
לחכם  ׁשּנׁשאל ּפי על אף האחר, לּה והפר לבּדֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעלּה

חֹוזר  אינֹו - הקמתֹו לֹו האחר 67והּתיר עם לּה ּומפר ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
לּה הפר ׁשניהם 68ׁשּכבר אּלא להפר להם ׁשאין ; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אשתו,39)לה. נדרי מפר ובעל בתו נדרי מפר האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר נדר "לנדור שנאמר
אשתו. נזירות מפר ובעל בתו נזירות מפר האב נזירות ויתירנו.40)אף לחכם שישאל ואת 41)עד נזיר הריני שאמר:

וההחלט.42)כמוני. הוודאות דרך יכול 43)על אינו אמן אמרה לא אם אבל הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה
כורחה. בעל דברו".44)להדירה יחל "לא על עובר ונמצא יופר, חלקו גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו".45) יחל "לא על עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו תלה לא נדרה 46)כאן את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר לגרום רשאי "ואינו בטל חלקו גם נזירות 47)נמצא תקבל לא שאפילו בנדרה, נדרו תלה שלא

פנים. כל על נזיר הוא שלפיכך 48)יישאר כמותי, נזירה ואת נזיר הריני שאמר: ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר
הואיל  בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל נדרה ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר שאם מפני יפר, לא
עבר  אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור לעצמו ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה, זה תלויים ושניהם

מופר. חלקו ממילא הרי לה.49)והפר קיים דיבורה.50)שהרי כדי שנפשטה,51)בתוך בעייא כא: שם בנזירות,
כשמתיר  החכם אבל עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא, מכאן אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו הראשון וכשהותר מעיקרו עוקרו שאם 52)הנדר עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת וודאי אלא לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי נישאת לא

לרשותו.53) שתיכנס עד לבדו מיפר הבעל נישואיה.54)שאין קודם שנדרה אמירת 55)מה שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו. שעת אחר ולא לה.56)הנדר להפר יוכל בעלה הרי ואז נישואיה, בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י

אלמנה.57) הייתה ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו זה במקרה לנדר 58)שאפילו אפשר שאי פי על אף
פנוייה. היא הרי ואז שתתגרש, בשעה אלא ובין 59)לחול להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים עקיבא רבי כדעת

בשפתיו.60)להחמיר. הוציאו ולא 61)שלא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו, ביום משתיקה נלמד וזה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר בזה הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה הפר,

להפר. יכול שאינו השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה שהדיבור 62)במפורש, בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם  שתיקתו, מידי לא 63)יוציאו אם ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי

הקמתו. על כטועה.64)שישאל זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו וחזר בשפתיו קיים שאפילו
הקמתו.65) על השמיעה.66)ומתחרט כיום אצלו שהוא שאלתו, הראשון 68)המקיים.67)ביום יפר אם ואפילו

מועיל. אינו שנית פעם שנשאל 69)עמו שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את המעכב דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא
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ליכי ‚. קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? יפה 13וכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,מּדיר הייתי נדרּת לא אּלּו אֹו ,ּכמֹות אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת,

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל
לֹומר „. צרי אינֹו - ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל

הּנדרים.14ּכלּום  ּכל ונתּבּטלּו , ְְְְְִִַַָָ
ׁשאסרה ‰. ּדבר לעּׂשֹות אֹותּה ׁשּיכף הּבּטּול? ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹּומהּו

לּה15אֹותֹו מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה אבל .16 ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עֹוּׂשה. אינּה - רצתה ואם עֹוּׂשה, - רצתה אם ְְְִִִֵַָָָָָָָָּומּניחּה,

.Â,ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּתאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
ל מּופר לּה: לאכל 17ואמר ּומּתרת הפר, זה הרי - ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ

טלי  ואכלי, טלי לּה: ואמר לּה, ונתן נטל ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָולׁשּתֹות.
מאליו  ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי - .18ּוׁשתי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê להֹוציא צרי - אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי ְְְִִִִִֵֵֵַָהּמפר
מּופר 19ּבּׂשפתיו  אינֹו - ּבלּבֹו הפר ואם אבל 20. . ְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

מבּטל  אּלא ּבּׂשפתיו, להֹוציא צרי אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמבּטל
לעּׂשֹות  אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבין 21ּבלּבֹו עּׂשתה ּבין . ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

הּנדר  ּבטל - עּׂשתה .22לא ְֵֶֶַָָָֹ
.Á הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים ׁשּלא 23מפרין ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

הּׁשּבת  24לצרּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת לּה יאמר ולא . ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּבחֹול  טלי 25ׁשאֹומר לּה: ואֹומר ּבלּבֹו מבּטל אּלא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ּוׁשתי  טלי ּבזה.26אכלי, וכּיֹוצא , ְְְְִִִִֵֶַָ

.Ë ׁשּתּדרי הּנדרים ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָהאֹומר
הרי 27מּכאן  אֹו קּימין הן הרי ּפלֹוני ממקֹום ׁשאבֹוא ועד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּכלּום  אמר לא - מּופרין לּה28הן להפר ׁשליח עּׂשה .29 ְְִִֵֵַַָָָָָָָֹ
יקימּנּו איׁשּה ׁשּנאמר: ּכלּום; אינֹו - לּה לקּים  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו

יפרּנּו ּבׁשלּוחֹו30ואיׁשּה ולא ּבעצמֹו - האב וכן .31. ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
.È ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסרה

ׁשאמרה  ּבין הּמין ּבכל עצמּה ׁשאסרה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשבּועה,
אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים אּלּו, וענבים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָּתאנים
ּומה  קּים, ּׁשּקּים מה - לּתאנים והפר לענבים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּקּים
ּבהפרה: אֹומרין ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּופר. ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשהפר
ׁשאֹומרין  ּכדר ּכּלֹו, הּופר - מקצתֹו ׁשהּופר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֻנדר

.32ּבהּתרה  ְַָָ
.‡Èעצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו ׁשּנדרה -33מי ּבנדרּה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

לּה קּים ׁשהרי להפר, יכֹול ה 34אינֹו נדר והתּפיסה . ּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּבנדרֹו ׁשּלּה35עצמּה את מפר קּים 36- וׁשּלֹו ,37. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרין ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְְֲִִִִִֵֵַַָָּכיצד?
'ואני' אמר 38ואמר נזירים. ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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מאשתו  חרטה ושמיעת הנמקה ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה: שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא)
מופר.14)לך.13)הנודרת. אינו בליבו הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך  למפר, דבר 15)בניגוד לאכול לה שנותן ָ

כלום. לה אומר ואינו ממנו, לך.16)שנדרה מופר לה: כלום.17)שאומר זה נדר אין או בטל, לה: שאמר אף 18)או
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי לך.19)על מופר לה: הנדר,20)לומר קיום זה הרי שמעו ביום שתק שאם כיוון,

שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו להוציא צריך להפר כשרוצה בהכרח לאכול 21)הרי לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי מוציאו זה ומעשה ממנו. שנדרה מיוסד 22)דבר וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר ביטול נמצא

בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו בטל והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים הברייתא דברי על
שום  ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד ולדעת בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא שהביטול הרי
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם והפרה ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה, את לכוף דרך
דרך  בליבו ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא כדרך לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
שהוא  מבעבדים בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם כי להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה,
ממש  לכופה לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה
בדיבור. אלא זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה בין לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול,
ואין  הנדר, בהפרת רצונו את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה אוכל בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי

מזו. יותר מפורשת הפרה מתכשיטין.23)לך או מאכילה שנדרה לא 24)כגון שוב שמעו ביום היום לה יפר לא שאם
שבת. לצורך הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל שבת. למוצאי לה להפר לשנות 25)יוכל צריך כי

בחול. מדרכו אמירתו 26)בשבת מועילה הייתה לא אחרת, כי בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול אלא בשבת, מכאן.27)אפילו שאצא שעה נדרים 28)מאותה כי

בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי כי בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו לא שעדיין
שלא  נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו נדרים הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין הדין והוא
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא את - יפרנו" ואישה  יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל באו

היפר. לכלל בא לא עדיין) לה".29)חל הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר נדרה, שכבר אף 30)נדרים
ולא  הבעל שדווקא יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה כאן כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על

השליח.31)השליח. ולא אביה אותה" אביה הניא והואיל 32)"כי מעיקרו, טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא בדעתו היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר

באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר כמותך.33)מה אני גם גרוע 34)שאמר: זה ואין לנדרה שמסכים רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו "ואני".35)מקיום לנדרו: דיבור כדי בתוך נדרה.36)שאמרה לקיים שרוצה דעתו גילה לא שהרי

בנדרה.37) תלוי נדרו ומפר 38)שאין חוזר הקמתו, על לחכם ישאל אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון

mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מפר  - 'ואני' ואמרה היא וׁשמעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָהּוא
קּים 39לּה וׁשּלֹו ּבזה.40, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֶֶַַָָָֹ

.‚Èּכמֹותֹו והּדירּה לעצמֹו, ּבלּבֹו41נדר וגמר ,42 ְְְְְְִִִַַַָָָ
אמן  ואמרה להפר 43להּדירּה, יכֹול אינֹו זה הרי ואם 44- . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאמר  ּכמֹו ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה ּדר והּדירּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנדר,
אמן  ואמרה לא? אֹו ּכמֹותי להיֹות זה ּבנדר התרצי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹלּה:

לּה מפר זה הרי -45. ֲֵֵֵֶָ
.„È נזירה ואּת ּכלֹומר, ואּת, נזיר הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?

להפר  יכֹול אינֹו - אמן ואמרה לּה:46ּכמֹותי, אמר . ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָ
ואמרה  ּכמֹותי? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהריני

יפר  זה הרי - לּה47אמן הפר ואם ׁשּזה 48. ּבטל; ׁשּלֹו - ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ואּתה, נזירה הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. נדרֹו ׁשּתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָּכמי

להפר ואמר  יכֹול אינֹו - ּבזה.49אמן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, 50האּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר
חּיב  עצמֹו ׁשהתּפיס וזה .51מּופר, ְְְִִֶֶַַָָ

.ÊË:ואמרה אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ּבתֹו ונּׂשאת יֹום, ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ה ּבּׂשר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָהרי
היא  הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבּׁשעה ּפי על אף יֹום, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשלׁשים
לא  הּנדר ׁשּבׁשעת להפר; יכֹול אינֹו - הּבעל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּברׁשּות
ּוגרּוׁשה  אלמנה ונדר נאמר: זה ועל ּברׁשּותֹו. ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

הּנדר 52וגֹומר  ּבׁשעת לֹו מארסת היתה ואפּלּו ׁשאין 53. ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּקֹודמין  מפר ׁשּבארנּו.54הּבעל ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַַַ

.ÊÈ לאחר עליה אסּור הּבּׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה
והפר  יֹום, ׁשלׁשים לאחר נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשלׁשים
ּפי  על אף יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו גרׁשּה אֹו ומת ּבעלּה, ְְְְִִֵֵַַַָָָָלּה
אלמנה  אֹו גרּוׁשה היא הרי לחּול לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבּׁשעה

זה  נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת; זֹו הרי -55. ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈ ּביין אסּורה הריני ׁשאמרה: גרּוׁשה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאלמנה

להפר 56ּכׁשאּנּׂשא  יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת אמרה 57, . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכׁשאתּגרש  ּבבּׂשר אסּורה הריני ּבעלּה: ּתחת -58והיא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּתרת  ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש מפר, הּבעל .59הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
.ËÈּבלּבֹו קּים 60המקּים זה הרי -61- ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מּופר, הרי 62אינֹו - ּבלּבֹו הפר אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
לחזר  יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; לחזר יכֹול ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹזה

יהיה 63ּולהפר  ׁשּלא ּכדי דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם אּלא , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבּׂשפתיו  הּמֹוציא מּכח ּגדֹול ׁשּבלּבֹו ּדברים .64ּכח ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

.Î ונחם אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי נׁשאל 65המקּים זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ּבּיֹום  ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר .66לחכם ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ּכדי  לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו ונחם, לּה הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל
ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר

.‡Îאֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה מארסה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹנערה
לחכם  ׁשּנׁשאל ּפי על אף האחר, לּה והפר לבּדֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעלּה

חֹוזר  אינֹו - הקמתֹו לֹו האחר 67והּתיר עם לּה ּומפר ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
לּה הפר ׁשניהם 68ׁשּכבר אּלא להפר להם ׁשאין ; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
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אשתו,39)לה. נדרי מפר ובעל בתו נדרי מפר האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר נדר "לנדור שנאמר
אשתו. נזירות מפר ובעל בתו נזירות מפר האב נזירות ויתירנו.40)אף לחכם שישאל ואת 41)עד נזיר הריני שאמר:

וההחלט.42)כמוני. הוודאות דרך יכול 43)על אינו אמן אמרה לא אם אבל הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה
כורחה. בעל דברו".44)להדירה יחל "לא על עובר ונמצא יופר, חלקו גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו".45) יחל "לא על עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו תלה לא נדרה 46)כאן את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר לגרום רשאי "ואינו בטל חלקו גם נזירות 47)נמצא תקבל לא שאפילו בנדרה, נדרו תלה שלא

פנים. כל על נזיר הוא שלפיכך 48)יישאר כמותי, נזירה ואת נזיר הריני שאמר: ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר
הואיל  בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל נדרה ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר שאם מפני יפר, לא
עבר  אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור לעצמו ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה, זה תלויים ושניהם

מופר. חלקו ממילא הרי לה.49)והפר קיים דיבורה.50)שהרי כדי שנפשטה,51)בתוך בעייא כא: שם בנזירות,
כשמתיר  החכם אבל עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא, מכאן אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו הראשון וכשהותר מעיקרו עוקרו שאם 52)הנדר עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת וודאי אלא לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי נישאת לא

לרשותו.53) שתיכנס עד לבדו מיפר הבעל נישואיה.54)שאין קודם שנדרה אמירת 55)מה שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו. שעת אחר ולא לה.56)הנדר להפר יוכל בעלה הרי ואז נישואיה, בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י

אלמנה.57) הייתה ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו זה במקרה לנדר 58)שאפילו אפשר שאי פי על אף
פנוייה. היא הרי ואז שתתגרש, בשעה אלא ובין 59)לחול להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים עקיבא רבי כדעת

בשפתיו.60)להחמיר. הוציאו ולא 61)שלא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו, ביום משתיקה נלמד וזה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר בזה הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה הפר,

להפר. יכול שאינו השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה שהדיבור 62)במפורש, בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם  שתיקתו, מידי לא 63)יוציאו אם ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי

הקמתו. על כטועה.64)שישאל זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו וחזר בשפתיו קיים שאפילו
הקמתו.65) על השמיעה.66)ומתחרט כיום אצלו שהוא שאלתו, הראשון 68)המקיים.67)ביום יפר אם ואפילו

מועיל. אינו שנית פעם שנשאל 69)עמו שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את המעכב דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא
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.·Î ונׁשאל ,לי קּים ,לי קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר
עליו  חלה הּׁשנּיה הרי - הראׁשֹונה הקמה אמר 70על . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ

ּכן  אם אּלא הקמה ּתחּול ולא ,לי ּומּופר לי קּים ְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹלּה:
אחר  מֹועיל ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - הפרה ֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחלה

אחת 71ההפרה  ּבבת 'לי ּומּופר 'קּים לּה אמר הרי 72. - ְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָ
קּים  הּיֹום 73זה לי קּים לּה: אמר קּים 74. זה הרי - ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּופר;75לעֹולם  אינֹו - למחר לי מּופר לּה: אמר . ְְִֵַָָָָָָָ

להפר  יכֹול אינֹו ּולמחר הּיֹום, קּימֹו לּה:76ׁשהרי אמר . ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ
זה  הרי - הפר ולא הּיֹום ועבר אחת, ׁשעה לי ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹקּים
לי מּופר הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקּים;
לּה: אמר מּפיו. הפרה הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלאחר
מּופר  לּה: אמר הּׁשעה ּוכׁשעברה אחת, ׁשעה ליכי ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָקּים

ספק  זה הרי - עברה 77לי ואם ּבנדרּה, אסּורה ּולפיכ ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
לֹוקה  אינּה - נדרּה .78על ְִֵַָָָ

.‚Î לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מעּׂשיו 79מי ּולתּקן ּדעֹותיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
זֹולל, ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. זריז זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ׁשֹוגה  ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים; אֹו ׁשנה הּבּׂשר עליו 80ואסר ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מרּבה  זמן עצמֹו על הּיין ואסר הּׁשכרּות 81ּביין, אסר אֹו , ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָֻ

ׁשלמֹונים 82לעֹולם  רֹודף ׁשהיה מי וכן להֹון 83; ,84ונבהל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
זֹו מדינה אנׁשי הנית אֹו הּמּתנֹות עצמֹו על וכן 85ואסר ; ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ

ּבנזיר  ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה ּבנדרים 86מי וכּיֹוצא ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וכּיֹוצא 87אּלּו אּלּו ּובנדרים הם. לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

סיג  - נדרים חכמים: אמרּו .89לּפריׁשּות 88ּבהן ְְְְֲִִִֶַָָָָָ
.„Î אדם ירּבה לא - (לּׁשם) עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹואף

ּבהם  עצמֹו ירּגיל ולא אּסּור יפרׁש90ּבנדרי אּלא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
נדר. ּבלא מהן לפרׁש ׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹמּדברים

.‰Î ּבמה ּבנה ּכאּלּו - הּנֹודר ּכל חכמים: ואם 91אמרּו . ְְְֲִִִֵַָָָָָָָ
להּׁשאל  מצוה - ונדר יהא 92עבר ׁשּלא ּכדי נדרֹו, על ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להפר. ראוי היה מהקמתו 70)לא הוא ועומד מקויים שהרי לחול, מקום לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
חלה. היא הראשונה) על (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת בכל גילה 71)הראשונה, שבזה נמצא

מבהקמה. בהפרה יותר שרוצה שלא 72)דעתו כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת אמר: לא אם אפילו הדין הוא
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת: אחת 73)הפסיק בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על

אין  כאחד ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
משנה). (כסף מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות, אינן ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה
זה  הרי - בליבו קיים היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום, אמר שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף

אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות וכשיש מופר, זה אין - בליבו הפר פי 74)קיום, על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, יהיה ולמחר קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק ההפרה 75)שיש הוציא לא שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר קיום,76)בשפתיו, הוא הרי במחשבה וקיום להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר שאמר: בזה
הפרה. זמן אינו היום 77)ומחר כל ולהפרה, להקמה ראוי היום שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום אם

ולהפר. לקיים הוא ליך ברשותו "קיים ואמר: כשפירש לא אבל סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא
אחת". הספק.78)שעה על לוקין שאין דברו, יחל לא משנה":79)משום: ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר

דעותיו. עצמו.80)לכוון שכחת כדי עד אחריו ונמשך לקדש 81)להוט מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על מעמיד 82)ולהבדיל שאינו ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם: הקב"ה שלושה כי

מידותיו". שוחד.83)על כגון כשרים, בלתי להעשיר.84)תשלומים בשוחד.85)אץ להיכשל שלא להיות 86)כדי
שהוא  וראיתיו, הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם אכלתי לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר,
רועה  לי: אמר הנאה, שערך את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים, לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה
העולם  מן לטרדני וביקש יצרי עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים למלאות הלכתי בעירי לאבא הייתי
ותולעה, רימה להיות שעתיד במי שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי טובים) לא מעשים לידי (להביאני
כי  איש אומר: הכתוב עליך בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים שאגלחך (בשבועה) העבודה

לה'.. להזיר נזיר נדר לנדור עשה.87)יפליא מצוות בקיום ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא וחיזוק.88)כגון גדר
במור 89) רבינו וכתב לפרושים" מדרס הארץ עם בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה לומר, ה "רצונו

ומפני  ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף ג, חלק נבוכים
בבית  גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן עניין היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס ממהרות שהנשים
העניין  סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור וזה לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות ... ומחלוקת
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית לבעל

בשבועות".90)האנשים.. למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל "לעולם אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
ולהקריב 91) במה לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות להקריב שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת

בקרבן, להתפיס רגיל שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים דברים עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ.
התורה  לך שאסרה מה דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה כבונה והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים

אחרים". דברים עליך לאסור מבקש שאתה שיתירו.92)אלא חכם ידי על
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אּסר  ּבנדרי אמּורים? ּדברים ּבּמה לפניו. אבל 93מכׁשֹול ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ
הקּדׁש אּלא 94נדרי עליהן יּׁשאל ולא לקּימן, מצוה - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אׁשּלם 95מּדחק  לה' נדרי ׁשּנאמר: ;96. ְֱֲִֵֶֶַַַַַָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא נדרים הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

-d̀ltdxtq
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מצֹות ּוׁשמנה עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. עּׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ב) ּפרע. הּנזיר ׁשּיגּדל א) ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלא
הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ג) נזרֹו. ימי ּכל ּׂשערֹו יגּלח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
יאכל ׁשּלא ד) ׁשּלהם. חמץ ואפּלּו יין ּתערבת ולא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹיין
יאכל ׁשּלא ו) צּמּוקים. יאכל ׁשּלא ה) לחים. ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹענבים
הּמת. לאהל יּכנס ׁשּלא ח) זּגין. יאכל ׁשּלא ז) ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹחרצּנים.
הּקרּבנֹות על ׁשּיגּלח י) למתים. יּטּמא ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹט)

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ְְְְִִִֶֶַַַּכׁשּיׁשלים
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אּסר ‡. נדרי מּכלל נדר הּוא יּדר 2הּנזירּות ּכי ׁשּנאמר: ,3 ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ראׁשֹו ּׂשער ׁשּיגּדל עּׂשה ּומצות וגֹומר. נזיר ,4נדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

- נזרֹו ּבימי ּגּלח ואם ראׁשֹו. ּׂשער ּפרע ּגּדל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
תעּׂשה  ּבלא ראׁשֹו.5עֹובר על יעבר לא ּתער ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹ

למתים  להּטּמא אסּור ׁשאסרן 6וכן ּדברים לאכל אֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּיין  מּגפן עליו נזרֹו.7הּכתּוב ימי ּכל ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

זה ·. הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא אֹו וגּלח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר
ׁשּתים  ּכל 8לֹוקה ׁשּכֹולל ּדברֹו, יחל לא מּׁשּום - אחת : ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מּדברים 9הּנדרים  עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום - ואחת ; ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
הּנזיר  על מיחד אּסּור .10ׁשאסּורין ְֲִִִֶַַָָֻ

עֹוּׂשה‚. זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר ׁשלׁשנדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
והרי  יעּׂשה, מּפיו הּיצא ּככל - האחת עּׂשה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמצֹות
גּדל; והרי ראׁשֹו, ּׂשער ּפרע ּגּדל - והּׁשנּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעּׂשה;

קרּבנֹותיו  הבאת עם ּתגלחּתֹו - ׁשּנאמר:11והּׁשליׁשית , ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָ
וגֹומר  מֹועד אהל ּפתח הּנזיר .12וגּלח ְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

אּפטר „. לא -13האֹומר: נזיר ׁשאהיה עד העֹולם מן ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
נזיר  זה עּתה 14הרי ימּות ׁשּמא אחר 15מּיד, ואם . ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לׁשּלמֹו16נזירּותֹו ּתאחר ּבבל עֹובר זה הרי ואין 17- . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַ
זה  לאו על .18לֹוקין ִֶַָ

ּדבר ‰. ּבּׂשפתיו ׁשּיֹוציא עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשּגמר  ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו
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המותרים.93) דברים עצמו על  אמרו:94)שאוסר ע פרשה רבה בראשית ובמדרש לצדקה, או ההקדש לטובת שנודר
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור נדר יעקב לקיימם.95)וידר יכול שאינו כשרואה בקושי,

לידור,96) טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור שלא להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך ובשולחן
נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה פוסקים ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו, ישנו אם אלא

בקבלת 1) בתורה שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות ידות עליהם, העובר ועונש  הנזיר על האסורים דברים
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין עלי 2)הנזירות, הרי לאומר: בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר

ה"אֿב. פ"א, נדרים הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור" "נדר לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו, ימי במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם כי 3)ואע"פ התימנים: בכ"י

בתורה. הכתוב כנוסח לה', להזיר נזיר נדר לנדור נזרו.4)יפליא ימי גילוחו.5)כל איסור דיני הי"א פ"ה, לקמן ראה
נזיר.6) טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל להכנס או במת, ה"אֿי.7)לנגוע פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,

אכילת  דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן, מן והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות רבינו והקדים
לאֿתעשה  מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני - הגפן, מיני
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת להסמיך כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל בלבד,

הרדב"ז). (ע"פ היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) שלשים 8)(סוטה מהן אחת שבכל פעמים, שתי
מלקות. ה"ה.9)ותשע פ"א, נדרים הל' לעיל הלאוין 10)ראה כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה העובר שכל

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן, תלויות 11)שבה. והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג, במורהֿנבוכים רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו, זו

ישע  הכתוב (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים רבים והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, כח,מן יה
זאת  כמוהו, ולאמו לאביו אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת והושם קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)...
מבניכם  ואקים יא) ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן והשווה היין". מן שפירש מפני הגדולה
והעד: כתר), =) נזר מגזרת נזיר מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן וכתב לנזירים". ומבחוריכם לנביאים,
בראשו, מלכות ועטרת נזר לו שיש באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי

התאוות". מן חפשי שהוא מי פתח 12)כל שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה עד מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח לא מועד, אצא.13)אהל לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב

להנזר". חייב בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין "ואע"פ הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
ה"י.15) פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט תרומות הל ' והשווה נדרו, את קיים שלא נזירותו.16)ונמצא ג:17)קבלת נדרים
זמן 18) קבע אם והואֿהדין מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל' מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו, עליו קיבל ולא ואיחר, לנזירותו



קט mixcp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Î ונׁשאל ,לי קּים ,לי קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר
עליו  חלה הּׁשנּיה הרי - הראׁשֹונה הקמה אמר 70על . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ

ּכן  אם אּלא הקמה ּתחּול ולא ,לי ּומּופר לי קּים ְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹלּה:
אחר  מֹועיל ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - הפרה ֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחלה

אחת 71ההפרה  ּבבת 'לי ּומּופר 'קּים לּה אמר הרי 72. - ְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָ
קּים  הּיֹום 73זה לי קּים לּה: אמר קּים 74. זה הרי - ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּופר;75לעֹולם  אינֹו - למחר לי מּופר לּה: אמר . ְְִֵַָָָָָָָ

להפר  יכֹול אינֹו ּולמחר הּיֹום, קּימֹו לּה:76ׁשהרי אמר . ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ
זה  הרי - הפר ולא הּיֹום ועבר אחת, ׁשעה לי ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹקּים
לי מּופר הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקּים;
לּה: אמר מּפיו. הפרה הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלאחר
מּופר  לּה: אמר הּׁשעה ּוכׁשעברה אחת, ׁשעה ליכי ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָקּים

ספק  זה הרי - עברה 77לי ואם ּבנדרּה, אסּורה ּולפיכ ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
לֹוקה  אינּה - נדרּה .78על ְִֵַָָָ

.‚Î לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מעּׂשיו 79מי ּולתּקן ּדעֹותיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
זֹולל, ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. זריז זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ׁשֹוגה  ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים; אֹו ׁשנה הּבּׂשר עליו 80ואסר ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מרּבה  זמן עצמֹו על הּיין ואסר הּׁשכרּות 81ּביין, אסר אֹו , ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָֻ

ׁשלמֹונים 82לעֹולם  רֹודף ׁשהיה מי וכן להֹון 83; ,84ונבהל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
זֹו מדינה אנׁשי הנית אֹו הּמּתנֹות עצמֹו על וכן 85ואסר ; ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ

ּבנזיר  ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה ּבנדרים 86מי וכּיֹוצא ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וכּיֹוצא 87אּלּו אּלּו ּובנדרים הם. לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

סיג  - נדרים חכמים: אמרּו .89לּפריׁשּות 88ּבהן ְְְְֲִִִֶַָָָָָ
.„Î אדם ירּבה לא - (לּׁשם) עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹואף

ּבהם  עצמֹו ירּגיל ולא אּסּור יפרׁש90ּבנדרי אּלא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
נדר. ּבלא מהן לפרׁש ׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹמּדברים

.‰Î ּבמה ּבנה ּכאּלּו - הּנֹודר ּכל חכמים: ואם 91אמרּו . ְְְֲִִִֵַָָָָָָָ
להּׁשאל  מצוה - ונדר יהא 92עבר ׁשּלא ּכדי נדרֹו, על ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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להפר. ראוי היה מהקמתו 70)לא הוא ועומד מקויים שהרי לחול, מקום לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
חלה. היא הראשונה) על (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת בכל גילה 71)הראשונה, שבזה נמצא

מבהקמה. בהפרה יותר שרוצה שלא 72)דעתו כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת אמר: לא אם אפילו הדין הוא
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת: אחת 73)הפסיק בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על

אין  כאחד ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
משנה). (כסף מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות, אינן ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה
זה  הרי - בליבו קיים היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום, אמר שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף

אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות וכשיש מופר, זה אין - בליבו הפר פי 74)קיום, על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, יהיה ולמחר קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק ההפרה 75)שיש הוציא לא שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר קיום,76)בשפתיו, הוא הרי במחשבה וקיום להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר שאמר: בזה
הפרה. זמן אינו היום 77)ומחר כל ולהפרה, להקמה ראוי היום שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום אם

ולהפר. לקיים הוא ליך ברשותו "קיים ואמר: כשפירש לא אבל סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא
אחת". הספק.78)שעה על לוקין שאין דברו, יחל לא משנה":79)משום: ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר

דעותיו. עצמו.80)לכוון שכחת כדי עד אחריו ונמשך לקדש 81)להוט מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על מעמיד 82)ולהבדיל שאינו ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם: הקב"ה שלושה כי

מידותיו". שוחד.83)על כגון כשרים, בלתי להעשיר.84)תשלומים בשוחד.85)אץ להיכשל שלא להיות 86)כדי
שהוא  וראיתיו, הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם אכלתי לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר,
רועה  לי: אמר הנאה, שערך את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים, לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה
העולם  מן לטרדני וביקש יצרי עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים למלאות הלכתי בעירי לאבא הייתי
ותולעה, רימה להיות שעתיד במי שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי טובים) לא מעשים לידי (להביאני
כי  איש אומר: הכתוב עליך בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים שאגלחך (בשבועה) העבודה

לה'.. להזיר נזיר נדר לנדור עשה.87)יפליא מצוות בקיום ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא וחיזוק.88)כגון גדר
במור 89) רבינו וכתב לפרושים" מדרס הארץ עם בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה לומר, ה "רצונו

ומפני  ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף ג, חלק נבוכים
בבית  גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן עניין היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס ממהרות שהנשים
העניין  סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור וזה לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות ... ומחלוקת
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית לבעל

בשבועות".90)האנשים.. למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל "לעולם אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
ולהקריב 91) במה לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות להקריב שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת

בקרבן, להתפיס רגיל שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים דברים עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ.
התורה  לך שאסרה מה דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה כבונה והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים

אחרים". דברים עליך לאסור מבקש שאתה שיתירו.92)אלא חכם ידי על

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּסר  ּבנדרי אמּורים? ּדברים ּבּמה לפניו. אבל 93מכׁשֹול ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ
הקּדׁש אּלא 94נדרי עליהן יּׁשאל ולא לקּימן, מצוה - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אׁשּלם 95מּדחק  לה' נדרי ׁשּנאמר: ;96. ְֱֲִֵֶֶַַַַַָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא נדרים הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

מצֹות ּוׁשמנה עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. עּׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ב) ּפרע. הּנזיר ׁשּיגּדל א) ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלא
הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ג) נזרֹו. ימי ּכל ּׂשערֹו יגּלח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
יאכל ׁשּלא ד) ׁשּלהם. חמץ ואפּלּו יין ּתערבת ולא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹיין
יאכל ׁשּלא ו) צּמּוקים. יאכל ׁשּלא ה) לחים. ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹענבים
הּמת. לאהל יּכנס ׁשּלא ח) זּגין. יאכל ׁשּלא ז) ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹחרצּנים.
הּקרּבנֹות על ׁשּיגּלח י) למתים. יּטּמא ׁשּלא ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹט)

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ְְְְִִִֶֶַַַּכׁשּיׁשלים
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אּסר ‡. נדרי מּכלל נדר הּוא יּדר 2הּנזירּות ּכי ׁשּנאמר: ,3 ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ראׁשֹו ּׂשער ׁשּיגּדל עּׂשה ּומצות וגֹומר. נזיר ,4נדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

- נזרֹו ּבימי ּגּלח ואם ראׁשֹו. ּׂשער ּפרע ּגּדל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
תעּׂשה  ּבלא ראׁשֹו.5עֹובר על יעבר לא ּתער ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹ

למתים  להּטּמא אסּור ׁשאסרן 6וכן ּדברים לאכל אֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּיין  מּגפן עליו נזרֹו.7הּכתּוב ימי ּכל ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

זה ·. הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא אֹו וגּלח ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר
ׁשּתים  ּכל 8לֹוקה ׁשּכֹולל ּדברֹו, יחל לא מּׁשּום - אחת : ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מּדברים 9הּנדרים  עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום - ואחת ; ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
הּנזיר  על מיחד אּסּור .10ׁשאסּורין ְֲִִִֶַַָָֻ

עֹוּׂשה‚. זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר ׁשלׁשנדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
והרי  יעּׂשה, מּפיו הּיצא ּככל - האחת עּׂשה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמצֹות
גּדל; והרי ראׁשֹו, ּׂשער ּפרע ּגּדל - והּׁשנּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעּׂשה;

קרּבנֹותיו  הבאת עם ּתגלחּתֹו - ׁשּנאמר:11והּׁשליׁשית , ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָ
וגֹומר  מֹועד אהל ּפתח הּנזיר .12וגּלח ְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

אּפטר „. לא -13האֹומר: נזיר ׁשאהיה עד העֹולם מן ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
נזיר  זה עּתה 14הרי ימּות ׁשּמא אחר 15מּיד, ואם . ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לׁשּלמֹו16נזירּותֹו ּתאחר ּבבל עֹובר זה הרי ואין 17- . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַ
זה  לאו על .18לֹוקין ִֶַָ

ּדבר ‰. ּבּׂשפתיו ׁשּיֹוציא עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשּגמר  ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המותרים.93) דברים עצמו על  אמרו:94)שאוסר ע פרשה רבה בראשית ובמדרש לצדקה, או ההקדש לטובת שנודר
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור נדר יעקב לקיימם.95)וידר יכול שאינו כשרואה בקושי,

לידור,96) טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור שלא להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך ובשולחן
נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה פוסקים ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו, ישנו אם אלא

בקבלת 1) בתורה שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות ידות עליהם, העובר ועונש  הנזיר על האסורים דברים
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין עלי 2)הנזירות, הרי לאומר: בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר

ה"אֿב. פ"א, נדרים הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור" "נדר לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו, ימי במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם כי 3)ואע"פ התימנים: בכ"י

בתורה. הכתוב כנוסח לה', להזיר נזיר נדר לנדור נזרו.4)יפליא ימי גילוחו.5)כל איסור דיני הי"א פ"ה, לקמן ראה
נזיר.6) טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל להכנס או במת, ה"אֿי.7)לנגוע פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,

אכילת  דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן, מן והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות רבינו והקדים
לאֿתעשה  מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני - הגפן, מיני
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת להסמיך כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל בלבד,

הרדב"ז). (ע"פ היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) שלשים 8)(סוטה מהן אחת שבכל פעמים, שתי
מלקות. ה"ה.9)ותשע פ"א, נדרים הל' לעיל הלאוין 10)ראה כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה העובר שכל

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן, תלויות 11)שבה. והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג, במורהֿנבוכים רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו, זו

ישע  הכתוב (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים רבים והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, כח,מן יה
זאת  כמוהו, ולאמו לאביו אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת והושם קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)...
מבניכם  ואקים יא) ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן והשווה היין". מן שפירש מפני הגדולה
והעד: כתר), =) נזר מגזרת נזיר מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן וכתב לנזירים". ומבחוריכם לנביאים,
בראשו, מלכות ועטרת נזר לו שיש באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי

התאוות". מן חפשי שהוא מי פתח 12)כל שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה עד מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח לא מועד, אצא.13)אהל לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב

להנזר". חייב בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין "ואע"פ הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
ה"י.15) פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט תרומות הל ' והשווה נדרו, את קיים שלא נזירותו.16)ונמצא ג:17)קבלת נדרים
זמן 18) קבע אם והואֿהדין מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל' מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו, עליו קיבל ולא ואיחר, לנזירותו
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ׁשענינם 19ּבלּבֹו ּדברים ּבּׂשפתיו נזיר,20והֹוציא ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָָ
ׁשאין  ּפי על ואף רחֹוקֹות, ענינֹות ׁשהן ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאף

נזיר  הּוא הרי - נזירּות לׁשֹון .21ּבמׁשמען ְְְְֲִִִֵָָָ
.Â- אהיה ואמר: לפניו עֹובר נזיר ׁשהיה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?

על  ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ּכמֹו אהיה ואמר ּפרׁש ׁשּלא אחז 22ּפי אם וכן זה. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

נאה  אהיה ואמר: מכלּכל 23ּבּׂשערֹו אהא אֹו אהא 24, אֹו , ְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מכלּכל  הריני אֹו מסלסל, הריני ׁשאמר: אֹו ,25מסלסל; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

ּפרע  לׁשּלח עלי הרי נזיר 26אֹו זה הרי ׁשּיגמר 27- והּוא . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
להּזיר  .28ּבלּבֹו ְְִִַ

.Ê צּפרים עלי הרי עֹובר 29אמר: נזיר ׁשהיה ּפי על אף , ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
נזיר  אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף והרי 30לפניו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכלּום  בּׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ּכמי .31זה ְְְִִִֶֶָָֹ
.Á ּכּנּויי מקֹומֹות 32ּכל ּכיצד? ּכנזירּות. - נזירּות ְְְִִִִֵֵַָ

הּדּבּור  את ׁשּמׁשּנין נזיק,33העּלגים הריני ׁשם: ואמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפזיח  נזיר 34נזיח, זה הרי -35. ֲִִִֵֶַַָָָ

.Ë החרצּנים מן נזיר הריני מן 36האֹומר: אֹו ּבלבד ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
הריני 37הּזּגים  אֹו הּתגלחת, מן נזיר הריני אֹו ּבלבד, ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָ

הּטמאה  מן וכל 38נזיר ּגמּור, נזיר זה הרי - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ
עליו  נזירּות ּבלּבֹו39ּדקּדּוקי היה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

מּמּנּו ׁשּנזר ודבר הֹואיל ּבלבד. זה מּדבר אּלא ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיר
ּגמּור  נזיר זה הרי הּנזירים, על .40אסּור ְֲִִִֵֶַַָָָ

.È הּגרֹוגרֹות מן נזיר הריני האֹומר: הּדבלה 41אבל מן 42אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבהן  ּבהן 43וכּיֹוצא אסּור זה הרי נזיר 44- ואינֹו ,45. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.‡È הריני ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו
מּמּנּו ּגמּור 46נזיר נזיר זה הרי נפׁש47- מר היה ואם . ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי  ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבקׁשין והיּו מתאּבל, אֹו ּכֹועס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹו
עמלֹו אסּור 48לׁשּכח זה הרי - מּמּנּו נזיר זה הרי ואמר: , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אּלא  זה נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבאֹותֹו
זה  ּכֹוס יׁשּתה .49ׁשּלא ְִֶֶֶֹ

.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור (הרי 50וכן ואמר: , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָ
הּכֹוס  ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו נזיר [הריני] ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָזה)
ׁשּלא  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ּבּנזירּות; חּיב ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבלבד,

מּדאי  יֹותר אֹותֹו ׁשל 51יׁשּכרּו לׁשכרּותֹו הּגיע ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַַ
ּכלּום 52לֹוט  ּדבריו אין עברה 53- ּכל על חּיב ואינֹו , ְְְֲֵֵֵַַָָָָָ

חּיּוב  ּבן אינֹו לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע .54ׁשּיעּׂשה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
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נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל (תוספות 21)תכנם דיבורו משמעות את (=משלימה) מגלה לבו  שמחשבת ב: נזיר
ה"ד.22)שם). פ"ב, לקמן והשווה שם. התלויה 23)נזיר במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים: ובכת"י

כזה). הריני דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו נזיר עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
של  יד בבית האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר שלא נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל

בכ  אחז כאילו בכך, ומגביהו הכ"ג כלי פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם (תוספות עצמו לי
כלכל"24)ובביאורנו. לעשות "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון הראויה, בצורה ראשי שערות מסדר

- "כלכול ג. בנזיר  הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות שיער גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך).
הוא". שער גידול שם).25)לשון נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער כשתפס שער,26)ומדובר, לגדל

ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו", שער פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב נזיר 27)מלשון משנה
הקודמת.28)ב. בהלכה וכמבואר ב: ו,29)נזיר במדבר ככתוב שנטמא, נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
חכמים.30)י. וכדעת ב. נזיר ג:).31)משנה (נזר להקל נזירות וספק נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי

נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם שם: המשנה בפירוש רבינו לואי.32)וכתב שמות
הט"ז).33) פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר דבר על ומכנים הלשון, את "לשון 34)"מפסידים רש"י: ומפרש ב. נזיר משנה

נזיר. עשיתו: שלו, חי"ת ודופן דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של הקו"ף רגל כשתמחוק הן, אומות
שינוי 35) צד על נזיר לשון משבשים היו לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר: המשנה, בפירוש ורבינו

הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב, שבועות הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל זה נעתק אח"כ לשונם,
שם. אותם.36)ובביאורנו שזורעים מהענבים הפנימיים רבינו 37)הגרעינים לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. פ"ה, למתים.38)לקמן להטמא (משנה 39)שלא סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג וחייב
ג:). שם).40)נזיר (גמרא מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו - יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, ונזכרות 42)תאנים אחד, גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים
ועוד. יב ל, שמואלֿא, ה"א.43)במקרא, פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם נדר 44)מפירות כאילו

נתפס. אדם דבריו בגמר שאף כקרבן, עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן 45)מן נזירות שאין הנוזרים, כדרך נדר שלא
רבינו  וגורס נזיר. ואינו נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.). נזיר (משנה הדבילה ומן הגרוגרות

(כסףֿמשנה). נתן" כרבי "מתניתין שבכוס.46)שם: היין זה 47)מן ואין יא.) נזיר (משנה עליו נזירות דקדוקי וכל
ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא בלבד" מהחרצנים נזיר "הריני מהאומר: הכתוב 48)גרוע מלשון וחלאתו, מצוקתו

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח ישתה נפש, למרי "ויין וֿז) לא, לסלק 49)(משלי ונתכוין כקרבן, זה כוס עליו שאסר
בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע וכל אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם כי לשתות, בו המפצירים את

לשתות.50) שיוסיף בשיכור להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, הוא 51)להשקותו כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו
יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא לג.52)מתיירא, יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו לו ואפילו 53)אבדה נדר, נדרו אין

מותר. כוס שעושה 54)באותו השיכור והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה הל' והשווה סה. עירובין
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.‚Èאֹו יין ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר הריני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:
ּׂשערי  מגּלח אֹו למתים נזיר 55מּטּמא זה הרי ואסּור - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּבּתֹורה  ּׁשּכתּוב מה על ׁשהתנה מּפני וכל 56ּבכּלם; , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבטל  ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על .57הּמתנה ְְֵֶַַַַַָָָָ

.„È ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי  לא ּכן יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו

ּבכּלם  וחּיב נזיר זה הרי - יֹודע 58נֹודר היה הּוא ׁשהרי ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר מינין, מּׁשלׁשה ּבאחד עצמֹו ,59ׁשאסר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבכּלן  אסּור - מהם מאחד אּלא נדר לא .60ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
.ÂË אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר הייתי יֹודע ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:

ּבדעּתי  אני 61היה לׁשּתֹות לי ׁשאיני 62ׁשּמּתר מּפני הּיין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
יין  ּבלא לחיֹות את 63יכֹול קֹובר ׁשאני מּפני אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹ

נזיר 64הּמתים  אינֹו זה הרי נדרי 65- ּבכלל ׁשאּלּו מּפני ; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשּבארנּו66ׁשגגֹות  ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ׁשאינם ,67. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.ÊË אמר לא - נזירה רגלי הרי נזירה, ידי הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר :

זה 68ּכלּום  נזיר. זה הרי - נזירה ּכבדי נזיר, ראׁשי הרי . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
אמר  אם ימּות, - החי מן יּנטל ׁשאם איבר, ּכל ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:

נזיר  זה הרי - נזיר הּוא .69הרי ֲֲִִֵֵֶָָ
.ÊÈ ּבן לֹו נֹולד אם ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:

טמטּום  אֹו ּבת לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי - 70זכר ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

אנּדרֹוגינֹוס  נזיר 71אֹו זה אין נזיר 72- הריני אמר: . ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
טמטּום  אֹו ּבת לֹו נֹולד אפּלּו ולד, לי ְְְֲִִִֶֶַַָָֻּכׁשּיהיה

נזיר  זה הרי - נזיר 73ואנּדרֹוגינֹוס אינֹו - אׁשּתֹו הּפילה .74. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
נזיר  זה הרי - וילדה ונתעּברה .75חזרה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חברֹו‡. לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

ׁשּנדר  ּומי נדרים. ּבׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּדר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
לֹו ּומּתיר לחכם נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבנזיר

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָנזירּותֹו,
על ·. ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמי

נגנבה  אֹו ׁשּנגנבּו מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ׁשּיביאם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּדעת
זה  הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם מהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהמה
- נזר ׁשּמתה אֹו ׁשאבדה אֹו ׁשּנגנבה אחר ואם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנזיר;

ּבטעּות. נזר ׁשּזה נזיר, ְִֵֶֶַָָָאינֹו
ּבדין ‚. ׁשּבארנּו ּכמֹו נזיר, זה הרי - ּבנזירּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהּמתּפיס

ּבנדר. הּמתּפיס ְְִֶֶַַָּכל
זה „. הרי - ּכזה הריני ואמר: לפניו עֹובר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה

אֹו מּיין, ּכפיו ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו נדר ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָנזיר.
אם  וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז ּכּׂשערֹו ּׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמר:
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שש". מבן פחות כקטן או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע הנזירות.55)ואינו מן חלק רק עליו כשאמר 56)וקיבל
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד זה הרי נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר, הריני

שם). כטֿל),57)ובתוספות לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה, את לבטל המועיל תנאי שכל
ה"טֿי. פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות (תוספות בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה אין 60)לעיל זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם מעיר, והראב"ד
נתכוונו  לא אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן כמבואר מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא בדפוס 61)אלא
בדעתי. תימן: ובכ"י איננה.62)רומי, זו תיבה ויניציאה, לרפואתו.63)בדפ' יין להם 64)ששותה להטמאות וצריך

הוא. אלא מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה לא ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ומותר 65)ולטפל
(שם). כקרבן 66)בכל עלי אסור זה ככר שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו שהחכמים סבור. שהיה

שגגות. נדרי דיבורֿהמתחיל יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם
מפרש 67) שרבינו אלא אונסים", "נדרי שהם אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א. פ"ד, נדרים הל' לעיל

לו  שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו מפני "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני, בלשון שם, כרש"י
המשנה  שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר שוגג שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן לשתות, חכמים

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב כא:68)(שם) בו,69)נזיר תלויה שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
הוא  אם שהכבד הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות", החי מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי
"שאם  לכתוב: דקדק ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל אם אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר
ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן והשווה שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו כה),71)"שאין הכ"ד, פ"ב, אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש
שם. כמבואר נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש זכר,72)ושניהם אלא בן נקרא אינו אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה

שם). (רע"ב אלו וכל בת יג.).73)ולא שם (גמרא נתכוון חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם שם,
שם).74) (רש"י להקל נזירות וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד ולא קיימא, של ולד היה לא שם 75)שמא

וילדה  חזרה אם לומר צורך ואין הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר". זה הרי וילדה, "חזרה במשנה
היא  אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא של ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר, זה שהרי הריון, מאותו

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר לשתים, המתפיס 1)ונחלקת דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות בנזירות,

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים



קיי zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשענינם 19ּבלּבֹו ּדברים ּבּׂשפתיו נזיר,20והֹוציא ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָָ
ׁשאין  ּפי על ואף רחֹוקֹות, ענינֹות ׁשהן ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאף

נזיר  הּוא הרי - נזירּות לׁשֹון .21ּבמׁשמען ְְְְֲִִִֵָָָ
.Â- אהיה ואמר: לפניו עֹובר נזיר ׁשהיה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?

על  ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ּכמֹו אהיה ואמר ּפרׁש ׁשּלא אחז 22ּפי אם וכן זה. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

נאה  אהיה ואמר: מכלּכל 23ּבּׂשערֹו אהא אֹו אהא 24, אֹו , ְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מכלּכל  הריני אֹו מסלסל, הריני ׁשאמר: אֹו ,25מסלסל; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

ּפרע  לׁשּלח עלי הרי נזיר 26אֹו זה הרי ׁשּיגמר 27- והּוא . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
להּזיר  .28ּבלּבֹו ְְִִַ

.Ê צּפרים עלי הרי עֹובר 29אמר: נזיר ׁשהיה ּפי על אף , ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
נזיר  אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף והרי 30לפניו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכלּום  בּׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ּכמי .31זה ְְְִִִֶֶָָֹ
.Á ּכּנּויי מקֹומֹות 32ּכל ּכיצד? ּכנזירּות. - נזירּות ְְְִִִִֵֵַָ

הּדּבּור  את ׁשּמׁשּנין נזיק,33העּלגים הריני ׁשם: ואמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפזיח  נזיר 34נזיח, זה הרי -35. ֲִִִֵֶַַָָָ

.Ë החרצּנים מן נזיר הריני מן 36האֹומר: אֹו ּבלבד ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָ
הריני 37הּזּגים  אֹו הּתגלחת, מן נזיר הריני אֹו ּבלבד, ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָ

הּטמאה  מן וכל 38נזיר ּגמּור, נזיר זה הרי - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ
עליו  נזירּות ּבלּבֹו39ּדקּדּוקי היה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

מּמּנּו ׁשּנזר ודבר הֹואיל ּבלבד. זה מּדבר אּלא ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיר
ּגמּור  נזיר זה הרי הּנזירים, על .40אסּור ְֲִִִֵֶַַָָָ

.È הּגרֹוגרֹות מן נזיר הריני האֹומר: הּדבלה 41אבל מן 42אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבהן  ּבהן 43וכּיֹוצא אסּור זה הרי נזיר 44- ואינֹו ,45. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.‡È הריני ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו
מּמּנּו ּגמּור 46נזיר נזיר זה הרי נפׁש47- מר היה ואם . ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכדי  ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבקׁשין והיּו מתאּבל, אֹו ּכֹועס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹו
עמלֹו אסּור 48לׁשּכח זה הרי - מּמּנּו נזיר זה הרי ואמר: , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אּלא  זה נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבאֹותֹו
זה  ּכֹוס יׁשּתה .49ׁשּלא ְִֶֶֶֹ

.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור (הרי 50וכן ואמר: , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָ
הּכֹוס  ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו נזיר [הריני] ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָזה)
ׁשּלא  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ּבּנזירּות; חּיב ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבלבד,

מּדאי  יֹותר אֹותֹו ׁשל 51יׁשּכרּו לׁשכרּותֹו הּגיע ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַַ
ּכלּום 52לֹוט  ּדבריו אין עברה 53- ּכל על חּיב ואינֹו , ְְְֲֵֵֵַַָָָָָ

חּיּוב  ּבן אינֹו לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע .54ׁשּיעּׂשה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
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נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל (תוספות 21)תכנם דיבורו משמעות את (=משלימה) מגלה לבו  שמחשבת ב: נזיר
ה"ד.22)שם). פ"ב, לקמן והשווה שם. התלויה 23)נזיר במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים: ובכת"י

כזה). הריני דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו נזיר עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
של  יד בבית האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר שלא נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל

בכ  אחז כאילו בכך, ומגביהו הכ"ג כלי פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם (תוספות עצמו לי
כלכל"24)ובביאורנו. לעשות "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון הראויה, בצורה ראשי שערות מסדר

- "כלכול ג. בנזיר  הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות שיער גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך).
הוא". שער גידול שם).25)לשון נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער כשתפס שער,26)ומדובר, לגדל

ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו", שער פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב נזיר 27)מלשון משנה
הקודמת.28)ב. בהלכה וכמבואר ב: ו,29)נזיר במדבר ככתוב שנטמא, נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
חכמים.30)י. וכדעת ב. נזיר ג:).31)משנה (נזר להקל נזירות וספק נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי

נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם שם: המשנה בפירוש רבינו לואי.32)וכתב שמות
הט"ז).33) פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר דבר על ומכנים הלשון, את "לשון 34)"מפסידים רש"י: ומפרש ב. נזיר משנה

נזיר. עשיתו: שלו, חי"ת ודופן דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של הקו"ף רגל כשתמחוק הן, אומות
שינוי 35) צד על נזיר לשון משבשים היו לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר: המשנה, בפירוש ורבינו

הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב, שבועות הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל זה נעתק אח"כ לשונם,
שם. אותם.36)ובביאורנו שזורעים מהענבים הפנימיים רבינו 37)הגרעינים לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. פ"ה, למתים.38)לקמן להטמא (משנה 39)שלא סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג וחייב
ג:). שם).40)נזיר (גמרא מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו - יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, ונזכרות 42)תאנים אחד, גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים
ועוד. יב ל, שמואלֿא, ה"א.43)במקרא, פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם נדר 44)מפירות כאילו

נתפס. אדם דבריו בגמר שאף כקרבן, עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן 45)מן נזירות שאין הנוזרים, כדרך נדר שלא
רבינו  וגורס נזיר. ואינו נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.). נזיר (משנה הדבילה ומן הגרוגרות

(כסףֿמשנה). נתן" כרבי "מתניתין שבכוס.46)שם: היין זה 47)מן ואין יא.) נזיר (משנה עליו נזירות דקדוקי וכל
ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא בלבד" מהחרצנים נזיר "הריני מהאומר: הכתוב 48)גרוע מלשון וחלאתו, מצוקתו

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח ישתה נפש, למרי "ויין וֿז) לא, לסלק 49)(משלי ונתכוין כקרבן, זה כוס עליו שאסר
בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע וכל אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם כי לשתות, בו המפצירים את

לשתות.50) שיוסיף בשיכור להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, הוא 51)להשקותו כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו
יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא לג.52)מתיירא, יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו לו ואפילו 53)אבדה נדר, נדרו אין

מותר. כוס שעושה 54)באותו השיכור והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה הל' והשווה סה. עירובין

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èאֹו יין ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר הריני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:
ּׂשערי  מגּלח אֹו למתים נזיר 55מּטּמא זה הרי ואסּור - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּבּתֹורה  ּׁשּכתּוב מה על ׁשהתנה מּפני וכל 56ּבכּלם; , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבטל  ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על .57הּמתנה ְְֵֶַַַַַָָָָ

.„È ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי  לא ּכן יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו

ּבכּלם  וחּיב נזיר זה הרי - יֹודע 58נֹודר היה הּוא ׁשהרי ; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר מינין, מּׁשלׁשה ּבאחד עצמֹו ,59ׁשאסר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבכּלן  אסּור - מהם מאחד אּלא נדר לא .60ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
.ÂË אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר הייתי יֹודע ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:

ּבדעּתי  אני 61היה לׁשּתֹות לי ׁשאיני 62ׁשּמּתר מּפני הּיין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
יין  ּבלא לחיֹות את 63יכֹול קֹובר ׁשאני מּפני אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹ

נזיר 64הּמתים  אינֹו זה הרי נדרי 65- ּבכלל ׁשאּלּו מּפני ; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשּבארנּו66ׁשגגֹות  ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ׁשאינם ,67. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.ÊË אמר לא - נזירה רגלי הרי נזירה, ידי הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר :

זה 68ּכלּום  נזיר. זה הרי - נזירה ּכבדי נזיר, ראׁשי הרי . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
אמר  אם ימּות, - החי מן יּנטל ׁשאם איבר, ּכל ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:

נזיר  זה הרי - נזיר הּוא .69הרי ֲֲִִֵֵֶָָ
.ÊÈ ּבן לֹו נֹולד אם ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:

טמטּום  אֹו ּבת לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי - 70זכר ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

אנּדרֹוגינֹוס  נזיר 71אֹו זה אין נזיר 72- הריני אמר: . ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
טמטּום  אֹו ּבת לֹו נֹולד אפּלּו ולד, לי ְְְֲִִִֶֶַַָָֻּכׁשּיהיה

נזיר  זה הרי - נזיר 73ואנּדרֹוגינֹוס אינֹו - אׁשּתֹו הּפילה .74. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
נזיר  זה הרי - וילדה ונתעּברה .75חזרה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חברֹו‡. לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

ׁשּנדר  ּומי נדרים. ּבׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּדר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
לֹו ּומּתיר לחכם נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבנזיר

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָנזירּותֹו,
על ·. ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמי

נגנבה  אֹו ׁשּנגנבּו מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ׁשּיביאם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּדעת
זה  הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם מהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהמה
- נזר ׁשּמתה אֹו ׁשאבדה אֹו ׁשּנגנבה אחר ואם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנזיר;

ּבטעּות. נזר ׁשּזה נזיר, ְִֵֶֶַָָָאינֹו
ּבדין ‚. ׁשּבארנּו ּכמֹו נזיר, זה הרי - ּבנזירּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהּמתּפיס

ּבנדר. הּמתּפיס ְְִֶֶַַָּכל
זה „. הרי - ּכזה הריני ואמר: לפניו עֹובר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה

אֹו מּיין, ּכפיו ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו נדר ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָנזיר.
אם  וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז ּכּׂשערֹו ּׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמר:
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שש". מבן פחות כקטן או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע הנזירות.55)ואינו מן חלק רק עליו כשאמר 56)וקיבל
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד זה הרי נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר, הריני

שם). כטֿל),57)ובתוספות לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה, את לבטל המועיל תנאי שכל
ה"טֿי. פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות (תוספות בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה אין 60)לעיל זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם מעיר, והראב"ד
נתכוונו  לא אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן כמבואר מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא בדפוס 61)אלא
בדעתי. תימן: ובכ"י איננה.62)רומי, זו תיבה ויניציאה, לרפואתו.63)בדפ' יין להם 64)ששותה להטמאות וצריך

הוא. אלא מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה לא ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ומותר 65)ולטפל
(שם). כקרבן 66)בכל עלי אסור זה ככר שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו שהחכמים סבור. שהיה

שגגות. נדרי דיבורֿהמתחיל יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם
מפרש 67) שרבינו אלא אונסים", "נדרי שהם אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א. פ"ד, נדרים הל' לעיל

לו  שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו מפני "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני, בלשון שם, כרש"י
המשנה  שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר שוגג שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן לשתות, חכמים

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב כא:68)(שם) בו,69)נזיר תלויה שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
הוא  אם שהכבד הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות", החי מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי
"שאם  לכתוב: דקדק ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל אם אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר
ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן והשווה שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו כה),71)"שאין הכ"ד, פ"ב, אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש
שם. כמבואר נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש זכר,72)ושניהם אלא בן נקרא אינו אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה

שם). (רע"ב אלו וכל בת יג.).73)ולא שם (גמרא נתכוון חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם שם,
שם).74) (רש"י להקל נזירות וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד ולא קיימא, של ולד היה לא שם 75)שמא

וילדה  חזרה אם לומר צורך ואין הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר". זה הרי וילדה, "חזרה במשנה
היא  אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא של ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר, זה שהרי הריון, מאותו

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר לשתים, המתפיס 1)ונחלקת דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות בנזירות,

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים
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ּבתֹו ׁשליׁשי [וׁשמע דּבּור, ּכדי ּבתֹו 'ואני' ואמר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָׁשמע
ּכּלן  - מאה הן ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני ׁשל דּבּור] ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּכדי

ְִִנזירין.
אמר ‰. וחברֹו ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני נד: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

מּיד. נזיר חברֹו הרי - ֲֲֲִִִֵֵַָָ'ואני'
.Â וׁשמע ּבן, ל ּכׁשּיהיה נזיר הריני לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

זה  נתּכּון ׁשּלא נזיר; זה אין - 'ואני' ואמר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹחברֹו
א  זה,האחרֹון ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב ׁשאני לֹומר: ּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מּמּנּו. ּבֹוׁש הּוא ֲִֵֶֶׁשהרי
.Êחברֹו וׁשמע ּבן, לפלֹוני ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר:

להיֹות  אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ספק: זה הרי - 'ואני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר
ּוספק  .ּכמֹות אֹותֹו אֹוהב ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַָנזיר

להקל. - ְְִֵָנזירּות
.Á,ּכנגּדן ּבא אחד וראּו ּבּדר מהּלכים ׁשהיּו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

הּוא, ׁשמעֹון ּכנגּדנּו ההֹול זה הּׁשנים: מן אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואמר
יהיה  אם נזיר הריני זה: ואמר הּוא, ראּובן חברֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואמר
הּגיע  ׁשמעֹון, יהיה אם נזיר הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָראּובן,
ׁשמעֹון  היה ואם נזיר, זה הרי - ראּובן הּוא והרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליהם
לא  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנדרּו. ּכמֹו נזיר, חברֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ולא  מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו חזר אּלא אליהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגיע

נזיר. מהן אחד אין - הּוא מי ְִִֵֵֶֶָָָידעּו
.Ë,ּכֹור מאה זה ּבכרי יהיה אם נזיר הריני האֹומר: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכן

וכן  נזיר. אינֹו - ׁשאבד אֹו ׁשּנגנב ּומצאֹו למדדֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהל
להקל. - נזירּות ׁשּספק ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹּכל

.È אחד ואמר מרחֹוק, הּכֹוי את וראּו ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיּו
ׁשּזה  נזיר הריני אחר: ואמר חּיה, ׁשּזה נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמהם:
ואמר  חּיה, זה ׁשאין נזיר הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבהמה,
הריני  אחר: ואמר ּבהמה, זה ׁשאין נזיר הריני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר:
הריני  אחר: ואמר ּבהמה, ולא חּיה לא זה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנזיר
ׁשהּכֹוי  מּפני נזירים; ּכּלם הרי - וחּיה ּבהמה ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻנזיר
בהן  ׁשוה דרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ּבהן ׁשוה דרכים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׁש

דר  ּבֹו ויׁש ּבֹולבהמה, ויׁש ולבהמה, לחּיה ׁשוה כים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
הּדין  והּוא לחּיה. ולא לּבהמה לא ׁשוה ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹדרכים
אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם בֹו ונחלקּו אנּדרֹוגינֹוס ראּו ְְְְְִִִִִֶַָָאם
נזירים; ּכּלם הרי - ּבּכֹוי אּלּו ׁשּנדרּו ּדר על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻונדרּו
ּודרכים  לאיׁש, ּבהן ׁשוה דרכים ּבֹו יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהאנּדרֹוגינֹוס
לאיׁש לא ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, בהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשוה

ּולאּׁשה. לאיׁש ׁשוין ׁשהן ּודרכים לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹולא
.‡Èּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹוכל

ּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - הּכֹוי ּדרכי וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַֹותֹולדּתֹו.
אסּור, וחלּבֹו ּכחּיה; ּכּסּוי, טעּון ּדמֹו ּכיצד? ְְְְְִֵֶַַַָָָָותֹולדּתֹו.
החּיה, עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכבהמה;
ּכבהמה  ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ולא חּיה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹּכאּלּו
יתּבאר  מהן אחד וכל אחרים, דרכים ּבֹו וי ׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוחּיה.
ּכאנׁשים; ּבלבן, מטּמא אנּדרֹוגינֹוס: וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹּבמקֹומֹו.
לא  עברי, ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ּבאדם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּומטּמא

ּכאנׁשים  עליו, נהרג - וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ְְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹכאנׁשים
ּבמקֹומֹו. יּכתב אחד וכל אחרים, דינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּוכנׁשים.

.·È ּפקחים מהם ּכנגּדם, ּבאים אנׁשים ראּו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן
ּפקחין, ׁשאּלּו נזיר הריני אחד: ואמר סּומים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּומהם
אחר: ואמר ּפקחין, אּלּו ׁשאין נזיר הריני אחר: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואמר
ׁשאין  נזיר הריני אחר: ואמר סּומין, ׁשאּלּו נזיר אני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
וסּומין, ּפקחין ׁשאּלּו נזיר הריני אחר: ואמר סּומין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאּלּו
סּומין  ולא ּפקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר הריני אחר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹואמר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻ
.‚È נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׁשּתי  הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּומביא
קטן  ּבנֹו את מּדיר והאיׁש הּנדרים. ּכׁשאר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּׂשערֹות,
האּׁשה  ואין נדרים, לעֹונת ּבא ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנזיר,
הּוא, הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ּבנזיר. ּבנּה את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּדרת

נדרים. ּבׁשאר נֹוהג ְְְִִֵֵָָואינֹו
.„Èאֹו נזיר, אּתה הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?

- הּבן וׁשתק נזיר, זה הרי אֹו נזיר, ּפלֹוני ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר. זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי
נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים טמאה, קרּבן מביא - נטמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻואם

הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, קרּבן ְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָמביא
.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא

מעּׂשה  נעּׂשה ׁשהרי קרֹוביו, ׁשּגּלחּוהּו אֹו ּׂשערֹו ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
הרי  - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא דעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּגּלה
ׁשּיגּדיל  עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי ועד נזיר. אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

איׁש. ְִֵֶָויעּׂשה
.ÊË;נזירּות להן אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַָָָָהעֹובדי

יּׂשראל. ּבני אל ּדּבר ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנאמר:
.ÊÈ הּבעל אֹו והאב נזירּות. להן יׁש - ועבדים ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָנׁשים

אבל  הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, נזירּות ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָמפר
למתים. ּולהּטּמא לׁשּתֹות אֹותֹו לכף לרּבֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהעבד

נזירּות. נֹוהג - אֹותֹו ּכפה לא ְְִִֵָָֹואם
.ÁÈאֹו נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

א  צריׁשּמעּכבין רּבֹו אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, ת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
נדר. עליו יחּול ולא לֹו קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלכּפֹו,
אבל  עליהם. אחרים ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָלמה
יכֹול  אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב דבר ולא עּנּוי ׁשם אין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
יצא  - ל מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר ְְְְִִַַַָָָָָָֻלכּפֹו.
אֹותֹו ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלחרּות,

לחרּות. יצא - הפר ואם לֹו, מפרין ְְְְִִֵֵֵֵֵָָואין
.ËÈ הרי - מרּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעבד

רּבֹו. לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹזה
יצא  ּכ ואחר רּבֹו, ידעֹו ולא וגּלח, נזירּותֹו והׁשלים ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֹנזר
גּלח  ולא נדר אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלחרּות
יצא  ּכ ואחר נטמא נדרֹו. ידי יצא לא - לחרּות ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹויצא

ׁשּנטמא. מּׁשעה מֹונה - ְְִִֵֶֶָָָלחרּות
.Î,לפיכ הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני נֹוהגת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנזירּות
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ׁשאין  לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמי
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלנּו

.‡Î ׁשּנזר ּומי יּׂשראל. ּבארץ אּלא נֹוהגת הּנזירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאין
לעלֹות  אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְֲִִֶַַָָָּבחּוצה
הּימים  ּכמנין יּׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלארץ
ּכֹופין  - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,לפיכ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנזר.
עד  נזירּות ׁשם נֹוהג ולהיֹות יּׂשראל לארץ לעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאֹותֹו
ּבמלאת  קרּבנֹותיו ויביא הּמקּדׁש ׁשּיּבנה עד אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּימּות

נזרֹו. ְְִֵימי
.·Î לׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל

ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא עליו,יין נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
וׁשתה  עבר ואם לֹו. עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואף

לֹוקה. - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו גּלח ְְְִִִֵֵֶַַַָָאֹו

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הריני ‡. ׁשאמר: מי ּכיצד? יֹום. ׁשלׁשים - נזירּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָסתם

נזיר  הריני אמר: ואפּלּו יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָנזיר
ׁשלׁשים  נזיר זה הרי - הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
נזיר ·. הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרׁש

נזיר  זה הרי - יֹום עּׂשרים אֹו ימים, עּׂשרה אֹו אחד, ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָיֹום
ודבר  יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין יֹום; ְְְְְִִִִֵֶָָָׁשלׁשים

הּקּבלה  מּפי הלכה .2זה ֲִִֶַַָָָָ
אחד ‚. ׁשאמר: ּכגֹון יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּפרׁש

הרי  - ׁשנה מאה אֹו יֹום, מאה אֹו ארּבעים אֹו ְְֲִִֵֵֵַָָָָָּוׁשלׁשים
יֹותר. ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹזה

ׁשלׁשים „. נזיר זה הרי - אחת ׁשעה נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
הרי 3יֹום  - אחת וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר הריני אמר: .ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשעֹות  נֹוזרין ׁשאין יֹום; ּוׁשלׁשים אחד נזיר .4זה ְְִִִֵֶֶֶָָָ
לא ‰. אם ּפלֹוני, מקֹום עד מּכאן נזיר הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָֹהאֹומר:

ּבּדר ׁשּלא 5החזיק ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי - ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
זמן  ּפרׁש לא והרי ּגדֹולה, לנזירּות אּלא זה ואם 6נתּכּון . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבּדר -7החזיק יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם : ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
יֹום  ׁשלׁשים נזיר זה יֹום 8הרי מּׁשלׁשים יֹותר היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ

הּימים  ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה הרי -9. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
.Â ארּבע אֹו ׁשלׁש אֹו נזירֹות ׁשּתי נזיר הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמי

ׁשלׁשים  מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּוׁשלׁשים  ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ּומביא 10יֹום. מגּלח ְְְְִִִֵֵַַָ

אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ּומתחיל ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָקרּבנֹותיו
ּכּזמן  ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות, אלף מאה נזיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהריני

ׁשּימּות  עד אחת אחר אחת מֹונה זה הרי - אֹו11הּזה ֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
נזירֹותיו  מנין ׁשּיׁשלים .12עד ְְְִִִֶַַַָ

.Ê מֹונה - הּׁשנה ימֹות ּכמנין נזיר הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר:
הּׁשנה  ימֹות ּכמנין -13נזירֹותיו החּמה ׁשנֹות ּפרׁש אם . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

מהן  אחת ּכל נזירֹות, וחמׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמֹונה
יֹום  ׁשלׁש14ׁשלׁשים מֹונה - הלבנה ׁשנת ּפרׁש ואם ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם נזירֹות; וחמּׁשים וארּבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמאֹות
ׁשּכל  ּבארנּו, ׁשהרי נזירֹות. וחמּׁשים וארּבע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמאֹות

א  ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין החּמה הּנדרים ׁשני ורב דם, ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ
לּה מֹונין יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשני 15ׁשלׁש ורב , ְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

לּה מֹונין יֹום וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ,16הּלבנה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
הּלבנה  לׁשנת אּלא סתם ׁשנה העם ּכל קֹורין .17ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָ

.Á ׁשּתי נזיר זה הרי - ּומחצה אחת נזיר הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
הריני 18נזירֹות  ׁשאמר: אֹו אחד, ויֹום נזיר הריני אמר: . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמשון 1) נזירות קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה, ימות כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן
הארץ. כעפר או ראשו כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל רמז "מפ 2)ונזירות ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה י

אבל  שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו: ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו מה והוא
לסמוך  לנו אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא, בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו רבינו
לגדל  אדם בני שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל יהיה "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים לשעות,3)שער נזירות שאין מלמד - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
שלימה. לנזירות נתכוון זה הרי יום, משלושים פחותה נזירות ושלושים 4)ואין אחד נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי

לשם.5)יום. ללכת יצא פלוני.6)שלא מקום ועד כמכאן זו נזירות לי ארוכה אמר כאילו זה ללכת 7)והרי שהתחיל
פלוני. למקום המוליכה יום.8)בדרך משלושים פחותה נזירות שם 9)שאין בגמרא ופירשוה מקום. אותו ועד שמכאן

מפני  שבוודאי פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות שנתכוון מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז.
פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך מסכנת להינצל נזירות עליו קיבל הדרך ואחד.10)אונסי שלושים ביום

כנ"ל.11) יום שלושים בכל קרבנותיו.12)ומגלח ומביא שלושים כל בסוף מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין
השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של שנה.14)נזירות שלושים נזירות נוהג שהוא קידוש ובהלכ 15)נמצא ות

שש  שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש החמה "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש
היום". מרביע פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שלוש 16)שעות; ... לבנה של "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו

וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות, ושמונה יום, וחמישים וארבעה יום כמניין 17)מאות נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו מונה זה הרי סתם השנה אחת.18)ימות נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון

יום, משלושים פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר: כאילו שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
נזיריות. שתי נזיר זה הרי
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ּבתֹו ׁשליׁשי [וׁשמע דּבּור, ּכדי ּבתֹו 'ואני' ואמר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָׁשמע
ּכּלן  - מאה הן ואפּלּו 'ואני', ואמר ׁשני ׁשל דּבּור] ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּכדי

ְִִנזירין.
אמר ‰. וחברֹו ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני נד: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

מּיד. נזיר חברֹו הרי - ֲֲֲִִִֵֵַָָ'ואני'
.Â וׁשמע ּבן, ל ּכׁשּיהיה נזיר הריני לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

זה  נתּכּון ׁשּלא נזיר; זה אין - 'ואני' ואמר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹחברֹו
א  זה,האחרֹון ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב ׁשאני לֹומר: ּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מּמּנּו. ּבֹוׁש הּוא ֲִֵֶֶׁשהרי
.Êחברֹו וׁשמע ּבן, לפלֹוני ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר:

להיֹות  אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ספק: זה הרי - 'ואני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר
ּוספק  .ּכמֹות אֹותֹו אֹוהב ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַָנזיר

להקל. - ְְִֵָנזירּות
.Á,ּכנגּדן ּבא אחד וראּו ּבּדר מהּלכים ׁשהיּו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

הּוא, ׁשמעֹון ּכנגּדנּו ההֹול זה הּׁשנים: מן אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואמר
יהיה  אם נזיר הריני זה: ואמר הּוא, ראּובן חברֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואמר
הּגיע  ׁשמעֹון, יהיה אם נזיר הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָראּובן,
ׁשמעֹון  היה ואם נזיר, זה הרי - ראּובן הּוא והרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליהם
לא  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנדרּו. ּכמֹו נזיר, חברֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ולא  מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו חזר אּלא אליהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגיע

נזיר. מהן אחד אין - הּוא מי ְִִֵֵֶֶָָָידעּו
.Ë,ּכֹור מאה זה ּבכרי יהיה אם נזיר הריני האֹומר: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכן

וכן  נזיר. אינֹו - ׁשאבד אֹו ׁשּנגנב ּומצאֹו למדדֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהל
להקל. - נזירּות ׁשּספק ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹּכל

.È אחד ואמר מרחֹוק, הּכֹוי את וראּו ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיּו
ׁשּזה  נזיר הריני אחר: ואמר חּיה, ׁשּזה נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמהם:
ואמר  חּיה, זה ׁשאין נזיר הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבהמה,
הריני  אחר: ואמר ּבהמה, זה ׁשאין נזיר הריני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר:
הריני  אחר: ואמר ּבהמה, ולא חּיה לא זה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנזיר
ׁשהּכֹוי  מּפני נזירים; ּכּלם הרי - וחּיה ּבהמה ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻנזיר
בהן  ׁשוה דרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ּבהן ׁשוה דרכים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׁש

דר  ּבֹו ויׁש ּבֹולבהמה, ויׁש ולבהמה, לחּיה ׁשוה כים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
הּדין  והּוא לחּיה. ולא לּבהמה לא ׁשוה ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹדרכים
אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם בֹו ונחלקּו אנּדרֹוגינֹוס ראּו ְְְְְִִִִִֶַָָאם
נזירים; ּכּלם הרי - ּבּכֹוי אּלּו ׁשּנדרּו ּדר על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻונדרּו
ּודרכים  לאיׁש, ּבהן ׁשוה דרכים ּבֹו יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהאנּדרֹוגינֹוס
לאיׁש לא ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, בהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשוה

ּולאּׁשה. לאיׁש ׁשוין ׁשהן ּודרכים לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹולא
.‡Èּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹוכל

ּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - הּכֹוי ּדרכי וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַֹותֹולדּתֹו.
אסּור, וחלּבֹו ּכחּיה; ּכּסּוי, טעּון ּדמֹו ּכיצד? ְְְְְִֵֶַַַָָָָותֹולדּתֹו.
החּיה, עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכבהמה;
ּכבהמה  ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ולא חּיה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹּכאּלּו
יתּבאר  מהן אחד וכל אחרים, דרכים ּבֹו וי ׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוחּיה.
ּכאנׁשים; ּבלבן, מטּמא אנּדרֹוגינֹוס: וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹּבמקֹומֹו.
לא  עברי, ּבעבד נמּכר ואינֹו ּכנׁשים; ּבאדם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּומטּמא

ּכאנׁשים  עליו, נהרג - וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ְְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹכאנׁשים
ּבמקֹומֹו. יּכתב אחד וכל אחרים, דינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּוכנׁשים.

.·È ּפקחים מהם ּכנגּדם, ּבאים אנׁשים ראּו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָוכן
ּפקחין, ׁשאּלּו נזיר הריני אחד: ואמר סּומים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּומהם
אחר: ואמר ּפקחין, אּלּו ׁשאין נזיר הריני אחר: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואמר
ׁשאין  נזיר הריני אחר: ואמר סּומין, ׁשאּלּו נזיר אני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
וסּומין, ּפקחין ׁשאּלּו נזיר הריני אחר: ואמר סּומין, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאּלּו
סּומין  ולא ּפקחין לא אּלּו ׁשאין נזיר הריני אחר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹואמר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻ
.‚È נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ׁשּתי  הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּומביא
קטן  ּבנֹו את מּדיר והאיׁש הּנדרים. ּכׁשאר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּׂשערֹות,
האּׁשה  ואין נדרים, לעֹונת ּבא ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבנזיר,
הּוא, הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ּבנזיר. ּבנּה את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּדרת

נדרים. ּבׁשאר נֹוהג ְְְִִֵֵָָואינֹו
.„Èאֹו נזיר, אּתה הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?

- הּבן וׁשתק נזיר, זה הרי אֹו נזיר, ּפלֹוני ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר. זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי
נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים טמאה, קרּבן מביא - נטמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻואם

הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, קרּבן ְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָמביא
.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא

מעּׂשה  נעּׂשה ׁשהרי קרֹוביו, ׁשּגּלחּוהּו אֹו ּׂשערֹו ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
הרי  - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא דעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּגּלה
ׁשּיגּדיל  עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי ועד נזיר. אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

איׁש. ְִֵֶָויעּׂשה
.ÊË;נזירּות להן אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַָָָָהעֹובדי

יּׂשראל. ּבני אל ּדּבר ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנאמר:
.ÊÈ הּבעל אֹו והאב נזירּות. להן יׁש - ועבדים ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָנׁשים

אבל  הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, נזירּות ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָמפר
למתים. ּולהּטּמא לׁשּתֹות אֹותֹו לכף לרּבֹו יׁש - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהעבד

נזירּות. נֹוהג - אֹותֹו ּכפה לא ְְִִֵָָֹואם
.ÁÈאֹו נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

א  צריׁשּמעּכבין רּבֹו אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, ת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
נדר. עליו יחּול ולא לֹו קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלכּפֹו,
אבל  עליהם. אחרים ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָלמה
יכֹול  אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב דבר ולא עּנּוי ׁשם אין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאם
יצא  - ל מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר ְְְְִִַַַָָָָָָֻלכּפֹו.
אֹותֹו ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלחרּות,

לחרּות. יצא - הפר ואם לֹו, מפרין ְְְְִִֵֵֵֵֵָָואין
.ËÈ הרי - מרּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעבד

רּבֹו. לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹזה
יצא  ּכ ואחר רּבֹו, ידעֹו ולא וגּלח, נזירּותֹו והׁשלים ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֹנזר
גּלח  ולא נדר אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלחרּות
יצא  ּכ ואחר נטמא נדרֹו. ידי יצא לא - לחרּות ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹויצא

ׁשּנטמא. מּׁשעה מֹונה - ְְִִֵֶֶָָָלחרּות
.Î,לפיכ הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני נֹוהגת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנזירּות
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ׁשאין  לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמי
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלנּו

.‡Î ׁשּנזר ּומי יּׂשראל. ּבארץ אּלא נֹוהגת הּנזירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאין
לעלֹות  אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְֲִִֶַַָָָּבחּוצה
הּימים  ּכמנין יּׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלארץ
ּכֹופין  - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,לפיכ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנזר.
עד  נזירּות ׁשם נֹוהג ולהיֹות יּׂשראל לארץ לעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאֹותֹו
ּבמלאת  קרּבנֹותיו ויביא הּמקּדׁש ׁשּיּבנה עד אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּימּות

נזרֹו. ְְִֵימי
.·Î לׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל

ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא עליו,יין נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
וׁשתה  עבר ואם לֹו. עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואף

לֹוקה. - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו גּלח ְְְִִִֵֵֶַַַָָאֹו

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הריני ‡. ׁשאמר: מי ּכיצד? יֹום. ׁשלׁשים - נזירּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָסתם

נזיר  הריני אמר: ואפּלּו יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין - ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָנזיר
ׁשלׁשים  נזיר זה הרי - הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,
נזיר ·. הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרׁש

נזיר  זה הרי - יֹום עּׂשרים אֹו ימים, עּׂשרה אֹו אחד, ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָיֹום
ודבר  יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין יֹום; ְְְְְִִִִֵֶָָָׁשלׁשים

הּקּבלה  מּפי הלכה .2זה ֲִִֶַַָָָָ
אחד ‚. ׁשאמר: ּכגֹון יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּפרׁש

הרי  - ׁשנה מאה אֹו יֹום, מאה אֹו ארּבעים אֹו ְְֲִִֵֵֵַָָָָָּוׁשלׁשים
יֹותר. ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹזה

ׁשלׁשים „. נזיר זה הרי - אחת ׁשעה נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
הרי 3יֹום  - אחת וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר הריני אמר: .ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשעֹות  נֹוזרין ׁשאין יֹום; ּוׁשלׁשים אחד נזיר .4זה ְְִִִֵֶֶֶָָָ
לא ‰. אם ּפלֹוני, מקֹום עד מּכאן נזיר הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָֹהאֹומר:

ּבּדר ׁשּלא 5החזיק ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי - ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
זמן  ּפרׁש לא והרי ּגדֹולה, לנזירּות אּלא זה ואם 6נתּכּון . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבּדר -7החזיק יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם : ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
יֹום  ׁשלׁשים נזיר זה יֹום 8הרי מּׁשלׁשים יֹותר היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ

הּימים  ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה הרי -9. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
.Â ארּבע אֹו ׁשלׁש אֹו נזירֹות ׁשּתי נזיר הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמי

ׁשלׁשים  מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּוׁשלׁשים  ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ּומביא 10יֹום. מגּלח ְְְְִִִֵֵַַָ

אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ּומתחיל ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָקרּבנֹותיו
ּכּזמן  ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות, אלף מאה נזיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהריני

ׁשּימּות  עד אחת אחר אחת מֹונה זה הרי - אֹו11הּזה ֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
נזירֹותיו  מנין ׁשּיׁשלים .12עד ְְְִִִֶַַַָ

.Ê מֹונה - הּׁשנה ימֹות ּכמנין נזיר הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר:
הּׁשנה  ימֹות ּכמנין -13נזירֹותיו החּמה ׁשנֹות ּפרׁש אם . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

מהן  אחת ּכל נזירֹות, וחמׁש וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמֹונה
יֹום  ׁשלׁש14ׁשלׁשים מֹונה - הלבנה ׁשנת ּפרׁש ואם ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם נזירֹות; וחמּׁשים וארּבע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמאֹות
ׁשּכל  ּבארנּו, ׁשהרי נזירֹות. וחמּׁשים וארּבע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמאֹות

א  ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין החּמה הּנדרים ׁשני ורב דם, ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ
לּה מֹונין יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשני 15ׁשלׁש ורב , ְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

לּה מֹונין יֹום וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ,16הּלבנה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
הּלבנה  לׁשנת אּלא סתם ׁשנה העם ּכל קֹורין .17ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָ

.Á ׁשּתי נזיר זה הרי - ּומחצה אחת נזיר הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
הריני 18נזירֹות  ׁשאמר: אֹו אחד, ויֹום נזיר הריני אמר: . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמשון 1) נזירות קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה, ימות כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן
הארץ. כעפר או ראשו כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל רמז "מפ 2)ונזירות ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה י

אבל  שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו: ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו מה והוא
לסמוך  לנו אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא, בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו רבינו
לגדל  אדם בני שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל יהיה "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים לשעות,3)שער נזירות שאין מלמד - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
שלימה. לנזירות נתכוון זה הרי יום, משלושים פחותה נזירות ושלושים 4)ואין אחד נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי

לשם.5)יום. ללכת יצא פלוני.6)שלא מקום ועד כמכאן זו נזירות לי ארוכה אמר כאילו זה ללכת 7)והרי שהתחיל
פלוני. למקום המוליכה יום.8)בדרך משלושים פחותה נזירות שם 9)שאין בגמרא ופירשוה מקום. אותו ועד שמכאן

מפני  שבוודאי פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות שנתכוון מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז.
פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך מסכנת להינצל נזירות עליו קיבל הדרך ואחד.10)אונסי שלושים ביום

כנ"ל.11) יום שלושים בכל קרבנותיו.12)ומגלח ומביא שלושים כל בסוף מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין
השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של שנה.14)נזירות שלושים נזירות נוהג שהוא קידוש ובהלכ 15)נמצא ות

שש  שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש החמה "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש
היום". מרביע פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שלוש 16)שעות; ... לבנה של "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו

וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות, ושמונה יום, וחמישים וארבעה יום כמניין 17)מאות נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו מונה זה הרי סתם השנה אחת.18)ימות נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון

יום, משלושים פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר: כאילו שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
נזיריות. שתי נזיר זה הרי
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נזירֹות  ׁשּתי נזיר זה הרי - אחת וׁשעה אמר:19נזיר . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּתים  נזיר זה הרי - ואחת נזיר נזיר 20הריני הריני . ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ואחת  נזיר הריני נזירֹות. ׁשלׁש נזיר זה הרי - ועֹוד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואחת
נזיר  הריני נזירֹות. ארּבע נזיר זה הרי - וׁשּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָועֹוד
ׁשל  אחת נזירּות נזיר זה הרי - אחד ויֹום יֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשלׁשים

יֹום  ואחד .21ׁשלׁשים ְְִֶָ
.Ë ּכּתי ׁשּתי ׁשהיּו מעידין 22מי אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָ

חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, נזיר 23ׁשּנזר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעידים  ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּתים;

.24ּבׁשּתים  ְִִַ
.È אחת ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנדר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר 25מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הריני  יֹום, נזיר הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ׁשּנדר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה יֹום, ּכ26קרּבן נזיר ואחר , ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

ראׁשֹונה 27נׁשאל  לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה על ְְְְִִִִִִַַָָָָָ
הביא 28ּבּׁשנּיה  ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ּומביא , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּׂשערֹו29ּכּפרתֹו גּלח ואפּלּו ,30- עליה נׁשאל ּכ ואחר , ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ

אּלא  חלה הּׁשנּיה אין ׁשהרי ּבּׁשנּיה. ראׁשֹונה לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעלתה
הראׁשֹונה  אינּה31לאחר ּכאּלּו ׁשהּתירּה ּכיון והראׁשֹונה , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

.32מעּקרּה ִֵָָ

.‡È ּכל נזיר הריני אֹו לעֹולם, נזיר הריני ׁשאמר: ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמי
נזיר  הריני אמר: ואם לעֹולם. נזיר זה הרי - חּיי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימי
ׁשאי  ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי - ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאלף

ׁשנה. אלף האדם ׁשּיחיה ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָאפׁשר
.·È לזמן ׁשהּנזיר קצּוב? לזמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּומה

נדר  ימי ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו; ימי סֹוף עד לגּלח אסּור -ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּונזיר  הּימם. מלאת עד ראׁשֹו על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו

מקל  - ּׂשערֹו הכּביד אם עּׂשר 33עֹולם, מּׁשנים ּבתער ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבהמֹות  ׁשלׁש קרּבנֹו ּומביא חדׁש, עּׂשר ׁשנים עד 34חדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ויהי  ׁשּנאמר: יגּלח,35ּכׁשּיגּלח; אׁשר לּימים ימים מּקץ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
וגּלחֹו עליו כבד ע 36ּכי נזיר ואבׁשלֹום היה . ודבר 37ֹולם . ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָ

הּקּבלה 38זה  מּפי היא -39הלכה ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר . ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה קרּבן מביא זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻהרי

קצּוב  לזמן .40נזיר ְִִַָָ
.‚È ּבנזיר 41ׁשמׁשֹון נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה ,42לא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

הּטמאה  מן הפריׁשֹו הּמלא דינֹו?43אּלא היה וכיצד . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
למתים. להּטּמא ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהיה

הּקּבלה  מּפי הלכה זה .44ודבר ְֲִִֶַַָָָָָָ
.„È זה הרי - ּכׁשמׁשֹון נזיר הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ
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יום.19) שלושים נזיר זה הרי אחת, שעה נזיר הריני שנייה.20)שהאומר: נזירות להוסיף נתכוון ואחת, כשאמר:
אלא 21) נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון שלא נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים" בתיבת: הפסיק כאן

אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום, ואחד שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה נזירותו ימי למנות
שלושים  נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד שלושים נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב: אמר שם שבגמרא
שיש  משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר - אחד ויום יום
אלא  משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום" ואחד שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר, טעות כאן
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום "שלושים כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים שבכל
יום  שלושים נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי נחלקו "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:

כמותה. רבינו פסק ולפיכך כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד נדר 23)זוגות.22)ויום שלא אומר והוא
יודע. איני שאומר או כאן 24)כלל, ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות "נחלקה אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי שתיים.נזירות". חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
ובית  עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר ואחד שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו מה על
על  סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא למה תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים הלל
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה האחד אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב מה

מנה". נזירויות.25)מאתיים שתי עלי הרי נזירותו.27)לתגלחתו.26)שאמר: נדר את לו שיתיר המניין 28)לחכם,
שנייה. נזירות עוד לשמור יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה קרבנותיו.29)שמנה על 30)הקריב

מעכבתה.31)הראשונה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות תחילה תחול שלא לשנייה, גרם מי שהחכם 32)כי
שנייה". של למפרע המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את שהרי 33)עוקר לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא

היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. הטהרה.34)נתלה תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת צריך 35)לעולה
הכת  כלשון והיה, התימנים.להיות: יד בכתב וכן חודש.36)וב, עשר שנים ימי 37)לסוף כל נזיר להיות עליו שקיבל

נזיר.38)חייו. היה מוכרח 39)שאבשלום זה אין וגילחו", עליו כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות מסיבות אולי כי נזיר, שהיה עולם 40)לומר "נזיר במשנה: זה כל

וכמו  חודש, עשר לשנים הכוונה - שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא ואם בתער מקל שערו הכביד
שם  וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי וכדעת באבשלום שמצינו

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה שיש נזירות שכל בן 41)ז.
הנער". יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר הדירו.42)מנוח, לא מנוח אביו וגם נדר לא עצמו לאמו 43)הוא באמרו

טמא". כל תאכלי במותם 44)"ואל בהם נגע וגם הפלשתים את הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני. למשה
שם. כמבואר הקבלה. פי על וזה בהם, ונטמא
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ׁשנים  ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּיין ּומן הּתגלחת מן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר
עֹולם  נזירי ּכׁשאר חדׁש למתים 45עּׂשר להּטּמא ּומּתר ,46. ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ

ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי לא אמר: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואם
אינֹו47ׁשמׁשֹון  - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ּומי נזיר. אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

להּׁשאל  לעֹולם 48יכֹול ׁשמׁשֹון ׁשּנזירּות נדרֹו; על ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
.49היתה  ְָָ

.ÂË מנֹוח ּכבן ּכׁשמׁשֹון הריני ּדלילה,50האֹומר: ּכבעל , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
עיניו  את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו ּכמי עּזה, ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמי

ה  ׁשאפׁשר - ּפי על ואף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָרי
אחר  לאיׁש אּלּו מעּׂשים .51ׁשּנעּׂשּו ְֲֲִִֵֵֶַַַ

.ÊË הרמתי היה 52ׁשמּואל עֹולם האֹומר:53נזיר ,לפיכ . ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
ּכמי  אלקנה, ּכבן חּנה, ּכבן הרמתי, ּכׁשמּואל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהריני

נזיר 54ׁשּׁשּסף  זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל, אגג את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכאּלה 55עֹולם  ׁשּמעּׂשיו אחר לאיׁש ׁשּמא אֹומרין: ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ְִֵַנתּכּון.
.ÊÈ הּקּפה מלא אֹו הּבית מלא נזיר הריני -56האֹומר: ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻ

ּכל  נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה לא אמר: אם אֹותֹו. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
מרּבה  זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי סתם 57- אמר: ואם ; ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

חרּדל 58נדרּתי  מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את רֹואים -59, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ימיו  ּכל נזיר חדׁש60ויהיה עּׂשר מּׁשנים לגּלח לֹו ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

עֹולם  נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו, ויביא חדׁש, עּׂשר .61לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ
.ÁÈ ּכע אֹו ראׁשי, ּכּׂשער נזיר הריני הארץ,האֹומר: פר ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

עלי  נזירֹות הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים ּכחֹול ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
חֹול  ּכמנין אֹו הארץ, עפר ּכמנין אֹו ראׁשי, ּׂשער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּכמנין

לפיכ62הּים  למנֹות 63. ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
ׁשּימּות  עד וכן ויגּלח, יֹום ׁשלׁשים ׁשנּיה ּובכל 64נזירּות . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

למתים  מּטּמא ולא יין ׁשֹותה אינֹו ותגלחת .65ּתגלחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ
זה  הרי - הּתגלחת ּביֹום אפּלּו נּטמא, אֹו ׁשתה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָואם

.66לֹוקה  ֶ
.ËÈ אם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב  זה הרי - ואכלּה אכלּנה, אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
ׁשאמר  ּכּמנין ּכל 67ּבנזירּות אחת, אחר אחת ּומֹונה . ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ּומביא  ׁשלׁשים ּכל ּבסֹוף ּומגּלח ׁשלׁשים, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָאחת
ְָָקרּבנֹו.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טהרה ‡. ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר הריני 2האֹומר: ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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כי 45) ראשי על עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש עשר שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
כוחי". ממני וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים ולא 46)נזיר הנדור בדבר אלא מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.

ואיך האסור, השיב בדבר כבר המלאך? פי על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון נזירות להתפיס אפשר
בו. מתפיסים ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף שמשון, נזיר לרבות לה', להזיר נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן והוא 47)ר"י

כלל. נזיר היה להתירו.48)לא "לציווי 49)לחכם שאלה ואין נּוזר, מלאך ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ָולא
נזיר,50)שלמעלה". אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן שמשון להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי

כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח היא הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר שלשמשון
כולם, את המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק האלה השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה הרי

כך. ששמו אחר לאיש נתכוון מנוח כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה לאיש 51)שאל נתכוון שמא אומרים, אין
נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא נתכוונתי לא בפירוש: יאמר אם אבל וחנה.52)אחר, אלקנה בן

ונאמר 53) ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת בנזירות אמו שהדירתו
נזיר. - בשמואל האמורה "מורה" אף נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה לא "ומורה בשמשון:

למתים.55)ביקע.54) מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו בכלל 57)סל.56)מיקל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך נתכוונתי שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר, סתם

הבית. כמלוא זו ה 58)נזירות שיפרשו כפי אלא בליבי היה נדרי.ולא לשון את שהם 59)חכמים חרדל, זרע גרעיני
מאוד. ימיו.60)קטנים סוף עד ארוכה אחת נזיר 61)נזירות ויהיה נתכוון קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

והדבר  ארוכה, נזירות עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין
שמא  כי הקישואים. למניין נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו על נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק
נזירותו. מקבלת זה יעלה לא לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי מלאו לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל מזו.63)הואיל זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו מבדיל 65)ששערות זמן פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות גמר עם שהרי

בה.66)ביניהן. עומד שהוא החדשה הנזירות חילול הריני 67)משום אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל רבינו פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר

שבועה. על חלה שאינה לשבועה פחות 1)בניגוד לתגלחת תגלחת בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן
דקדוקי  כל גילח, ולא נזירותו ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד יום נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים
שהבעל  נזירותו, ימי מונה הוא מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר שאינו ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה בתגלחת אשתו נזירות שהוא 2)מפיר שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר לטומאתו, השביעי ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את סותר



קטו zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נזירֹות  ׁשּתי נזיר זה הרי - אחת וׁשעה אמר:19נזיר . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּתים  נזיר זה הרי - ואחת נזיר נזיר 20הריני הריני . ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ואחת  נזיר הריני נזירֹות. ׁשלׁש נזיר זה הרי - ועֹוד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואחת
נזיר  הריני נזירֹות. ארּבע נזיר זה הרי - וׁשּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָועֹוד
ׁשל  אחת נזירּות נזיר זה הרי - אחד ויֹום יֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשלׁשים

יֹום  ואחד .21ׁשלׁשים ְְִֶָ
.Ë ּכּתי ׁשּתי ׁשהיּו מעידין 22מי אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָ

חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, נזיר 23ׁשּנזר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעידים  ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּתים;

.24ּבׁשּתים  ְִִַ
.È אחת ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנדר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר 25מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הריני  יֹום, נזיר הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ׁשּנדר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה יֹום, ּכ26קרּבן נזיר ואחר , ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

ראׁשֹונה 27נׁשאל  לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה על ְְְְִִִִִִַַָָָָָ
הביא 28ּבּׁשנּיה  ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ּומביא , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּׂשערֹו29ּכּפרתֹו גּלח ואפּלּו ,30- עליה נׁשאל ּכ ואחר , ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ

אּלא  חלה הּׁשנּיה אין ׁשהרי ּבּׁשנּיה. ראׁשֹונה לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעלתה
הראׁשֹונה  אינּה31לאחר ּכאּלּו ׁשהּתירּה ּכיון והראׁשֹונה , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

.32מעּקרּה ִֵָָ

.‡È ּכל נזיר הריני אֹו לעֹולם, נזיר הריני ׁשאמר: ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמי
נזיר  הריני אמר: ואם לעֹולם. נזיר זה הרי - חּיי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימי
ׁשאי  ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי - ׁשנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאלף

ׁשנה. אלף האדם ׁשּיחיה ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָאפׁשר
.·È לזמן ׁשהּנזיר קצּוב? לזמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּומה

נדר  ימי ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו; ימי סֹוף עד לגּלח אסּור -ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּונזיר  הּימם. מלאת עד ראׁשֹו על יעבר לא ּתער ְְְֲִִִַַַַַַָֹֹֹֹנזרֹו

מקל  - ּׂשערֹו הכּביד אם עּׂשר 33עֹולם, מּׁשנים ּבתער ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ּבהמֹות  ׁשלׁש קרּבנֹו ּומביא חדׁש, עּׂשר ׁשנים עד 34חדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ויהי  ׁשּנאמר: יגּלח,35ּכׁשּיגּלח; אׁשר לּימים ימים מּקץ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
וגּלחֹו עליו כבד ע 36ּכי נזיר ואבׁשלֹום היה . ודבר 37ֹולם . ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָ

הּקּבלה 38זה  מּפי היא -39הלכה ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר . ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה קרּבן מביא זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻהרי

קצּוב  לזמן .40נזיר ְִִַָָ
.‚È ּבנזיר 41ׁשמׁשֹון נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה ,42לא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

הּטמאה  מן הפריׁשֹו הּמלא דינֹו?43אּלא היה וכיצד . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
למתים. להּטּמא ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהיה

הּקּבלה  מּפי הלכה זה .44ודבר ְֲִִֶַַָָָָָָ
.„È זה הרי - ּכׁשמׁשֹון נזיר הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ
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יום.19) שלושים נזיר זה הרי אחת, שעה נזיר הריני שנייה.20)שהאומר: נזירות להוסיף נתכוון ואחת, כשאמר:
אלא 21) נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון שלא נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים" בתיבת: הפסיק כאן

אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום, ואחד שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה נזירותו ימי למנות
שלושים  נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד שלושים נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב: אמר שם שבגמרא
שיש  משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר - אחד ויום יום
אלא  משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום" ואחד שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר, טעות כאן
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום "שלושים כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים שבכל
יום  שלושים נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי נחלקו "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:

כמותה. רבינו פסק ולפיכך כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד נדר 23)זוגות.22)ויום שלא אומר והוא
יודע. איני שאומר או כאן 24)כלל, ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות "נחלקה אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי שתיים.נזירות". חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
ובית  עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר ואחד שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו מה על
על  סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא למה תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים הלל
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה האחד אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב מה

מנה". נזירויות.25)מאתיים שתי עלי הרי נזירותו.27)לתגלחתו.26)שאמר: נדר את לו שיתיר המניין 28)לחכם,
שנייה. נזירות עוד לשמור יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה קרבנותיו.29)שמנה על 30)הקריב

מעכבתה.31)הראשונה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות תחילה תחול שלא לשנייה, גרם מי שהחכם 32)כי
שנייה". של למפרע המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את שהרי 33)עוקר לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא

היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. הטהרה.34)נתלה תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת צריך 35)לעולה
הכת  כלשון והיה, התימנים.להיות: יד בכתב וכן חודש.36)וב, עשר שנים ימי 37)לסוף כל נזיר להיות עליו שקיבל

נזיר.38)חייו. היה מוכרח 39)שאבשלום זה אין וגילחו", עליו כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות מסיבות אולי כי נזיר, שהיה עולם 40)לומר "נזיר במשנה: זה כל

וכמו  חודש, עשר לשנים הכוונה - שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא ואם בתער מקל שערו הכביד
שם  וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי וכדעת באבשלום שמצינו

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה שיש נזירות שכל בן 41)ז.
הנער". יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר הדירו.42)מנוח, לא מנוח אביו וגם נדר לא עצמו לאמו 43)הוא באמרו

טמא". כל תאכלי במותם 44)"ואל בהם נגע וגם הפלשתים את הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני. למשה
שם. כמבואר הקבלה. פי על וזה בהם, ונטמא

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשנים  ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּיין ּומן הּתגלחת מן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר
עֹולם  נזירי ּכׁשאר חדׁש למתים 45עּׂשר להּטּמא ּומּתר ,46. ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ

ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי לא אמר: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואם
אינֹו47ׁשמׁשֹון  - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ּומי נזיר. אינֹו - ְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

להּׁשאל  לעֹולם 48יכֹול ׁשמׁשֹון ׁשּנזירּות נדרֹו; על ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
.49היתה  ְָָ

.ÂË מנֹוח ּכבן ּכׁשמׁשֹון הריני ּדלילה,50האֹומר: ּכבעל , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
עיניו  את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו ּכמי עּזה, ּדלתֹות ׁשעקר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמי

ה  ׁשאפׁשר - ּפי על ואף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָרי
אחר  לאיׁש אּלּו מעּׂשים .51ׁשּנעּׂשּו ְֲֲִִֵֵֶַַַ

.ÊË הרמתי היה 52ׁשמּואל עֹולם האֹומר:53נזיר ,לפיכ . ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
ּכמי  אלקנה, ּכבן חּנה, ּכבן הרמתי, ּכׁשמּואל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהריני

נזיר 54ׁשּׁשּסף  זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל, אגג את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכאּלה 55עֹולם  ׁשּמעּׂשיו אחר לאיׁש ׁשּמא אֹומרין: ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ְִֵַנתּכּון.
.ÊÈ הּקּפה מלא אֹו הּבית מלא נזיר הריני -56האֹומר: ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻ

ּכל  נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה לא אמר: אם אֹותֹו. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
מרּבה  זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד  יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי סתם 57- אמר: ואם ; ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

חרּדל 58נדרּתי  מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את רֹואים -59, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ימיו  ּכל נזיר חדׁש60ויהיה עּׂשר מּׁשנים לגּלח לֹו ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

עֹולם  נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו, ויביא חדׁש, עּׂשר .61לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ
.ÁÈ ּכע אֹו ראׁשי, ּכּׂשער נזיר הריני הארץ,האֹומר: פר ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

עלי  נזירֹות הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים ּכחֹול ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
חֹול  ּכמנין אֹו הארץ, עפר ּכמנין אֹו ראׁשי, ּׂשער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּכמנין

לפיכ62הּים  למנֹות 63. ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
ׁשּימּות  עד וכן ויגּלח, יֹום ׁשלׁשים ׁשנּיה ּובכל 64נזירּות . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

למתים  מּטּמא ולא יין ׁשֹותה אינֹו ותגלחת .65ּתגלחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ
זה  הרי - הּתגלחת ּביֹום אפּלּו נּטמא, אֹו ׁשתה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָואם

.66לֹוקה  ֶ
.ËÈ אם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב  זה הרי - ואכלּה אכלּנה, אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
ׁשאמר  ּכּמנין ּכל 67ּבנזירּות אחת, אחר אחת ּומֹונה . ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ּומביא  ׁשלׁשים ּכל ּבסֹוף ּומגּלח ׁשלׁשים, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָאחת
ְָָקרּבנֹו.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טהרה ‡. ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר הריני 2האֹומר: ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כי 45) ראשי על עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש עשר שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
כוחי". ממני וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים ולא 46)נזיר הנדור בדבר אלא מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.

ואיך האסור, השיב בדבר כבר המלאך? פי על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון נזירות להתפיס אפשר
בו. מתפיסים ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף שמשון, נזיר לרבות לה', להזיר נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן והוא 47)ר"י

כלל. נזיר היה להתירו.48)לא "לציווי 49)לחכם שאלה ואין נּוזר, מלאך ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ָולא
נזיר,50)שלמעלה". אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן שמשון להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי

כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח היא הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר שלשמשון
כולם, את המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק האלה השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה הרי

כך. ששמו אחר לאיש נתכוון מנוח כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה לאיש 51)שאל נתכוון שמא אומרים, אין
נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא נתכוונתי לא בפירוש: יאמר אם אבל וחנה.52)אחר, אלקנה בן

ונאמר 53) ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת בנזירות אמו שהדירתו
נזיר. - בשמואל האמורה "מורה" אף נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה לא "ומורה בשמשון:

למתים.55)ביקע.54) מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו בכלל 57)סל.56)מיקל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך נתכוונתי שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר, סתם

הבית. כמלוא זו ה 58)נזירות שיפרשו כפי אלא בליבי היה נדרי.ולא לשון את שהם 59)חכמים חרדל, זרע גרעיני
מאוד. ימיו.60)קטנים סוף עד ארוכה אחת נזיר 61)נזירות ויהיה נתכוון קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

והדבר  ארוכה, נזירות עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין
שמא  כי הקישואים. למניין נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו על נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק
נזירותו. מקבלת זה יעלה לא לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי מלאו לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל מזו.63)הואיל זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו מבדיל 65)ששערות זמן פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות גמר עם שהרי

בה.66)ביניהן. עומד שהוא החדשה הנזירות חילול הריני 67)משום אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל רבינו פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר

שבועה. על חלה שאינה לשבועה פחות 1)בניגוד לתגלחת תגלחת בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן
דקדוקי  כל גילח, ולא נזירותו ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד יום נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים
שהבעל  נזירותו, ימי מונה הוא מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר שאינו ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה בתגלחת אשתו נזירות שהוא 2)מפיר שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר לטומאתו, השביעי ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את סותר



zexifpקטז zekld - d`ltd xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּוׁשלׁשים  אחד יצא 3יֹום - ׁשלׁשים ּביֹום ּגּלח ואם ,4. ְְְְִִִִֶַָָָ
ּביֹום  אּלא מגּלח אינֹו - יֹום ׁשלׁשים נזיר הריני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאמר:

ּוׁשלׁשים  .5אחד ְִֶָ
ּביֹום ·. הרא ׁשֹונה את מגּלח - נזירּיֹות ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמי

וׁשּׁשים  אחד ּביֹום הּׁשנּיה ואת ּוׁשלׁשים, ואם 6אחד . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
יֹום  הּׁשנּיה את מגּלח - ׁשלׁשים יֹום הראׁשֹונה את ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּגּלח

ׁשּיֹום 7ׁשּׁשים  יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה יֹום ּגּלח ואם , ְְֲִִִִִִִֶַַָָָ
ׁשנּיה  נזירּות למנין אף לֹו עֹולה .8ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֶַַָ

נזיר ‚. הריני ּבן האֹומר: לי ּכׁשּיהיה ונזיר והתחיל 9, , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ׁשּלֹו את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו 10נזירּות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

ּבנֹו ׁשל את מֹונה ּכ ּכׁשּיהיה 11ואחר נזיר הריני אמר: . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹום  וכ ּכ נזיר והריני ּבן, ׁשּלֹו12לי ּבנזירּות והתחיל , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבן  לֹו נֹולד ּכ את 13ואחר ּומֹונה ׁשּלֹו נזירּות ּפֹוסק - ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבנֹו ׁשּלֹו14ׁשל את ּומׁשלים חֹוזר ּכ ואחר והרי 15, , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

אחת  ּכנזירּות לפיכ16ׁשּתיהן נזירּות 17. ּבתֹו נטמא אם , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
הּכל  סֹותר - ּבנֹו ּבנֹו,18ׁשל נזירּות אחר נטמא ; ְְְְִִֵֶַַַָֹ

נזירּות  עד אּלא סֹותר אינֹו - נזירּותֹו להׁשלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּכׁשהתחיל
נׁשאר 19ּבנֹו אם ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה . ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

יֹותר  אֹו ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד נזירּות 20מּנזירּותֹו מֹונה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
מּנזירּותֹו ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים נׁשארּו21ּבנֹו ואם ; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָ

מּׁשלׁשים  ּפחֹות נזירּות 22מּנזירּותֹו אחר ׁשלׁשים מֹונה - ְְְְִִִִִִֶַַָ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין .23ּבנֹו; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

והריני „. ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
ּבן  לֹו ונֹולד ׁשּלֹו ּבנזירּות והתחיל יֹום, מאה אם 24נזיר : ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

יֹום  ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה מן ּכׁשּנֹולד 25נׁשאר יתר אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ּכלּום, הפסיד לא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַֹהּבן
קרּבנֹותיו, ּומביא ּומגּלח ּבנֹו, ׁשל ּומֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּומתחיל
ּומגּלח  מּנזירּותֹו, ׁשּנׁשארּו יתר אֹו הּׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומׁשלים
סֹותר  - מּׁשלׁשים ּפחֹות הּמאה מן נׁשאר ואם ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָלנזירּותֹו;

ׁשבעים  .26עד ְִִַ
ּבנֹו‰. ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד 27ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶַַַ

מאחר  למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַּומׁשלים
יֹום  ׁשלׁשים הולד 28הּתגלחת מּקדם מפסיד ונמצא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּכל  וכן הולד. עד ׁשבעים מּיֹום ׁשהם ימים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹעּׂשרה
ּבזה  .29ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.Â יֹום עּׂשרים לאחר נזיר הריני ואמר:30האֹומר: וחזר , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתנה).3) רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., בנזיר (משנה נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים נזירות שסתם
וברש"י).4) ה: (נזיר ואחד שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת יום,5)שם, שלשים ופירש: הואיל

הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום מקצת בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו נעשה
לגילוח) (=הקודמת הקרבנות הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).

התורה". כאדם 6)בלשון ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות, נגמרה ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
למחרתו  ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום נמצא שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות המקבל

ה:). לנזיר (תוספות השניה.7)כדין לנזירותו ואחד שלשים יום כלו 8)שהוא השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח "אם הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים עליו 9)ביום שקיבל

בן. לו לכשיולד נוספת קרבנותיו.10)נזירות את ומביא ומגלח וכתב 11)תחילה, יג:). נזיר (משנה בסופה ומגלח
מהן  איזו מקדים בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו, את למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז:

שלו.12)שירצה. לנזירות בנו של נזירות הקדים את13)כאן לגמור הספיק קרבנותיו.14)שלו.ולא ומביא ומגלח
ההלכה.15) בסוף כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו נשארו לא ואם בנזירות 16)ומגלח, פוסק שהרי

נזיר  הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות ולדעת יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה כאילו בנו, של את ומונה שלו
שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו נזירות משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר בן, לי כשיהיה
לא  כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח אינו אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות שתי ומביא

יום". משלשים פחות לתגלחת תגלחת בין ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח נזירות 17)יוכל והן הואיל
יוחנן).18)אחת. כרבי יד. (שם שלו את סותר 19)גם אינו וממילא עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי

בביאורנו  לקמן וראה (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר שאינו שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם
נזירות  לפני למנות שהתחיל מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר הוא הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות

מרובה.20)בנו. נזירות היתה שלו שנזירות ימים 22)ומגלח.21)כגון עשרה למנות והתחיל סתם, נזירות שנדר כגון
בנו. לו יום".23)ונולד משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער גידול שאין

הרי  יום, שלשים בנו נזירות אחרי למנות שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש "אינו לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה
(רדב"ז). לפניה שמנה הימים את ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה, בפני נזירות חשובה והרי 24)זו

בנו. של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק שלו.25)עליו נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד ומונה 26)כגון
מא  עד ומשלים יום גירסא שלשים שזוהי יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם טו.). נזיר (משנה ה

שם). יו"ט (תוספות שבעים" עד "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, נזירות.27)משובשת. סתם ימי שהם יום, שלשים
יום.28) משלשים פחות לתגלחת תגלחת בין שמונים,29)שאין ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי שאמרו כמו

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד שהוא והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה. נזירות,30)סותר סתם
יום. שלשים שהיא
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יֹום  מאה מעּתה נזיר יֹום 31הריני עּׂשרים מֹונה -32 ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנדר 33ּופֹוסק  הּנזירּות ׁשהיא ׁשלׁשים, למנֹות ּומתחיל , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

טהרה  ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר עּׂשרים, ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַָָלאחר
להׁשלים  ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר קרּבנֹותיו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּומביא

קרּבנֹותיו  ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, ׁשּנדר .34הּמאה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
.Ê נזיר והריני יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאמר:

יֹום 35מעּתה  ׁשלׁשים מֹונה טהרה,36- ּתגלחת ּומגּלח ְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנדר  הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָוחֹוזר
מֹונה  ּופֹוסק, עּׂשרים מֹונה ּתאמר: ׁשאם עּׂשרים. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹלאחר
עּׂשרה  ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו - ּומגּלח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשלׁשים
טהרה  לתגלחת טהרה ּתגלחת ּבין ואין ּבלבד, ְְְְְֳֳִִִֵֵַַַַַָָָָיֹום

יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות .37לעֹולם ְְִִָָ
.Á יֹום עּׂשרים לאחר נזיר הריני ואמר:38אמר: וחזר , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

מעּתה  עֹולם נזיר ׁשּנדר 39הריני נזירּות עליו חלה לא - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
.40ּבראׁשֹונה  ִָָ

.Ë עּׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
מעּתה 41יֹום  נזיר הריני ואמר: וחזר מגּלח 42, אינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבאחרֹונה  ׁשּנדר זֹו .43לנזירּות ְֲִִֶַַָָָ
.È הרי - מיתתי לפני אחד יֹום נזיר אני הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

לעֹולם  ּולגּלח ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות אסּור .44זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
.‡È ּבחל אם ּבֹו, ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:

לעֹולם  אסּור זה הרי - טֹוב 45נדר ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם ; ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ואילנ  מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה - ְִֵֵַַָָָָָֻדר

ּביֹום  אֹו ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר לעֹולם. ְְְִֵֶַַָָָָָָָאסּור
יבֹוא  לא אֹו ׁשּנדר 46טֹוב ּביֹום - ספק והּוא והֹואיל ,47 ְְְִֵֶַָָָֹ

להקל  - נזירּות ׁשּספק נזירּות, עליו חלה מּכאן 48לא , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ
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שלשים,31) של שהיא והשניה מעכשיו, עליו שחלה הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו שקיבל נמצא
יום. עשרים לאחר מיד עליו לחול המאה.32)העומדת מגלח.33)לנזירות בברייתא.34)ואינו יד. נמצא 35)נזיר

יום. שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו שער"37)מעכשיו.36)קיבל "גידול כדי בהם אין יום משלשים שפחות
רבינו, וסובר יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו וכן מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים
רצופים  ימים שלשים מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה אלא הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל
ימים  ועשרה שהואיל סיכמו חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים. לאחר שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו
להיות  פנויים, הראשונים יום עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים עם להצטרף ראויים אינם האחרונים
יום, עשרים לאחר עליו שקיבל הראשונה בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים, ולהטמא ובתגלחת ביין בהם מותר

ר  יום שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים, יום שלשים שימנה מעתה",ואחרי נזיר "והריני שנדר: ומה צופים.
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות כמבואר הראשונה, הנזירות גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל אני אמר: כאילו

רבא. יום.38)בעי שלשים שהיא נזירות, מקל 39)סתם שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח אינו עולם ונזיר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא הי"ב. פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר בתער

לעולם. נזירותו נדר מחמת נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור והרי 40)שהרי השניה נזירותו עליו חלה שמיד
עליו  תחול לא אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה, שנדר נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא
עשרים  שלאחר הנזירות את רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות
חכם  אצל ילך עשרים, שלאחר נזירות ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר הריני וכשאמר: אינה, כאילו יום
הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים לחול השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה כאילו היא והרי ויתירנו,

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא "אם בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה ונזיר 41)והראשונה
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר ימיו, כל יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שהיא 42)שמשון נזירות, סתם

יום. בסוף 43)שלשים מגלח שאינו אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל יין, לשתות הוא אסור אבל
שחלה  מכיון אומרים ואין מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה יום עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו
אינה  שמשון נזירות כי שמשון, בנזירות יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק, לא שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו
נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח יכול אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה
לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות - ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ להחמיר. רבינו ופסק
נזירות  שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה שמשון שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה). להחמיר ספיקה

הו  נזיר להקל וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה, חמור שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין מפני א,
אינו  בוודאה שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה חולין ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח, אינו
יח:, (שם להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית מוכחים הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים היום,44)ובהל' נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
נזיר  זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות דקדוקי וכל
נזירות  אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות שמא לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות שמא מיד,
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות אסור זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ אחת
נמצא  למחר יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר דוד.45)שלא בן משיח יבוא היום בשבת,46)שמא תחום איסור משום
למעלה  תחומין איסור יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת (הל' לוקה" - בשבת (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא

מג.). (עירובין מעשרה למעלה תחומין איסור אין או טפחים, יו"ט.47)מעשרה או שבת ח.48)שהוא נזיר



קיז zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּוׁשלׁשים  אחד יצא 3יֹום - ׁשלׁשים ּביֹום ּגּלח ואם ,4. ְְְְִִִִֶַָָָ
ּביֹום  אּלא מגּלח אינֹו - יֹום ׁשלׁשים נזיר הריני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאמר:

ּוׁשלׁשים  .5אחד ְִֶָ
ּביֹום ·. הרא ׁשֹונה את מגּלח - נזירּיֹות ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמי

וׁשּׁשים  אחד ּביֹום הּׁשנּיה ואת ּוׁשלׁשים, ואם 6אחד . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
יֹום  הּׁשנּיה את מגּלח - ׁשלׁשים יֹום הראׁשֹונה את ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּגּלח

ׁשּיֹום 7ׁשּׁשים  יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה יֹום ּגּלח ואם , ְְֲִִִִִִִֶַַָָָ
ׁשנּיה  נזירּות למנין אף לֹו עֹולה .8ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֶַַָ

נזיר ‚. הריני ּבן האֹומר: לי ּכׁשּיהיה ונזיר והתחיל 9, , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ׁשּלֹו את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו 10נזירּות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

ּבנֹו ׁשל את מֹונה ּכ ּכׁשּיהיה 11ואחר נזיר הריני אמר: . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹום  וכ ּכ נזיר והריני ּבן, ׁשּלֹו12לי ּבנזירּות והתחיל , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבן  לֹו נֹולד ּכ את 13ואחר ּומֹונה ׁשּלֹו נזירּות ּפֹוסק - ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבנֹו ׁשּלֹו14ׁשל את ּומׁשלים חֹוזר ּכ ואחר והרי 15, , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

אחת  ּכנזירּות לפיכ16ׁשּתיהן נזירּות 17. ּבתֹו נטמא אם , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
הּכל  סֹותר - ּבנֹו ּבנֹו,18ׁשל נזירּות אחר נטמא ; ְְְְִִֵֶַַַָֹ

נזירּות  עד אּלא סֹותר אינֹו - נזירּותֹו להׁשלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּכׁשהתחיל
נׁשאר 19ּבנֹו אם ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה . ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

יֹותר  אֹו ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד נזירּות 20מּנזירּותֹו מֹונה - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
מּנזירּותֹו ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים נׁשארּו21ּבנֹו ואם ; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָ

מּׁשלׁשים  ּפחֹות נזירּות 22מּנזירּותֹו אחר ׁשלׁשים מֹונה - ְְְְִִִִִִֶַַָ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין .23ּבנֹו; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

והריני „. ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
ּבן  לֹו ונֹולד ׁשּלֹו ּבנזירּות והתחיל יֹום, מאה אם 24נזיר : ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

יֹום  ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה מן ּכׁשּנֹולד 25נׁשאר יתר אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ּכלּום, הפסיד לא - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַֹהּבן
קרּבנֹותיו, ּומביא ּומגּלח ּבנֹו, ׁשל ּומֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּומתחיל
ּומגּלח  מּנזירּותֹו, ׁשּנׁשארּו יתר אֹו הּׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּומׁשלים
סֹותר  - מּׁשלׁשים ּפחֹות הּמאה מן נׁשאר ואם ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָלנזירּותֹו;

ׁשבעים  .26עד ְִִַ
ּבנֹו‰. ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד 27ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶַַַ

מאחר  למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַּומׁשלים
יֹום  ׁשלׁשים הולד 28הּתגלחת מּקדם מפסיד ונמצא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּכל  וכן הולד. עד ׁשבעים מּיֹום ׁשהם ימים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹעּׂשרה
ּבזה  .29ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.Â יֹום עּׂשרים לאחר נזיר הריני ואמר:30האֹומר: וחזר , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
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מתנה).3) רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., בנזיר (משנה נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים נזירות שסתם
וברש"י).4) ה: (נזיר ואחד שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת יום,5)שם, שלשים ופירש: הואיל

הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום מקצת בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו נעשה
לגילוח) (=הקודמת הקרבנות הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).

התורה". כאדם 6)בלשון ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות, נגמרה ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
למחרתו  ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום נמצא שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות המקבל

ה:). לנזיר (תוספות השניה.7)כדין לנזירותו ואחד שלשים יום כלו 8)שהוא השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח "אם הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים עליו 9)ביום שקיבל

בן. לו לכשיולד נוספת קרבנותיו.10)נזירות את ומביא ומגלח וכתב 11)תחילה, יג:). נזיר (משנה בסופה ומגלח
מהן  איזו מקדים בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו, את למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז:

שלו.12)שירצה. לנזירות בנו של נזירות הקדים את13)כאן לגמור הספיק קרבנותיו.14)שלו.ולא ומביא ומגלח
ההלכה.15) בסוף כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו נשארו לא ואם בנזירות 16)ומגלח, פוסק שהרי

נזיר  הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות ולדעת יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה כאילו בנו, של את ומונה שלו
שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו נזירות משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר בן, לי כשיהיה
לא  כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח אינו אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות שתי ומביא

יום". משלשים פחות לתגלחת תגלחת בין ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח נזירות 17)יוכל והן הואיל
יוחנן).18)אחת. כרבי יד. (שם שלו את סותר 19)גם אינו וממילא עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי

בביאורנו  לקמן וראה (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר שאינו שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם
נזירות  לפני למנות שהתחיל מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר הוא הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות

מרובה.20)בנו. נזירות היתה שלו שנזירות ימים 22)ומגלח.21)כגון עשרה למנות והתחיל סתם, נזירות שנדר כגון
בנו. לו יום".23)ונולד משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער גידול שאין

הרי  יום, שלשים בנו נזירות אחרי למנות שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש "אינו לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה
(רדב"ז). לפניה שמנה הימים את ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה, בפני נזירות חשובה והרי 24)זו

בנו. של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק שלו.25)עליו נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד ומונה 26)כגון
מא  עד ומשלים יום גירסא שלשים שזוהי יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם טו.). נזיר (משנה ה

שם). יו"ט (תוספות שבעים" עד "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, נזירות.27)משובשת. סתם ימי שהם יום, שלשים
יום.28) משלשים פחות לתגלחת תגלחת בין שמונים,29)שאין ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי שאמרו כמו

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד שהוא והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה. נזירות,30)סותר סתם
יום. שלשים שהיא
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יֹום  מאה מעּתה נזיר יֹום 31הריני עּׂשרים מֹונה -32 ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנדר 33ּופֹוסק  הּנזירּות ׁשהיא ׁשלׁשים, למנֹות ּומתחיל , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

טהרה  ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר עּׂשרים, ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַַָָלאחר
להׁשלים  ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר קרּבנֹותיו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּומביא

קרּבנֹותיו  ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, ׁשּנדר .34הּמאה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
.Ê נזיר והריני יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאמר:

יֹום 35מעּתה  ׁשלׁשים מֹונה טהרה,36- ּתגלחת ּומגּלח ְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנדר  הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָוחֹוזר
מֹונה  ּופֹוסק, עּׂשרים מֹונה ּתאמר: ׁשאם עּׂשרים. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹלאחר
עּׂשרה  ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו - ּומגּלח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשלׁשים
טהרה  לתגלחת טהרה ּתגלחת ּבין ואין ּבלבד, ְְְְְֳֳִִִֵֵַַַַַָָָָיֹום

יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות .37לעֹולם ְְִִָָ
.Á יֹום עּׂשרים לאחר נזיר הריני ואמר:38אמר: וחזר , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

מעּתה  עֹולם נזיר ׁשּנדר 39הריני נזירּות עליו חלה לא - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
.40ּבראׁשֹונה  ִָָ

.Ë עּׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
מעּתה 41יֹום  נזיר הריני ואמר: וחזר מגּלח 42, אינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּבאחרֹונה  ׁשּנדר זֹו .43לנזירּות ְֲִִֶַַָָָ
.È הרי - מיתתי לפני אחד יֹום נזיר אני הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

לעֹולם  ּולגּלח ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות אסּור .44זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
.‡È ּבחל אם ּבֹו, ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:

לעֹולם  אסּור זה הרי - טֹוב 45נדר ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם ; ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ואילנ  מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה - ְִֵֵַַָָָָָֻדר

ּביֹום  אֹו ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר לעֹולם. ְְְִֵֶַַָָָָָָָאסּור
יבֹוא  לא אֹו ׁשּנדר 46טֹוב ּביֹום - ספק והּוא והֹואיל ,47 ְְְִֵֶַָָָֹ

להקל  - נזירּות ׁשּספק נזירּות, עליו חלה מּכאן 48לא , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ
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שלשים,31) של שהיא והשניה מעכשיו, עליו שחלה הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו שקיבל נמצא
יום. עשרים לאחר מיד עליו לחול המאה.32)העומדת מגלח.33)לנזירות בברייתא.34)ואינו יד. נמצא 35)נזיר

יום. שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו שער"37)מעכשיו.36)קיבל "גידול כדי בהם אין יום משלשים שפחות
רבינו, וסובר יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו וכן מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים
רצופים  ימים שלשים מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה אלא הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל
ימים  ועשרה שהואיל סיכמו חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים. לאחר שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו
להיות  פנויים, הראשונים יום עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים עם להצטרף ראויים אינם האחרונים
יום, עשרים לאחר עליו שקיבל הראשונה בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים, ולהטמא ובתגלחת ביין בהם מותר

ר  יום שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים, יום שלשים שימנה מעתה",ואחרי נזיר "והריני שנדר: ומה צופים.
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות כמבואר הראשונה, הנזירות גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל אני אמר: כאילו

רבא. יום.38)בעי שלשים שהיא נזירות, מקל 39)סתם שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח אינו עולם ונזיר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא הי"ב. פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר בתער

לעולם. נזירותו נדר מחמת נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור והרי 40)שהרי השניה נזירותו עליו חלה שמיד
עליו  תחול לא אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה, שנדר נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא
עשרים  שלאחר הנזירות את רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות
חכם  אצל ילך עשרים, שלאחר נזירות ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר הריני וכשאמר: אינה, כאילו יום
הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים לחול השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה כאילו היא והרי ויתירנו,

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא "אם בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה ונזיר 41)והראשונה
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר ימיו, כל יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שהיא 42)שמשון נזירות, סתם

יום. בסוף 43)שלשים מגלח שאינו אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל יין, לשתות הוא אסור אבל
שחלה  מכיון אומרים ואין מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה יום עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו
אינה  שמשון נזירות כי שמשון, בנזירות יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק, לא שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו
נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח יכול אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה
לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות - ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ להחמיר. רבינו ופסק
נזירות  שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה שמשון שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה). להחמיר ספיקה

הו  נזיר להקל וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה, חמור שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין מפני א,
אינו  בוודאה שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה חולין ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח, אינו
יח:, (שם להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית מוכחים הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים היום,44)ובהל' נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
נזיר  זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות דקדוקי וכל
נזירות  אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות שמא לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות שמא מיד,
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות אסור זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ אחת
נמצא  למחר יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר דוד.45)שלא בן משיח יבוא היום בשבת,46)שמא תחום איסור משום
למעלה  תחומין איסור יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת (הל' לוקה" - בשבת (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא

מג.). (עירובין מעשרה למעלה תחומין איסור אין או טפחים, יו"ט.47)מעשרה או שבת ח.48)שהוא נזיר
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נזירּות 49ואיל עליו ספק 50חלה ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ,51 ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עליו  ׁשחלה נזירּות מפקעת .52אינּה ְְִֵֶַַַָָָָָ

.·È טהרה ּתגלחת גּלח ולא נזירּותֹו ימי ׁשּׁשלמּו 53נזיר ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹ
למתים  ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אס ּור זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אֹו ּגּלח ואם עליו. נזירּות ּדקּדּוקי וכל מּקדם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּכׁשהיה

לֹוקה  - נּטּמא אֹו יין .54ׁשתה ִִֶַַָָָ
.‚È ודּמה ּבנזיר ׁשּנדר נדר 55מי נֹוהג 56ׁשאינֹו והיה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יין  וׁשתה ּבנדרֹו והֹורהּו57הּתר לחכם ׁשאל זמן ּולאחר , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבנזירּות  חּיב וׁשהּוא נדר מּׁשעה 58ׁשהּוא מֹונה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

סֹופרים 59ׁשּנדר  ּומּדברי ׁשּנהג 60. ּכּימים אּסּור ׁשּינהג , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּתר  .61ּבהן ֵֶֶָ

.„Èּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
הּׁשלׁשים  ּולאחר יֹום, עּׂשרים אּסּור ונהג ימים, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָעּׂשרה
מּיֹום  ימים עּׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ואסר לחכם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאל
אֹו ׁשתה ואם הּתר. ּבהן ׁשּנהג העּׂשרה ּכנגד ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּׁשאל,

מּכת  אֹותֹו מּכין - האּלּו ימים ּבעּׂשרת נּטּמא אֹו ֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָגּלח
.62מרּדּות  ְַ

.ÂË אמּורים ּדברים מּועטת 63ּבּמה ּבנזירּות אבל 64? ; ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָ
ּבנזירּות  יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - מרּבה אף 65ּבנזירּות , ְְְְְִִִִִִֶַַַָֻ

ימיו  ּכל המרּבה נזירּותֹו על ׁשעבר ּפי לא 66על ואם . ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבעצ  אּסּור ּכלל נהג לֹו נזקקין אין - .67מֹו ְְְְִִִֵַַָָָ

.ÊË לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ּבֹו68ּכל ּומֹודיעין 69וכּיֹוצא , ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
הּתֹורה  מן חּיבין ׁשאין ּבנדרים ׁשּמזלזלין אֹו70לאּלּו , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

להקל  להן ּפתח 71ׁשּיֹורּו להן ׁשּיפּתחּו אֹו מנּדין 72, - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ההדיֹוט 73אֹותֹו ּדין .74ּבית ְִֵֶַ

.ÊÈ והביאה הּנזירּות ימי וׁשלמּו ּבנזירּות, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהאּׁשה
הּבהמֹות  מן אחת ונׁשחטה ּדמּה,75קרּבנֹותיה, ונזרק ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

אינֹו - גּלחה לא ׁשעדין ּפי על אף ּבעלּה, ׁשמע ּכ ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואחר
להפר  יפר 76יכֹול זה הרי - זריקה קדם ואם ּבּמה 77. . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אמּורים  טהרה 78ּדברים ּבתגלחת ּבתגלחת 79? אבל ; ְְְְְֲֲֳִִִִַַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החול.49) כי 50)בימי להקל, נזירות ספק בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו החול בימי שגם ואע"פ
ואסור  ד"ה מג: לעירובין בתוספות תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי שהוא ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום

רוקח). (מעשה יבוא.51)לשתות לא או יבוא מג:52)אם תחולת עירובין בתחילת אלא להקל נזירות ספק אמרו: שלא
הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה כבר אם אבל הנזירות.
עדיין  בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות אסור אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט. אות שם ובביאורנו

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר דוד, שהביא 53)בן כל אבל מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן כמבואר מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא ו,54)קרבנותיו (במדבר שנאמר טו. נזיר

גילוח  ולענין יין לענין וכן מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא" לא מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו)
יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים לרבות - ימי" "כל נאמר: בכולם לו,56)וחשב.55)- שנדמה

נזירות. לשון אינה - נזירות עליו שקיבל לשון נזירותו 57)שאותה את סותרת שאינה יין, ושתה לנקוט: רבינו דקדק
אפילו  נטמא אם וכן שם, כמבואר באונס, גילחוהו ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל ה"א), פ"ו, לקמן (ראה

ה"ג). (שם הכל סותר - נזירות.58)באונס לשון קבלתו, בלשון נזירותו 59)שיש לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
תורה. מדין זה וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר שם 60)(משנה על סופרים נקראים שהיו החכמים,

(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים ובירושלמי ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
דברים  חמשה יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
סופר  היה כך אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז, (עזרא סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים

כנ"ל. ההלכות למנות שם), (ירוש' חכמים" לב.61)בדברי נזיר אבל 62)ברייתא חכמים, דברי על ועבר שמרד על
ארבעים. מלקות לוקה "לפי אינו שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן

הנדר". עליו חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו בהם 63)שהיה שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64)היתר. שלשים בת מי"א.65)שהיא פ"א, שם בתוספתא וכן כ. וזילזל 66)נדרים יום, מאה שנזר כגון

בלבד. יום שלשים איסור שינהוג דיו פתח 67)בכולם, הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים החכמים אין
כ.). (נדרים לו להתיר נדרו.68)חרטה לו שם,69)להתיר לנדרים ר"ן (ראה היתר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין נדרים 70)דיבורֿהמתחיל בהל' המנויים אלה כגון חכמים, מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע

הי"בֿיג. כמבואר 71)פ"ב, בו, ולגעור בנדרים זה מנהג ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו: שאומר
לו.72)שם. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם כך וע"י הקהל,73)חרטה, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה הל' ראה בשמתא, שהם ביתֿדין 74)ואומרים, אותו את מנדים התימנים: ובכת"י כ. נדרים
ה"א.75)ההדיוט. פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שאר 76)שעליה את להביא ועליה נזירותה, נדר את

(לקמן  יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח קרבנותיה
נפש. עינוי שום כאן ואין ה"ה) נפש 77)פ"ח, עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית היא אסורה שעדיין

ההפרה. לפני שהפרישה בקרבנותיה תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר להפר 78)(משנה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת בטהרה.79)אחרי שמנתה נזירות אחרי מתגלחת שהיא

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתגלחת 80טמאה  ׁשל הּקרּבנֹות ׁשּקרבּו ּפי על אף יפר - ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
אחרת  נזירּות למנֹות צריכה עדין ׁשהיא מּפני .81טמאה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והּתגלחת,‡. הּטמאה , לנזיר: אסּורין מינין ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֻׁשלׁשה

הּׁשכר  אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהּיֹוצא
לנזיר. מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשל
ּתערבת  ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוׁשכר

ִַַהּיין.
הּפרי,·. מן ּכזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן מן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּיֹוצא

ּכזית  ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והם הּזּגין, ׁשהיא הּפרי, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּפסלת
זה  הרי - אֹותן ׁשּזֹורעים הּפנימין הּזּגין והם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהחרצּנים,
מּיין  ּכזית אכל אֹו יין רביעית ׁשתה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלֹוקה.
ּפסלת  ׁשהּוא חמץ, רביעית ׁשתה אֹו הּפרי, ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹקרּוׁש,
גפנים  ּומי והּלּולבים העלין אבל לֹוקה. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּפרי

אּל הרי - ולא והּסמדר ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין ּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻ
נחׁשבין. הן העץ מן אּלא ּפרי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּפסלת

הרי ‚. ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין גפן אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
וזג, וחרצן ּבסר עם אֹו יבׁשים עם לחים ענבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצרף
אחר  זה אכלם אם וכן לֹוקה. - ּכזית הּתערבת מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואכל
ׁשתה  אם וכן לֹוקה. - ּכזית הּכל מן ׁשאכל עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

לֹוקה. - וחמץ יין ּתערבת ְֲִִִֶֶֶַַָֹֹרביעית
ּכיצד?„. ּבנזיר. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֻּדבר

יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ׁשּנתערב ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹיין
הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרסן הּצּמּוקין וכן הּתערבת, מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוׁשתה
אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, טעם הּכל ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹֹוטעם
ּבכדי  ּכזית ּבּתערבת האסּור מּדבר ׁשּיהיה עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹוקה;
האּסּורין  ּכׁשאר ּביצים, ּכׁשלׁש ואכל ּביצים ְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשלׁש
מאכלֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אדם, ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּׁשוים

ֲאסּורֹות.
ּפרס ‰. ּבכדי יין הרביעית והיה ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָוכן

- יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ּפרס, ּכדי ואכל הּפת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמן
וכל  ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל לֹוקה. זה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
וטעמֹו הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר לאסר - ענבים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשרת
אּסּורי  ּכׁשאר ּומּמׁשֹו, טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכטעם

ֲַָמאכלֹות.
.Â הרי - יין טעם ׁשם ואין ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

ודם. מחלב חמּור זה יהיה לא לנזיר. מּתר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻזה
.Ê ּפרס אכילת ּבכדי  רביעית ׁשם ואין יין טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהיה

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אסּור זה הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אכל אם אֹותֹו ּומּכין אסּורֹות, ְֲֲִִַַַַַַָָמאכלֹות

.Á ּוכזית זג ּוכזית חרצן ּוכזית ענבים ּכזית ׁשאכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָנזיר
וׁשתה  אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצּמּוקים
אחד  ׁשּכל מלקּיֹות, חמׁש לֹוקה זה הרי - רביעית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
לא  מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. אחד ּבלאו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹמהן
ּכזית  אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ׁשהּוא ּדברֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיחל
אֹו זג מּׁשּום - אחת ׁשּתים: לֹוקה - ענבים ּכזית אֹו ְְֲִִִִֶַַַַָָָזג
הּדין  והּוא ּדברֹו. יחל לא מּׁשּום - ואחת ענבים, ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹמּׁשּום
על  - אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא - נּטּמא אֹו ׁשּגּלח ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָלנזיר
ּבכל  הּׁשוה האּסּור על - ואחת ּבֹו, המיחד ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻהאּסּור

ּדברֹו. יחל לא ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָֹהּנדרים,
.Ë לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר

החמץ  ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו אחת; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאּלא
יׁשּתה, לא וחמץ יׁשּתה לא יין ּכתּוב: ׁשאין עצמֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּבפני
לא  ּכלֹומר: יׁשּתה. לא ׁשכר וחמץ יין חמץ :ּכ ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹאּלא
הּׁשכר, והּוא הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתה
ׁשהּוא  החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל החמיצּו. ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹואפּלּו
ּבפני  זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה אינֹו - אחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשם

ְַעצמֹו.
.È ּפי על אף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ּביין ׁשֹותה ׁשהיה ְִִִֶֶַַַַָָָָֻנזיר

לֹוקה  אינֹו - ּורביעית רביעית ּכל על לּׁשמים חּיב ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכמֹו ּדברֹו, יחל ּדלא ואחת יין מּׁשּום אחת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹאּלא
ואמרּו ּורביעית רביעית ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָׁשּבארנּו.

ו  ּתׁשּתה, אל ּתׁשּתה, אל ּכל לֹו: על חּיב - ׁשֹותה הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָ
ּבמֹוׁשב  לעמד לנזיר ׁשאסּור סֹופרים, מּדברי ואחד. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
לפניו. מכׁשֹול ׁשהרי הרּבה, מּמּנּו ויתרחק יין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשֹותי

יקרב. לא לכרם סביב חכמים: ְְֲִִִֶֶַָָָָֹאמרּו
.‡È ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ּׂשערה ׁשּגּלח ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

ּתלׁשּה אם וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה ׁשּקּצצּה והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבזּוג.
ׁשּנאמר: הּמתּגּלח; ואחד המגּלח אחד לֹוקה. - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבידֹו
לכף  ּכדי מּמּנּו הּניח ואם ראׁשֹו. על יעבר לא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹֹֹּתער

ּתער. ּכעין זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹראׁשּה
.·È את והּׁשיר הּׂשער את ׁשּמּׁשיר סם ראׁשֹו על ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהעביר

ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ּבּטל אּלא ל ֹוקה, אינֹו - ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשער
ראׁשֹו. ּׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹּגּדל

.‚È הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ראׁשֹו ּכל ׁשּגּלח ְִִִִֵֶֶַַַַָָֹנזיר
לֹו: ואמרּו וּׂשער ּׂשער ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
אחת  ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח, אל ּתגּלח, ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָאל

ְַַואחת.
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לקמן 80) ראה חדשה. נזירות למנות ולהתחיל קרבנותיה, ולהקריב להתגלח ועליה נזירותה, מנין כל את וסתרה שנטמאה
ה"ג. שם).81)פ"ו, (משנה יין משתיית ומנועה מעונה כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה מיני 1)ויכול

מצות  ביטל השיער את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה על מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן
מלקיות  כמה לוקה, מהם מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי הרבה פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל

עצמו. שטימא הנזיר לוקה



קיט zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נזירּות 49ואיל עליו ספק 50חלה ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ,51 ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
עליו  ׁשחלה נזירּות מפקעת .52אינּה ְְִֵֶַַַָָָָָ

.·È טהרה ּתגלחת גּלח ולא נזירּותֹו ימי ׁשּׁשלמּו 53נזיר ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹ
למתים  ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אס ּור זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אֹו ּגּלח ואם עליו. נזירּות ּדקּדּוקי וכל מּקדם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּכׁשהיה

לֹוקה  - נּטּמא אֹו יין .54ׁשתה ִִֶַַָָָ
.‚È ודּמה ּבנזיר ׁשּנדר נדר 55מי נֹוהג 56ׁשאינֹו והיה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יין  וׁשתה ּבנדרֹו והֹורהּו57הּתר לחכם ׁשאל זמן ּולאחר , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבנזירּות  חּיב וׁשהּוא נדר מּׁשעה 58ׁשהּוא מֹונה זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

סֹופרים 59ׁשּנדר  ּומּדברי ׁשּנהג 60. ּכּימים אּסּור ׁשּינהג , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּתר  .61ּבהן ֵֶֶָ

.„Èּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
הּׁשלׁשים  ּולאחר יֹום, עּׂשרים אּסּור ונהג ימים, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָעּׂשרה
מּיֹום  ימים עּׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ואסר לחכם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאל
אֹו ׁשתה ואם הּתר. ּבהן ׁשּנהג העּׂשרה ּכנגד ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּׁשאל,

מּכת  אֹותֹו מּכין - האּלּו ימים ּבעּׂשרת נּטּמא אֹו ֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָגּלח
.62מרּדּות  ְַ

.ÂË אמּורים ּדברים מּועטת 63ּבּמה ּבנזירּות אבל 64? ; ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָ
ּבנזירּות  יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - מרּבה אף 65ּבנזירּות , ְְְְְִִִִִִֶַַַָֻ

ימיו  ּכל המרּבה נזירּותֹו על ׁשעבר ּפי לא 66על ואם . ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבעצ  אּסּור ּכלל נהג לֹו נזקקין אין - .67מֹו ְְְְִִִֵַַָָָ

.ÊË לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ּבֹו68ּכל ּומֹודיעין 69וכּיֹוצא , ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
הּתֹורה  מן חּיבין ׁשאין ּבנדרים ׁשּמזלזלין אֹו70לאּלּו , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

להקל  להן ּפתח 71ׁשּיֹורּו להן ׁשּיפּתחּו אֹו מנּדין 72, - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ההדיֹוט 73אֹותֹו ּדין .74ּבית ְִֵֶַ

.ÊÈ והביאה הּנזירּות ימי וׁשלמּו ּבנזירּות, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהאּׁשה
הּבהמֹות  מן אחת ונׁשחטה ּדמּה,75קרּבנֹותיה, ונזרק ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

אינֹו - גּלחה לא ׁשעדין ּפי על אף ּבעלּה, ׁשמע ּכ ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹואחר
להפר  יפר 76יכֹול זה הרי - זריקה קדם ואם ּבּמה 77. . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אמּורים  טהרה 78ּדברים ּבתגלחת ּבתגלחת 79? אבל ; ְְְְְֲֲֳִִִִַַַַָָָָ
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החול.49) כי 50)בימי להקל, נזירות ספק בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו החול בימי שגם ואע"פ
ואסור  ד"ה מג: לעירובין בתוספות תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי שהוא ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום

רוקח). (מעשה יבוא.51)לשתות לא או יבוא מג:52)אם תחולת עירובין בתחילת אלא להקל נזירות ספק אמרו: שלא
הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה כבר אם אבל הנזירות.
עדיין  בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות אסור אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט. אות שם ובביאורנו

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר דוד, שהביא 53)בן כל אבל מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן כמבואר מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא ו,54)קרבנותיו (במדבר שנאמר טו. נזיר

גילוח  ולענין יין לענין וכן מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא" לא מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו)
יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים לרבות - ימי" "כל נאמר: בכולם לו,56)וחשב.55)- שנדמה

נזירות. לשון אינה - נזירות עליו שקיבל לשון נזירותו 57)שאותה את סותרת שאינה יין, ושתה לנקוט: רבינו דקדק
אפילו  נטמא אם וכן שם, כמבואר באונס, גילחוהו ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל ה"א), פ"ו, לקמן (ראה

ה"ג). (שם הכל סותר - נזירות.58)באונס לשון קבלתו, בלשון נזירותו 59)שיש לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
תורה. מדין זה וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר שם 60)(משנה על סופרים נקראים שהיו החכמים,

(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים ובירושלמי ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
דברים  חמשה יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
סופר  היה כך אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז, (עזרא סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים

כנ"ל. ההלכות למנות שם), (ירוש' חכמים" לב.61)בדברי נזיר אבל 62)ברייתא חכמים, דברי על ועבר שמרד על
ארבעים. מלקות לוקה "לפי אינו שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן

הנדר". עליו חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו בהם 63)שהיה שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64)היתר. שלשים בת מי"א.65)שהיא פ"א, שם בתוספתא וכן כ. וזילזל 66)נדרים יום, מאה שנזר כגון

בלבד. יום שלשים איסור שינהוג דיו פתח 67)בכולם, הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים החכמים אין
כ.). (נדרים לו להתיר נדרו.68)חרטה לו שם,69)להתיר לנדרים ר"ן (ראה היתר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין נדרים 70)דיבורֿהמתחיל בהל' המנויים אלה כגון חכמים, מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע

הי"בֿיג. כמבואר 71)פ"ב, בו, ולגעור בנדרים זה מנהג ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו: שאומר
לו.72)שם. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם כך וע"י הקהל,73)חרטה, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה הל' ראה בשמתא, שהם ביתֿדין 74)ואומרים, אותו את מנדים התימנים: ובכת"י כ. נדרים
ה"א.75)ההדיוט. פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שאר 76)שעליה את להביא ועליה נזירותה, נדר את

(לקמן  יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח קרבנותיה
נפש. עינוי שום כאן ואין ה"ה) נפש 77)פ"ח, עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית היא אסורה שעדיין

ההפרה. לפני שהפרישה בקרבנותיה תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר להפר 78)(משנה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת בטהרה.79)אחרי שמנתה נזירות אחרי מתגלחת שהיא

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתגלחת 80טמאה  ׁשל הּקרּבנֹות ׁשּקרבּו ּפי על אף יפר - ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
אחרת  נזירּות למנֹות צריכה עדין ׁשהיא מּפני .81טמאה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והּתגלחת,‡. הּטמאה , לנזיר: אסּורין מינין ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֻׁשלׁשה

הּׁשכר  אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהּיֹוצא
לנזיר. מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשל
ּתערבת  ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוׁשכר

ִַַהּיין.
הּפרי,·. מן ּכזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן מן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּיֹוצא

ּכזית  ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והם הּזּגין, ׁשהיא הּפרי, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּפסלת
זה  הרי - אֹותן ׁשּזֹורעים הּפנימין הּזּגין והם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהחרצּנים,
מּיין  ּכזית אכל אֹו יין רביעית ׁשתה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלֹוקה.
ּפסלת  ׁשהּוא חמץ, רביעית ׁשתה אֹו הּפרי, ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹקרּוׁש,
גפנים  ּומי והּלּולבים העלין אבל לֹוקה. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּפרי

אּל הרי - ולא והּסמדר ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין ּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻ
נחׁשבין. הן העץ מן אּלא ּפרי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּפסלת

הרי ‚. ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין גפן אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
וזג, וחרצן ּבסר עם אֹו יבׁשים עם לחים ענבים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצרף
אחר  זה אכלם אם וכן לֹוקה. - ּכזית הּתערבת מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואכל
ׁשתה  אם וכן לֹוקה. - ּכזית הּכל מן ׁשאכל עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

לֹוקה. - וחמץ יין ּתערבת ְֲִִִֶֶֶַַָֹֹרביעית
ּכיצד?„. ּבנזיר. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֻּדבר

יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ׁשּנתערב ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹיין
הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרסן הּצּמּוקין וכן הּתערבת, מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוׁשתה
אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, טעם הּכל ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹֹוטעם
ּבכדי  ּכזית ּבּתערבת האסּור מּדבר ׁשּיהיה עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹוקה;
האּסּורין  ּכׁשאר ּביצים, ּכׁשלׁש ואכל ּביצים ְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשלׁש
מאכלֹות  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אדם, ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּׁשוים

ֲאסּורֹות.
ּפרס ‰. ּבכדי יין הרביעית והיה ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָוכן

- יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ּפרס, ּכדי ואכל הּפת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמן
וכל  ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל לֹוקה. זה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
וטעמֹו הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר לאסר - ענבים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשרת
אּסּורי  ּכׁשאר ּומּמׁשֹו, טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכטעם

ֲַָמאכלֹות.
.Â הרי - יין טעם ׁשם ואין ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב

ודם. מחלב חמּור זה יהיה לא לנזיר. מּתר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻזה
.Ê ּפרס אכילת ּבכדי  רביעית ׁשם ואין יין טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהיה

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אסּור זה הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אכל אם אֹותֹו ּומּכין אסּורֹות, ְֲֲִִַַַַַַָָמאכלֹות

.Á ּוכזית זג ּוכזית חרצן ּוכזית ענבים ּכזית ׁשאכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָנזיר
וׁשתה  אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצּמּוקים
אחד  ׁשּכל מלקּיֹות, חמׁש לֹוקה זה הרי - רביעית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּמּנּו
לא  מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. אחד ּבלאו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹמהן
ּכזית  אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ׁשהּוא ּדברֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיחל
אֹו זג מּׁשּום - אחת ׁשּתים: לֹוקה - ענבים ּכזית אֹו ְְֲִִִִֶַַַַָָָזג
הּדין  והּוא ּדברֹו. יחל לא מּׁשּום - ואחת ענבים, ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹמּׁשּום
על  - אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא - נּטּמא אֹו ׁשּגּלח ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָלנזיר
ּבכל  הּׁשוה האּסּור על - ואחת ּבֹו, המיחד ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻהאּסּור

ּדברֹו. יחל לא ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָֹהּנדרים,
.Ë לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר

החמץ  ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו אחת; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאּלא
יׁשּתה, לא וחמץ יׁשּתה לא יין ּכתּוב: ׁשאין עצמֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּבפני
לא  ּכלֹומר: יׁשּתה. לא ׁשכר וחמץ יין חמץ :ּכ ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹאּלא
הּׁשכר, והּוא הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁשּתה
ׁשהּוא  החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל החמיצּו. ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹואפּלּו
ּבפני  זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה אינֹו - אחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשם

ְַעצמֹו.
.È ּפי על אף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ּביין ׁשֹותה ׁשהיה ְִִִֶֶַַַַָָָָֻנזיר

לֹוקה  אינֹו - ּורביעית רביעית ּכל על לּׁשמים חּיב ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכמֹו ּדברֹו, יחל ּדלא ואחת יין מּׁשּום אחת ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹאּלא
ואמרּו ּורביעית רביעית ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָׁשּבארנּו.

ו  ּתׁשּתה, אל ּתׁשּתה, אל ּכל לֹו: על חּיב - ׁשֹותה הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָ
ּבמֹוׁשב  לעמד לנזיר ׁשאסּור סֹופרים, מּדברי ואחד. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
לפניו. מכׁשֹול ׁשהרי הרּבה, מּמּנּו ויתרחק יין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשֹותי

יקרב. לא לכרם סביב חכמים: ְְֲִִִֶֶַָָָָֹאמרּו
.‡È ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ּׂשערה ׁשּגּלח ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר

ּתלׁשּה אם וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה ׁשּקּצצּה והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבזּוג.
ׁשּנאמר: הּמתּגּלח; ואחד המגּלח אחד לֹוקה. - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבידֹו
לכף  ּכדי מּמּנּו הּניח ואם ראׁשֹו. על יעבר לא ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹֹֹּתער

ּתער. ּכעין זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹראׁשּה
.·È את והּׁשיר הּׂשער את ׁשּמּׁשיר סם ראׁשֹו על ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהעביר

ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ּבּטל אּלא ל ֹוקה, אינֹו - ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשער
ראׁשֹו. ּׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹּגּדל

.‚È הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ראׁשֹו ּכל ׁשּגּלח ְִִִִֵֶֶַַַַָָֹנזיר
לֹו: ואמרּו וּׂשער ּׂשער ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאּלא
אחת  ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח, אל ּתגּלח, ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָאל

ְַַואחת.
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקמן 80) ראה חדשה. נזירות למנות ולהתחיל קרבנותיה, ולהקריב להתגלח ועליה נזירותה, מנין כל את וסתרה שנטמאה
ה"ג. שם).81)פ"ו, (משנה יין משתיית ומנועה מעונה כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה מיני 1)ויכול

מצות  ביטל השיער את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה על מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן
מלקיות  כמה לוקה, מהם מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי הרבה פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל

עצמו. שטימא הנזיר לוקה



zexifpקכ zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È נפל ואם ּבצּפרניו, וחֹוכ ּבידֹו ּׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָנזיר
ואפׁשר  להּׁשיר ּכּונתֹו אין ׁשהרי חֹוׁשׁש, אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּׂשער
ּבאדמה, יחף ולא ּבמסרק יסרק לא אבל יּׁשיר. ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
אינֹו - ּכן עּׂשה ואם וּדאי. הּׂשער את ׁשּמּׁשרת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּפני

ֶלֹוקה.
.ÂË ּבטמאֹות ּבין ׁשבעה, טמאת למת ׁשּנּטּמא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻֻנזיר

ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן, מגּלח ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשהּוא
לֹוקה. זה הרי - עליהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַמגּלח

.ÊË חּיב ׁשהּוא ּפי על אף הרּבה, ּפעמים למת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָנּטּמא
מלקין  ּדין ּבית אין - לּׁשמים ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
והּוא  ופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת. אּלא ְְְִִֶַַַַַַַָָָאֹותֹו

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְִֵֶַַַַַַָמּטּמא
.ÊÈ ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנּטּמא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

הּמת  ועדין ּבמת, נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו נּׂשא ְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ּפי  על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ונגע ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבידֹו,
ועֹומד. מחּלל ׁשהרי ּונגיעה, נגיעה ּכל על ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהתרּו

.ÁÈ,הּמת ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנזיר
חברֹו ּובא ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּופרע
ׁשהרי  יּטּמא; לא מּׁשּום - ואחת יבא, לא מּׁשּום - ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹאחת
- ּכדרּכֹו נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֻטמאה
אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת לביאתֹו; קֹודמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ׁשּיבֹוא  עד ּביאה מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, רגליו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאצּבעֹות

ֻּכּלֹו.
.ËÈ ואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס

- ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא לֹוקה. זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

לּמקּדׁש. ׁשּנכנס ְְִִֵֶַַָָטמא
.Î הּנזיר - מזיד הּנזיר היה אם הּנזיר: את ְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהמטּמא

תּתן  לא עּור ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֹלֹוקה,
אין  - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּנזיר היה ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמכׁשל;

מה  הּנזיר?אחד את המטּמא ילקה לא ולּמה לֹוקה. ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד  לֹוקה אינֹו - נזרֹו ראׁש את וטּמא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹלפי
מּדעּתֹו. עצמֹו ְְְִֵֶַַַׁשּיטּמא

.‡Î לא מּׁשּום אף לֹוקה - עצמֹו ׁשּטּמא טהֹור ְִִִֵֶֶַַָָֹנזיר
מעּׂשה. ועּׂשה טהרה נזירּות אחר ׁשהרי לׁשּלמֹו, ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתאחר
תאחר. לא מּׁשּום אף לֹוקה - הּקברֹות ּבבית נדר אם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹוכן
מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה - עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר למדּת, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהא
לא  ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל לא ּומּׁשּום יּטּמא, לא ְִִִִֵַַָָֹֹֹמּׁשּום
ּביאה  היתה אם יבֹוא, לא ּומּׁשּום לׁשּלמֹו, ְְְְִִִֵַַָָָָֹתאחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחת, ְְְְְֵֶַַַָֻוטמאה

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
רּבים ‡. ימים אפּלּו הּגפן מן יֹוצא ואכל יין ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

אחד  יֹום אפּלּו נזירּותֹו מימי סֹותר אינֹו ּגּלח 2- אם וכן . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּבמזיד  ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ראׁשֹו, ּׂשער רב 3מעּוט נתּגּלח . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹֹ

ּתער  ּכעין ּבין ּבתער ּבין הּׂשערֹות 4ראׁשֹו, מן נׁשאר ולא , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹֹ
לעּקרן  ראׁשן לכף אפּלּו5ּכדי ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ

לסטים  עד 6גּלחּוהּו יֹום ׁשלׁשים סֹותר זה הרי - ּבאנס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹ
ּפרע  לֹו למנֹות 7ׁשּיהיה מתחיל ּכ ואחר ,8. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

יֹום ·. עּׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְִִֵֵֶַַַַָָּכיצד?
עד  יֹום ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו רב ְְֲִִֵֶֶַַַֹֹנתּגּלח
ׁשמֹונים  מֹונה יֹום הּׁשלׁשים ואחר ראׁשֹו, ּׂשער ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשּירּבה
ּכל  יֹום הּׁשלׁשים אֹותן וכל נזירּותֹו. ימי ּתׁשלּום ְְְְְִִֵַַָָָיֹום

עליו  נזירּות הּמנין 9ּדקּדּוקי מן לֹו עֹולין ׁשאין אּלא ,10. ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשּנטמא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּבאנס  ּומזלֹות ּכֹוכבים הּכל 11עֹובדי סתר ּומגּלח 12- , ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
טמאה  טמאה 13ּתגלחת קרּבנֹות ּומביא למנֹות 14, ּומתחיל , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻֻ

ואפּלּו יּפלּו. הראׁשנים והּימים ׁשּנאמר: נזירּות; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹימי
נזרֹו ימי מלאת ּביֹום הּכל 15נטמא סתר - הּיֹום .16ּבסֹוף ְְְְְְִִֵַַַָָֹֹ

מלאת „. יֹום אחר קרּבנֹות 17נטמא הבאת יֹום ׁשהּוא , ְְְְֲִֶַַַָָָֹ
ּבלבד  ׁשלׁשים סֹותר - נטמא לא אּלּו וכיצד 18טהרה . ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָֹ
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בבית 1) שהוא או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר נזרו, מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר
התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה תגלחת שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הראשונים 2)הקברות, "והימים שנאמר

סותר. היין ואין סותרת טומאה - נזרו" טמא כי דיבור 3)יפלו שם התוספות וכתבו ראשו" ברוב אלא סותר אינו "לסתור
ש  לסתור, טעם.המתחיל בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה סמוך 4)זוהי השיער את הגוזזים מספריים כגון

סותר.5)לעיקרו. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם יום.7)גזלנים.6)כי שלושים בן שיער גידול
מרובה.8) בנזירות בין יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק, ולהיטמא 9)ממקום יין לשתות לו שאסור

שפסק.10)למת. ממקום נזירותו להשלים שנאמר 11)ועליו כשוגג, הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
אונס. זה - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן שוגג זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי

בטל.12) קודם שמנה מה לטומאתו.14)כשיטהר.13)ואפילו השמיני או 15)ביום סתם, לנזירות השלושים ביום
מרובה. לנזירות האחרון אליעזר 16)ביום כרבי ולא הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז. בנזיר משנה

שלושים. אלא סותר אינו שם: נזרו.17)האומר ימי מלאת שלאחר הראשון ונטמא 18)ביום יום מאה נדר ואפילו
מאה. יום משום קרבנותיו והבאת תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום. שלושים אלא סותר אינו ואחד מאה ביום
יום  שלושים שהיא נזירות, סתם שיסתור וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו עליו החמירו לא מקום ומכל

בלבד.

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתגלחת  ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות מביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻיעּׂשה?
ּומגּלח 19טמאה  יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ּומתחיל , ְְְְְְִִִִֵַַַָֻ

אחר  נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא טהרה, ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָּתגלחת
הּדמים  מן אחד עליו ּכלּום 20ׁשּנזרק סֹותר אינֹו אּלא 21- , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכׁשּיטהר  ׁשּלֹו טהרה קרּבנֹות ׁשאר .22יביא ְְְְְֳִִֶֶַָָָָָ
ׁשּלאחריו ‰. ּבּיֹום לגּדל 23נטמא ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכלּום  סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר גּלח אֹו ,24ּׂשער, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹ
וכל  הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי גּלח, לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאף

לּה .25ׁשּנטּפל ְִֶַָ
.Â אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו ׁשּנדר ּבּיֹום ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָנטמא

קרּבנֹו ׁשּיביא אחר עליהם והּימים 26מׁשלים ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ראׁשֹונים  ימים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד - יּפלּו .27הראׁשֹונים ְְְִִִִִִִֵֶַָָָ

ּכל 28לפיכ סֹותר - והלאה מּׁשליׁשי נטמא אם , ְְְְִִִִִִֵָָָָָָ
.29הּקֹודמין  ְִַ

.Ê מת טמא והּוא ּבנזיר נזירּות 30נדר עליו חלה ואם 31- ; ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
אחרת  ּפעם גּלח 32נטמא אֹו יין ׁשתה לֹוקה 33אֹו ואם 34- . ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

לֹו עֹולין אין - ימים ּכּמה ּבטמאתֹו ׁשּיּזה 35ׁשהה עד ,36 ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבּׁשביעי  ויטּבל ּוׁשביעי עֹולה 37ׁשליׁשי ׁשּלֹו ׁשביעי ויֹום . ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַֹ
טמא  והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות מּמנין טהֹור 38לֹו נזיר אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

למנֹות 39ׁשּנטמא  מתחיל אינֹו הּׁשמיני 40- מּיֹום אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
.41והלאה  ְָָָ

.Á עליו חלה נזירּות - הּקברֹות ּבבית והּוא ׁשּנדר .42מי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
לֹו עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ׁשהה על 43ואפּלּו ולֹוקה . ְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשם  אינֹו44ׁשהּיתֹו - ׁשם יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
ּבבית 45מגּלח  ׁשם נטמא ואם מּׁשם. ּכׁשּיצא ּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

עליהן  מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות מן ּבאחת -46הּקברֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ
טמאה  קרּבן מביא ואינֹו מגּלח .47אינֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻ

.Ë ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם ּופרע 48נכנס חברֹו ּובא , ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּמעזיבה  את -49עליו ׁשם ׁשּׁשהה ּפי על אף ונטמא, ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹוקה  מרּדּות 50אינֹו מּכת אֹותֹו מּכין אבל ׁשהה.51, אם ְֲִִֵֶַַַַָָָ
.È ימים 52יצא וׁשהה הּקברֹות אין 53מּבית - ונכנס וחזר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

לֹו עֹולין הּימים וטבל 54אֹותן והּזה יצא ּומנה 55. וטהר, ְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
מּנזירּותֹו הּימים 56ימים אֹותן - הּקברֹות לבית וחזר , ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
לֹו עֹולין ׁשּלֹו57ׁשּמנה ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו הרי 58. - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קודמת 19) שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא בשביעי ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן להעיר, ויש
קרבנותיו. דם 21)מקרבנותיו.20)להבאת זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה "ואחר אמרו: ובגמרא

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, באיסורי כבר מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד שהביא 22)קרבן קרבן ואותו
ויביאנו. יחזור לא ושניים 23)בטהרה מאה ביום או סתם, לנזירות ושניים שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי

יום. מאה נזירות עליו שער 24)כשקיבל גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו אמר רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
קרבנותיו. הבאת יום שאחרי מלאת.25)יום אחרי יום שהוא קרבנותיו, הבאת יום ביום 26)הוא מטומאתו, כשיטהר

לטומאתו. הראשונים 27)השמיני והימים לומר: תלמוד סותר? יהא יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני
טומאה  קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים לו שיהיו עד יפלו,

נזירותו. ימי להשלים ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה אלא אלא 28)כלל, הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. ימים שני סותר,29)על זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש. מניין למנות מתחיל שיטהר ואחרי

נטמא  שאפילו בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים: ואין
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת נזירותו.30)ביום קבלת לנהוג 31)לפני עליו מטומאתו וכשיטהר

שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, טמא.32)נזירות טומאתו.33)בהיותו נזירות.34)בימי עליו וחלה הואיל
כך.35) אחר שיתחיל טהרה נזירות אדומה.36)למניין פרה אפר הזאה 37)במי הטעון מת טמא כל כדין לטומאתו,

לו 38)וטבילה. אין טומאתו על קרבן שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום נזירותו למנות שמתחיל
הקרבנות. הבאת יום השמיני, ליום לנזירותו.39)לחכות ימים שני שמנה הטהרה.40)אחרי הוא 41)נזירות שבו

מביא  אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן הבאת אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו, על קרבנותיו מביא
בטמא  ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש וטמא ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו, על קרבן

טמא.42)שנזר. שהוא פי על נזירותו.43)אף אל 44)למניין בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה אם
מלקות. אין התראה אין שאם טומאה.45)תשהה, קרבן מביא ואינו הואיל טומאה, בית 46)תגלחת טומאת על אבל

מגלח. אינו מגלח 47)הקברות אינו טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא אינו שנזר טרם ונטמא הואיל
טומאה. שם.48)תגלחת ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים מדעתו.49)והם ושלא הואיל 50)הגג. בו, התרו ואפילו

חוץ  שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות, עליו וכשקיבל
מפנים. חוץ ללמוד אין אולי כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים מן 51)(=בנזיר), מלקות אם שאפילו

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין בנזיר 52)התורה שנדר זה
הקברות. בבית וטבל.53)בהיותו היזה אחרי 54)ולא יטמא ואפילו היא, אחת טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו עליה, מגלח שהנזיר בטומאה הזאה 55)כן הטעון טמא כל כדין
הקברות.56)וטבילה. בבית שנדר נדרו לקיים טהרה, נזירות מטמאה 57)לשם שהיא פי על אף הקברות בית טומאת כי

ויטהר  הקברות מבית לכשיצא המניין, מן לו עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים, שבעה הנזיר את
לו. עולים אינם הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל עליהם. והתחיל 58)וישלים הקברות מבית לצאתו

להיטהר.



קכי zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È נפל ואם ּבצּפרניו, וחֹוכ ּבידֹו ּׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָנזיר
ואפׁשר  להּׁשיר ּכּונתֹו אין ׁשהרי חֹוׁשׁש, אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּׂשער
ּבאדמה, יחף ולא ּבמסרק יסרק לא אבל יּׁשיר. ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
אינֹו - ּכן עּׂשה ואם וּדאי. הּׂשער את ׁשּמּׁשרת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּפני

ֶלֹוקה.
.ÂË ּבטמאֹות ּבין ׁשבעה, טמאת למת ׁשּנּטּמא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻֻנזיר

ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן, מגּלח ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשהּוא
לֹוקה. זה הרי - עליהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַמגּלח

.ÊË חּיב ׁשהּוא ּפי על אף הרּבה, ּפעמים למת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָנּטּמא
מלקין  ּדין ּבית אין - לּׁשמים ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
והּוא  ופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת. אּלא ְְְִִֶַַַַַַַָָָאֹותֹו

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְִֵֶַַַַַַָמּטּמא
.ÊÈ ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנּטּמא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

הּמת  ועדין ּבמת, נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו נּׂשא ְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ּפי  על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ונגע ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבידֹו,
ועֹומד. מחּלל ׁשהרי ּונגיעה, נגיעה ּכל על ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהתרּו

.ÁÈ,הּמת ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנזיר
חברֹו ּובא ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּופרע
ׁשהרי  יּטּמא; לא מּׁשּום - ואחת יבא, לא מּׁשּום - ְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹאחת
- ּכדרּכֹו נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֻטמאה
אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת לביאתֹו; קֹודמת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ׁשּיבֹוא  עד ּביאה מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, רגליו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאצּבעֹות

ֻּכּלֹו.
.ËÈ ואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס

- ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא לֹוקה. זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

לּמקּדׁש. ׁשּנכנס ְְִִֵֶַַָָטמא
.Î הּנזיר - מזיד הּנזיר היה אם הּנזיר: את ְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהמטּמא

תּתן  לא עּור ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֹלֹוקה,
אין  - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּנזיר היה ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמכׁשל;

מה  הּנזיר?אחד את המטּמא ילקה לא ולּמה לֹוקה. ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד  לֹוקה אינֹו - נזרֹו ראׁש את וטּמא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹלפי
מּדעּתֹו. עצמֹו ְְְִֵֶַַַׁשּיטּמא

.‡Î לא מּׁשּום אף לֹוקה - עצמֹו ׁשּטּמא טהֹור ְִִִֵֶֶַַָָֹנזיר
מעּׂשה. ועּׂשה טהרה נזירּות אחר ׁשהרי לׁשּלמֹו, ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתאחר
תאחר. לא מּׁשּום אף לֹוקה - הּקברֹות ּבבית נדר אם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹוכן
מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה - עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר למדּת, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהא
לא  ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל לא ּומּׁשּום יּטּמא, לא ְִִִִֵַַָָֹֹֹמּׁשּום
ּביאה  היתה אם יבֹוא, לא ּומּׁשּום לׁשּלמֹו, ְְְְִִִֵַַָָָָֹתאחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחת, ְְְְְֵֶַַַָֻוטמאה

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
רּבים ‡. ימים אפּלּו הּגפן מן יֹוצא ואכל יין ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

אחד  יֹום אפּלּו נזירּותֹו מימי סֹותר אינֹו ּגּלח 2- אם וכן . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּבמזיד  ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ראׁשֹו, ּׂשער רב 3מעּוט נתּגּלח . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹֹ

ּתער  ּכעין ּבין ּבתער ּבין הּׂשערֹות 4ראׁשֹו, מן נׁשאר ולא , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹֹ
לעּקרן  ראׁשן לכף אפּלּו5ּכדי ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ

לסטים  עד 6גּלחּוהּו יֹום ׁשלׁשים סֹותר זה הרי - ּבאנס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹ
ּפרע  לֹו למנֹות 7ׁשּיהיה מתחיל ּכ ואחר ,8. ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

יֹום ·. עּׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְִִֵֵֶַַַַָָּכיצד?
עד  יֹום ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו רב ְְֲִִֵֶֶַַַֹֹנתּגּלח
ׁשמֹונים  מֹונה יֹום הּׁשלׁשים ואחר ראׁשֹו, ּׂשער ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשּירּבה
ּכל  יֹום הּׁשלׁשים אֹותן וכל נזירּותֹו. ימי ּתׁשלּום ְְְְְִִֵַַָָָיֹום

עליו  נזירּות הּמנין 9ּדקּדּוקי מן לֹו עֹולין ׁשאין אּלא ,10. ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשּנטמא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּבאנס  ּומזלֹות ּכֹוכבים הּכל 11עֹובדי סתר ּומגּלח 12- , ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
טמאה  טמאה 13ּתגלחת קרּבנֹות ּומביא למנֹות 14, ּומתחיל , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻֻ

ואפּלּו יּפלּו. הראׁשנים והּימים ׁשּנאמר: נזירּות; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹימי
נזרֹו ימי מלאת ּביֹום הּכל 15נטמא סתר - הּיֹום .16ּבסֹוף ְְְְְְִִֵַַַָָֹֹ

מלאת „. יֹום אחר קרּבנֹות 17נטמא הבאת יֹום ׁשהּוא , ְְְְֲִֶַַַָָָֹ
ּבלבד  ׁשלׁשים סֹותר - נטמא לא אּלּו וכיצד 18טהרה . ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבית 1) שהוא או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר נזרו, מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר
התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה תגלחת שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הראשונים 2)הקברות, "והימים שנאמר

סותר. היין ואין סותרת טומאה - נזרו" טמא כי דיבור 3)יפלו שם התוספות וכתבו ראשו" ברוב אלא סותר אינו "לסתור
ש  לסתור, טעם.המתחיל בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה סמוך 4)זוהי השיער את הגוזזים מספריים כגון

סותר.5)לעיקרו. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם יום.7)גזלנים.6)כי שלושים בן שיער גידול
מרובה.8) בנזירות בין יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק, ולהיטמא 9)ממקום יין לשתות לו שאסור

שפסק.10)למת. ממקום נזירותו להשלים שנאמר 11)ועליו כשוגג, הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
אונס. זה - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן שוגג זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי

בטל.12) קודם שמנה מה לטומאתו.14)כשיטהר.13)ואפילו השמיני או 15)ביום סתם, לנזירות השלושים ביום
מרובה. לנזירות האחרון אליעזר 16)ביום כרבי ולא הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז. בנזיר משנה

שלושים. אלא סותר אינו שם: נזרו.17)האומר ימי מלאת שלאחר הראשון ונטמא 18)ביום יום מאה נדר ואפילו
מאה. יום משום קרבנותיו והבאת תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום. שלושים אלא סותר אינו ואחד מאה ביום
יום  שלושים שהיא נזירות, סתם שיסתור וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו עליו החמירו לא מקום ומכל

בלבד.

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתגלחת  ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות מביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻיעּׂשה?
ּומגּלח 19טמאה  יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ּומתחיל , ְְְְְְִִִִֵַַַָֻ

אחר  נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא טהרה, ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָּתגלחת
הּדמים  מן אחד עליו ּכלּום 20ׁשּנזרק סֹותר אינֹו אּלא 21- , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכׁשּיטהר  ׁשּלֹו טהרה קרּבנֹות ׁשאר .22יביא ְְְְְֳִִֶֶַָָָָָ
ׁשּלאחריו ‰. ּבּיֹום לגּדל 23נטמא ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכלּום  סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר גּלח אֹו ,24ּׂשער, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹ
וכל  הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי גּלח, לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאף

לּה .25ׁשּנטּפל ְִֶַָ
.Â אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו ׁשּנדר ּבּיֹום ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָנטמא

קרּבנֹו ׁשּיביא אחר עליהם והּימים 26מׁשלים ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ראׁשֹונים  ימים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד - יּפלּו .27הראׁשֹונים ְְְִִִִִִִֵֶַָָָ

ּכל 28לפיכ סֹותר - והלאה מּׁשליׁשי נטמא אם , ְְְְִִִִִִֵָָָָָָ
.29הּקֹודמין  ְִַ

.Ê מת טמא והּוא ּבנזיר נזירּות 30נדר עליו חלה ואם 31- ; ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
אחרת  ּפעם גּלח 32נטמא אֹו יין ׁשתה לֹוקה 33אֹו ואם 34- . ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

לֹו עֹולין אין - ימים ּכּמה ּבטמאתֹו ׁשּיּזה 35ׁשהה עד ,36 ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבּׁשביעי  ויטּבל ּוׁשביעי עֹולה 37ׁשליׁשי ׁשּלֹו ׁשביעי ויֹום . ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַֹ
טמא  והּוא ׁשּנדר לזה נזירּות מּמנין טהֹור 38לֹו נזיר אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

למנֹות 39ׁשּנטמא  מתחיל אינֹו הּׁשמיני 40- מּיֹום אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
.41והלאה  ְָָָ

.Á עליו חלה נזירּות - הּקברֹות ּבבית והּוא ׁשּנדר .42מי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
לֹו עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ׁשהה על 43ואפּלּו ולֹוקה . ְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשם  אינֹו44ׁשהּיתֹו - ׁשם יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
ּבבית 45מגּלח  ׁשם נטמא ואם מּׁשם. ּכׁשּיצא ּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

עליהן  מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות מן ּבאחת -46הּקברֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ
טמאה  קרּבן מביא ואינֹו מגּלח .47אינֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻ

.Ë ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם ּופרע 48נכנס חברֹו ּובא , ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּמעזיבה  את -49עליו ׁשם ׁשּׁשהה ּפי על אף ונטמא, ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹוקה  מרּדּות 50אינֹו מּכת אֹותֹו מּכין אבל ׁשהה.51, אם ְֲִִֵֶַַַַָָָ
.È ימים 52יצא וׁשהה הּקברֹות אין 53מּבית - ונכנס וחזר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

לֹו עֹולין הּימים וטבל 54אֹותן והּזה יצא ּומנה 55. וטהר, ְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
מּנזירּותֹו הּימים 56ימים אֹותן - הּקברֹות לבית וחזר , ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
לֹו עֹולין ׁשּלֹו57ׁשּמנה ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו הרי 58. - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָ
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קודמת 19) שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא בשביעי ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן להעיר, ויש
קרבנותיו. דם 21)מקרבנותיו.20)להבאת זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה "ואחר אמרו: ובגמרא

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, באיסורי כבר מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד שהביא 22)קרבן קרבן ואותו
ויביאנו. יחזור לא ושניים 23)בטהרה מאה ביום או סתם, לנזירות ושניים שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי

יום. מאה נזירות עליו שער 24)כשקיבל גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו אמר רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
קרבנותיו. הבאת יום שאחרי מלאת.25)יום אחרי יום שהוא קרבנותיו, הבאת יום ביום 26)הוא מטומאתו, כשיטהר

לטומאתו. הראשונים 27)השמיני והימים לומר: תלמוד סותר? יהא יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני
טומאה  קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים לו שיהיו עד יפלו,

נזירותו. ימי להשלים ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה אלא אלא 28)כלל, הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. ימים שני סותר,29)על זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש. מניין למנות מתחיל שיטהר ואחרי

נטמא  שאפילו בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים: ואין
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת נזירותו.30)ביום קבלת לנהוג 31)לפני עליו מטומאתו וכשיטהר

שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, טמא.32)נזירות טומאתו.33)בהיותו נזירות.34)בימי עליו וחלה הואיל
כך.35) אחר שיתחיל טהרה נזירות אדומה.36)למניין פרה אפר הזאה 37)במי הטעון מת טמא כל כדין לטומאתו,

לו 38)וטבילה. אין טומאתו על קרבן שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום נזירותו למנות שמתחיל
הקרבנות. הבאת יום השמיני, ליום לנזירותו.39)לחכות ימים שני שמנה הטהרה.40)אחרי הוא 41)נזירות שבו

מביא  אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן הבאת אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו, על קרבנותיו מביא
בטמא  ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש וטמא ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו, על קרבן

טמא.42)שנזר. שהוא פי על נזירותו.43)אף אל 44)למניין בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה אם
מלקות. אין התראה אין שאם טומאה.45)תשהה, קרבן מביא ואינו הואיל טומאה, בית 46)תגלחת טומאת על אבל

מגלח. אינו מגלח 47)הקברות אינו טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא אינו שנזר טרם ונטמא הואיל
טומאה. שם.48)תגלחת ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים מדעתו.49)והם ושלא הואיל 50)הגג. בו, התרו ואפילו

חוץ  שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות, עליו וכשקיבל
מפנים. חוץ ללמוד אין אולי כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים מן 51)(=בנזיר), מלקות אם שאפילו

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין בנזיר 52)התורה שנדר זה
הקברות. בבית וטבל.53)בהיותו היזה אחרי 54)ולא יטמא ואפילו היא, אחת טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו עליה, מגלח שהנזיר בטומאה הזאה 55)כן הטעון טמא כל כדין
הקברות.56)וטבילה. בבית שנדר נדרו לקיים טהרה, נזירות מטמאה 57)לשם שהיא פי על אף הקברות בית טומאת כי

ויטהר  הקברות מבית לכשיצא המניין, מן לו עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים, שבעה הנזיר את
לו. עולים אינם הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל עליהם. והתחיל 58)וישלים הקברות מבית לצאתו

להיטהר.



zexifpקכב zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמנין  מן לֹו עֹולה ׁשּלֹו אחר 59הּׁשביעי ׁשם נטמא ואם . ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
מביא  - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות מן ּבאחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּנכנס

טמאה  הּקֹודמין 60קרּבן הּימים וסֹותר ּתגלחת 61, ּומגּלח , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
.62טמאה  ְָֻ

.‡È מן ּבאחת ׁשּנטמא הּנזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּתגלחת
עליו  מּזה זה הרי - עליהן מגּלח ׁשהּוא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּטמאֹות
וטֹובל  ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ּׂשער ּומגּלח ּובּׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַֹּבּׁשליׁשי

מת  טמאי ּכל ּכדר ההּזיה אחר ּומעריב 63ּבּׁשביעי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אֹו64ׁשמׁשֹו תֹורים ׁשּתי והן ּבּׁשמיני, קרּבנֹותיו ּומביא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

ּבן  וכבּׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, ּבני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשני
למנֹות  ּומתחיל הּקֹודמין הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָׁשנתֹו

ּבֹו65נזירּותֹו קרּבנֹותיו מביא - ּבּׁשמיני ּגּלח ואם . ְְְְְִִִִִִֵַַָָ
.66ּבּיֹום  ַ

.·È אבל חּטאתֹו. מּׁשּיביא למנֹות? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
מּלמנֹות  אֹותֹו מעּכבין אין ואׁשמֹו .67עֹולתֹו ְְְֲִִִֵַַָָ

.‚È טבל ולא ּובּׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ונתאחר 68הרי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
למחר. קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו יעריב ּכׁשּיטּבל - ימים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹּכּמה
למנֹות  מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ׁשּיביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.„È לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

הּמקּדׁש ּפתח האׁש69על על ּׂשערֹו להׁשלי ּובין 70ולא . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבּמדינה  ּבהנאה 71ׁשּגּלח אסּור ּׂשערֹו - ּבּמקּדׁש ,72אֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

קבּורה  ואפרֹו73וטעּון הּנקּברים.74, ּכל ּכאפר אסּור ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
יצא  - האׁשם ּדּוד ּתחת הׁשליכן אם ּבּמקּדׁש, .75והמגּלח ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

.ÂË ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין הרּבה, טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻנזיר
- ואחת אחת ּכל על ּבֹו התרּו ׁשּלא ּובין ואחת ְְְִֵֶַַַַַַַַַָֹאחת

אחד  קרּבן אּלא טמאֹותיו על מביא ּדברים 76אינֹו ּבּמה . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
קרּבנֹות  ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹאמּורים?

הראׁשֹונה  אחר 77טמאה ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ואף . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
חּטאתֹו הבאת קדם הּימים 78טהרתֹו ּבאֹותן ונטמא ,79- ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָֹ

אחד  קרּבן אּלא מביא וטהר 80אינֹו נטמא אם אבל .81 ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
חּטאתֹו ׁשהביא 82והביא אחר ׁשנּיה ּפעם ונטמא , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

- ועֹולתֹו אׁשמֹו הביא לא ׁשעדין ּפי על אף ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹחּטאתֹו,
אחרֹות  ּבקרּבנֹות .83חּיב ְְֲֵַָָָ

.ÊË ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנזיר
ידּועה  ּבטמאה אם נזרֹו: ימי ּבתֹו סתר 84היה - נטמא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָֻ

טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻֻהּכל,
ואם  טהרה; קרּבנֹות ּומביא אחרת, נזירּות ְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָּומֹונה

נטמא  הּתהֹום הלכה 85ּבטמאת זה ודבר סֹותר. אינֹו - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ
הּקּבלה  .86מּפי ִִַַָָ

.ÊÈ הּדמים מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד נֹודע 87ואם ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
- הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה ּבטמאה ּבין טמא, ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָֻֻׁשהּוא

הּכל  הּדמים 88סֹותר מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע .89, ְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
היא  ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל גּלח, ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאף

סֹותר  אינֹו -90. ֵֵ
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לנזיר 59) בניגוד למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף יום, ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר
מנה  שהרי הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני מיום אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור
להתחיל  שדינו שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל - כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת

השביעי. מיום חלה 60)מניינו זאת בכל ועומד, מחולל הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף הוא: והחידוש
בטהרה. נזירות להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו החמורה השנייה, הטומאה כרחנו 61)עליו על

וכבר  טהור, אחד יום אלא לו אין בשמיני נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה ימים שני למנות כבר שהספיק
כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שאם ו, הלכה לעיל רבינו אחד 62)פסק ודין הם, כאחד השלושה אלו שכל

ההזאה.63)להם. לאחר טבילה החמה.64)הטעונים שקיעת לפני היא שטבילתו הטבילה, השמיני 65)אחרי מיום
שגילח 66)והלאה. למצורע בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני, ביום גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון הוא וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון דורון 67)בשמיני, שעולה
ל"והביא" "והזיר" הקדים לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר בו: נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא,
יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל מעכבו. אשמו שאין לך לומר

ההזאה.68) מגלח.69)אחר טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שכל 71)שתחת רבינו של פירושו וידוע בירושלים.
מדינה. נקראות: ישראל בהנאה.72)ערי ואסור כקדש הוא הרי - ראשו" את "וקידש ממנו.73)שנאמר יהנו שלא

שרפוהו.74) הכול 75)אם  הדוד , תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה, מאיר ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
להשליך  לכתחילה שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם כי הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,

השלמים. דוד תחת כלום.76)שערו מועילה התראה שאין ברור, ואשם.77)והדבר ועולה חטאת שהוא 78)שהם
השמיני. חטאתו.79)ביום שהביא כל 80)טרם נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל אינו חטאתו הביא שלא עוד שכל

טהרה. נזירות למניין הראוייה לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה הן כאילו וטבל.81)טומאותיו הזה
שמשו.82) שהעריב אחרי 83)אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא טהרה, נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטמא.84)שנטהר. בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה ה 85)שאפשר שעבר בו שבמקום הכיר ולא התהום, קבר יה
מעולם. מסיני".86)אדם למשה הלכה אלא ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה הקרבנות.87)"אין שכל 88)מן

נזרו. ימי מלאת בתוך נטמא כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים מן אחד עליו נזרק הותר 89)שלא ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים ולהיטמא ביין לו 90)לשתות נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא שאפילו

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈמּכירּה אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא זֹו ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻאי
העֹולם  ּבסֹוף אּלא 91אפּלּו הּתהֹום טמאת אמרּו ולא . ְְְְְֲִֶַַָָָָֹֻ

ּבלבד  אבל 92למת זה ; ּבֹו יֹודע ׁשהרי לא, - הרּוג ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.93ׁשהרגֹו ֲֶָ

.ËÈ ּגלּוי הּמת הּתהֹום 94נמצא טמאת זֹו אין נמצא 95- . ְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
ּגּביו  על והּמים מערה ּבקרקעֹות זֹו96מׁשקע הרי - ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֻ

ידּועה  ׁשאינּה הּתהֹום, אֹו97טמאת ּבתבן טמּון היה . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבאפלה 98ּבצרֹורֹות  ּבמים, הּתהֹום; טמאת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָֻ

הּסלעים  הּתהֹום 99ּובנקיקי טמאת אינּה -100. ְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
.Î וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא והביא 101נזיר ּבמערה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ואחר  טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה טמאה, ְְְְְְְֳִִִַַַַַָָָָָָֻקרּבנֹות
ּכׁשּירד  הּמערה ּבקרקעֹות מׁשקע היה ׁשּמת נֹודע ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכ
סתר  - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻלטּבל,

לטמאה  ׁשהחזק מּפני עד 102הּכל; טמא הּטמא וחזקת , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ
וּדאי  להקר 103ׁשּיטהר ירד ׁשּידע 104. עד טהֹור, זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמים 105ׁשּנגע  ּפני על צף הּמת נמצא זה 106. הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
טמא  צף 107ּבחזקת ׁשהּוא ּבזה ׁשּנגע ׁשחזקתֹו ;108. ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא ‡. עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

הּקֹודמין  את טמאת 2סֹותר בהן ׁשּנטמא ּפי על ואף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
וכי 3ׁשבעה  אּלא: לנפׁש, יטמא וכי ּבֹו: נאמר ׁשּלא לפי . ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשל  מעצמֹו ׁשהן מּטמאֹות ׁשּיטמא עד - עליו מת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻימּות
ּכ4מת  ואחר ּתגלחת 5, ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

הראׁשֹונים. הּימים ּכל ויּפלּו ְְְִִִִַָָָָֻטמאה,
על ·. עליהן: מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻואּלּו

ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו לא ואפּלּו ּכזית 6הּנפל, ועל . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
נצל  ּכזית ועל הּמת, מנין 7מּבּׂשר רב ׁשהן עצמֹות ועל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הּקב 8העצמֹות  רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף עצמֹות 9, ועל . ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
מת  ׁשל ּבנינֹו רב רבע 10ׁשהן ּבהן ׁשאין ּפי על ואף , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

עצמֹות  קב חצי ועל לא 11הּקב. ּבהן ׁשאין ּפי על אף , ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
מת  מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו. רב ולא ּבנינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹרב

מתים  מּׁשני ולא הּׁשדרה 12אחד, ועל מּמת 13. הּבאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
אחד  מת ׁשל הּגלּגלת ועל הּמת 14אחד. מן אבר ועל . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה אלא סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר לפני
שיעור.91) אין עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו הרגיש 92)כתהום לא אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או הרדב"ז:93)במותו, וכתב ידועה. טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.
אדם, בו הכיר לא הרי ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך

התהום. טומאת זו כגון 94)והרי נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק המערה , פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
עליה. מאהיל ואינו מלמעלה פתוחה המערה אדם.95)שהייתה בני שיראוהו שאפשר במקום, ונמצא וירד 96)הואיל

מת. טומאת שאינה אחרת, מטומאה שם לטבול לשום 97)הנזיר ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי פי על אף
להתגלגל 98)אדם. עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל יכול תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר

למקום. חגוים.99)ממקום שאדם 100)סדקים, שאפשר מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים והם הואיל
בו. והכיר לטומאתו.101)הסתכל השביעי וודאי.102)ביום טמא היה למערה התהום 103)כשירד טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה אלא בנזיר, מחומו.104)טהורה להצטנן ירד אלא כלל למת טמא היה ואם 105)שלא
התהום  וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו ונודע הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי שנגע, נודע

נטמא.106)היא. לא ספק בו נטמא זה 107)וספק הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות טומאה שספק
נודע  אפילו היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה שאפשר במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין טמא.

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר הטומאות 108)לו אבות ובהלכות שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה שספק
בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק אמרו "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, הנזיר 1)פרק שאין המת, מן טומאות

שותה  ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את סותר ואינו עליהן מגלח
ולאֿתעשה. עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר שהנזיר מצוה, הי"א.2)יין פ"ו, לעיל שדינו 3)ראה

ה"ז. להלן וכמבואר ימים, שבעה ידן על טמא העמים,4)להיות ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו, או בשרו כגון
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק, גולל או

אז.5) רק טומאת 6)כלומר, הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י נ.) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
אדם". נפש לכל במת הנוגע "שנאמר ה"א: פ"ב, הפרשה,7)מת לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת סרוחה ליחה

נ.). לנזיר (רש"י אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית שהם 8)כמו איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של כמבואר 9)הרוב הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות, מנין רוב בהם אין אם אבל

ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח הנזיר אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת שתי 10)בהל' כגון
נ.). (נזיר אחת וירך מט:11)שוקיים נזיר נב.12)משנה נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, חוליות 13)אהלות מערכת

שבאדם. הגב לאורך כוונת 14)העוברות אם נסתפקו נב. שם שבגמרא אלא הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה
מן  אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי מכיון סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת לשדרה המשנה
אנו  שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה: שם שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת", מן או השדרה

מחלו  שום בהל'מוצאים קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת דיעה שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
מטמאות  בשר בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת



קכג zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמנין  מן לֹו עֹולה ׁשּלֹו אחר 59הּׁשביעי ׁשם נטמא ואם . ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
מביא  - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות מן ּבאחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּנכנס

טמאה  הּקֹודמין 60קרּבן הּימים וסֹותר ּתגלחת 61, ּומגּלח , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
.62טמאה  ְָֻ

.‡È מן ּבאחת ׁשּנטמא הּנזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּתגלחת
עליו  מּזה זה הרי - עליהן מגּלח ׁשהּוא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּטמאֹות
וטֹובל  ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ּׂשער ּומגּלח ּובּׁשביעי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַֹּבּׁשליׁשי

מת  טמאי ּכל ּכדר ההּזיה אחר ּומעריב 63ּבּׁשביעי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אֹו64ׁשמׁשֹו תֹורים ׁשּתי והן ּבּׁשמיני, קרּבנֹותיו ּומביא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

ּבן  וכבּׂש לחּטאת, ואחד לעֹולה אחד יֹונה, ּבני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשני
למנֹות  ּומתחיל הּקֹודמין הּימים ּכל וסֹותר לאׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָׁשנתֹו

ּבֹו65נזירּותֹו קרּבנֹותיו מביא - ּבּׁשמיני ּגּלח ואם . ְְְְְִִִִִִֵַַָָ
.66ּבּיֹום  ַ

.·È אבל חּטאתֹו. מּׁשּיביא למנֹות? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
מּלמנֹות  אֹותֹו מעּכבין אין ואׁשמֹו .67עֹולתֹו ְְְֲִִִֵַַָָ

.‚È טבל ולא ּובּׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ונתאחר 68הרי , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
למחר. קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו יעריב ּכׁשּיטּבל - ימים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹּכּמה
למנֹות  מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו והעריב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָטבל
אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ׁשּיביא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.„È לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

הּמקּדׁש ּפתח האׁש69על על ּׂשערֹו להׁשלי ּובין 70ולא . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבּמדינה  ּבהנאה 71ׁשּגּלח אסּור ּׂשערֹו - ּבּמקּדׁש ,72אֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

קבּורה  ואפרֹו73וטעּון הּנקּברים.74, ּכל ּכאפר אסּור ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
יצא  - האׁשם ּדּוד ּתחת הׁשליכן אם ּבּמקּדׁש, .75והמגּלח ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

.ÂË ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין הרּבה, טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻנזיר
- ואחת אחת ּכל על ּבֹו התרּו ׁשּלא ּובין ואחת ְְְִֵֶַַַַַַַַַָֹאחת

אחד  קרּבן אּלא טמאֹותיו על מביא ּדברים 76אינֹו ּבּמה . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
קרּבנֹות  ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹאמּורים?

הראׁשֹונה  אחר 77טמאה ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ואף . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
חּטאתֹו הבאת קדם הּימים 78טהרתֹו ּבאֹותן ונטמא ,79- ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָֹ

אחד  קרּבן אּלא מביא וטהר 80אינֹו נטמא אם אבל .81 ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
חּטאתֹו ׁשהביא 82והביא אחר ׁשנּיה ּפעם ונטמא , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

- ועֹולתֹו אׁשמֹו הביא לא ׁשעדין ּפי על אף ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹחּטאתֹו,
אחרֹות  ּבקרּבנֹות .83חּיב ְְֲֵַָָָ

.ÊË ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנזיר
ידּועה  ּבטמאה אם נזרֹו: ימי ּבתֹו סתר 84היה - נטמא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָֻ

טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻֻהּכל,
ואם  טהרה; קרּבנֹות ּומביא אחרת, נזירּות ְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָּומֹונה

נטמא  הּתהֹום הלכה 85ּבטמאת זה ודבר סֹותר. אינֹו - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ
הּקּבלה  .86מּפי ִִַַָָ

.ÊÈ הּדמים מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד נֹודע 87ואם ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
- הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה ּבטמאה ּבין טמא, ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָֻֻׁשהּוא

הּכל  הּדמים 88סֹותר מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע .89, ְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
היא  ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל גּלח, ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאף

סֹותר  אינֹו -90. ֵֵ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לנזיר 59) בניגוד למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף יום, ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר
מנה  שהרי הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני מיום אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור
להתחיל  שדינו שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל - כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת

השביעי. מיום חלה 60)מניינו זאת בכל ועומד, מחולל הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף הוא: והחידוש
בטהרה. נזירות להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו החמורה השנייה, הטומאה כרחנו 61)עליו על

וכבר  טהור, אחד יום אלא לו אין בשמיני נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה ימים שני למנות כבר שהספיק
כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שאם ו, הלכה לעיל רבינו אחד 62)פסק ודין הם, כאחד השלושה אלו שכל

ההזאה.63)להם. לאחר טבילה החמה.64)הטעונים שקיעת לפני היא שטבילתו הטבילה, השמיני 65)אחרי מיום
שגילח 66)והלאה. למצורע בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני, ביום גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון הוא וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון דורון 67)בשמיני, שעולה
ל"והביא" "והזיר" הקדים לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר בו: נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא,
יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל מעכבו. אשמו שאין לך לומר

ההזאה.68) מגלח.69)אחר טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שכל 71)שתחת רבינו של פירושו וידוע בירושלים.
מדינה. נקראות: ישראל בהנאה.72)ערי ואסור כקדש הוא הרי - ראשו" את "וקידש ממנו.73)שנאמר יהנו שלא

שרפוהו.74) הכול 75)אם  הדוד , תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה, מאיר ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
להשליך  לכתחילה שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם כי הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,

השלמים. דוד תחת כלום.76)שערו מועילה התראה שאין ברור, ואשם.77)והדבר ועולה חטאת שהוא 78)שהם
השמיני. חטאתו.79)ביום שהביא כל 80)טרם נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל אינו חטאתו הביא שלא עוד שכל

טהרה. נזירות למניין הראוייה לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה הן כאילו וטבל.81)טומאותיו הזה
שמשו.82) שהעריב אחרי 83)אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא טהרה, נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטמא.84)שנטהר. בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה ה 85)שאפשר שעבר בו שבמקום הכיר ולא התהום, קבר יה
מעולם. מסיני".86)אדם למשה הלכה אלא ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה הקרבנות.87)"אין שכל 88)מן

נזרו. ימי מלאת בתוך נטמא כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים מן אחד עליו נזרק הותר 89)שלא ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים ולהיטמא ביין לו 90)לשתות נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא שאפילו

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈמּכירּה אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא זֹו ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻאי
העֹולם  ּבסֹוף אּלא 91אפּלּו הּתהֹום טמאת אמרּו ולא . ְְְְְֲִֶַַָָָָֹֻ

ּבלבד  אבל 92למת זה ; ּבֹו יֹודע ׁשהרי לא, - הרּוג ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.93ׁשהרגֹו ֲֶָ

.ËÈ ּגלּוי הּמת הּתהֹום 94נמצא טמאת זֹו אין נמצא 95- . ְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
ּגּביו  על והּמים מערה ּבקרקעֹות זֹו96מׁשקע הרי - ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֻ

ידּועה  ׁשאינּה הּתהֹום, אֹו97טמאת ּבתבן טמּון היה . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבאפלה 98ּבצרֹורֹות  ּבמים, הּתהֹום; טמאת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָֻ

הּסלעים  הּתהֹום 99ּובנקיקי טמאת אינּה -100. ְְְְִִִֵֵַַַָָֻ
.Î וטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא והביא 101נזיר ּבמערה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ואחר  טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה טמאה, ְְְְְְְֳִִִַַַַַָָָָָָֻקרּבנֹות
ּכׁשּירד  הּמערה ּבקרקעֹות מׁשקע היה ׁשּמת נֹודע ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכ
סתר  - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻלטּבל,

לטמאה  ׁשהחזק מּפני עד 102הּכל; טמא הּטמא וחזקת , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ
וּדאי  להקר 103ׁשּיטהר ירד ׁשּידע 104. עד טהֹור, זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמים 105ׁשּנגע  ּפני על צף הּמת נמצא זה 106. הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
טמא  צף 107ּבחזקת ׁשהּוא ּבזה ׁשּנגע ׁשחזקתֹו ;108. ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא ‡. עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

הּקֹודמין  את טמאת 2סֹותר בהן ׁשּנטמא ּפי על ואף , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
וכי 3ׁשבעה  אּלא: לנפׁש, יטמא וכי ּבֹו: נאמר ׁשּלא לפי . ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשל  מעצמֹו ׁשהן מּטמאֹות ׁשּיטמא עד - עליו מת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻימּות
ּכ4מת  ואחר ּתגלחת 5, ויגּלח טמאה, קרּבנֹות יביא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

הראׁשֹונים. הּימים ּכל ויּפלּו ְְְִִִִַָָָָֻטמאה,
על ·. עליהן: מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻואּלּו

ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו לא ואפּלּו ּכזית 6הּנפל, ועל . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
נצל  ּכזית ועל הּמת, מנין 7מּבּׂשר רב ׁשהן עצמֹות ועל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

הּקב 8העצמֹות  רבע ּבהן ׁשאין ּפי על אף עצמֹות 9, ועל . ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
מת  ׁשל ּבנינֹו רב רבע 10ׁשהן ּבהן ׁשאין ּפי על ואף , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

עצמֹות  קב חצי ועל לא 11הּקב. ּבהן ׁשאין ּפי על אף , ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
מת  מּׁשל יהיּו העצמֹות וכל מנינֹו. רב ולא ּבנינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹֹרב

מתים  מּׁשני ולא הּׁשדרה 12אחד, ועל מּמת 13. הּבאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
אחד  מת ׁשל הּגלּגלת ועל הּמת 14אחד. מן אבר ועל . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה אלא סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר לפני
שיעור.91) אין עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו הרגיש 92)כתהום לא אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או הרדב"ז:93)במותו, וכתב ידועה. טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.
אדם, בו הכיר לא הרי ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך

התהום. טומאת זו כגון 94)והרי נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק המערה , פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
עליה. מאהיל ואינו מלמעלה פתוחה המערה אדם.95)שהייתה בני שיראוהו שאפשר במקום, ונמצא וירד 96)הואיל

מת. טומאת שאינה אחרת, מטומאה שם לטבול לשום 97)הנזיר ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי פי על אף
להתגלגל 98)אדם. עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל יכול תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר

למקום. חגוים.99)ממקום שאדם 100)סדקים, שאפשר מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים והם הואיל
בו. והכיר לטומאתו.101)הסתכל השביעי וודאי.102)ביום טמא היה למערה התהום 103)כשירד טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה אלא בנזיר, מחומו.104)טהורה להצטנן ירד אלא כלל למת טמא היה ואם 105)שלא
התהום  וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו ונודע הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי שנגע, נודע

נטמא.106)היא. לא ספק בו נטמא זה 107)וספק הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות טומאה שספק
נודע  אפילו היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה שאפשר במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין טמא.

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר הטומאות 108)לו אבות ובהלכות שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה שספק
בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק אמרו "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, הנזיר 1)פרק שאין המת, מן טומאות

שותה  ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את סותר ואינו עליהן מגלח
ולאֿתעשה. עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר שהנזיר מצוה, הי"א.2)יין פ"ו, לעיל שדינו 3)ראה

ה"ז. להלן וכמבואר ימים, שבעה ידן על טמא העמים,4)להיות ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו, או בשרו כגון
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק, גולל או

אז.5) רק טומאת 6)כלומר, הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י נ.) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
אדם". נפש לכל במת הנוגע "שנאמר ה"א: פ"ב, הפרשה,7)מת לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת סרוחה ליחה

נ.). לנזיר (רש"י אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית שהם 8)כמו איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של כמבואר 9)הרוב הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות, מנין רוב בהם אין אם אבל

ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח הנזיר אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת שתי 10)בהל' כגון
נ.). (נזיר אחת וירך מט:11)שוקיים נזיר נב.12)משנה נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, חוליות 13)אהלות מערכת

שבאדם. הגב לאורך כוונת 14)העוברות אם נסתפקו נב. שם שבגמרא אלא הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה
מן  אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי מכיון סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת לשדרה המשנה
אנו  שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה: שם שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת", מן או השדרה

מחלו  שום בהל'מוצאים קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת דיעה שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
מטמאות  בשר בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת



zexifpקכד zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחד  מּמת ׁשּיׁש15הּבא אחד, מאדם החי מן אבר ועל , ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבחי  ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבּׂשר חצי 16עליהן ועל . ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

אחד 17לג  מּמת הּבא רקב 18ּדם חפנים מלא ועל . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לחה 19הּמת  ונעּׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבּׂשר זה נצל? זהּו אי . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.20סרּוחה  ְָ
ׁשל ‚. ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא הּמת רקב ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואין

ׁשלם 21ׁשיׁש ּכּלֹו ויהיה ׁשּנקּבר 22, אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
עץ 23ּבכסּותֹו ׁשל ּבארֹון מּתכת 24אֹו ּבׁשל אין 25אֹו - ְְְִֵֵֶֶֶֶַָ

הרּוג, להֹוציא ּבלבד, למת אּלא רקב אמרּו ולא רקב. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹו
ּדמֹו חסר .26ׁשהרי ֲֵֵֶָָ

ּכאחד „. מתים ׁשני צּפרניו 27קברּו אֹו ּׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
עּמֹו ועּברּה28ּוקברּום ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו , ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻֻ

מטּמא  ׁשּלהם הרקב אין - הּמת 29ּבמעיה טחן אם וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מטּמא  אינֹו - רקב ׁשּנעּׂשה מאליו.30עד ׁשּירקיב עד , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכּלֹו ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ה ּמת את אֹו31טחן , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

הרי  - הּכל והרקיב ּומת חי ּכׁשהּוא מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ[ׁשהרקיב]
ספק  טמא 32זה ספק זה הרי - זה לרקב נטמא ואם ;33. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּברבע  נטמא אם מן 34וכן אֹו מהּׁשדרה הּבאין עצמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּבאהלן  טמא 35הּגלּגלת ספק זה הרי -36. ְְְֲֳֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

ׁשּמנינּו‰. טמאֹות עּׂשרה הׁשּתים אּלּו נגע 37ּכל אם , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
האהיל  אֹו נּׂשאּה, אֹו מהן ּבאחת אֹו38נזיר עליה הּנזיר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּנזיר 39האהיל  על ואחת 40הּטמאה הּנזיר היה אֹו , ְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אחד  ּבאהל אּלּו ּתגלחת 41מּטמאֹות מגּלח זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

הּכל  את וסֹותר טמאה, קרּבן ּומביא מן 42טמאה, חּוץ . ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻֻ
ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי ּבמּגע; מטּמא ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרקב,

אחד  גּוף אינֹו ּבאהלֹו43ׁשהרי נטמא אֹו נּׂשאֹו אם אבל . ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶָָָָָ
מגּלח. -ְֵַַ

.Âאֹו ּכּׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן
טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻנּׂשאֹו

הּקֹודמים  את מטּמא 44וסֹותר ּכּׂשעֹורה עצם ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
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אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" "בעצם ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי כגון 15)באהל, מתים, משני ולא
נב.). נזיר (רש"י אחד אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת עצמות, שתי בה שיש השוק, או כל 16)הזרוע

נזיר  (משנה מכזית פחות והוא בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי, באדם מחובר האבר היה שאילו
כמת. הוא הרי החי, מן החרב שהבדילתו אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל דרשו: נג: שם ובגמרא מט:).

(שם 17) לוג חצי על אלא מגלח הנזיר שאין מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם ואע"פ רביעיות, שתי
ובתוספות). וכחכמים.18)מט: נב. "תרווד 19)שם מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה לחותו שכלה מת, של גופו

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם ובגמרא רקב" "והוא 20)(=כף) רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל' נ., נזיר
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה לא ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה שתקרוש

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" נא.).21)הגרון) (נזיר בלבד מת של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
ב.22) עמ' אלא 23)שם מטמא, המת רקב שאין מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת שכסותו לפי

א). עמ' (שם תערובת כל בלא עצמו המת מן (הל'25)כנ"ל.24)הבא המת עם ותתערב חלודה, להעלות שדרכה
כותב  שם, מת טומאת ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא. שם שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת

בהן". וכיוצא זכוכית של או שיש של "בארון כז:26)רבינו: שלם.נדה למת אלא רקב אמרו שלא נתבאר, וכבר
נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים ואין 28)"נעשו תערובת, לו נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת הוא 29)לו הרי חיה) היתה (אילו לצאת העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה שם, בעיה
זה  שנקברו מתים שני אמרו: שם שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב נתבאר, וכבר ונבדל. פרוש כגוף
חצי  אלא אחד מכל נשאר שלא (אףֿעלֿפי טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו עצמו, בפני וזה עצמו בפני
כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו שהדגיש וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר אחד שכל כיון תרווד,

מטמא. הרקב אין זה באופן טחינתו.30)שדווקא עפר אלא רקב זה אין ב. עמ' שירקב 31)שם צריך שמא ספק,
שינוי. כל ללא שהיה כמו והוא 32)כברייתו, הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש חי כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.

מת. כשהוא כולו כהרקיב זה הרי לפנינו, לו 33)מת ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו, על קרבן להביא יכול ולא
לעזרה. חולין לוגין.34)להכניס ארבעה והקב הקב, אחד,35)רובע באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל
ה"ה. בסמוך וגולגולת,36)כמבואר בשדרה - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין כלל שבדרך אע"פ כי נב: שם

לענין  זה וכל עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל ראה שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל
שבגמרא  להעיר, וראוי ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על אפילו ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת

מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים בעיות הרבה עוד נשארו נא. וב"לחם שם (רדב"ז). מאד ונדירות
אבל  נא.? בנזיר כמבואר העצמות, ומן הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר לא למה הקשה משנה"

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות וגידים בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד) (לעיל הזכיר כבר למעלה 37)רבינו
עליה.38)ה"ב. בגופו האהילה.39)סיכך התימנים: בכת"י וכן רומי, כגון 40)בדפ' הנזיר, על סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שניהם.41)שהוא על מאהיל מט:42)והגג נזיר מ"ב 43)משנה פ"ב, באהלות שנינו וכן אחד, גוש
מקצתם, קצתם נבדלים שחלקיו "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור אינו במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו כמו אחד, גוף תשימהו לא מט:.44)והלישה נזיר משנה

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּללּו45ּבאהל  ּדברים עּׂשר מּׁשנים באחת נטמא אבל .46: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובדי ארץ ׁשּנחרׁש47ּבגּוׁש בּׂשדה אֹו , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבתֹוכּה ּובמּׂשא 48קבר ּבמּגע מטּמאין ׁשהן אֹו49, ; ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ועל  עליו האילנֹות 51הּׂשריגים 50ׁשהאהיל מן ,52הּיֹוצאים ְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

הּגדר  מן הּיֹוצאֹות הּפרעֹות גמל 53אֹו אֹו מּטה אֹו ,54 ְְִִֵַַַָָָָָ
ּבהן  ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכּיֹוצא

ּבנין  רב מן 55לא ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין; רב ולא ְְְְְִִִִִִִֶָָָָֹֹֹֹ
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ׁשהיא ׁשּנטמא 56הּמת, אֹו ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבּדֹופק 57ּבּגֹולל  ּובאהל 58אֹו ּבמּגע מטּמאין ׁשהן אֹו59, ; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבאב  אֹו החי מן ּבאבר עליהן ׁשּנטמא ׁשאין הּמת מן ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּכראּוי  סֹותר.60ּבּׂשר אינֹו זה הרי - ֲֵֵֵֶָָָָ

.Ê ּומּזה ׁשבעה טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ולא  טמאה ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּובּׁשביעי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָֹֻּבּׁשליׁשי
ימי  ּכל אבל הּקֹודמין. את סֹותר ולא קרּבנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹמביא

נזירּותֹו ימי מּמנין לֹו עֹולין אין .61הּטמאה ְְְְִִִִֵֵַַָֻ
.Á הּמת ּבאהל במת 62נגע הּנֹוגעים בכלים אינֹו63אֹו - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּובּׁשביעי  ּבּׁשליׁשי מיחד 64מּזה זה ׁשּדין לי, ויראה . ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבכלי  ׁשּנטמא אדם ּכל אבל -65ּבנזיר; ׁשבעה טמאת ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֻ

טמאת  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובּׁשביעי, ּבּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֻיּזה
ׁשאינֹו66מת  ׁשּזה לי, יראה וכן ּבּׁשליׁשי 67. מּזה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

טמאתֹו ימי לֹו ׁשּיעלּו ּכדי ּבכלים, נגע אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובּׁשביעי
נזירּותֹו ימי מּמנין .68ּבּכלים ְְְִִִִֵֵַַ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כל 45) וכן אדם. של שהיא בעצם, היכר שיהיה צריך באהל" ימות כי  "אדם יד) יט, (במדבר שנאמר מ"ג, פ"ב, אהלות
בעצם  "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם), יו"ט תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי דמיון עליון שאין עצם
אחד  עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם (רע"ב אדם"
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו: כותב ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל", מטמא

שם. שמאי בדברי נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע להלן.46)מטמא קדומים:47)המנויים ובדפוסים
רבינו  וכתב ובמשא. במגע מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה וגזרו כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ
בזאת  ארצותם על שפטנו מקום , בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו

כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי מדרבנן... בגזירה וזה - המת 48)הטומאה עצמות ונשברו
אמה.ונידושו  מאה עד השדה נד.49)בכל בנזיר וכן שם, עליו 50)משנה "כשהאהילו וצ"ל: כאן, יש סופר טעות

מוילנה). הכהן בצלאל לרבי רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים" שריגים המת מן כזית ועל
התורה 52)ענפים.51) ומן ידו, על הטומאה את להביא טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים שהענפים

פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן שם, ובתוספות נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים אהל. זה שאין הוא, טהור
מביאים 53)ה"ב). אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות (רע"ב פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או אבנים

וסח:). נז. בנדה וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין מפני יש 54)הטומאה, הגמל, או המיטה שתחת
רבינו  וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל של כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר המת מן כזית
הכלים  מן או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת האמורות ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל'
נעשים  שאינם אלה, בין וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם". מגלח הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל

אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה וראה עליהם, מגלח הנזיר ואין ובביאורנו 55)אהל ה"ב, לעיל ראה
ט. ועל 56)אות דיבורֿהמתחיל מט: שם ובתוספות נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח הנזיר אין אבל

לוג). המת.57)חצי ארון עליו.58)כיסוי דופק שהכיסוי הארון, יגע 59)צדי אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב, אהלות
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, גולל לרבות - השדה פני שם:על רבינו וכתב שם). (רע"ב משא ם

גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים" הקבר צדי ויקראו
הקבר. פי על מתגלגלת מאבן אצלו עצם 60)להיותו בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר ארוכה להעלות כדי

ובביאורנו  ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל מגעו על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם כשעורה,
יד. למנין.61)אות לו עלו לא טומאתו שימי הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר ומפרש 62)משנה "ואהל", נד. שם

המת. באהל שנגע שם: טז)63)רבינו יט, (במדבר שנאמר שבעה, טומאת טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם
שהחרב  למדו, השמועה "מפי ה"ג: פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי חרב במת", או חרב "בחלל
נוגע  וכל  נפש  הורג "כל יט ) לא, (שם אומר הוא  הרי ובגדים , שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים לשאר והואֿהדין כמת,
שבעת  נטמא והרג, אבן זרק או והרג, חץ ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי ביום תתחטאו בחלל

במת". הכלי נגע שהרי בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב נפש הורג אלא הוא 64)ימים? אבל
ימים. שבעה במת.65)טמא ואפילו 66)שנגעו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה אין שם, הראב "ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

למת. מחוברים היו שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים כלים. שאינו.67)בשאר שזה קדומים: בדפוסים
כלים 68) על מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין לו עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

ועלֿכרחך  הוא? הזאה בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו
שאין  סובר, והראב"ד כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה
בהם  והנוגע בלבד, הטומאה אב אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ בכלי עוסקת המשנה כי ראיה, משם

ט  הם?"אינו הזאה בני "כלים שם: הגמרא מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה, טעון ואינו שבעה מא
(לחםֿמשנה).
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אחד  מּמת ׁשּיׁש15הּבא אחד, מאדם החי מן אבר ועל , ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבחי  ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבּׂשר חצי 16עליהן ועל . ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

אחד 17לג  מּמת הּבא רקב 18ּדם חפנים מלא ועל . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לחה 19הּמת  ונעּׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ּבּׂשר זה נצל? זהּו אי . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.20סרּוחה  ְָ
ׁשל ‚. ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא הּמת רקב ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואין

ׁשלם 21ׁשיׁש ּכּלֹו ויהיה ׁשּנקּבר 22, אֹו אבר, מּמּנּו חסר . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
עץ 23ּבכסּותֹו ׁשל ּבארֹון מּתכת 24אֹו ּבׁשל אין 25אֹו - ְְְִֵֵֶֶֶֶַָ

הרּוג, להֹוציא ּבלבד, למת אּלא רקב אמרּו ולא רקב. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹו
ּדמֹו חסר .26ׁשהרי ֲֵֵֶָָ

ּכאחד „. מתים ׁשני צּפרניו 27קברּו אֹו ּׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
עּמֹו ועּברּה28ּוקברּום ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו , ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻֻ

מטּמא  ׁשּלהם הרקב אין - הּמת 29ּבמעיה טחן אם וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מטּמא  אינֹו - רקב ׁשּנעּׂשה מאליו.30עד ׁשּירקיב עד , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכּלֹו ׁשהרקיב עד עפרֹו והּניח ה ּמת את אֹו31טחן , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

הרי  - הּכל והרקיב ּומת חי ּכׁשהּוא מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ[ׁשהרקיב]
ספק  טמא 32זה ספק זה הרי - זה לרקב נטמא ואם ;33. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ּברבע  נטמא אם מן 34וכן אֹו מהּׁשדרה הּבאין עצמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּבאהלן  טמא 35הּגלּגלת ספק זה הרי -36. ְְְֲֳֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

ׁשּמנינּו‰. טמאֹות עּׂשרה הׁשּתים אּלּו נגע 37ּכל אם , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
האהיל  אֹו נּׂשאּה, אֹו מהן ּבאחת אֹו38נזיר עליה הּנזיר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּנזיר 39האהיל  על ואחת 40הּטמאה הּנזיר היה אֹו , ְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אחד  ּבאהל אּלּו ּתגלחת 41מּטמאֹות מגּלח זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

הּכל  את וסֹותר טמאה, קרּבן ּומביא מן 42טמאה, חּוץ . ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻֻ
ּבכּלֹו, ׁשּיּגע אפׁשר ׁשאי ּבמּגע; מטּמא ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרקב,

אחד  גּוף אינֹו ּבאהלֹו43ׁשהרי נטמא אֹו נּׂשאֹו אם אבל . ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶָָָָָ
מגּלח. -ְֵַַ

.Âאֹו ּכּׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן
טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻנּׂשאֹו

הּקֹודמים  את מטּמא 44וסֹותר ּכּׂשעֹורה עצם ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
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אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" "בעצם ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי כגון 15)באהל, מתים, משני ולא
נב.). נזיר (רש"י אחד אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת עצמות, שתי בה שיש השוק, או כל 16)הזרוע

נזיר  (משנה מכזית פחות והוא בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי, באדם מחובר האבר היה שאילו
כמת. הוא הרי החי, מן החרב שהבדילתו אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל דרשו: נג: שם ובגמרא מט:).

(שם 17) לוג חצי על אלא מגלח הנזיר שאין מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם ואע"פ רביעיות, שתי
ובתוספות). וכחכמים.18)מט: נב. "תרווד 19)שם מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה לחותו שכלה מת, של גופו

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם ובגמרא רקב" "והוא 20)(=כף) רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל' נ., נזיר
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה לא ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה שתקרוש

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" נא.).21)הגרון) (נזיר בלבד מת של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
ב.22) עמ' אלא 23)שם מטמא, המת רקב שאין מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת שכסותו לפי

א). עמ' (שם תערובת כל בלא עצמו המת מן (הל'25)כנ"ל.24)הבא המת עם ותתערב חלודה, להעלות שדרכה
כותב  שם, מת טומאת ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא. שם שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת

בהן". וכיוצא זכוכית של או שיש של "בארון כז:26)רבינו: שלם.נדה למת אלא רקב אמרו שלא נתבאר, וכבר
נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים ואין 28)"נעשו תערובת, לו נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת הוא 29)לו הרי חיה) היתה (אילו לצאת העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה שם, בעיה
זה  שנקברו מתים שני אמרו: שם שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב נתבאר, וכבר ונבדל. פרוש כגוף
חצי  אלא אחד מכל נשאר שלא (אףֿעלֿפי טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו עצמו, בפני וזה עצמו בפני
כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו שהדגיש וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר אחד שכל כיון תרווד,

מטמא. הרקב אין זה באופן טחינתו.30)שדווקא עפר אלא רקב זה אין ב. עמ' שירקב 31)שם צריך שמא ספק,
שינוי. כל ללא שהיה כמו והוא 32)כברייתו, הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש חי כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.

מת. כשהוא כולו כהרקיב זה הרי לפנינו, לו 33)מת ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו, על קרבן להביא יכול ולא
לעזרה. חולין לוגין.34)להכניס ארבעה והקב הקב, אחד,35)רובע באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל
ה"ה. בסמוך וגולגולת,36)כמבואר בשדרה - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין כלל שבדרך אע"פ כי נב: שם

לענין  זה וכל עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל ראה שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל
שבגמרא  להעיר, וראוי ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על אפילו ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת

מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים בעיות הרבה עוד נשארו נא. וב"לחם שם (רדב"ז). מאד ונדירות
אבל  נא.? בנזיר כמבואר העצמות, ומן הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר לא למה הקשה משנה"

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות וגידים בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד) (לעיל הזכיר כבר למעלה 37)רבינו
עליה.38)ה"ב. בגופו האהילה.39)סיכך התימנים: בכת"י וכן רומי, כגון 40)בדפ' הנזיר, על סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שניהם.41)שהוא על מאהיל מט:42)והגג נזיר מ"ב 43)משנה פ"ב, באהלות שנינו וכן אחד, גוש
מקצתם, קצתם נבדלים שחלקיו "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור אינו במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו כמו אחד, גוף תשימהו לא מט:.44)והלישה נזיר משנה

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּללּו45ּבאהל  ּדברים עּׂשר מּׁשנים באחת נטמא אבל .46: ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּומזלֹות  ּכֹוכבים העֹובדי ארץ ׁשּנחרׁש47ּבגּוׁש בּׂשדה אֹו , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבתֹוכּה ּובמּׂשא 48קבר ּבמּגע מטּמאין ׁשהן אֹו49, ; ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ועל  עליו האילנֹות 51הּׂשריגים 50ׁשהאהיל מן ,52הּיֹוצאים ְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

הּגדר  מן הּיֹוצאֹות הּפרעֹות גמל 53אֹו אֹו מּטה אֹו ,54 ְְִִֵַַַָָָָָ
ּבהן  ׁשאין עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכּיֹוצא

ּבנין  רב מן 55לא ּדם ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין; רב ולא ְְְְְִִִִִִִֶָָָָֹֹֹֹ
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ׁשהיא ׁשּנטמא 56הּמת, אֹו ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבּדֹופק 57ּבּגֹולל  ּובאהל 58אֹו ּבמּגע מטּמאין ׁשהן אֹו59, ; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבאב  אֹו החי מן ּבאבר עליהן ׁשּנטמא ׁשאין הּמת מן ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּכראּוי  סֹותר.60ּבּׂשר אינֹו זה הרי - ֲֵֵֵֶָָָָ

.Ê ּומּזה ׁשבעה טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ולא  טמאה ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּובּׁשביעי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָֹֻּבּׁשליׁשי
ימי  ּכל אבל הּקֹודמין. את סֹותר ולא קרּבנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹמביא

נזירּותֹו ימי מּמנין לֹו עֹולין אין .61הּטמאה ְְְְִִִִֵֵַַָֻ
.Á הּמת ּבאהל במת 62נגע הּנֹוגעים בכלים אינֹו63אֹו - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּובּׁשביעי  ּבּׁשליׁשי מיחד 64מּזה זה ׁשּדין לי, ויראה . ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבכלי  ׁשּנטמא אדם ּכל אבל -65ּבנזיר; ׁשבעה טמאת ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֻ

טמאת  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובּׁשביעי, ּבּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֻיּזה
ׁשאינֹו66מת  ׁשּזה לי, יראה וכן ּבּׁשליׁשי 67. מּזה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

טמאתֹו ימי לֹו ׁשּיעלּו ּכדי ּבכלים, נגע אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובּׁשביעי
נזירּותֹו ימי מּמנין .68ּבּכלים ְְְִִִִֵֵַַ
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כל 45) וכן אדם. של שהיא בעצם, היכר שיהיה צריך באהל" ימות כי  "אדם יד) יט, (במדבר שנאמר מ"ג, פ"ב, אהלות
בעצם  "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם), יו"ט תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי דמיון עליון שאין עצם
אחד  עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם (רע"ב אדם"
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו: כותב ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל", מטמא

שם. שמאי בדברי נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע להלן.46)מטמא קדומים:47)המנויים ובדפוסים
רבינו  וכתב ובמשא. במגע מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה וגזרו כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ
בזאת  ארצותם על שפטנו מקום , בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו

כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי מדרבנן... בגזירה וזה - המת 48)הטומאה עצמות ונשברו
אמה.ונידושו  מאה עד השדה נד.49)בכל בנזיר וכן שם, עליו 50)משנה "כשהאהילו וצ"ל: כאן, יש סופר טעות

מוילנה). הכהן בצלאל לרבי רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים" שריגים המת מן כזית ועל
התורה 52)ענפים.51) ומן ידו, על הטומאה את להביא טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים שהענפים

פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן שם, ובתוספות נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים אהל. זה שאין הוא, טהור
מביאים 53)ה"ב). אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות (רע"ב פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או אבנים

וסח:). נז. בנדה וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין מפני יש 54)הטומאה, הגמל, או המיטה שתחת
רבינו  וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל של כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר המת מן כזית
הכלים  מן או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת האמורות ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל'
נעשים  שאינם אלה, בין וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם". מגלח הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל

אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה וראה עליהם, מגלח הנזיר ואין ובביאורנו 55)אהל ה"ב, לעיל ראה
ט. ועל 56)אות דיבורֿהמתחיל מט: שם ובתוספות נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח הנזיר אין אבל

לוג). המת.57)חצי ארון עליו.58)כיסוי דופק שהכיסוי הארון, יגע 59)צדי אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב, אהלות
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, גולל לרבות - השדה פני שם:על רבינו וכתב שם). (רע"ב משא ם

גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים" הקבר צדי ויקראו
הקבר. פי על מתגלגלת מאבן אצלו עצם 60)להיותו בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר ארוכה להעלות כדי

ובביאורנו  ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל מגעו על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם כשעורה,
יד. למנין.61)אות לו עלו לא טומאתו שימי הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר ומפרש 62)משנה "ואהל", נד. שם

המת. באהל שנגע שם: טז)63)רבינו יט, (במדבר שנאמר שבעה, טומאת טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם
שהחרב  למדו, השמועה "מפי ה"ג: פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי חרב במת", או חרב "בחלל
נוגע  וכל  נפש  הורג "כל יט ) לא, (שם אומר הוא  הרי ובגדים , שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים לשאר והואֿהדין כמת,
שבעת  נטמא והרג, אבן זרק או והרג, חץ ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי ביום תתחטאו בחלל

במת". הכלי נגע שהרי בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב נפש הורג אלא הוא 64)ימים? אבל
ימים. שבעה במת.65)טמא ואפילו 66)שנגעו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה אין שם, הראב "ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

למת. מחוברים היו שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים כלים. שאינו.67)בשאר שזה קדומים: בדפוסים
כלים 68) על מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין לו עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

ועלֿכרחך  הוא? הזאה בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו
שאין  סובר, והראב"ד כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה
בהם  והנוגע בלבד, הטומאה אב אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ בכלי עוסקת המשנה כי ראיה, משם

ט  הם?"אינו הזאה בני "כלים שם: הגמרא מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה, טעון ואינו שבעה מא
(לחםֿמשנה).



zexifpקכו zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ë והחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו69נזיר ימי ּכל וׁשבעת 70- ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
לצרעּתֹו ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר ספירֹו ּתגלחת 71ימי ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

נזירּותֹו73לׁשנּיה 72ראׁשֹונה  מימי לֹו עֹולין אבל 74אין . ְְֲִִִִִִֵֵָָָ
הסּגר  לֹו75ימי עֹולין איׁש76- ּבין ּבּׂשרֹו, זב אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

זיבתן  ימי ּכל - אּׁשה ׁשהן 77ּבין ּפי על אף להן, עֹולין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּוא 78טמאין  מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר .79. ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

.È טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי 80אין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּכלּום  סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין טמאתֹו ׁשּימי נטמא 81- . ְְְְְִִֵֵֵֶָָֻ

צרעּתֹו ימי ּבתֹו ׁשהרי 82ּבמת הּקֹודמין, ּכל את סֹותר - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עֹומד ּבנזי  טמא 83רּותֹו ׁשהּוא ּפי על .84ואף ְְִִִֵֵֶַַָ

.‡È מצוה מת ּבטמאת מּתר מצוה 85הּנזיר ,86ּובתגלחת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻ
ׁשּנׁשּבע  מי ּכיצד? הרׁשּות. ּכיין הּמצוה ּביין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָואסּור

לׁשּתֹות  עליו מצוה ׁשהרי יין, הּיֹום ּכ87ׁשּיׁשּתה ואחר , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּביין  ואסּור הּׁשבּועה על נזירּות חלה - ּבנזיר ואין 88נדר . ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין אסּור ׁשהּוא לֹומר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָצרי
סֹופרים  מּדברי .89אּלא ְְִִִֵֶָ

.·Èמהּל היה מצוה? מת ּבטמאת מּתר הּוא ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֻֻוכיצד
זה  הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ּופגע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבּדר

הן 90מּטּמא  קּבלה ּדברי אּלּו ּודברים וקֹוברֹו. .91לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
.‚È על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר

טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּפי
ׁשּזה  כהן. יּטּמא ׁשעה 92ואל קדּׁשת ואפּלּו93קדּׁשתֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻ

עֹולם  נזיר עֹולם 94היה קדּׁשת קדּׁשתֹו והּכהן ,95. ְְְְִֵַַָָָָָֹֻֻ
.„È ואחד יֹום ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָּפגעּו

ׁשלׁשים  נזיר יּטּמא - יֹום מאה נזיר 96נזיר אחד היה . ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
קצּוב  לזמן 97לזמן הּנזיר יּטּמא - עֹולם נזיר והּׁשני ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

מּזה  חמּורה קדּׁשתֹו עֹולם ׁשּנזירּות .98קצּוב; ְְֲִִֶֶָָָָֻ
.ÂË,ׁשּנצטרע נזיר מצוה? ּבתגלחת מּתר הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻוכיצד

ּכל  מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו מּצרעּתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָונרּפא
ּתגלחּתֹו ׁשהרי ּבּמצרע:99ּׂשערֹו. ׁשּנאמר עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מֹוצא  ׁשאּתה מקֹום וכל וגֹומר; ּׂשערֹו ּכל את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָוגּלח
תעּׂשה  ולא עּׂשה ׁשניהם 100מצות את לקּים יכֹול אם :101 ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כהנא".69) "ויחלטיניה יונתן מתרגם יא) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו בהחלט.70)שנגמר טמא שהוא
הצרעת.71) נגע שערו".72)כשנרפא כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו, ביום ביום 73)שהיא שהיא

ט. שם ככתוב לטהרתו, מן 74)השביעי אינם וספרו חלוטו שימי מזה, משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
טומאתו  קודם שמנה הימים, מנין על נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים. את סותרים אינם אבל המנין,

הנגע,75)(שם). יפשה אם לראות ימים, לשבעת מסגירו לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן בתחילה
דֿח. יג, שם בירושלמי 76)ככתוב כמבואר מסיני, למשה היא הלכה - אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין

ה"ג. פ"ז, כה.77)שם ב, טו, שם ככתוב טמאים, וכנ"ל.78)שהם תגלחת. טעונים ואינם נד:79)הואיל שם משנה
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי אמרו, "באמת

בלבד.80) ערב טומאת אלא ימים שבעה טומאתו ואין זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה איסור 81)כגון שאין
אבל  מיטמא, אינו במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.) (נזיר שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר

ה"ט. פט"ז, אוכלין טומאת הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם למת.82)מיטמא נטמא צרעתו ובימי ונצטרע, נזיר היה
עב.83) אות ובביאורנו ה"ט לעיל כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים עליו מצרעתו, שכשיתרפא
סותר 84) "אינו שם: אומר לקיש ריש אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים את סותר היה לא לצרעתו,

ואין  נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו, למנין לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות לחוד צרעת הקודמים), (=את
הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום. סותרת במת הי"ב.85)טומאתו להלן הט"ו.86)מבואר להלן מחמת 87)מבואר

לרבות 88)שבועתו. - היין מגפן יעשה אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר "מיין ג) (שם, שנאמר ד. נזיר
מד. שם וכן שם, התוספות וכפירוש הרשות, כיין מצוה לקדשו 89)יין השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו שאע"פ

חכמים  מדברי אלא אינו והיין התורה, מן הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה אין - היין" על זכרהו -
ה"ו. ה"א, כט פרק שבת הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל ד. נזיר להטמא,90)(תוספות לו מותר

ספר). (קרית טומאה קרבן ומביא נזירותו סותר הוא זאת בכל לאביו 91)אבל דרשו: מח. שם ובגמרא מז., בנזיר משנה
ולאמו  לאביו אלא - יבוא" לא מת נפש "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו, (במדבר יטמא לא ולאמו...
כדברי  בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה", "דברי רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא אבל מיטמא, אינו

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו בלבד.93)הנזיר.92)רבינו נזירותו ימי הריני 94)למשך שאמר:
ה"לחם  ולדעת מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות סתם זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר
שנולד. מיום קדושתו שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד, אחרי בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה"

ע"י 95) ניתרת וקדושתו בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר (משנה מותו יום ועד שנולד משעה
(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם נזיר 96)שאלה מקדושת מועטת שקדושתו

ה"א). סוף פ"ז, נזיר (ירושלמי הי"א).97)מאה פ"ג, לעיל (ראה שנה לאלף אם 98)אפילו עולם שנזיר שם, ירושלמי
סוף  עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו, וזוהי קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל שערו, הכביד
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו, קצבת ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו, ימי

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה קדושתה ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי היא 100)לצרעתו.99)לכל שאחת
לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז מצותֿעשה, שהציצית פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות כגון לשניה, בסתירה

פשתן.101) בטלית פשתן חוטי וכן שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי כגון

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאו  ואם מּוטב, תעּׂשה.102- לא את וידחה עּׂשה יבֹוא - ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ועּׂש תעּׂשה לא על עבר נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר ה,והלֹוא ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ראׁשֹו ּׂשער ּפרע ּגּדל יהיה קדׁש מקֹום 103ׁשּנאמר: ּובכל , ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ועּׂשה  תעּׂשה לא דֹוחה עּׂשה עּׂשה 104אין דֹוחה ולּמה , ְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּנזיר  נטמא ׁשּכבר מּפני לנזירּות? הּנגע ּתגלחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹו עֹולין אין חלּוטֹו וימי והרי 105ּבצרעת, , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ

קדֹוׁש אּלא 106אינֹו נׁשאר ולא מאליו, העּׂשה ּובטל ּבהן, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבא  ּולפיכ ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ׁשהּוא: תעּׂשה, ְֲֲִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹלא

אֹותֹו ודחה הּצרעת ּתגלחת ׁשל .107עּׂשה ְְֲִֵֶַַַַַָָָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימי ‡. הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד הּטהרה ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתגלחת

וכבּׂשה  לעֹולה, ּכבּׂש ּבהמֹות: ׁשלׁש מביא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָנזירּותֹו
- ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא לׁשלמים. ואיל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹלחּטאת,
- לׁשלמים והראּויה חּטאת, ּתקרב לחּטאת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָהראּויה
איל  עם ּומביא עֹולה. - לעֹולה והראּויה ְְְְִִִֵֵָָָָָׁשלמים,
סלת. עּׂשרֹון ׁשליׁשי ּוׁשני עּׂשרֹונֹות ׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹהּׁשלמים
ועּׂשרה  מּצֹות, חּלֹות עּׂשר חּלה: עּׂשרים מהן ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹופה
זה  וׁשעּור ׁשמן. ּברביעית העּׂשרים ּומֹוׁשח מּצֹות. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָרקיקי

אחד. ּבכלי העּׂשרים ּומביא מּסיני. למׁשה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָהלכה
.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָוׁשֹוחט

ׁשּׁשחט  אחר ּגּלח ואם מגּלח. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשלמים,
ׁשֹולקן. אֹו הּׁשלמים ּומבּׁשל יצא. - העֹולה אֹו ְְְִֵַַַַָָָָָָָהחּטאת
הּׂשער, על ונֹותן הּׁשלמים זבחי ׁשל הרטב מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹולֹוקח
ואם  הּׁשלמים. ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ְְְְִִִֵַַַַַַָָָואחר

יצא. - החּטאת ּתחת ְִִַַַַָָָהׁשליכֹו
ּׂשערֹו?‚. מגּלח הּנזירים והיכן ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

את  מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית, מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
- ּבּמדינה ּגּלח ואם לאׁש. ּׂשערן ּומׁשליכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשלמיהן
ּתחת  - ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּובין ּבּמדינה ׁשּגּלח ּובין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיצא.
ּפתח  ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו ּׂשערֹו. מׁשלי הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּדּוד

ׁשּיגּלח  לא מֹועד. אהל ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהעזרה
הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּכנגד

האיל,„. מן ּבׁשלה הּזרֹוע את הּכהן נֹוטל ּכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואחר
ּכּפי  על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת מּצה ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָוחּלת
לׁשּתֹות  הּנזיר הּתר ּכ ואחר ּומניפן. הּנזירה אֹו ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּנזיר

למתים. ּולהּטּמא ְְִִִֵֵַַיין
ּפי ‰. על ואף ּתער. להעביר צרי אינֹו ממרט ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹנזיר

מקריב  זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ּׂשער לֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאין
גּלח  ולא קרּבנֹותיו הביא ואם ויטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
ּומּטּמא  ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹראׁשֹו
ּפי  על אף הּתר, הּדמים מן אחד עליו ׁשּמּׁשּיּזרק ִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻלערב.
למצוה  - אּלּו ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו על נתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

לעּכב. ְְֵַֹולא
.Â לגּלח מצוה עליו, מעּכב הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאף

אֹו תער, ּבלא ׁשּגּלח ונזיר מרּבה. זמן לאחר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֻאפּלּו
קּים  ולא ּכלּום עּׂשה לא - ּׂשערֹות ׁשּתי וׁשּיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשּגּלח

טמא. נזיר ּבין טהֹור נזיר ּבין ּגּלּוח. ְִִִִֵֵֵַַָָָָמצות
.Êוגּלחֹו וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ּׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻּגּלח

הרי  - אחת ונׁשרה אחת ׁשּגּלח אֹו הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעם
ּכאן  אין - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח. מצות קּים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָזה

ּגּלּוח. ְִִַַמצות
.Á,ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּפסּול ונמצא הּׁשלמים על ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּגּלח

ׁשּלא  ונמצאת החּטאת על ּגּלח לֹו. עלּו לא ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹּוזבחיו
והעֹולה  הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָנׁשחטה
לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּכמצותן ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹוהקריבן

.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח
- לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָואחר

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ְְְְִַָָָָֹּתגלחּתֹו
.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהם אחד ונמצא ׁשלׁשּתן על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח

ּכהלכתן. ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּכׁשרה,
.‡È ּכמי הּוא הרי - ּפסּולה  ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(מנחות 102) שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות תבוא מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן, טלית לו שיש כגון
שנאמר  הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את דוחה מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית בהל' וכן מ.

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור לא "תער ה"א.103)בו: פ"א, לעיל כמבואר מצותֿעשה, זו אלמנה 104)והרי יבמה כגון
ו'עשה', גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות של 'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין, מן

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות יקח" בבתוליה אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על ה"ט.105)שמוזהר לעיל
קדושה.106) כל בו שאין הרי בהנייה" מותר שנצטרע, נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן זה 107)ראה אין הראב"ד, ולדעת

'עשה' ולפיכך ניתרת, והיא לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר
שתגלחת  בפירוש, מודגש ונח. מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר אותם, דוחה מצורע תגלחת של
ונמשכים  במקומה, מפורשת גמרא מניחים אנו אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר, 'לאֿתעשה' דוחה מצורע
שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק לא הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות, סוגיא אחרי

(רדב"ז). יותר וכולל מקיף רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה, לו הבאת 1)שאין וסדר טהרה תגלחת
לגלח  ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות על הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט, נזיר דין הנזיר, קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר חברו ושמע נזיר
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.Ë והחלט ׁשּנצטרע חלּוטֹו69נזיר ימי ּכל וׁשבעת 70- ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
לצרעּתֹו ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר ספירֹו ּתגלחת 71ימי ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

נזירּותֹו73לׁשנּיה 72ראׁשֹונה  מימי לֹו עֹולין אבל 74אין . ְְֲִִִִִִֵֵָָָ
הסּגר  לֹו75ימי עֹולין איׁש76- ּבין ּבּׂשרֹו, זב אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ

זיבתן  ימי ּכל - אּׁשה ׁשהן 77ּבין ּפי על אף להן, עֹולין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּוא 78טמאין  מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר .79. ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

.È טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי 80אין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּכלּום  סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין טמאתֹו ׁשּימי נטמא 81- . ְְְְְִִֵֵֵֶָָֻ

צרעּתֹו ימי ּבתֹו ׁשהרי 82ּבמת הּקֹודמין, ּכל את סֹותר - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עֹומד ּבנזי  טמא 83רּותֹו ׁשהּוא ּפי על .84ואף ְְִִִֵֵֶַַָ

.‡È מצוה מת ּבטמאת מּתר מצוה 85הּנזיר ,86ּובתגלחת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻֻ
ׁשּנׁשּבע  מי ּכיצד? הרׁשּות. ּכיין הּמצוה ּביין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָואסּור

לׁשּתֹות  עליו מצוה ׁשהרי יין, הּיֹום ּכ87ׁשּיׁשּתה ואחר , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּביין  ואסּור הּׁשבּועה על נזירּות חלה - ּבנזיר ואין 88נדר . ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין אסּור ׁשהּוא לֹומר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָצרי
סֹופרים  מּדברי .89אּלא ְְִִִֵֶָ

.·Èמהּל היה מצוה? מת ּבטמאת מּתר הּוא ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֻֻוכיצד
זה  הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ּופגע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבּדר

הן 90מּטּמא  קּבלה ּדברי אּלּו ּודברים וקֹוברֹו. .91לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
.‚È על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר

טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּפי
ׁשּזה  כהן. יּטּמא ׁשעה 92ואל קדּׁשת ואפּלּו93קדּׁשתֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻ

עֹולם  נזיר עֹולם 94היה קדּׁשת קדּׁשתֹו והּכהן ,95. ְְְְִֵַַָָָָָֹֻֻ
.„È ואחד יֹום ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָּפגעּו

ׁשלׁשים  נזיר יּטּמא - יֹום מאה נזיר 96נזיר אחד היה . ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
קצּוב  לזמן 97לזמן הּנזיר יּטּמא - עֹולם נזיר והּׁשני ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

מּזה  חמּורה קדּׁשתֹו עֹולם ׁשּנזירּות .98קצּוב; ְְֲִִֶֶָָָָֻ
.ÂË,ׁשּנצטרע נזיר מצוה? ּבתגלחת מּתר הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻוכיצד

ּכל  מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו מּצרעּתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָונרּפא
ּתגלחּתֹו ׁשהרי ּבּמצרע:99ּׂשערֹו. ׁשּנאמר עּׂשה, מצות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מֹוצא  ׁשאּתה מקֹום וכל וגֹומר; ּׂשערֹו ּכל את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָוגּלח
תעּׂשה  ולא עּׂשה ׁשניהם 100מצות את לקּים יכֹול אם :101 ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כהנא".69) "ויחלטיניה יונתן מתרגם יא) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו בהחלט.70)שנגמר טמא שהוא
הצרעת.71) נגע שערו".72)כשנרפא כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו, ביום ביום 73)שהיא שהיא

ט. שם ככתוב לטהרתו, מן 74)השביעי אינם וספרו חלוטו שימי מזה, משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
טומאתו  קודם שמנה הימים, מנין על נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים. את סותרים אינם אבל המנין,

הנגע,75)(שם). יפשה אם לראות ימים, לשבעת מסגירו לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן בתחילה
דֿח. יג, שם בירושלמי 76)ככתוב כמבואר מסיני, למשה היא הלכה - אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין

ה"ג. פ"ז, כה.77)שם ב, טו, שם ככתוב טמאים, וכנ"ל.78)שהם תגלחת. טעונים ואינם נד:79)הואיל שם משנה
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי אמרו, "באמת

בלבד.80) ערב טומאת אלא ימים שבעה טומאתו ואין זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה איסור 81)כגון שאין
אבל  מיטמא, אינו במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.) (נזיר שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר

ה"ט. פט"ז, אוכלין טומאת הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם למת.82)מיטמא נטמא צרעתו ובימי ונצטרע, נזיר היה
עב.83) אות ובביאורנו ה"ט לעיל כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים עליו מצרעתו, שכשיתרפא
סותר 84) "אינו שם: אומר לקיש ריש אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים את סותר היה לא לצרעתו,

ואין  נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו, למנין לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות לחוד צרעת הקודמים), (=את
הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום. סותרת במת הי"ב.85)טומאתו להלן הט"ו.86)מבואר להלן מחמת 87)מבואר

לרבות 88)שבועתו. - היין מגפן יעשה אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר "מיין ג) (שם, שנאמר ד. נזיר
מד. שם וכן שם, התוספות וכפירוש הרשות, כיין מצוה לקדשו 89)יין השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו שאע"פ

חכמים  מדברי אלא אינו והיין התורה, מן הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה אין - היין" על זכרהו -
ה"ו. ה"א, כט פרק שבת הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל ד. נזיר להטמא,90)(תוספות לו מותר

ספר). (קרית טומאה קרבן ומביא נזירותו סותר הוא זאת בכל לאביו 91)אבל דרשו: מח. שם ובגמרא מז., בנזיר משנה
ולאמו  לאביו אלא - יבוא" לא מת נפש "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו, (במדבר יטמא לא ולאמו...
כדברי  בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה", "דברי רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא אבל מיטמא, אינו

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו בלבד.93)הנזיר.92)רבינו נזירותו ימי הריני 94)למשך שאמר:
ה"לחם  ולדעת מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות סתם זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר
שנולד. מיום קדושתו שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד, אחרי בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה"

ע"י 95) ניתרת וקדושתו בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר (משנה מותו יום ועד שנולד משעה
(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם נזיר 96)שאלה מקדושת מועטת שקדושתו

ה"א). סוף פ"ז, נזיר (ירושלמי הי"א).97)מאה פ"ג, לעיל (ראה שנה לאלף אם 98)אפילו עולם שנזיר שם, ירושלמי
סוף  עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו, וזוהי קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל שערו, הכביד
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו, קצבת ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו, ימי

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה קדושתה ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי היא 100)לצרעתו.99)לכל שאחת
לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז מצותֿעשה, שהציצית פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות כגון לשניה, בסתירה

פשתן.101) בטלית פשתן חוטי וכן שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי כגון
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לאו  ואם מּוטב, תעּׂשה.102- לא את וידחה עּׂשה יבֹוא - ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ועּׂש תעּׂשה לא על עבר נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר ה,והלֹוא ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ראׁשֹו ּׂשער ּפרע ּגּדל יהיה קדׁש מקֹום 103ׁשּנאמר: ּובכל , ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ועּׂשה  תעּׂשה לא דֹוחה עּׂשה עּׂשה 104אין דֹוחה ולּמה , ְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּנזיר  נטמא ׁשּכבר מּפני לנזירּות? הּנגע ּתגלחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹו עֹולין אין חלּוטֹו וימי והרי 105ּבצרעת, , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ

קדֹוׁש אּלא 106אינֹו נׁשאר ולא מאליו, העּׂשה ּובטל ּבהן, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבא  ּולפיכ ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ׁשהּוא: תעּׂשה, ְֲֲִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹלא

אֹותֹו ודחה הּצרעת ּתגלחת ׁשל .107עּׂשה ְְֲִֵֶַַַַַָָָ

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימי ‡. הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד הּטהרה ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתגלחת

וכבּׂשה  לעֹולה, ּכבּׂש ּבהמֹות: ׁשלׁש מביא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָנזירּותֹו
- ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא לׁשלמים. ואיל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹלחּטאת,
- לׁשלמים והראּויה חּטאת, ּתקרב לחּטאת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָהראּויה
איל  עם ּומביא עֹולה. - לעֹולה והראּויה ְְְְִִִֵֵָָָָָׁשלמים,
סלת. עּׂשרֹון ׁשליׁשי ּוׁשני עּׂשרֹונֹות ׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹהּׁשלמים
ועּׂשרה  מּצֹות, חּלֹות עּׂשר חּלה: עּׂשרים מהן ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹופה
זה  וׁשעּור ׁשמן. ּברביעית העּׂשרים ּומֹוׁשח מּצֹות. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָרקיקי

אחד. ּבכלי העּׂשרים ּומביא מּסיני. למׁשה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָהלכה
.·ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָוׁשֹוחט

ׁשּׁשחט  אחר ּגּלח ואם מגּלח. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהּׁשלמים,
ׁשֹולקן. אֹו הּׁשלמים ּומבּׁשל יצא. - העֹולה אֹו ְְְִֵַַַַָָָָָָָהחּטאת
הּׂשער, על ונֹותן הּׁשלמים זבחי ׁשל הרטב מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹולֹוקח
ואם  הּׁשלמים. ּדּוד ּתחת לאׁש מׁשליכֹו ּכ ְְְְִִִֵַַַַַַָָָואחר

יצא. - החּטאת ּתחת ְִִַַַַָָָהׁשליכֹו
ּׂשערֹו?‚. מגּלח הּנזירים והיכן ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

את  מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית, מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
- ּבּמדינה ּגּלח ואם לאׁש. ּׂשערן ּומׁשליכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשלמיהן
ּתחת  - ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּובין ּבּמדינה ׁשּגּלח ּובין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיצא.
ּפתח  ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו ּׂשערֹו. מׁשלי הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּדּוד

ׁשּיגּלח  לא מֹועד. אהל ּפתח ׁשּנאמר: ּפתּוח, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהעזרה
הּוא. מקּדׁש ּבזיֹון ׁשּזה הּפתח, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּכנגד

האיל,„. מן ּבׁשלה הּזרֹוע את הּכהן נֹוטל ּכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואחר
ּכּפי  על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת מּצה ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָוחּלת
לׁשּתֹות  הּנזיר הּתר ּכ ואחר ּומניפן. הּנזירה אֹו ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּנזיר

למתים. ּולהּטּמא ְְִִִֵֵַַיין
ּפי ‰. על ואף ּתער. להעביר צרי אינֹו ממרט ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹנזיר

מקריב  זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ּׂשער לֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאין
גּלח  ולא קרּבנֹותיו הביא ואם ויטּמא. ויׁשּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
ּומּטּמא  ׁשֹותה אּלא מעּכבת, הּתגלחת אין - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹראׁשֹו
ּפי  על אף הּתר, הּדמים מן אחד עליו ׁשּמּׁשּיּזרק ִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻלערב.
למצוה  - אּלּו ּדברים ׁשּכל הניף; ולא ּכּפיו על נתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

לעּכב. ְְֵַֹולא
.Â לגּלח מצוה עליו, מעּכב הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאף

אֹו תער, ּבלא ׁשּגּלח ונזיר מרּבה. זמן לאחר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֻאפּלּו
קּים  ולא ּכלּום עּׂשה לא - ּׂשערֹות ׁשּתי וׁשּיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹׁשּגּלח

טמא. נזיר ּבין טהֹור נזיר ּבין ּגּלּוח. ְִִִִֵֵֵַַָָָָמצות
.Êוגּלחֹו וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ּׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻּגּלח

הרי  - אחת ונׁשרה אחת ׁשּגּלח אֹו הּׂשערֹות, ׁשּתי אֹותן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעם
ּכאן  אין - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח. מצות קּים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָזה

ּגּלּוח. ְִִַַמצות
.Á,ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּפסּול ונמצא הּׁשלמים על ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּגּלח

ׁשּלא  ונמצאת החּטאת על ּגּלח לֹו. עלּו לא ְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹּוזבחיו
והעֹולה  הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָנׁשחטה
לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּכמצותן ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹוהקריבן

.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח
- לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָואחר

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ְְְְִַָָָָֹּתגלחּתֹו
.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהם אחד ונמצא ׁשלׁשּתן על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח

ּכהלכתן. ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּכׁשרה,
.‡È ּכמי הּוא הרי - ּפסּולה  ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(מנחות 102) שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות תבוא מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן, טלית לו שיש כגון
שנאמר  הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את דוחה מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית בהל' וכן מ.

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור לא "תער ה"א.103)בו: פ"א, לעיל כמבואר מצותֿעשה, זו אלמנה 104)והרי יבמה כגון
ו'עשה', גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות של 'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין, מן

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות יקח" בבתוליה אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על ה"ט.105)שמוזהר לעיל
קדושה.106) כל בו שאין הרי בהנייה" מותר שנצטרע, נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן זה 107)ראה אין הראב"ד, ולדעת

'עשה' ולפיכך ניתרת, והיא לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר
שתגלחת  בפירוש, מודגש ונח. מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר אותם, דוחה מצורע תגלחת של
ונמשכים  במקומה, מפורשת גמרא מניחים אנו אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר, 'לאֿתעשה' דוחה מצורע
שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק לא הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות, סוגיא אחרי

(רדב"ז). יותר וכולל מקיף רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה, לו הבאת 1)שאין וסדר טהרה תגלחת
לגלח  ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות על הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט, נזיר דין הנזיר, קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר חברו ושמע נזיר
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יֹום, ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּנתּגּלח
הּתגלחת  אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּכמֹו

קרּבנֹותיו. ויביא ְְְְִַָָָָהּפסּולה,
.·È ואין ּכׁשרים, - ּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלמי

ואין  אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה. לׁשם לּבעלים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָעֹולים
זרֹוע. ולא מּתנֹות ולא לחם ְְְְִֶֶַַָֹֹטעּונין

.‚È מן הּכל - עּמהם הּבא והּלחם אּלּו ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשלׁש
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻהחּלין,

.„È מעּׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
הּמעּׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו נזיר, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשני

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא
.ÂË אביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

קרּבנֹות  על מגּלחת האּׁשה ואין עליהם; ּומגּלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמֹו
מי  ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאביה.
קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, אביו ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָׁשהיה
אביו: מֹות אחרי ואמר סתּומין, הּמעֹות והּניח ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּומת
ׁשהפריׁש מּמעֹות קרּבנֹותי ׁשאביא מנת על נזיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהריני
אם  וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא זה הרי - לקרּבנֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאבי
סתּומין, מעֹות אביו והפריׁש נזירים, ואביו הּוא ְְְְְִִִִִִִָָָָָהיה
על  מגּלח הריני אביו: מֹות אחר הּבן ואמר האב, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּומת
לא  אם אבל מהן. קרּבנֹותיו מביא זה הרי - אבי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמעֹות
רּבים  ּבנים והּניח האב מת לנדבה. הּמעֹות יּפלּו - ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָאמר
להן, ירּׁשה ׁשהיא מּפני הּסתּומים, הּמעֹות חֹולקים -ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּבהן  נֹוטל והּבכֹור חלקֹו, על לגּלח מהן אחד לכל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָויׁש

ׁשנים. ְִִַּפי
.ÊË,קצּוב זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבין

הרי  - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
אביו. נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו ּומביא מגּלח ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָזה

.ÊÈ ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות האב ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהפריׁש
הפריׁשן  אם וכן טהרה. קרּבנֹות ּבהן מביא הּבן אין -ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּתגלחת  עליהן מגּלח הּבן אין - טהרה לקרּבן ְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
לא  - זבחיו הביא ואם ספק. הן אּלּו ׁשּדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻטמאה.

לֹו. ָעלּו
.ÁÈ קרּבנֹות להביא חּיב - נזיר לגּלח עלי הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:

א  יד על ּומקריבן טהרה, אמר ּתגלחת ׁשּירצה. נזיר יזה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עלי  הרי אמר: אם אֹו נזיר, קרּבנֹות חצי עלי הרי ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעד:
לאיזה  הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר חצי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלגּלח
אבל  מּׁשּלֹו. קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ואֹותֹו ׁשּירצה, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָנזיר
מביא  זה הרי - נזיר חצי קרּבנֹות עלי הרי אמר: ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם

נזירּות. חצי לנּו ׁשאין ׁשלם; נזיר ְְְֲִִִֵֵֶָָָָקרּבנֹות
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר, לגּלח ועלי נזיר הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

נזיר  לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואמר
אמר: ואם בנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר;
- ּפקחין היּו ואם חּיב. זה הרי - נזיר לגּלח ועלי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואני
עּׂשּו לא ואם חברֹו. ידי על קרּבנֹות מהן אחד ּכל  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמביא

אחרים. נזירּות לגּלח חּיבים - ְְֲִִִֵֵֵַַַָּכן
.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר, חצי לגּלח עלי הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:

ׁשל  קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
מהן  אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָזה,
מביא  זה - לאו ואם ּפקחין. היּו אם קרּבנֹותיו, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָמׁשלים
קרּבנֹות  חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר מאיזה קרּבנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחצי

ׁשּירצה. נזיר ְִִֵֵֶֶֶָמאיזה

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזירים ‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,2הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

נזירים והקריב  קרּבנֹות ּבמֹותרן יביאּו - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָ
מעֹות 3אחרים  הפריׁש לנזירים. - נזירים ׁשּמֹותר ; ְְְֲִִִִִִִִֵֶַָ

לנזירּותֹו לנדבה 5והֹותירּו4סתּומין הּמֹותרֹות יּפלּו -6. ְְְְְִִִִִִַָָָ
מפרׁשין ·. מעֹות מֹותר 7הּמפריׁש - והֹותירּו לנזירּותֹו ְְְְִִִִִַַַָָֹ

לים  יֹוליכם החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו העֹולה ְְִֵַַַָָָָָָמעֹות
ואין 8הּמלח  ׁשלמים. יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

לחם  אחד 9טעּונין ליֹום ונאכלין ,10. ְְְֱִִֶֶֶֶָָ
.‚- סתּומין היּו אם ומת: לנזירּותֹו מעֹות ְְְִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

לנדבה  עֹולה],11יּפלּו [יבֹואּו עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו ; ְְְְִִִֵָָָָָָָֹ
הּמלח  לים ילכּו חּטאת יבֹואּו12ּדמי ׁשלמים ּדמי , ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

לחם  טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין .13ׁשלמים. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
מעֹות „. ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

אמר: אם אבל ּכלּום. אמר ולא קרּבנֹותיו מהן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלהביא
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בקרבנות 1) ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות, למעות מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד מיהו ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,

עניים.2) שהם לעולת 3)אחרים, ייפול ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי במותר יהיה לא ואפילו עניים,
כלום.4)נדבה. אמר ולא עצמו, נזירות לקרבנות מעות עודף.5)שהפריש לו נשאר קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

בטל.6) עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן להקריב שבמקדש, נדבה (=קופות) לחטאתי 7)לשופרות אלו  שפירש:
לשלמי. ואלו לעולתי אסורים 8)ואלו אלו חטאת דמי כי מהן, ליהנות שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה שאין

למיתה. שהיא בעליה, שנתכפרו חטאת כל כדין נזיר.9)בהנאה, ימים 10)חלות לשני הנאכלים נדבה כשלמי לא
נזיר. שלמי כחומר אלא אחד, ההלכה 11)ולילה נתקבלה כך כי לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף

למיתה.12)בנזיר. שהיא בעליה, שמתו חטאת לעולה 13)כדין והיתר המלח, לים ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים.

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip 'k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  לֹומר, צרי ואין ּכמפרׁשין. אּלּו הרי - לחֹובתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹאּלּו
ׁשהן  - ולׁשלמי ּולחּטאתי לעֹולתי אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאמר:

.14ּכמפרׁשין  ְִִָֹ
מּום ‰. ּבעלת ּבהמה ּכמעֹות 15הּמפריׁש היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָ

ו 16סתּומין  ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש וכן אֹו. זהב ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ולׁשלמי 17ּכלי  ּולעֹולתי לחּטאתי זה ׁשאמר: ּפי על אף , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

סתּומין  ּכמעֹות הּוא הרי -18. ְְֲִֵָ
.Âאֹו ומת, לנזירּותי, והּׁשאר לחּטאתי אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר:

אּׁשה  ּבעלּה19ׁשהיתה לּה לים 20והפר ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשלמים  ּובחצין עֹולה ּבחצין יבֹואּו והּׁשאר .21הּמלח, ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

.Ê עֹולה ּדמי - לנזירּותי והּׁשאר לעֹולתי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאמר:
לנדבה  יּפלּו והּׁשאר עֹולה, .22יבֹואּו ְְְְִִַָָָָָ

.Á,קרּבנֹותיו והפריׁש ּבנזירּות חּיב ׁשהּוא ׁשּדּמה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָמי
חּיב  ואינֹו נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם ׁשאל ּכ ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואחר
וירעּו יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעּׂשה מה - ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבנזירּות

טעּות 23ּבעדר  הקּדׁש ׁשּזה ּכמֹו24. הקּדׁש, ׁשאינֹו , ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
ּבמקֹומֹו .25ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
הּבהמה  היתה ׁשּלֹו אם ּבעלּה: לּה ותרעה 26הפר ּתצא - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין היּו27ּבעדר, ואם ; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשנּתנּו ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקרּבנֹות

רׁשּות  ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת על ּבמּתנה אּלא 28לּה ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּתמּות  החּטאת - ּבהן ּתעּׂשה ּׁשּתרצה והעֹולה 29מה , ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליֹום  ונאכלין ׁשלמים. יקרבּו והּׁשלמים עֹולה, ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַָָָָּתקרב

לחם. טעּונין ואינן ְְִֵֶֶֶָָאחד,
.È.לנדבה יּפלּו - לקרּבנֹותיה סתּומין מעֹות ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָהפריׁשה

עֹולה  ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו
ליֹום  ונאכלין ׁשלמים. יבֹואּו ׁשלמים ּודמי עֹולה, ְְְְְֱִִִֵֶָָָָָָיבֹואּו

לחם. טעּונין ואינן ְְִֵֶֶֶָָאחד,
.‡È ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה נזירּות,30האּׁשה ימי ּבתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ

קרּבן  מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָואחר
.31טמאה  ְָֻ

.·Èּבנֹו את ׁשהּדיר עליו 32האיׁש והפריׁש ּבנזיר ְְְְִִִִִִֶֶָָָָ
אֹו הּוא ּומחה זֹו ּבנזירּות הּבן רצה ולא ְְְְִִֵַָָָָָָֹקרּבנֹותיו,
החּטאת  - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו הּוא ׁשּגּלח אֹו ְְְִִֶֶַַַָָָקרֹוביו,

ׁשלמים.33ּתמּות  יקרבּו והּׁשלמים עֹולה, ּתקרב והעֹולה , ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
מעֹות  לֹו הפריׁש לחם. טעּונין ואינן אחד, ליֹום ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָונאכלין
- מפרׁשין מעֹות היּו לנדבה. יּפלּו אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹסתּומים
עֹולה, יבֹואּו עֹולה ּדמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּדמי
ונאכלין  לחם, טעּונין ואינן ׁשלמים. יבֹואּו ׁשלמים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּדמי

אחד. ְֶָליֹום
.‚È קרּבן והפריׁש ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ,34האֹומר: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אׁשּתֹו וילדה 35והּפילה ספק 36וחזרה הּקרּבנֹות הרי -37, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָ
ּובעבֹודה  ּבגּזה .38ואסּורין ְֲֲִִַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: קדושים 15)כאילו ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, כמעות.17)ואם דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים הואיל

הן 18) המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי אלו "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני הכול עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי לחטאתי אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של בנז 19)לשונות יר.שנדרה
ומת.20) לנזירותו מעות מפריש כדין ההפרה, לאחר מעותיה בנזיר:21)ודין הלכה נתקבלה ולא כמפורשים. שדינם

בהם. מעורבים חטאת כשדמי אלא לנדבה" יפלו כסתומים.22)"סתומים הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל
גמורים.23) חולין הם בנזירות.24)הרי חייב שהוא שחשב הקדישן, בטעות מהקדש 25)שבתחילה יותר גרוע זה ודין

שאינו  כאדם זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים: שמאי בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות,
שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו בהמה ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, בהמתו 26)מחוייב לה שהקנה

נדרה  לה קיים הרי נזירותה, אחר בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות תצטרכי אם לה: ואמר נזירותה, לפני
להפר. יכול אינו לה.27)ושוב הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה (=זכתה)28)ולא שקנתה מה כל כן, התנו לא אם כי

בעלה. קנה (בהפרתו)29)אשה, עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה. שמתו כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה הואיל - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו נדר את
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו הרי הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה

למיתה. שהיא בעליה, הב 31)למת.30)שכיפרו עליה שאין ולפיכך, ולהבא. מכאן מפירו אלא מעיקרו הנדר עוקר על
כשעומד  אלא בא אשם שאין אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת טומאתה, קרבנות כל להביא
אינה  לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת אם אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה וזו טהרה, נזירות להתחיל

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה ואפילו טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה, קרבנות קטן,32)מביאה
נדרים. לעונת למיתה.33)שהגיע שהיא בעליה, שמתו כחטאת זו מעוברת.34)הרי כי 35)כשאשתו נזיר, ואינו

קיימא. של וולד היה לא אחר.36)שמא בהריון ואפילו בן לו נולד שהרי נזיר, זה והרי קיימא, של הם 37)וולד אם
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה, קודם והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו קדושים
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש קרבנו ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו קדוש, הוא הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו כשאר 38)וודאי,
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יֹום, ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּנתּגּלח
הּתגלחת  אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּכמֹו

קרּבנֹותיו. ויביא ְְְְִַָָָָהּפסּולה,
.·È ואין ּכׁשרים, - ּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלמי

ואין  אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה. לׁשם לּבעלים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָעֹולים
זרֹוע. ולא מּתנֹות ולא לחם ְְְְִֶֶַַָֹֹטעּונין

.‚È מן הּכל - עּמהם הּבא והּלחם אּלּו ּבהמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשלׁש
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו הקּדׁש, נדרי ּכׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֻהחּלין,

.„È מעּׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
הּמעּׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו נזיר, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשני

החּלין. מן ִִֶַָֻאּלא
.ÂË אביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

קרּבנֹות  על מגּלחת האּׁשה ואין עליהם; ּומגּלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמֹו
מי  ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאביה.
קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, אביו ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָׁשהיה
אביו: מֹות אחרי ואמר סתּומין, הּמעֹות והּניח ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּומת
ׁשהפריׁש מּמעֹות קרּבנֹותי ׁשאביא מנת על נזיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהריני
אם  וכן קרּבנֹותיו. מהן מביא זה הרי - לקרּבנֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאבי
סתּומין, מעֹות אביו והפריׁש נזירים, ואביו הּוא ְְְְְִִִִִִִָָָָָהיה
על  מגּלח הריני אביו: מֹות אחר הּבן ואמר האב, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּומת
לא  אם אבל מהן. קרּבנֹותיו מביא זה הרי - אבי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמעֹות
רּבים  ּבנים והּניח האב מת לנדבה. הּמעֹות יּפלּו - ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָאמר
להן, ירּׁשה ׁשהיא מּפני הּסתּומים, הּמעֹות חֹולקים -ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
ּבהן  נֹוטל והּבכֹור חלקֹו, על לגּלח מהן אחד לכל ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָויׁש

ׁשנים. ְִִַּפי
.ÊË,קצּוב זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבין

הרי  - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבין
אביו. נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו ּומביא מגּלח ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָזה

.ÊÈ ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות האב ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהפריׁש
הפריׁשן  אם וכן טהרה. קרּבנֹות ּבהן מביא הּבן אין -ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּתגלחת  עליהן מגּלח הּבן אין - טהרה לקרּבן ְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
לא  - זבחיו הביא ואם ספק. הן אּלּו ׁשּדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻטמאה.

לֹו. ָעלּו
.ÁÈ קרּבנֹות להביא חּיב - נזיר לגּלח עלי הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:

א  יד על ּומקריבן טהרה, אמר ּתגלחת ׁשּירצה. נזיר יזה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עלי  הרי אמר: אם אֹו נזיר, קרּבנֹות חצי עלי הרי ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָעד:
לאיזה  הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - נזיר חצי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלגּלח
אבל  מּׁשּלֹו. קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ואֹותֹו ׁשּירצה, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָנזיר
מביא  זה הרי - נזיר חצי קרּבנֹות עלי הרי אמר: ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם

נזירּות. חצי לנּו ׁשאין ׁשלם; נזיר ְְְֲִִִֵֵֶָָָָקרּבנֹות
.ËÈחברֹו וׁשמע נזיר, לגּלח ועלי נזיר הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאֹומר:

נזיר  לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - 'ואני' ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואמר
אמר: ואם בנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר;
- ּפקחין היּו ואם חּיב. זה הרי - נזיר לגּלח ועלי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואני
עּׂשּו לא ואם חברֹו. ידי על קרּבנֹות מהן אחד ּכל  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמביא

אחרים. נזירּות לגּלח חּיבים - ְְֲִִִֵֵֵַַַָּכן
.Î:ואמר חברֹו וׁשמע נזיר, חצי לגּלח עלי הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהאֹומר:

ׁשל  קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר חצי לגּלח ועלי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
מהן  אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָזה,
מביא  זה - לאו ואם ּפקחין. היּו אם קרּבנֹותיו, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָמׁשלים
קרּבנֹות  חצי מביא וזה ׁשּירצה, נזיר מאיזה קרּבנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחצי

ׁשּירצה. נזיר ְִִֵֵֶֶֶָמאיזה

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזירים ‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות ,2הּמפריׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

נזירים והקריב  קרּבנֹות ּבמֹותרן יביאּו - והֹותירּו מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָ
מעֹות 3אחרים  הפריׁש לנזירים. - נזירים ׁשּמֹותר ; ְְְֲִִִִִִִִֵֶַָ

לנזירּותֹו לנדבה 5והֹותירּו4סתּומין הּמֹותרֹות יּפלּו -6. ְְְְְִִִִִִַָָָ
מפרׁשין ·. מעֹות מֹותר 7הּמפריׁש - והֹותירּו לנזירּותֹו ְְְְִִִִִַַַָָֹ

לים  יֹוליכם החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו העֹולה ְְִֵַַַָָָָָָמעֹות
ואין 8הּמלח  ׁשלמים. יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

לחם  אחד 9טעּונין ליֹום ונאכלין ,10. ְְְֱִִֶֶֶֶָָ
.‚- סתּומין היּו אם ומת: לנזירּותֹו מעֹות ְְְִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש

לנדבה  עֹולה],11יּפלּו [יבֹואּו עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו ; ְְְְִִִֵָָָָָָָֹ
הּמלח  לים ילכּו חּטאת יבֹואּו12ּדמי ׁשלמים ּדמי , ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

לחם  טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין .13ׁשלמים. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
מעֹות „. ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

אמר: אם אבל ּכלּום. אמר ולא קרּבנֹותיו מהן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלהביא
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בקרבנות 1) ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות, למעות מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד מיהו ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,

עניים.2) שהם לעולת 3)אחרים, ייפול ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי במותר יהיה לא ואפילו עניים,
כלום.4)נדבה. אמר ולא עצמו, נזירות לקרבנות מעות עודף.5)שהפריש לו נשאר קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

בטל.6) עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן להקריב שבמקדש, נדבה (=קופות) לחטאתי 7)לשופרות אלו  שפירש:
לשלמי. ואלו לעולתי אסורים 8)ואלו אלו חטאת דמי כי מהן, ליהנות שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה שאין

למיתה. שהיא בעליה, שנתכפרו חטאת כל כדין נזיר.9)בהנאה, ימים 10)חלות לשני הנאכלים נדבה כשלמי לא
נזיר. שלמי כחומר אלא אחד, ההלכה 11)ולילה נתקבלה כך כי לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף

למיתה.12)בנזיר. שהיא בעליה, שמתו חטאת לעולה 13)כדין והיתר המלח, לים ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים.

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip 'k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם  לֹומר, צרי ואין ּכמפרׁשין. אּלּו הרי - לחֹובתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹאּלּו
ׁשהן  - ולׁשלמי ּולחּטאתי לעֹולתי אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאמר:

.14ּכמפרׁשין  ְִִָֹ
מּום ‰. ּבעלת ּבהמה ּכמעֹות 15הּמפריׁש היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָ

ו 16סתּומין  ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש וכן אֹו. זהב ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ולׁשלמי 17ּכלי  ּולעֹולתי לחּטאתי זה ׁשאמר: ּפי על אף , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

סתּומין  ּכמעֹות הּוא הרי -18. ְְֲִֵָ
.Âאֹו ומת, לנזירּותי, והּׁשאר לחּטאתי אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר:

אּׁשה  ּבעלּה19ׁשהיתה לּה לים 20והפר ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשלמים  ּובחצין עֹולה ּבחצין יבֹואּו והּׁשאר .21הּמלח, ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

.Ê עֹולה ּדמי - לנזירּותי והּׁשאר לעֹולתי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאמר:
לנדבה  יּפלּו והּׁשאר עֹולה, .22יבֹואּו ְְְְִִַָָָָָ

.Á,קרּבנֹותיו והפריׁש ּבנזירּות חּיב ׁשהּוא ׁשּדּמה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָמי
חּיב  ואינֹו נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם ׁשאל ּכ ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואחר
וירעּו יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעּׂשה מה - ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבנזירּות

טעּות 23ּבעדר  הקּדׁש ׁשּזה ּכמֹו24. הקּדׁש, ׁשאינֹו , ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
ּבמקֹומֹו .25ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
הּבהמה  היתה ׁשּלֹו אם ּבעלּה: לּה ותרעה 26הפר ּתצא - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין היּו27ּבעדר, ואם ; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשנּתנּו ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקרּבנֹות

רׁשּות  ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת על ּבמּתנה אּלא 28לּה ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּתמּות  החּטאת - ּבהן ּתעּׂשה ּׁשּתרצה והעֹולה 29מה , ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליֹום  ונאכלין ׁשלמים. יקרבּו והּׁשלמים עֹולה, ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַָָָָּתקרב

לחם. טעּונין ואינן ְְִֵֶֶֶָָאחד,
.È.לנדבה יּפלּו - לקרּבנֹותיה סתּומין מעֹות ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָהפריׁשה

עֹולה  ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו
ליֹום  ונאכלין ׁשלמים. יבֹואּו ׁשלמים ּודמי עֹולה, ְְְְְֱִִִֵֶָָָָָָיבֹואּו

לחם. טעּונין ואינן ְְִֵֶֶֶָָאחד,
.‡È ונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה נזירּות,30האּׁשה ימי ּבתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ

קרּבן  מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָואחר
.31טמאה  ְָֻ

.·Èּבנֹו את ׁשהּדיר עליו 32האיׁש והפריׁש ּבנזיר ְְְְִִִִִִֶֶָָָָ
אֹו הּוא ּומחה זֹו ּבנזירּות הּבן רצה ולא ְְְְִִֵַָָָָָָֹקרּבנֹותיו,
החּטאת  - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו הּוא ׁשּגּלח אֹו ְְְִִֶֶַַַָָָקרֹוביו,

ׁשלמים.33ּתמּות  יקרבּו והּׁשלמים עֹולה, ּתקרב והעֹולה , ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
מעֹות  לֹו הפריׁש לחם. טעּונין ואינן אחד, ליֹום ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָונאכלין
- מפרׁשין מעֹות היּו לנדבה. יּפלּו אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹסתּומים
עֹולה, יבֹואּו עֹולה ּדמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּדמי
ונאכלין  לחם, טעּונין ואינן ׁשלמים. יבֹואּו ׁשלמים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּדמי

אחד. ְֶָליֹום
.‚È קרּבן והפריׁש ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ,34האֹומר: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אׁשּתֹו וילדה 35והּפילה ספק 36וחזרה הּקרּבנֹות הרי -37, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָ
ּובעבֹודה  ּבגּזה .38ואסּורין ְֲֲִִַַָָ
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לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: קדושים 15)כאילו ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, כמעות.17)ואם דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים הואיל

הן 18) המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי אלו "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני הכול עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי לחטאתי אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של בנז 19)לשונות יר.שנדרה
ומת.20) לנזירותו מעות מפריש כדין ההפרה, לאחר מעותיה בנזיר:21)ודין הלכה נתקבלה ולא כמפורשים. שדינם

בהם. מעורבים חטאת כשדמי אלא לנדבה" יפלו כסתומים.22)"סתומים הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל
גמורים.23) חולין הם בנזירות.24)הרי חייב שהוא שחשב הקדישן, בטעות מהקדש 25)שבתחילה יותר גרוע זה ודין

שאינו  כאדם זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים: שמאי בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות,
שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו בהמה ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, בהמתו 26)מחוייב לה שהקנה

נדרה  לה קיים הרי נזירותה, אחר בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות תצטרכי אם לה: ואמר נזירותה, לפני
להפר. יכול אינו לה.27)ושוב הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה (=זכתה)28)ולא שקנתה מה כל כן, התנו לא אם כי

בעלה. קנה (בהפרתו)29)אשה, עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה. שמתו כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה הואיל - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו נדר את
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו הרי הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה

למיתה. שהיא בעליה, הב 31)למת.30)שכיפרו עליה שאין ולפיכך, ולהבא. מכאן מפירו אלא מעיקרו הנדר עוקר על
כשעומד  אלא בא אשם שאין אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת טומאתה, קרבנות כל להביא
אינה  לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת אם אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה וזו טהרה, נזירות להתחיל

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה ואפילו טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה, קרבנות קטן,32)מביאה
נדרים. לעונת למיתה.33)שהגיע שהיא בעליה, שמתו כחטאת זו מעוברת.34)הרי כי 35)כשאשתו נזיר, ואינו

קיימא. של וולד היה לא אחר.36)שמא בהריון ואפילו בן לו נולד שהרי נזיר, זה והרי קיימא, של הם 37)וולד אם
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה, קודם והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו קדושים
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש קרבנו ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו קדוש, הוא הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו כשאר 38)וודאי,
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.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהם אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני
קרּבנֹותיהן  מביאין טמאה 39ּכיצד קרּבן מביאין ?40 ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻ

טהרה  נזירּותם 41וקרּבן ימי אחד 42ּבמלאת ואֹומר , ְְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָֹ
וקרּבן  ׁשּלי טמאה קרּבן - הּטמא הּוא אני אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמהם:
ׁשּלי  טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני ואם ,ׁשּל ְְְֲֳֳִִִֶֶַַָָָָָָטהרה

ׁשּל טמאה ּגמּורה 43וקרּבן אחרת נזירּות ימי וסֹופרים ; ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ
אּלּו קרּבנֹות ּומביאין 44מאחר וחֹוזרין טהרה 45, ,46קרּבן ְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָ

קרּבן  - טמא ׁשהייתי הּוא אני אם מהן: אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָואֹומר
אם  טהרתי, קרּבן וזה ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי ְְְְְְֳֳִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה
ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא ְְְְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָָֻאני
ּבקרּבנֹותיהן  הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .טהרת קרּבן ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹוזה

.47ּכלּום  ְ
.ÂË העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ועֹולת 48מת ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחֹובתי 49ּבהמה  החּטאת - הייתי טמא אם ויאמר: , ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
נדבה  מחֹובתי 50והעֹולה העֹולה - הייתי טהֹור ואם ,51 ְְְִִִִֵָָָָָָָָָ

ּומביא  אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ספק; העֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוחּטאת
טהרה  העֹולה 52קרּבן - הייתי טמא אם ואֹומר: , ְְֳִִִֵֵַָָָָָָָ

נדבה  -54וזֹו53הראׁשֹונה הייתי טהֹור ואם חֹובה, ְְְִִִִָָָָָָָ
וזה  נדבה וזֹו חֹובה הראׁשֹונה קרּבני.55העֹולה ׁשאר ְְְְְִִֶָָָָָָָָָָ

טמאה  ּתגלחת מגּלח מּׁשניהם אחד ּכן 56ואין אם אּלא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
נׁשים  אֹו קטּנים אּלּו57היּו ׁשאין ראׁשם 58; ּפאת מּקיפין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

.59מּספק  ִֵָ
.ÊË ׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻוכיצד

ׁשם  טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻהּנזירין
ראיתי 60טמא  ואמר: אֹותן, רֹואה מּבחּוץ אחד והיה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

עד  היה אם אבל הּוא. מי יֹודע ואיני ׁשּנטמא מּכם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
ׁשלׁשה  ׁשהם ּכיון טהֹורין; ׁשניהן הרי - ּבחצר עּמהן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה

טהֹור  ספקן - הּיחיד ּברׁשּות ורּבים רּבים, הן הרי -61, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים ּברׁשּות טמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּכספק

.62ּבמקֹומֹו ְִ
.ÊÈ אמּורים ּדברים ׁשניהם 63ּבּמה הּנזירים ּכׁשּׁשתקּו ? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

הּדבר  להן נסּתּפק אני 64אֹו מהן: אחד אמר אם אבל ; ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
- ׁשּנטמא עליו מעידים עדים ׁשני אפּלּו נטמאתי, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹלא
- נטמאתי לא ׁשאמר: ׁשּזה ּפיהם. על קרּבן מביא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו

נׁשאלּתי  ׁשּכבר בטמאה, מביא איני על 65ּכאֹומר: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
העדים 66נזירּותי  את מכחיׁש ׁשאינֹו ונמצא ואדם 67; , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

עצמֹו ידי על -68נאמן לֹו נסּתּפק אֹו ׁשתק אם אבל . ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, עד ּפי על אפּלּו קרּבן מביא זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיוולד  אחר לבן אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא כי בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
איסור  ספק כל כדין ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא וזו והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו

להחמיר. שהוא טהרה,39)תורה, קרבנות להביא יכול אינו הוא, טמא ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
נדבה. בא אשם שאין טמא, אשם קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה בהמה חטאת שלושת 40)שאין כל

ואשם. ועולה חטאת ושלמים.41)הקרבנות: עולה קרבנותיהם 42)חטאת הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. ועליו 43)שווה נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד שכל לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה נזירותו ימי מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות שהביאו 44)להתחיל לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת ואיל 46)עם לעולה וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל

לעצמו.47)לשלמים. טומאה קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו היה ואילו טומאה, קרבן חצי אלא
מעכבים.48) אינם ואשמו עולתו אבל נאכלת. ואינה הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, אם 49)לספק לנזירותו,

ונזיר  הוא טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה יביא לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור
ועליו  נזירותו וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור

בטהרה. שנייה נזירות לטומאתו.50)למנות בהמה עולת מביא טמא נזיר כי 51)שאין מביא, אינו לשלמים איל אבל
נדבה. באים אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו ושלמים.52)שלמים עולה חטאת, בהמות: טמא 53)שלוש נזיר שאין

בהמה. עולת בהמה.54)מביא והשלמים.55)עולת הראשונה.56)החטאת נזירותם ימי שאינם 57)במלאת
הראש. הקפת איסור על המבוגרים.58)מוזהרים וגילוח 59)האנשים הקרבנות הקרבת קודם היא הטומאה שתגלחת

פאת  תקיפו "לא על: עבר היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח שדינו טהור, לנזיר מועיל אינו זה
שמא  כי טהרתו, קרבן הבאת ביום שנית לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך שם, הרש"ש ולדעת ראשכם".
שלא  עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי יגלח לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח גילח וכבר נטמא לא
לטומאתו  גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן כשיביאו ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת עכשיו יגלחו

כאחד. לטהרתו שתשתה.60)וגם עד לבעל טמאה היא הרי נטמאה) (אם ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
ובועלה.61) היא אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה ...62)שאין בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

- אנשים בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה". לספק וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם והרי,
אחד, במעמד שלושתם אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור,
חצר, באותה עמד כשהשלישי אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא

הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד אחד.63)הואיל עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים "או 64)שהנזירים שנאמר
אחד. עד ידי על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע", שלשון מקום", מכל - חטאתו אליו לחכם.65)הודע

נזירותי.66) נדר את לי בנדרי.67)והתיר בעודי נטמאתי לא כאומר: אינו 68)שהריהו כפרה, בהם שיש "בדברים
קונו". נגד להתכפר חטאת להביא נמנע
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הכחיׁשֹו אם ּבנזירּות, נדרּת ּבפני לאחד: ׁשאמר עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּכלּום  חּיב אינֹו על 69- נזירּות נֹוהג - הכחיׁשֹו לא ואם , ְְְְִִִִֵֵַַָֹ

ואיני  ׁשּנזר מּכם אחד ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּפיו.
נֹוהגין  אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא מי ְְֲִִִִִֵֵַַיֹודע

ּפיו  על אחד 70נזירּות עד ּפי על נזירּות נהג וׁשתה 71. , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
נטמא  אֹו [ׁשנים 72יין ּבֹו והתרּו ּפי 73, על אף לֹוקה, - [ ְְְְִִִִִֶַַַַָ

אחד  ּבעד הּנזירּות .74ׁשעּקר ְְִִֵֶֶַַָ
.ÁÈ מׁשּכב ׁשהיה ׁשאין 75מת ּפי על אף ,הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

עליו  אּלא לעבר מקֹום ּפי 76ׁשם על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ידּועה  טמאה טהֹור,77ׁשהיא זה הרי - נזיר ׁשם ועבר , ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻ

טהֹור  הרּבים ּברׁשּות וספק .78הֹואיל ְְִִִֵַָָָ
.ËÈ אמּורים ּדברים ּברגליו 79ּבּמה ּבמהּל אם 80? אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשהמהּל טמא. זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ׁשּלא  אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא אפ ׁשר - ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּברגליו

וׁשּלא 81יסיט  יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב אֹו טעּון אבל ; ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יסיט  ׁשּלא אֹו הּדר82יאהיל לרחב הּמת ׁשהרי ,83. ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לנזרֹו‡. לֹו ועֹולה אחת ּתגלחת מגּלח אדם ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאין

מצרע 2ּולצרעּתֹו ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ותגלחת .3 ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
הּנזירּות  את ּדֹוחה אחת 4אינּה ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ .5, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק הּזאת הּׁשנה ּבכל ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹוהיה
הּׁשנה  ּובסֹוף מצרע ספק ּבּה הרי 6ׁשהיה - ּבספק נטמא ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ

ימים  ׁשבעה מֹונה ּומּזה 7זה ּוׁשביעי 8, ואינֹו9ּבׁשליׁשי , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ
ּבּׁשביעי  למת 10מגּלח ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ׁשנים  ארּבע לאחר ּבקדׁשים 11אּלא ואֹוכל ׁשּתי 12, לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
לגּלח 13ׁשנים  צרי ׁשהּוא מּפני ּתגלחֹות 14. :15ארּבע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּתגלחֹות  ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת טהרה, ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתגלחת
המצרע  מצרע 16ׁשּמגּלח ספק הּוא ׁשהרי ,17. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת
ּוזק  ראׁשֹו ּבּה ארז ּומגּלח ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות נֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מצרעים  ּכׁשאר וצּפרים, ולא 18ואזֹוב מת טמא אינֹו אם . ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹ
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כלום.69) אינו הנידון, הכחשת נגד אחד הכחישו.71)מספק.70)שעד ולא בנזירות נדרת בפני לו: והוא 72)שאמר
גילח. אם השניים 73)הדין מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו צורך שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

התראה. זו הרי בו כאילו 74)התרה זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע זה, עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,
מעצמו. נזירות עליו בקרקע.75)קיבל טמון ולא וטמא.76)בגלוי, עליו מאהיל שהוא ואפילו 77)נמצא אחד, לאדם

העולם. בסוף הלכות 78)הוא והשווה האהיל. ולא נגע שלא בעניין הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
אינו  זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר עד טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח, פרק הטומאה אבות
לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב כמו טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר הנזיר, אלא טהור
אלא  שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק זה אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין ... שנגע שחזקתו

כזה. רחוק בספק אפילו הקילו טהור.79)שבנזיר נגע.80)שהוא ולא הדרך מן שנטה להיות מן 81)יכול עצם יזיז
בהיסט. מטמא שהמת וינדנדו, לצדדים.82)המת היטה ולא הלך המלך בדרך מקורן 83)שבוודאי אלו הלכות שתי כל

דבר  לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא פי על ואף סג: בנזיר
אלא  ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק אין הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק לאחר הטומאה
בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע אלא לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי הולך הכל
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום שטומאת התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי שהכל

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין במנין 1)מחלק הרבה ספיקות כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין
לסוף  אלא יין ישתה ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר יתכן הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות
דרך  לה' נזירות הנודר מעלת נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח כיצד ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים

ופרישות. לשם 2)קדושה שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר היא נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
בתורה  ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום שנית לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת מצוה,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד, ויקרא

הי"ב. לקמן וראה ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא וטהור.3)מגלח בוהק או וטמא, צרעת נגע ספק
וכשהוא 4) ראשו". על יעבור לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום שערו לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

הט"ז. פ"ז, לעיל כמבואר נזירותו, דוחה הוא מצורע, אחת.5)ודאי לשנה נזירות עליו לפני 6)שקיבל ימים שבעה
כב. אות להלן שיתבאר וכפי נזירותו, שנת מת.7)גמר טמא כל כדין הפרה.8)לטומאתו, אחר 9)מאפר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על מטומאתו עולה שאינה שמא 10)ההזאה, כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד כל
שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא והרי נצטרע ולא נטמא עלֿכלֿפנים,11)לא נזירותו ונשלמה ספק, מכל יצא שאז

ה"ב. בסמוך המקדש.12)כמבואר קרבנותיו 13)בקרבנות שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע צרעתו, בגלל
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה, השנה סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול יוצאת מותר שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר איסור ין
מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב למת.14)מגופו והיטמאות יין שתיית על גם מוסב בטהרה.15)זה נזירותו שיגמור עד

א.16) אות לעיל כמבואר ספירו, לימי השביעי ביום והשניה מצרעתו, כשנרפא נזיר 17)הראשונה במשנה מקורו זה כל
ס. שם ובגמרא דֿח.18)נט: יד, ויקרא בתורה ככתוב
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.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהם אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני
קרּבנֹותיהן  מביאין טמאה 39ּכיצד קרּבן מביאין ?40 ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻ

טהרה  נזירּותם 41וקרּבן ימי אחד 42ּבמלאת ואֹומר , ְְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָֹ
וקרּבן  ׁשּלי טמאה קרּבן - הּטמא הּוא אני אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמהם:
ׁשּלי  טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני ואם ,ׁשּל ְְְֲֳֳִִִֶֶַַָָָָָָטהרה

ׁשּל טמאה ּגמּורה 43וקרּבן אחרת נזירּות ימי וסֹופרים ; ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ
אּלּו קרּבנֹות ּומביאין 44מאחר וחֹוזרין טהרה 45, ,46קרּבן ְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָ

קרּבן  - טמא ׁשהייתי הּוא אני אם מהן: אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָואֹומר
אם  טהרתי, קרּבן וזה ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי ְְְְְְֳֳִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאה
ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא ְְְְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָָֻאני
ּבקרּבנֹותיהן  הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .טהרת קרּבן ְְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹוזה

.47ּכלּום  ְ
.ÂË העֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ועֹולת 48מת ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחֹובתי 49ּבהמה  החּטאת - הייתי טמא אם ויאמר: , ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
נדבה  מחֹובתי 50והעֹולה העֹולה - הייתי טהֹור ואם ,51 ְְְִִִִֵָָָָָָָָָ

ּומביא  אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ספק; העֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוחּטאת
טהרה  העֹולה 52קרּבן - הייתי טמא אם ואֹומר: , ְְֳִִִֵֵַָָָָָָָ

נדבה  -54וזֹו53הראׁשֹונה הייתי טהֹור ואם חֹובה, ְְְִִִִָָָָָָָ
וזה  נדבה וזֹו חֹובה הראׁשֹונה קרּבני.55העֹולה ׁשאר ְְְְְִִֶָָָָָָָָָָ

טמאה  ּתגלחת מגּלח מּׁשניהם אחד ּכן 56ואין אם אּלא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
נׁשים  אֹו קטּנים אּלּו57היּו ׁשאין ראׁשם 58; ּפאת מּקיפין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

.59מּספק  ִֵָ
.ÊË ׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻוכיצד

ׁשם  טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻהּנזירין
ראיתי 60טמא  ואמר: אֹותן, רֹואה מּבחּוץ אחד והיה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

עד  היה אם אבל הּוא. מי יֹודע ואיני ׁשּנטמא מּכם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
ׁשלׁשה  ׁשהם ּכיון טהֹורין; ׁשניהן הרי - ּבחצר עּמהן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה

טהֹור  ספקן - הּיחיד ּברׁשּות ורּבים רּבים, הן הרי -61, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים ּברׁשּות טמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּכספק

.62ּבמקֹומֹו ְִ
.ÊÈ אמּורים ּדברים ׁשניהם 63ּבּמה הּנזירים ּכׁשּׁשתקּו ? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

הּדבר  להן נסּתּפק אני 64אֹו מהן: אחד אמר אם אבל ; ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
- ׁשּנטמא עליו מעידים עדים ׁשני אפּלּו נטמאתי, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹלא
- נטמאתי לא ׁשאמר: ׁשּזה ּפיהם. על קרּבן מביא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו

נׁשאלּתי  ׁשּכבר בטמאה, מביא איני על 65ּכאֹומר: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
העדים 66נזירּותי  את מכחיׁש ׁשאינֹו ונמצא ואדם 67; , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

עצמֹו ידי על -68נאמן לֹו נסּתּפק אֹו ׁשתק אם אבל . ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, עד ּפי על אפּלּו קרּבן מביא זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
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שיוולד  אחר לבן אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא כי בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
איסור  ספק כל כדין ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא וזו והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו

להחמיר. שהוא טהרה,39)תורה, קרבנות להביא יכול אינו הוא, טמא ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
נדבה. בא אשם שאין טמא, אשם קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה בהמה חטאת שלושת 40)שאין כל

ואשם. ועולה חטאת ושלמים.41)הקרבנות: עולה קרבנותיהם 42)חטאת הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. ועליו 43)שווה נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד שכל לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה נזירותו ימי מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות שהביאו 44)להתחיל לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת ואיל 46)עם לעולה וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל

לעצמו.47)לשלמים. טומאה קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו היה ואילו טומאה, קרבן חצי אלא
מעכבים.48) אינם ואשמו עולתו אבל נאכלת. ואינה הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, אם 49)לספק לנזירותו,

ונזיר  הוא טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה יביא לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור
ועליו  נזירותו וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור

בטהרה. שנייה נזירות לטומאתו.50)למנות בהמה עולת מביא טמא נזיר כי 51)שאין מביא, אינו לשלמים איל אבל
נדבה. באים אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו ושלמים.52)שלמים עולה חטאת, בהמות: טמא 53)שלוש נזיר שאין

בהמה. עולת בהמה.54)מביא והשלמים.55)עולת הראשונה.56)החטאת נזירותם ימי שאינם 57)במלאת
הראש. הקפת איסור על המבוגרים.58)מוזהרים וגילוח 59)האנשים הקרבנות הקרבת קודם היא הטומאה שתגלחת

פאת  תקיפו "לא על: עבר היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח שדינו טהור, לנזיר מועיל אינו זה
שמא  כי טהרתו, קרבן הבאת ביום שנית לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך שם, הרש"ש ולדעת ראשכם".
שלא  עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי יגלח לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח גילח וכבר נטמא לא
לטומאתו  גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן כשיביאו ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת עכשיו יגלחו

כאחד. לטהרתו שתשתה.60)וגם עד לבעל טמאה היא הרי נטמאה) (אם ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
ובועלה.61) היא אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה ...62)שאין בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

- אנשים בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה". לספק וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם והרי,
אחד, במעמד שלושתם אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור,
חצר, באותה עמד כשהשלישי אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא

הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד אחד.63)הואיל עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים "או 64)שהנזירים שנאמר
אחד. עד ידי על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע", שלשון מקום", מכל - חטאתו אליו לחכם.65)הודע

נזירותי.66) נדר את לי בנדרי.67)והתיר בעודי נטמאתי לא כאומר: אינו 68)שהריהו כפרה, בהם שיש "בדברים
קונו". נגד להתכפר חטאת להביא נמנע

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip 'k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הכחיׁשֹו אם ּבנזירּות, נדרּת ּבפני לאחד: ׁשאמר עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּכלּום  חּיב אינֹו על 69- נזירּות נֹוהג - הכחיׁשֹו לא ואם , ְְְְִִִִֵֵַַָֹ

ואיני  ׁשּנזר מּכם אחד ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּפיו.
נֹוהגין  אֹותֹו, מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא מי ְְֲִִִִִֵֵַַיֹודע

ּפיו  על אחד 70נזירּות עד ּפי על נזירּות נהג וׁשתה 71. , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
נטמא  אֹו [ׁשנים 72יין ּבֹו והתרּו ּפי 73, על אף לֹוקה, - [ ְְְְִִִִִֶַַַַָ

אחד  ּבעד הּנזירּות .74ׁשעּקר ְְִִֵֶֶַַָ
.ÁÈ מׁשּכב ׁשהיה ׁשאין 75מת ּפי על אף ,הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

עליו  אּלא לעבר מקֹום ּפי 76ׁשם על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ידּועה  טמאה טהֹור,77ׁשהיא זה הרי - נזיר ׁשם ועבר , ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻ

טהֹור  הרּבים ּברׁשּות וספק .78הֹואיל ְְִִִֵַָָָ
.ËÈ אמּורים ּדברים ּברגליו 79ּבּמה ּבמהּל אם 80? אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשהמהּל טמא. זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ׁשּלא  אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא אפ ׁשר - ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּברגליו

וׁשּלא 81יסיט  יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב אֹו טעּון אבל ; ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יסיט  ׁשּלא אֹו הּדר82יאהיל לרחב הּמת ׁשהרי ,83. ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לנזרֹו‡. לֹו ועֹולה אחת ּתגלחת מגּלח אדם ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאין

מצרע 2ּולצרעּתֹו ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ותגלחת .3 ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
הּנזירּות  את ּדֹוחה אחת 4אינּה ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ .5, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק הּזאת הּׁשנה ּבכל ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹוהיה
הּׁשנה  ּובסֹוף מצרע ספק ּבּה הרי 6ׁשהיה - ּבספק נטמא ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ

ימים  ׁשבעה מֹונה ּומּזה 7זה ּוׁשביעי 8, ואינֹו9ּבׁשליׁשי , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ
ּבּׁשביעי  למת 10מגּלח ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות יכֹול ואינֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ׁשנים  ארּבע לאחר ּבקדׁשים 11אּלא ואֹוכל ׁשּתי 12, לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
לגּלח 13ׁשנים  צרי ׁשהּוא מּפני ּתגלחֹות 14. :15ארּבע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּתגלחֹות  ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת טהרה, ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתגלחת
המצרע  מצרע 16ׁשּמגּלח ספק הּוא ׁשהרי ,17. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ראׁשֹונה,·. ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח ראׁשֹונה ְְִִִֵַַַַַַָָָָָּתגלחת
ּוזק  ראׁשֹו ּבּה ארז ּומגּלח ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות נֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מצרעים  ּכׁשאר וצּפרים, ולא 18ואזֹוב מת טמא אינֹו אם . ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵָָֹֹ
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כלום.69) אינו הנידון, הכחשת נגד אחד הכחישו.71)מספק.70)שעד ולא בנזירות נדרת בפני לו: והוא 72)שאמר
גילח. אם השניים 73)הדין מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו צורך שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

התראה. זו הרי בו כאילו 74)התרה זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע זה, עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,
מעצמו. נזירות עליו בקרקע.75)קיבל טמון ולא וטמא.76)בגלוי, עליו מאהיל שהוא ואפילו 77)נמצא אחד, לאדם

העולם. בסוף הלכות 78)הוא והשווה האהיל. ולא נגע שלא בעניין הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
אינו  זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר עד טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח, פרק הטומאה אבות
לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב כמו טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר הנזיר, אלא טהור
אלא  שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק זה אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין ... שנגע שחזקתו

כזה. רחוק בספק אפילו הקילו טהור.79)שבנזיר נגע.80)שהוא ולא הדרך מן שנטה להיות מן 81)יכול עצם יזיז
בהיסט. מטמא שהמת וינדנדו, לצדדים.82)המת היטה ולא הלך המלך בדרך מקורן 83)שבוודאי אלו הלכות שתי כל

דבר  לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא פי על ואף סג: בנזיר
אלא  ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק אין הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק לאחר הטומאה
בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע אלא לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי הולך הכל
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום שטומאת התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי שהכל

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין במנין 1)מחלק הרבה ספיקות כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין
לסוף  אלא יין ישתה ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר יתכן הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות
דרך  לה' נזירות הנודר מעלת נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח כיצד ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים

ופרישות. לשם 2)קדושה שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר היא נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
בתורה  ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום שנית לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת מצוה,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד, ויקרא

הי"ב. לקמן וראה ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא וטהור.3)מגלח בוהק או וטמא, צרעת נגע ספק
וכשהוא 4) ראשו". על יעבור לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום שערו לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

הט"ז. פ"ז, לעיל כמבואר נזירותו, דוחה הוא מצורע, אחת.5)ודאי לשנה נזירות עליו לפני 6)שקיבל ימים שבעה
כב. אות להלן שיתבאר וכפי נזירותו, שנת מת.7)גמר טמא כל כדין הפרה.8)לטומאתו, אחר 9)מאפר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על מטומאתו עולה שאינה שמא 10)ההזאה, כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד כל
שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא והרי נצטרע ולא נטמא עלֿכלֿפנים,11)לא נזירותו ונשלמה ספק, מכל יצא שאז

ה"ב. בסמוך המקדש.12)כמבואר קרבנותיו 13)בקרבנות שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע צרעתו, בגלל
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה, השנה סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול יוצאת מותר שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר איסור ין
מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב למת.14)מגופו והיטמאות יין שתיית על גם מוסב בטהרה.15)זה נזירותו שיגמור עד

א.16) אות לעיל כמבואר ספירו, לימי השביעי ביום והשניה מצרעתו, כשנרפא נזיר 17)הראשונה במשנה מקורו זה כל
ס. שם ובגמרא דֿח.18)נט: יד, ויקרא בתורה ככתוב
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נזירּותֹו ׁשל טהרה ּתגלחת היא הרי - הּוא 19מצרע ואם ; ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹ
ראׁשֹונה  ּתגלחת היא הרי - ראׁשֹונה ּבׁשנה וּדאי ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמצרע
ואחר  הּנזירּות, ימי ּכמנין אחרת ׁשנה וׁשֹוהה מצרע. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל

מצרע  ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח לגּלח 20ּכ יכֹול ׁשאינֹו . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אּלא  מצרע, אינֹו ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאחר

היה  וּדאי מת נזיר 21טמא ּבּה הּוא הרי זֹו ׁשנּיה וׁשנה ,22 ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ
לגּלח  -23ׁשאסּור אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבּקדׁשים  לאכל ּומּתר הצרעת טהרת וׁשֹוהה 24ׁשלמה . ְְֱֳִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשּמא  ׁשליׁשית. ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹֹמצרע

לֹו עלתה לא ראׁשֹונה חלּוטֹו25וׁשנה ימי ׁשהיא ,26מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ
ׁשל  ספירֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹוׁשנה
צרי לפיכ ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ׁשּבין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצרע
ׁשליׁשית  ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ׁשנה ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָלׁשהֹות
וּדאי  מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת והיא ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלנזירּותֹו,

לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין וּדאי, ּומצרע 27היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹ
ּתגלחת  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתגלחת ונמצאת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּולצרעּתֹו,
אחת  ואין טמאה, ּתגלחת ׁשליׁשית ותגלחת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֻצרעת,

עֹולה  ׁשנים טמאה,28מּׁשלׁש ּתגלחת הּׁשליׁשית ׁשהרי , ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּומגּלח  ּבנזירּות, רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָלפיכ

רביעית  ּבהניה 29ּתגלחת אסּור ספק ּתגלחת ּבכל ּוּׂשערֹו . ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּבהניה 30מּספק  מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער ,31. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ספק ‚. ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עּׂשר נדר אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוכן
טמא  ספק לֹו ונֹולד אינֹו33ּבסֹופן 32ה מצרע, זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָֹֻ

ׁשנה  ארּבעים עד ּביין ּתגלחֹות,34ׁשֹותה ארּבע ּומגּלח , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ימי  לספק - ראׁשֹונה ּתגלחת ׁשנים. עּׂשר ּכל ּבסֹוף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת

מצרע 35צרעּתֹו ׁשל ספירֹו ימי לספק - ׁשנּיה ;36; ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
טמאתֹו לספק - טהרה 37ׁשליׁשית ּתגלחת - רביעית ;38. ְְְְְֳִִִִִִֵַַָָָֻ

קרּבנֹותיו „. זה מביא עׁשיר 39וכיצד היה אם ?40- ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לאחרים  נכסיו עני 41ּכֹותב קרּבן ׁשהביא עׁשיר ׁשּמצרע ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גילוח 19) איסור שאין באישים מדובר כאן מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור שהנזיר ואע"פ
ה"ט. להלן כמבואר בהם, לשניה.20)נוהג הראשונה תגלחתו בין סופר שהוא הימים שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת

הקודמים.21) נזרו ימי כל את טומאתו.22)וסתר תגלחת אחרי למנות שהתחיל טהור, סוף 23)נזיר עד לשהות ועליו
או  ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים שבעה עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה. השנה
שבעה  מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה השנה בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים חמשה
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא עוד כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו, ימים
בנזירותו  להזהר יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה בסוף לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
ומונה  הראשונה. השנה מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא

בסמוך. כמבואר לנזירותו, ושנה לטומאתו, ה"ד.24)שנה להלן ראה לקרבנותיו, וכבר 26)לנזירותו.25)ובנוגע
נזירותו". מימי לו עולים "אינם ספירו וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו שימי ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר

טבילת 27) לאחר מגלח טמא נזיר כי טומאתו, טהרתו,נזירות לאחר = טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני מגלח המצורע אבל

ס:). נזירותו.28)(נזיר וכו'.29)למנין ביין והותר הספיקות, מכל יצא ואז ס. ושער 30)שם הוא, טהור נזיר שמא
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה, טעון שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור נזיר

הי"ד. פ"ו, לעיל כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, מצורע 31)נזיר שנזיר הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
על  המוסבה פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו, עולים אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה
לקיש. וריש יוחנן רבי בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה "גידולו נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת
מצורע, ספק שבנזיר שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת

רבינו. לדברי המקור ומשם מספק, בהנאה אסור שערו הכל מת.32)דברי כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא  אז עד בגילוח.35)כי ואסור נזיר  והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל לגלח יכול שאינו
טומאתו,36) לספק היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

הבאות. שנים עשר כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וזו 37)וחלה לצרעתו היו תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
בגילוח  ואסור טהור נזיר הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו אחרי ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו,

למנין, עלו לא וספירו חלוטו שימי השנים, עשר שנה.כל שלשים גמר עד שוהה היה,38)ועלֿכרחו מת טמא שמא
ה"ב. לעיל מבואר הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו, היתה השלישית כאן 39)ותגלחתו להקדים ראוי

צרעתו, נגע כשנרפא טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור, ונזיר טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר
וכבש  לחטאת כבשה לאשם, כבש למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי וביום דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי
טמא  נזיר יֿכג), (שם לעולה ואחד לחטאת אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש מביא הוא דל ואם לעולה,
לעולה  כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר לאשם וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני או תורים שתי מביא:

יד). (שם, לשלמים ואיל הספק.40)לחטאת על באה שאינה בהמה, חטאת - עשיר מצורע עני,41)וקרבן שיהיה כדי
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם שבאה היא הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא ויוכל

zexifp zekld - d`ltd xtq - oqip 'k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יצא  לא העֹוף 42- חּטאת מביא ּכ ואחר ועֹולת 43. ְְִֵַַַַַָָָָֹ
חּטאת 44ּבהמה  וכל ּוׁשליׁשית. ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

ספק  ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא מהן ּבתגלחת 45עֹוף ּומביא . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְִִִֵֶַָָָָרביעית

.46ׁשּבארנּו ְֵֶַ
הּתגלחֹות:‰. ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאות ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשלׁש

טמאתֹו לספק - ראׁשֹונה לספק 47חּטאת - ׁשנּיה ; ְְְְִִִִֵֵַָָָָֻ
ּתגלחת  לאחר אּלא קרּבנֹו מביא הּמצרע ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹצרעּתֹו,

ׁשאין 48ׁשנּיה  טמאתֹו. לספק - ׁשליׁשית חּטאת וכן ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
לנזרֹו עֹולה אחת מצרע 50ּולצרעּתֹו49ּתגלחת וׁשּמא , ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

והּׁשנּיה  הראׁשֹונה ׁשהּתגלחת היה, וּדאי מת ּוטמא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוּדאי
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגלחת 51לצרעּתֹו ׁשליׁשית ותגלחת , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ּבּׁשליׁשית  טמאה קרּבן להביא צרי ּולפיכ .52טמאה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻֻ

.Â הּוא הראׁשֹונה על עּמהן, ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש
מחֹובתי  זֹו - אני טהֹור אם ואֹומר: טמא 53מתנה ואם , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

נדבה  היא הרי - ּבּׁשנּיה 54אני אֹומר הּוא וכן .55 ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָ
.56ּובּׁשליׁשית  ְִִַ

.Ê טהרה קרּבן ּומתנה 57ּומביא רביעית, 58ּבתגלחת ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
נדבה  ראׁשֹונה - הייתי טמא אם חֹובה 59ואֹומר: וזֹו ,60; ְְְִִִִֵֵָָָָָָ

מחלט  מצרע 61ואם חֹובת ראׁשֹונה - חֹובת 62הייתי וזֹו , ְְְְִִִִַַָָָָֹֻ
נדבה  האמצעּיֹות ּוׁשּתים מּטמאת 63נזירּות, טהֹור ואם ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻ

הראׁשֹו עֹולה - ּומצרע הייתי הּׁשנּיה,מת וכן חֹובה נה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
מצרע  לחֹובת נזירּות 64אחת לחֹובת ּוׁשליׁשית 65ואחת , ְְְְְְִִִַַַַַַָֹ

והּׁשאר  נדבה, טהרתי 66ּורביעית טמא 67קרּבן ואם ; ְְְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָ
ּוׁשנּיה  צרעת, חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע ְְִִִִַַַָָָָָָֹהייתי

נדבה  טהרה 68ּוׁשליׁשית ּתגלחת קרּבן וזה ,69. ְְְְְֳִִִֶַַַָָָָָ
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בתוספות 42) כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל והואֿהדין ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו אין ולפיכך
המצורע  שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו הזה הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל נה: נזיר
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות כאן מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום בה מביא

התגלחות.43) שלש בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך נזיר 44)יתבאר שמא עליה, לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות
ה"ו. להלן וכמבואר הוא, שמא 45)טהור כי להאכל, ראויה אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או לטומאתו

כמבואר  להשרף, ודינה גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל כהן ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי (ראה 46)בהל' הראשונה בתגלחת צפרים להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל

הצפרים  ואלו העזרה. בפנים הנעשים בקרבנות אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא שנישנו למרות ה"ב), לעיל
נחשבות נע  אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא ואסור מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר לעזרה, מחוץ שות

(רדב"ז). בחטאת.47)כקרבן וחייב הוא טמא נזיר אלא 48)שמא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה אין ולפיכך
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם כי טומאתו.49)לצרעתו, בביאורנו 50)לספק לעיל כמבואר

כו. ה"ב.51)אות ס.52)לעיל בנזיר זה הדמים.53)כל מן אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
נזיר,54) לחמי טעונים שהם שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה חטאתו אבל בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

על  גילח שאם ה"ב, פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה (תוספות נדבה באים כאלו שלמים ואין
יצא. בתגלחת 55)העולה טומאתי קרבן הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא אני טהור נזיר אם

הרביעית. בתגלחת אביא קרבנותי ושאר לחובתי, זו הרי טמא 56)הראשונה, נזיר הייתי ולא עתה, אני טהור נזיר שאם
שמאחר  ואע"פ המשנה). (מרכבת טהרתי נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי, היו הראשונות תגלחותי ושתי כלל,

(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך אין נזירותו, קרבנות ושלמים,57)יתר חטאת עולה הכולל
ה"ד. ואומר.58)כלעיל ומתנה התימנים: בהמה.59)בכת"י עולת מביא טמא נזיר ואין 60)שאין נזירותי. לטהרת

בת  שהקריב העולה שתי אומרים, נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש יש כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו
(כסףֿמשנה). לחובתו הרביעית וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות פירושו 61)תגלחותיו ראה מוחלט, מצורע

ה"ט. פ"ז, הקפיד 62)לעיל לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע "שאין ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ
כשרה, היא השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
(שבין  הספירה ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם "אבל ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן
הכפרה" עיקר היא והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי איסור משום -) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת

ולחםֿמשנה). הביא 63)(כסףֿמשנה שכבר נדבה, עולתו היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה שמא כי
בהמה. עולת מביא הטמא שאין נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה

סא.64) באות עולתו 65)כאמור הקריב אם זאת בכל ספירו, ימי של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות
(לחםֿמשנה). ה"ט פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה אע"פ לו, עלתה הכבשה 66)לנזירותו

לשלמים. והאיל קרבנותיו 67)לחטאת מביא שהנזיר נט:) (נזיר שנינו וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני
טמא 68)לחצאין. נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא שהשניה

בהמה. עולת וכבר 69)מביא לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית לצרעתו, הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
נמצאת  מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא לא שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו לעיל נתבאר
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע שמא בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו הראשונה

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר
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נזירּותֹו ׁשל טהרה ּתגלחת היא הרי - הּוא 19מצרע ואם ; ְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָֹ
ראׁשֹונה  ּתגלחת היא הרי - ראׁשֹונה ּבׁשנה וּדאי ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמצרע
ואחר  הּנזירּות, ימי ּכמנין אחרת ׁשנה וׁשֹוהה מצרע. ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל

מצרע  ׁשל ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח לגּלח 20ּכ יכֹול ׁשאינֹו . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אּלא  מצרע, אינֹו ׁשּמא מצרעין, ּכׁשאר ׁשבעה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאחר

היה  וּדאי מת נזיר 21טמא ּבּה הּוא הרי זֹו ׁשנּיה וׁשנה ,22 ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ
לגּלח  -23ׁשאסּור אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי ׁשּגּלח ּומאחר . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבּקדׁשים  לאכל ּומּתר הצרעת טהרת וׁשֹוהה 24ׁשלמה . ְְֱֳִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
ׁשּמא  ׁשליׁשית. ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשנה
מת, טמא היה ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹֹמצרע

לֹו עלתה לא ראׁשֹונה חלּוטֹו25וׁשנה ימי ׁשהיא ,26מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹ
ׁשל  ספירֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹוׁשנה
צרי לפיכ ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ׁשּבין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצרע
ׁשליׁשית  ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ׁשנה ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָלׁשהֹות
וּדאי  מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת והיא ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלנזירּותֹו,

לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין וּדאי, ּומצרע 27היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹ
ּתגלחת  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּתגלחת ונמצאת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּולצרעּתֹו,
אחת  ואין טמאה, ּתגלחת ׁשליׁשית ותגלחת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֻצרעת,

עֹולה  ׁשנים טמאה,28מּׁשלׁש ּתגלחת הּׁשליׁשית ׁשהרי , ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּומגּלח  ּבנזירּות, רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָלפיכ

רביעית  ּבהניה 29ּתגלחת אסּור ספק ּתגלחת ּבכל ּוּׂשערֹו . ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּבהניה 30מּספק  מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער ,31. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ספק ‚. ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עּׂשר נדר אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוכן
טמא  ספק לֹו ונֹולד אינֹו33ּבסֹופן 32ה מצרע, זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֶַָָָֹֻ

ׁשנה  ארּבעים עד ּביין ּתגלחֹות,34ׁשֹותה ארּבע ּומגּלח , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ימי  לספק - ראׁשֹונה ּתגלחת ׁשנים. עּׂשר ּכל ּבסֹוף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחת

מצרע 35צרעּתֹו ׁשל ספירֹו ימי לספק - ׁשנּיה ;36; ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
טמאתֹו לספק - טהרה 37ׁשליׁשית ּתגלחת - רביעית ;38. ְְְְְֳִִִִִִֵַַָָָֻ

קרּבנֹותיו „. זה מביא עׁשיר 39וכיצד היה אם ?40- ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
לאחרים  נכסיו עני 41ּכֹותב קרּבן ׁשהביא עׁשיר ׁשּמצרע ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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גילוח 19) איסור שאין באישים מדובר כאן מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור שהנזיר ואע"פ
ה"ט. להלן כמבואר בהם, לשניה.20)נוהג הראשונה תגלחתו בין סופר שהוא הימים שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת

הקודמים.21) נזרו ימי כל את טומאתו.22)וסתר תגלחת אחרי למנות שהתחיל טהור, סוף 23)נזיר עד לשהות ועליו
או  ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים שבעה עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה. השנה
שבעה  מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה השנה בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים חמשה
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא עוד כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו, ימים
בנזירותו  להזהר יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה בסוף לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
ומונה  הראשונה. השנה מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא

בסמוך. כמבואר לנזירותו, ושנה לטומאתו, ה"ד.24)שנה להלן ראה לקרבנותיו, וכבר 26)לנזירותו.25)ובנוגע
נזירותו". מימי לו עולים "אינם ספירו וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו שימי ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר

טבילת 27) לאחר מגלח טמא נזיר כי טומאתו, טהרתו,נזירות לאחר = טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני מגלח המצורע אבל

ס:). נזירותו.28)(נזיר וכו'.29)למנין ביין והותר הספיקות, מכל יצא ואז ס. ושער 30)שם הוא, טהור נזיר שמא
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה, טעון שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור נזיר

הי"ד. פ"ו, לעיל כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, מצורע 31)נזיר שנזיר הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
על  המוסבה פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו, עולים אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה
לקיש. וריש יוחנן רבי בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה "גידולו נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת
מצורע, ספק שבנזיר שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת

רבינו. לדברי המקור ומשם מספק, בהנאה אסור שערו הכל מת.32)דברי כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא  אז עד בגילוח.35)כי ואסור נזיר  והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל לגלח יכול שאינו
טומאתו,36) לספק היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

הבאות. שנים עשר כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וזו 37)וחלה לצרעתו היו תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
בגילוח  ואסור טהור נזיר הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו אחרי ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו,

למנין, עלו לא וספירו חלוטו שימי השנים, עשר שנה.כל שלשים גמר עד שוהה היה,38)ועלֿכרחו מת טמא שמא
ה"ב. לעיל מבואר הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו, היתה השלישית כאן 39)ותגלחתו להקדים ראוי

צרעתו, נגע כשנרפא טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור, ונזיר טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר
וכבש  לחטאת כבשה לאשם, כבש למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי וביום דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי
טמא  נזיר יֿכג), (שם לעולה ואחד לחטאת אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש מביא הוא דל ואם לעולה,
לעולה  כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר לאשם וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני או תורים שתי מביא:

יד). (שם, לשלמים ואיל הספק.40)לחטאת על באה שאינה בהמה, חטאת - עשיר מצורע עני,41)וקרבן שיהיה כדי
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם שבאה היא הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא ויוכל
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יצא  לא העֹוף 42- חּטאת מביא ּכ ואחר ועֹולת 43. ְְִֵַַַַַָָָָֹ
חּטאת 44ּבהמה  וכל ּוׁשליׁשית. ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבתגלחת ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

ספק  ׁשהיא מּפני ּתאכל, לא מהן ּבתגלחת 45עֹוף ּומביא . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ׁשהּוא טהֹור, נזיר קרּבן ְְְְִִִֵֶַָָָָרביעית

.46ׁשּבארנּו ְֵֶַ
הּתגלחֹות:‰. ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאות ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשלׁש

טמאתֹו לספק - ראׁשֹונה לספק 47חּטאת - ׁשנּיה ; ְְְְִִִִֵֵַָָָָֻ
ּתגלחת  לאחר אּלא קרּבנֹו מביא הּמצרע ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹצרעּתֹו,

ׁשאין 48ׁשנּיה  טמאתֹו. לספק - ׁשליׁשית חּטאת וכן ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
לנזרֹו עֹולה אחת מצרע 50ּולצרעּתֹו49ּתגלחת וׁשּמא , ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

והּׁשנּיה  הראׁשֹונה ׁשהּתגלחת היה, וּדאי מת ּוטמא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוּדאי
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגלחת 51לצרעּתֹו ׁשליׁשית ותגלחת , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ּבּׁשליׁשית  טמאה קרּבן להביא צרי ּולפיכ .52טמאה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֻֻ

.Â הּוא הראׁשֹונה על עּמהן, ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש
מחֹובתי  זֹו - אני טהֹור אם ואֹומר: טמא 53מתנה ואם , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

נדבה  היא הרי - ּבּׁשנּיה 54אני אֹומר הּוא וכן .55 ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָ
.56ּובּׁשליׁשית  ְִִַ

.Ê טהרה קרּבן ּומתנה 57ּומביא רביעית, 58ּבתגלחת ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָ
נדבה  ראׁשֹונה - הייתי טמא אם חֹובה 59ואֹומר: וזֹו ,60; ְְְִִִִֵֵָָָָָָ

מחלט  מצרע 61ואם חֹובת ראׁשֹונה - חֹובת 62הייתי וזֹו , ְְְְִִִִַַָָָָֹֻ
נדבה  האמצעּיֹות ּוׁשּתים מּטמאת 63נזירּות, טהֹור ואם ; ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻ

הראׁשֹו עֹולה - ּומצרע הייתי הּׁשנּיה,מת וכן חֹובה נה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
מצרע  לחֹובת נזירּות 64אחת לחֹובת ּוׁשליׁשית 65ואחת , ְְְְְְִִִַַַַַַָֹ

והּׁשאר  נדבה, טהרתי 66ּורביעית טמא 67קרּבן ואם ; ְְְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָ
ּוׁשנּיה  צרעת, חֹובת ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע ְְִִִִַַַָָָָָָֹהייתי

נדבה  טהרה 68ּוׁשליׁשית ּתגלחת קרּבן וזה ,69. ְְְְְֳִִִֶַַַָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתוספות 42) כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל והואֿהדין ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו אין ולפיכך
המצורע  שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו הזה הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל נה: נזיר
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות כאן מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום בה מביא

התגלחות.43) שלש בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך נזיר 44)יתבאר שמא עליה, לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות
ה"ו. להלן וכמבואר הוא, שמא 45)טהור כי להאכל, ראויה אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או לטומאתו

כמבואר  להשרף, ודינה גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל כהן ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי (ראה 46)בהל' הראשונה בתגלחת צפרים להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל

הצפרים  ואלו העזרה. בפנים הנעשים בקרבנות אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא שנישנו למרות ה"ב), לעיל
נחשבות נע  אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא ואסור מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר לעזרה, מחוץ שות

(רדב"ז). בחטאת.47)כקרבן וחייב הוא טמא נזיר אלא 48)שמא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה אין ולפיכך
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם כי טומאתו.49)לצרעתו, בביאורנו 50)לספק לעיל כמבואר

כו. ה"ב.51)אות ס.52)לעיל בנזיר זה הדמים.53)כל מן אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
נזיר,54) לחמי טעונים שהם שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה חטאתו אבל בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

על  גילח שאם ה"ב, פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה (תוספות נדבה באים כאלו שלמים ואין
יצא. בתגלחת 55)העולה טומאתי קרבן הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא אני טהור נזיר אם

הרביעית. בתגלחת אביא קרבנותי ושאר לחובתי, זו הרי טמא 56)הראשונה, נזיר הייתי ולא עתה, אני טהור נזיר שאם
שמאחר  ואע"פ המשנה). (מרכבת טהרתי נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי, היו הראשונות תגלחותי ושתי כלל,

(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך אין נזירותו, קרבנות ושלמים,57)יתר חטאת עולה הכולל
ה"ד. ואומר.58)כלעיל ומתנה התימנים: בהמה.59)בכת"י עולת מביא טמא נזיר ואין 60)שאין נזירותי. לטהרת

בת  שהקריב העולה שתי אומרים, נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש יש כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו
(כסףֿמשנה). לחובתו הרביעית וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות פירושו 61)תגלחותיו ראה מוחלט, מצורע

ה"ט. פ"ז, הקפיד 62)לעיל לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע "שאין ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ
כשרה, היא השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
(שבין  הספירה ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם "אבל ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן
הכפרה" עיקר היא והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי איסור משום -) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת

ולחםֿמשנה). הביא 63)(כסףֿמשנה שכבר נדבה, עולתו היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה שמא כי
בהמה. עולת מביא הטמא שאין נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה

סא.64) באות עולתו 65)כאמור הקריב אם זאת בכל ספירו, ימי של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות
(לחםֿמשנה). ה"ט פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה אע"פ לו, עלתה הכבשה 66)לנזירותו

לשלמים. והאיל קרבנותיו 67)לחטאת מביא שהנזיר נט:) (נזיר שנינו וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני
טמא 68)לחצאין. נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא שהשניה

בהמה. עולת וכבר 69)מביא לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית לצרעתו, הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
נמצאת  מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא לא שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו לעיל נתבאר
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע שמא בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו הראשונה

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר
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.Á והעֹולה האׁשם ּבתגלחת 70אבל לא מעּכבין אינן ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבצרעת  ולא נמצאת 71טמאה מצרע 72. הּוא אם אֹומר: ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֻ

העֹוף  וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ולא ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַַָָָֹוּדאי
חּטאתֹו ספק 73היא ׁשהיא מּפני ּתאכל ולא ועֹולת 74, , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

על  ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת מּקרּבן - ׁשעּמּה ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבהמה
ּבהמה 75הּבהמה  עֹולת הרי - הּוא מת טמא ואם . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָ

העֹוף 76נדבה  חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע אינֹו ואם . ְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ
נדבה  ּבהמה ועֹולת ׁשּנטמא, נזיר הביא 77קרּבן והרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבאחרֹונה  טהרה מצרע 78קרּבן ולא מת טמא אינֹו ואם . ְְְְְֲֳִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ
מחֹובת  היא הראׁשֹונה ּבּתגלחת ׁשהביא ּבהמה עֹולת -ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ספק  על ּבאה העֹוף וחּטאת לא 79ּתגלחת, והרי , ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹ
.80נאכלת  ֱֶֶֶ

.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

קטן  אּׁשה 81ּכׁשהיה מגּלח 82אֹו אינֹו - האיׁש אבל ; ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּמא 83מּספק  צרעת, ּתגלחת ולא טמאה ּתגלחת לא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

מצוה. ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מּקיף ונמצא הּוא ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹטהֹור
ּבלבד  טהרה ּתגלחת אּלא מגּלח אינֹו ׁשאין 84לפיכ . ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
למצוה  אּלא לעּכב, אּלּו ּתגלחֹות .85ארּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

.È?עֹוּׂשה הּוא ּכיצד - ּבספק ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר
ׁשּיטה  ּובּׁשביעי 86ר אחר ּבּׁשליׁשי מּזה ,87מּצרעּתֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָ

טמאה  ּתגלחת ּכּלּה88ּומגּלח נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל ,89, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻֻ
ׁשּנטמא, טמאה ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהרי

ּביין  וׁשֹותה טהרה קרּבן קרּבן 90ּומביא ׁשּיביא ּומאחר . ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבקדׁשים 91צרעת  .92אֹוכל ְִֵַַָָָ

.‡È ּבספק מצרע והיה וּדאי וטהר 93נטמא מּספק 94, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ
מגּלח  ּכ ואחר ׁשלמה, נזירּותֹו ימי מֹונה - ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָצרעּתֹו
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לח.70) אות לעיל ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא ואשמו 71)שנזיר עולתו "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי
אסורים  חטאתם, הקריבו שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל' וכן מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) (=של והאשם העולה אבל בקדשים. בכת"י 72)לאכול וכן קדומים, בדפוסים
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות: ההלכה. כאן מתחילה שאין 73)התימנים, ה"ה, לעיל נתבאר כבר

שהיא  זו חטאתו על רבינו נתכוון ולא סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
קרבן  ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח הרי למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו, לספק אלא לצרעתו,
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא עוד כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל כדי חטאתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך השניה השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
בראשונה  חטאתו יביא לא אם כי טהרתו, קרבן על תאחר" ב"בל לעבור יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

המשנה). (מרכבת תאחר" "בל על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל כלל.74)לא נטמא לא יביא 75)שמא לא שאם
קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא כלל, להתגלח יוכל לא נזירותו, מביא 76)קרבן טמא נזיר אין כי

לחובתו. בהמה עליה.77)עולת לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית חטאת 79)בתגלחת שחייב למת טמא שמא
מד.80)העוף. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל עונשין 81)כמבואר בר שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול

נדרים  בהל' כמבואר נדר, הי"ג.ונדרו פ"ב, ולעיל ה"ג ואינה 82)פי"א, הואיל הראש, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
הט"ו. פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת נז:).83)באיסור (נזיר ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש שהיא 84)כל

טהור. נזיר בתורת עלֿכלֿפנים, להתגלח וחייב מעכבתו,85)האחרונה, תגלחתו אין מצורע שאפילו נז: בנזיר כמבואר
אינו  שבגדול מזה, ומשמע וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן? השחתת עושה והלא שם: ששאלו
ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה, פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות כלל, זקנו (=מגלח) משחית

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו וטבילתו המצורע מצרעתו.86)"תגלחת עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא שהלכה צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
פי"א, פרה בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו, הוא טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן עליו

וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל עד 88)ה"ג: להתגלח לו ואסור נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
תגלחת  מגלח זה הרי ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו שנרפא וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים
חלוטו  (שימי לנזירותו יום עשרים עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו יז וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה
אם  ממהֿנפשך, מגלח הוא הרי לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו למנין עלו ולא סתרו לא וספירו
טומאה  תגלחת לגלח עליו מצוה הרי למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו שלמה הרי הוא, טהור נזיר

המשנה). (מרכבת לטהרתו השביעי טהרה.89)ביום שלשים 90)נזירות שהיא סתם, נזירות עליו קיבל שאם נמצא
ושלשים  צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין שותה זה הרי יום,

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), נזירות שישלים עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר תגלחת יום אחרי ה
ס:). (נזיר הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא עליו 91)טומאתו, שהזו ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום

פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי אינו 92)ביום מגופו, היוצאה טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
זו  הלכה כל שם). (נזיר מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא יטהר אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש ורבינו המשנה, מרכבת עלֿפי בוהק 93)נתפרשה ספק נגע, ספק
טהור. ונרפא.94)שהוא

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip 'k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּנגע  נזירּות 95ּתגלחת ּדֹוחה נגעֹו ספק ּתגלחת ׁשאין ;96. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ימים  ׁשבעת מֹונה ּכ מצרע 97ואחר ּתגלחת ׁשּבין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

קרּבנֹותיו  ּומביא ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהראׁשֹונה
ּוׁשביעי  ּבׁשליׁשי ּומּזה ּבּקדׁשים. ּכ98ואֹוכל ואחר . ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָ

מת  לטמאת אחרים ׁשבעה ּתגלחת 99מֹונה ּומגּלח , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֻ
נזירּותֹו מֹונה ּכ ואחר .101ּכּלּה100טמאה, ְְְִֶַַַָָֻֻ

.·È ׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם 102וכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּבּׁשליׁשי  ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו

ּתגלחת 103ּובּׁשביעי  והיא ּבּׁשביעי, ּוזקנֹו ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָֹ
ואֹוכל  ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא צרעת, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשנּיה

ׁשבעה  וסֹופר ואחר 104ּבקדׁשים, טמאה, ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ
ׁשלמה  נזירּות ימי סֹופר טהרה 105ּכ קרּבן ּומביא , ְְְְֳִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּביין  .106וׁשֹותה ְְִֶַ
.‚È ׁשבעה סֹופר הּטמאה 107לּמה ימי ׁשבעת ׁשאין ? ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ׁשל  ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין ספירה ימי ּבׁשבעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָעֹולין
.108מצרע  ְָֹ

.„È אם אֹו וכ ּכ אעּׂשה אם נזיר הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָהאֹומר:
ּכזֹו ּונזירּות רׁשע. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא אעּׂשה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

היא  רׁשעים קדּׁשה 109מּנדרי ּדר לה' הּנֹודר אבל .110 ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
על  אלהיו נזר נאמר: זה ועל ּומׁשּבח, נאה זה הרי -ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

לה' הּוא קדׁש ּכנביא,111ראׁשֹו, הּכתּוב ּוׁשקלֹו . ְְִַַָָָָֹ
מּבניכם  ואקים ּומּבחּוריכם (ׁשּנאמר): לנביאים ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
.112לנזרים  ְִִִ

דׁשמּיא ּבסּיעּתא נזירּות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָסליקֹו

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון א) ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ערכי ּדין ב) אדם. ערכי דין וזהּו ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין ה) ּׂשדֹות. ערכי ּדין ד) בּתים. ערכי ּדין ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָבהמה.
חרם. יּגאל ׁשּלא ז) חרם. יּמכר ׁשּלא ו) נכסיו. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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משלח 95) אינו ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח מת לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר
שנטמא  ונזיר מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב, מקדש ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו
רבינו). דברי בהבנת המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור

בתגלחת 96) או מיד, טומאה בתגלחת אלא מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו", על יעבור לא "תער בה: שנאמר
המשנה). (מרכבת יום שלשים לאחר מצרעתו.97)רשות להטהר ראשונה 98)כדי תגלחת שבין הימים שבעת באלה

פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים אין מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא שיוכל כדי לשניה,
יזו  אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר, ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים ובדפוסים

כאמור. ובשביעי, בשלישי הי"ג.99)עליו בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול מצרעתו נטהר שכבר אחרי
טהרה.100) נזירות עליו חלה מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח שהיא 101)אחרי נזירות סתם נזר שאם נמצא,

שבעים  אחר עד יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים אוכל מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים
לטומאת  ימים שבעה ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו, ימי שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה
כפירוש  ולא ס:) (נזיר וארבעה שבעים הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים עליהם הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת,

שם. ותוספות מנגעו.102)רש"י בביאורנו 103)שירפא לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב שיוכל כדי מת, לטומאת
פו. הי"ג.104)אות בסמוך כמבואר טומאתו, לימי לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין טהרה 105)לטומאתו, נזירות

הי"ב. פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו לאחר 106)החלה למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא
נזירות  דין לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים בת שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
טומאת  טמא שהוא עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה

המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר ואינו קרבן, שום עליו מקריבים אין ימי 107)מצורע, שבעת
ושנה? הזה וגם לתגלחתו ימים שבעה ספר שכבר אחרי (=טבילת 108)טומאה, מים ביאת לפני היא מצורע שתגלחת

ו, (במדבר בו כתוב למת, שנטמא ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו כל "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו),
עלֿכרחו  לטומאתו, עולה צרעתו תגלחת ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט)
ולעיל  לט: בנזיר כמבואר לתגלחת, הראוי שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד אחרים, ימים שבעת מונה

(לחםֿמשנה). ה"א הל'109)פ"ו, לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו לכונן ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדר 110)נדרים בהל' כמבואר יצרו, לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה שם.כגון ובביאורנו ים

נזיר 111) יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל, ירבו "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי ט: נדרים
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה, אמר יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'". להזיר

וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר שם:112)בו: לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו

קדושים". שתהיו כדי אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם
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.Á והעֹולה האׁשם ּבתגלחת 70אבל לא מעּכבין אינן ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבצרעת  ולא נמצאת 71טמאה מצרע 72. הּוא אם אֹומר: ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֻ

העֹוף  וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ּבמת נטמא ולא ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַַָָָֹוּדאי
חּטאתֹו ספק 73היא ׁשהיא מּפני ּתאכל ולא ועֹולת 74, , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

על  ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ּתגלחת מּקרּבן - ׁשעּמּה ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבהמה
ּבהמה 75הּבהמה  עֹולת הרי - הּוא מת טמא ואם . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָ

העֹוף 76נדבה  חּטאת - הּוא מת ּוטמא מצרע אינֹו ואם . ְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ
נדבה  ּבהמה ועֹולת ׁשּנטמא, נזיר הביא 77קרּבן והרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבאחרֹונה  טהרה מצרע 78קרּבן ולא מת טמא אינֹו ואם . ְְְְְֲֳִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ
מחֹובת  היא הראׁשֹונה ּבּתגלחת ׁשהביא ּבהמה עֹולת -ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ספק  על ּבאה העֹוף וחּטאת לא 79ּתגלחת, והרי , ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹ
.80נאכלת  ֱֶֶֶ

.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

קטן  אּׁשה 81ּכׁשהיה מגּלח 82אֹו אינֹו - האיׁש אבל ; ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּמא 83מּספק  צרעת, ּתגלחת ולא טמאה ּתגלחת לא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

מצוה. ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת מּקיף ונמצא הּוא ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹטהֹור
ּבלבד  טהרה ּתגלחת אּלא מגּלח אינֹו ׁשאין 84לפיכ . ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
למצוה  אּלא לעּכב, אּלּו ּתגלחֹות .85ארּבע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

.È?עֹוּׂשה הּוא ּכיצד - ּבספק ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר
ׁשּיטה  ּובּׁשביעי 86ר אחר ּבּׁשליׁשי מּזה ,87מּצרעּתֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָ

טמאה  ּתגלחת ּכּלּה88ּומגּלח נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל ,89, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֻֻ
ׁשּנטמא, טמאה ּבספק הראׁשֹונים הּימים נפלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהרי

ּביין  וׁשֹותה טהרה קרּבן קרּבן 90ּומביא ׁשּיביא ּומאחר . ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבקדׁשים 91צרעת  .92אֹוכל ְִֵַַָָָ

.‡È ּבספק מצרע והיה וּדאי וטהר 93נטמא מּספק 94, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ
מגּלח  ּכ ואחר ׁשלמה, נזירּותֹו ימי מֹונה - ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָצרעּתֹו
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לח.70) אות לעיל ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא ואשמו 71)שנזיר עולתו "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי
אסורים  חטאתם, הקריבו שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל' וכן מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) (=של והאשם העולה אבל בקדשים. בכת"י 72)לאכול וכן קדומים, בדפוסים
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות: ההלכה. כאן מתחילה שאין 73)התימנים, ה"ה, לעיל נתבאר כבר

שהיא  זו חטאתו על רבינו נתכוון ולא סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
קרבן  ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח הרי למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו, לספק אלא לצרעתו,
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא עוד כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל כדי חטאתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך השניה השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
בראשונה  חטאתו יביא לא אם כי טהרתו, קרבן על תאחר" ב"בל לעבור יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

המשנה). (מרכבת תאחר" "בל על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל כלל.74)לא נטמא לא יביא 75)שמא לא שאם
קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא כלל, להתגלח יוכל לא נזירותו, מביא 76)קרבן טמא נזיר אין כי

לחובתו. בהמה עליה.77)עולת לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית חטאת 79)בתגלחת שחייב למת טמא שמא
מד.80)העוף. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל עונשין 81)כמבואר בר שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול

נדרים  בהל' כמבואר נדר, הי"ג.ונדרו פ"ב, ולעיל ה"ג ואינה 82)פי"א, הואיל הראש, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
הט"ו. פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת נז:).83)באיסור (נזיר ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש שהיא 84)כל

טהור. נזיר בתורת עלֿכלֿפנים, להתגלח וחייב מעכבתו,85)האחרונה, תגלחתו אין מצורע שאפילו נז: בנזיר כמבואר
אינו  שבגדול מזה, ומשמע וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן? השחתת עושה והלא שם: ששאלו
ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה, פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות כלל, זקנו (=מגלח) משחית

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו וטבילתו המצורע מצרעתו.86)"תגלחת עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא שהלכה צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
פי"א, פרה בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו, הוא טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן עליו

וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל עד 88)ה"ג: להתגלח לו ואסור נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
תגלחת  מגלח זה הרי ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו שנרפא וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים
חלוטו  (שימי לנזירותו יום עשרים עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו יז וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה
אם  ממהֿנפשך, מגלח הוא הרי לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו למנין עלו ולא סתרו לא וספירו
טומאה  תגלחת לגלח עליו מצוה הרי למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו שלמה הרי הוא, טהור נזיר

המשנה). (מרכבת לטהרתו השביעי טהרה.89)ביום שלשים 90)נזירות שהיא סתם, נזירות עליו קיבל שאם נמצא
ושלשים  צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין שותה זה הרי יום,

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), נזירות שישלים עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר תגלחת יום אחרי ה
ס:). (נזיר הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא עליו 91)טומאתו, שהזו ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום

פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי אינו 92)ביום מגופו, היוצאה טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
זו  הלכה כל שם). (נזיר מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא יטהר אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש ורבינו המשנה, מרכבת עלֿפי בוהק 93)נתפרשה ספק נגע, ספק
טהור. ונרפא.94)שהוא
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הּנגע  נזירּות 95ּתגלחת ּדֹוחה נגעֹו ספק ּתגלחת ׁשאין ;96. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ימים  ׁשבעת מֹונה ּכ מצרע 97ואחר ּתגלחת ׁשּבין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

קרּבנֹותיו  ּומביא ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהראׁשֹונה
ּוׁשביעי  ּבׁשליׁשי ּומּזה ּבּקדׁשים. ּכ98ואֹוכל ואחר . ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָ

מת  לטמאת אחרים ׁשבעה ּתגלחת 99מֹונה ּומגּלח , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֻ
נזירּותֹו מֹונה ּכ ואחר .101ּכּלּה100טמאה, ְְְִֶַַַָָֻֻ

.·È ׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם 102וכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּבּׁשליׁשי  ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו

ּתגלחת 103ּובּׁשביעי  והיא ּבּׁשביעי, ּוזקנֹו ראׁשֹו ּומגּלח , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָֹ
ואֹוכל  ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא צרעת, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשנּיה

ׁשבעה  וסֹופר ואחר 104ּבקדׁשים, טמאה, ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ
ׁשלמה  נזירּות ימי סֹופר טהרה 105ּכ קרּבן ּומביא , ְְְְֳִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּביין  .106וׁשֹותה ְְִֶַ
.‚È ׁשבעה סֹופר הּטמאה 107לּמה ימי ׁשבעת ׁשאין ? ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ׁשל  ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין ספירה ימי ּבׁשבעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָעֹולין
.108מצרע  ְָֹ

.„È אם אֹו וכ ּכ אעּׂשה אם נזיר הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָהאֹומר:
ּכזֹו ּונזירּות רׁשע. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא אעּׂשה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

היא  רׁשעים קדּׁשה 109מּנדרי ּדר לה' הּנֹודר אבל .110 ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
על  אלהיו נזר נאמר: זה ועל ּומׁשּבח, נאה זה הרי -ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

לה' הּוא קדׁש ּכנביא,111ראׁשֹו, הּכתּוב ּוׁשקלֹו . ְְִַַָָָָֹ
מּבניכם  ואקים ּומּבחּוריכם (ׁשּנאמר): לנביאים ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
.112לנזרים  ְִִִ

דׁשמּיא ּבסּיעּתא נזירּות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָסליקֹו

-d̀ltdxtq
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מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון א) ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
ערכי ּדין ב) אדם. ערכי דין וזהּו ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמפרׁש
ּדין ה) ּׂשדֹות. ערכי ּדין ד) בּתים. ערכי ּדין ג) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָבהמה.
חרם. יּגאל ׁשּלא ז) חרם. יּמכר ׁשּלא ו) נכסיו. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחרים

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משלח 95) אינו ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח מת לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר
שנטמא  ונזיר מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב, מקדש ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו
רבינו). דברי בהבנת המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור

בתגלחת 96) או מיד, טומאה בתגלחת אלא מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו", על יעבור לא "תער בה: שנאמר
המשנה). (מרכבת יום שלשים לאחר מצרעתו.97)רשות להטהר ראשונה 98)כדי תגלחת שבין הימים שבעת באלה

פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים אין מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא שיוכל כדי לשניה,
יזו  אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר, ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים ובדפוסים

כאמור. ובשביעי, בשלישי הי"ג.99)עליו בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול מצרעתו נטהר שכבר אחרי
טהרה.100) נזירות עליו חלה מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח שהיא 101)אחרי נזירות סתם נזר שאם נמצא,

שבעים  אחר עד יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים אוכל מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים
לטומאת  ימים שבעה ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו, ימי שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה
כפירוש  ולא ס:) (נזיר וארבעה שבעים הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים עליהם הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת,

שם. ותוספות מנגעו.102)רש"י בביאורנו 103)שירפא לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב שיוכל כדי מת, לטומאת
פו. הי"ג.104)אות בסמוך כמבואר טומאתו, לימי לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין טהרה 105)לטומאתו, נזירות

הי"ב. פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו לאחר 106)החלה למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא
נזירות  דין לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים בת שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
טומאת  טמא שהוא עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה

המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר ואינו קרבן, שום עליו מקריבים אין ימי 107)מצורע, שבעת
ושנה? הזה וגם לתגלחתו ימים שבעה ספר שכבר אחרי (=טבילת 108)טומאה, מים ביאת לפני היא מצורע שתגלחת

ו, (במדבר בו כתוב למת, שנטמא ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו כל "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו),
עלֿכרחו  לטומאתו, עולה צרעתו תגלחת ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט)
ולעיל  לט: בנזיר כמבואר לתגלחת, הראוי שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד אחרים, ימים שבעת מונה

(לחםֿמשנה). ה"א הל'109)פ"ו, לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו לכונן ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדר 110)נדרים בהל' כמבואר יצרו, לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה שם.כגון ובביאורנו ים

נזיר 111) יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל, ירבו "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי ט: נדרים
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה, אמר יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'". להזיר

וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר שם:112)בו: לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו

קדושים". שתהיו כדי אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
איׁש‡. ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

עליהן  חּיבין לפיכ לה'. נפׁשת ּבערּכ נדר יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
ּככל  ּומּׁשּום לׁשּלמֹו, תאחר ולא ּדברֹו יחל לא ְְְְְְִִֵֵַַַָָֹֹמּׁשּום

יעּׂשה. מּפיו ֲִִֵֶַַֹהּיצא
ּבּתֹורה.·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין ּבדיני לדּון עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

אֹו עלי', זה ער' האֹומר אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד
והּוא  .הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער'ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יתר. ולא פחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב ְֵֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר
יֹום ‚. ׁשלׁשים ּבן הּנער היה אם ?הער הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָוכּמה

- עלי' זה ער' עליו והאֹומר ,ער לֹו אין - ּפחֹות ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
היה  ּכלּום. חּיב ואינֹו עלי', זה ּכלי ער' ּכאֹומר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּוׁש אחד ערמּבן - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום לׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּׁשּנכנס  ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ׁשקלים, חמּׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּזכר
ער - עּׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד אחד יֹום ׁשׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבׁשנת
מּׁשּיּכנס  ׁשקלים. עּׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עּׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּזכר
ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד יֹום ועּׂשרים אחת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַּבׁשנת
ׁשקלים. ׁשלׁשים והּנקבה ׁשקלים, חמּׁשים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָהּזכר
אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָּומּׁשּיּכנס
ׁשקלים, עּׂשר חמּׁשה הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָחיה

ׁשקלים. עּׂשרה ְְְֲִֵַָָָָוהּנקבה
וכל „. הּלדה. מּיֹום לעת מעת - האּלּו הּׁשנים ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכל

מאֹות  ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש. ּבׁשקל - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹהּׁשקלים
ועּׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור. מּכסף ּׂשעֹורה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָועּׂשרים

ׁשקלים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו סלע, ְְְְְִִֵֶֶַַָאֹותֹו
קצבה ‰. ׁשּלא ;ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמטּום

,לפיכ וּדאית. לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ער ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתֹורה
ׁשהעריכֹו אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֻטמטּום

ּכלּום. חּיב אינֹו - ְֵֵַַָאחר
.Â.מערי אינֹו אבל ,נער - ּומזלֹות ּכֹוכבים ֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָהעֹובד

ער אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ער ׁשאמר: ויּׂשראל ּכלּום; אמר לא - עלי זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל
העֹובד  ּפלֹוני ער אֹו עלי, זה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעֹובד
ּכֹוכבים  העֹובד ׁשני לפי נֹותן - עלי ּומזלֹות ְְִִִֵֵֵַַָָָָָּכֹוכבים
- הּׁשֹוטה ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומזלֹות

ׁשניו. לפי ונֹותן ְְִֵַָָָחּיב,
.Ê ויהיה יּפדה ואם יּׂשראל. ּכׁשאר ,ועֹור נער - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהעבד

ׁשּנדר. ער יּתן - ִֵֵֶֶַָלֹו
.Áהּי את הּמערי את אחד הּמערי ואחד הּבריא, פה ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

סּומא  אֹו ׁשחין מּכה הּנער היה אפּלּו החֹולה. ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּכעּור

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשניו לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש גּדם ְְְִִֵֵֵֶָָָָאֹו
ַָּבּתֹורה.

.Ëאֹו עלי, ּדמי האֹומר: ּכיצד? ּכערכין. אינן ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדמים
ּפלֹוני  אֹותֹו היה אפּלּו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדמי
ּכֹוכבים  עֹובד אֹו ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום אֹו יֹומֹו ּבן ְְְְִִֵֶַָָָֻקטן
הּוא  ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ּׁשהּוא מה נֹותן - ְִִֵֶֶֶֶַַָָָּומזלֹות

ּבּׁשּוק. הּנמּכר ְִֶֶַַָעבד
.È.הּבית לבדק סתמן הּכל - והּדמים ּכּלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהערכים

ּבדק  לקדׁשי מּוכנת ּבּמקּדׁש ׁשהיתה לּלׁשּכה הּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹויּפלּו
ִַַהּבית.

.‡È ּדמי אֹו עלי, ּדמי ׁשאמר: ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִֵֵֶַַַַָָָָָעֹובד
ׁשאין  לּלׁשּכה, נֹופל ואינֹו נדרֹו. ּכפי נֹותן - עלי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּפלֹוני
לחּזק  נדר אֹו נדבה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקּבלין
ולנּו לכם לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים; ּבדק אֹו הּבית ּבדק ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת
וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין ולכם ונאמר: וגֹומר; ּבית ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבנֹות

ִִָָּבירּוׁשלים.
.·È על ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד יּבדק ּבהן? ּיעּׂשה ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומה

ּבית  יֹוציאּוהּו - יּׂשראל ּדעת על נדר אם נדר. מי ְִִִִֵֵַַַַַַַָָָּדעת
ירּוׁשלים; ּובדק הּבית מּבדק חּוץ להם ׁשּיראה ּבמה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדין

יּגנזּו. - נדרּתי לּׁשמים אמר: ְְִִִִֵַַַַָָָָואם
.‚È ורב הֹואיל דמים. ולא ער לא לֹו אין - ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹהּגֹוסס

ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי למיתה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָהּגֹוססין
והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו יּׂשראל ׁשל ּדין ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבבית
ׁשאמר  אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר אֹו עצמֹו, ׁשהערי אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר
הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו - עלי' זה 'ּדמי ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר
חרם  ּכל נאמר: זה ועל דמים. ולא ער לֹו אין ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּמת
ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה. לא האדם מן יחרם ְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹאׁשר

ּכמת. הּוא הרי ְֲֵֵֶָאּלא
.„Èאֹו ּדמיהם נדר אֹו אחרים ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה

מּנכסיו. הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִִֵַַַָָָֹהּזיק
.ÂË.יּׂשראל ּכׁשאר ונערכין מעריכין - ּולוּיים ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָֹּכהנים

חּיב  - ּדמים נדר אֹו והערי נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוקטן
נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימים, נדריו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלׁשּלם;

.ÊË ולא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עּׂשרים ּבן ּכיצד? .הּמערי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשני
לבן  ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן - עלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערּכ
ּכל  וכן עּׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי ערּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹעּׂשרים:

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊÈ ּכׁשאר ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא הּמערי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָוצרי

ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ונׁשאלין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּנדרים.
והקּדׁשֹות. נדרים ׁשאר על ְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּנׁשאלין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמים 1) שבין ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה, הכתוב השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי
או  עלי ערכי האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד דינו נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין,

היורשים. של דינם מה בדין, שעמד לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈ אחד ּכל ּכּלן, ער נֹותן - עלי אּלּו ער ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהאֹומר:
ער ּכּלם ידי על נֹותן - עני היה ואם ׁשניו. לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻואחד
עׁשיר. ער ּכּלן ידי על נֹותן - עׁשיר היה ואם עני. ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחד

.ËÈ אם וכן עלי, ערּכי ואמר: וחזר עלי, ערּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אמר: ואחת. אחת ּכל על חּיב - ּפעמים ּכּמה אפּלּו ְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָאמר
ארּבעה, אמר אם וכן ערכין. ׁשני נֹותן - עלי ערכי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָׁשני

ׁשּנדר. ּכּמנין נֹותן - אלף ְֲִִֵֶֶֶַַָָאפּלּו
.Îער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,ער עלי הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:

ׁשקלים. ׁשלׁשת ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן - ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָסתם
.‡Î- ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי, ערּכי פא: ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר

הּכהן  לפני והעמידֹו ׁשּנאמר: לּתן; חּיבין הּיֹורׁשין ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאין
הּיֹורׁשין. יּתנּו - ומת ּבּדין עמד הּכהן. אתֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹוהערי

.·Î ּומת ּבּדין ׁשעמד ּפי על אף עלי, ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
אין  - יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו דמיו ׁשיקּצצּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם
- מת ּכ ואחר דמיו קצבּו ואם לּתן. חּיבין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּיֹורׁשין

הּיֹורׁשין. ְְִִַיּתנּו
.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשערכין לדמים? ערכין ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּומה

ּומת  עלי, ּפלֹוני ער האֹומר: וכן קצּובין. אינן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהּדמים
חּיבין  - ּבּדין הּנער ׁשעמד אחר והּנער ְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהעֹור
ּפי  על אף ּבּדין, ׁשעמד קדם הּנער מת לּתן. ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּיֹורׁשין
והּנער למת, ער ׁשאין ּפטּור; זה הרי - קּים ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמערי
ּבּדין, ועמד עלי, ּפלֹוני ּדמי אמר: ּבּדין. עמידה ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָצרי
ּדמים  ׁשאין ּפטּור; זה הרי - דמיו ׁשּיקצצּו קדם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּומת

ִֵַלּמתים.

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אֹו‡. עלי, רגלי אֹו עיני ער אֹו ידי ער ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר:

זה  יד ער ּכלּום 2ׁשאמר: אמר לא - עלי עינֹו ער3אֹו . ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עלי  ּכבדֹו אֹו ּפלֹוני ׁשל לּבֹו ער אֹו עלי, ּכבדי אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלּבי

ּכּלֹו ער נֹותן ימּות,4- החי מן יּנטל ׁשאם איבר ּכל וכן . ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּכּלֹו. ער נֹותן - עלי ערּכֹו אמר ְִֵֵֶֶַַָָֻאם

חציי ·. ער ערּכֹו. חצי נֹותן - עלי ערּכי חצי 5אמר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ויחיה  חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו; ער נֹותן - .6עלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

ׁשמין ‚. - עלי ּפלֹוני יד ּדמי אֹו עלי, ידי ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:
ונֹותן  יד ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּביד ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותֹו

ׁשוה 7להקּדׁש [יהיה] - ּכּלֹו הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
לבעליו  זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ יּמכר ואם ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָָחמּׁשים;

ּכלּום  ּבּה לּלֹוקח יהיה זה 8ולא נמצא ארּבעים. ׁשוה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עּׂשרה  להקּדׁש לׁשּלם ּבזה.9יתחּיב ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשל „. ראׁשֹו ּדמי אֹו עלי, ּכבדי אֹו ראׁשי ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹהאֹומר:
האֹומר: וכן ּכּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו לּבֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֻּפלֹוני
דמי  חצי האֹומר: אבל כּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי חציי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּדמי

נֹותן  - דמיו.עלי חצי ֲִֵַָָָ
נֹותן ‰. - עלי ּפלֹוני מׁשקל אֹו עלי, מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהאֹומר:

ׁשּפרׁש. ּכמֹו זהב, - זהב אם ּכסף, - ּכסף אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמׁשקלֹו.
ראּויה  היא ּכּמה רֹואין - עלי רגלי אֹו ידי מׁשקל ְְְִִִִִַַַַַָָָָָאמר:

ׁשּפרׁש ממֹון ונֹותן לענין 10לׁשקל הּיד היא היכן עד . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
האּציל  עד הארכּבה 11זה? עד והרגל? ׁשּבנדרים 12. לפי . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

אדם  ּבני לׁשֹון אחר .13הֹולכין ְְְִֵַַָָ
.Â ׁשרביט נֹותן - זהב אֹו ּכסף עלי קֹומתי 14האֹומר: ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

נכּפף  מלא 15ׁשאינֹו אמר: ׁשּפרׁש. מּמין קֹומתֹו מלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּנכּפף  ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי ׁשּפרׁש.16קֹומתי מּמין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Ê היה אם מין, זה מאי ּפרׁש ולא עלי, מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
ונתּכּון  ּביֹותר זהב.17עׁשיר מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ולא  קֹומתי, אֹו רגלי אֹו ידי מׁשקל ּבאֹומר: הּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹוהּוא
ּבעׁשירּות  מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין זה מאי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֻּפרׁש
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולא 1) עלי משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה, בו שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק
לקדשי  הבית בדק מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים ולשכת חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש

להיפך. או זה.2)מזבח אדם כולו 3)של ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך" שנאמר ד. שם מפורש והטעם
אברים. ערך נותן ואינו נותן תלה 4)הוא נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה שהנשמה אברים הם אלה כל

ב"נפש". גופי.5)הכתוב כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה האדם 7)ואין שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אינם - שנותיו לפי ראשון.8)ולא לרבו אלא שני לרבו מלאכה בה יעשה "אומד 9)שלא אותו שמין אין אבל

אותו  שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו בשתי שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר נזקין", של
לפ  ידו, נקטעה לא הרי עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, כאמור אלא אלא אותו שמין אין יכך,

משקל 10)לעיל. לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול כן ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי  ימלא אומרים ואין
וגידים. ועצמות בשר כמשקל והירך.12)מרפק.11)מים השוק שבין הרגל פרק אחרים 13)הברך, בעניינים אבל

והזרוע. היד כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד שהיא 15)מקל.14)אין כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מעצמה גובה 16)ניצבת למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא מלוא, תיבת: והוסיף הואיל

כראוי. ולפרשה יתירה לשון בכל  לדייק שעלינו לעובי. ולא לפיכך 17)קומתו "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
אלא  להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע עצמו הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף סובר
את  לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה נתכוון לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת אופיו
לכך  כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו שדקדק וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם דעתו,



קלז oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip 'k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
איׁש‡. ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

עליהן  חּיבין לפיכ לה'. נפׁשת ּבערּכ נדר יפלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכי
ּככל  ּומּׁשּום לׁשּלמֹו, תאחר ולא ּדברֹו יחל לא ְְְְְְִִֵֵַַַָָֹֹמּׁשּום

יעּׂשה. מּפיו ֲִִֵֶַַֹהּיצא
ּבּתֹורה.·. מפרׁש ּכאׁשר ערכין ּבדיני לדּון עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

אֹו עלי', זה ער' האֹומר אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד
והּוא  .הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ּפלֹוני ער'ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יתר. ולא פחֹות לא ׁשּבּתֹורה, הּקצּוב ְֵֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר
יֹום ‚. ׁשלׁשים ּבן הּנער היה אם ?הער הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָוכּמה

- עלי' זה ער' עליו והאֹומר ,ער לֹו אין - ּפחֹות ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
היה  ּכלּום. חּיב ואינֹו עלי', זה ּכלי ער' ּכאֹומר זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּוׁש אחד ערמּבן - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום לׁשים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּׁשּנכנס  ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ׁשקלים, חמּׁשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּזכר
ער - עּׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד אחד יֹום ׁשׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבׁשנת
מּׁשּיּכנס  ׁשקלים. עּׂשרה והּנקבה ׁשקלים, עּׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּזכר
ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד יֹום ועּׂשרים אחת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַּבׁשנת
ׁשקלים. ׁשלׁשים והּנקבה ׁשקלים, חמּׁשים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָהּזכר
אפּלּו מֹותֹו, יֹום עד יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָּומּׁשּיּכנס
ׁשקלים, עּׂשר חמּׁשה הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָחיה

ׁשקלים. עּׂשרה ְְְֲִֵַָָָָוהּנקבה
וכל „. הּלדה. מּיֹום לעת מעת - האּלּו הּׁשנים ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכל

מאֹות  ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש. ּבׁשקל - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹהּׁשקלים
ועּׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור. מּכסף ּׂשעֹורה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָועּׂשרים

ׁשקלים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו סלע, ְְְְְִִֵֶֶַַָאֹותֹו
קצבה ‰. ׁשּלא ;ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמטּום

,לפיכ וּדאית. לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ער ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתֹורה
ׁשהעריכֹו אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֻטמטּום

ּכלּום. חּיב אינֹו - ְֵֵַַָאחר
.Â.מערי אינֹו אבל ,נער - ּומזלֹות ּכֹוכבים ֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָהעֹובד

ער אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ער ׁשאמר: ויּׂשראל ּכלּום; אמר לא - עלי זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיּׂשראל
העֹובד  ּפלֹוני ער אֹו עלי, זה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעֹובד
ּכֹוכבים  העֹובד ׁשני לפי נֹותן - עלי ּומזלֹות ְְִִִֵֵֵַַָָָָָּכֹוכבים
- הּׁשֹוטה ואת החרׁש את הּמערי וכן .הּנער ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומזלֹות

ׁשניו. לפי ונֹותן ְְִֵַָָָחּיב,
.Ê ויהיה יּפדה ואם יּׂשראל. ּכׁשאר ,ועֹור נער - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהעבד

ׁשּנדר. ער יּתן - ִֵֵֶֶַָלֹו
.Áהּי את הּמערי את אחד הּמערי ואחד הּבריא, פה ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

סּומא  אֹו ׁשחין מּכה הּנער היה אפּלּו החֹולה. ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּכעּור

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשניו לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש גּדם ְְְִִֵֵֵֶָָָָאֹו
ַָּבּתֹורה.

.Ëאֹו עלי, ּדמי האֹומר: ּכיצד? ּכערכין. אינן ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדמים
ּפלֹוני  אֹותֹו היה אפּלּו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, זה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּדמי
ּכֹוכבים  עֹובד אֹו ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום אֹו יֹומֹו ּבן ְְְְִִֵֶַָָָֻקטן
הּוא  ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ּׁשהּוא מה נֹותן - ְִִֵֶֶֶֶַַָָָּומזלֹות

ּבּׁשּוק. הּנמּכר ְִֶֶַַָעבד
.È.הּבית לבדק סתמן הּכל - והּדמים ּכּלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהערכים

ּבדק  לקדׁשי מּוכנת ּבּמקּדׁש ׁשהיתה לּלׁשּכה הּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹויּפלּו
ִַַהּבית.

.‡È ּדמי אֹו עלי, ּדמי ׁשאמר: ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִֵֵֶַַַַָָָָָעֹובד
ׁשאין  לּלׁשּכה, נֹופל ואינֹו נדרֹו. ּכפי נֹותן - עלי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּפלֹוני
לחּזק  נדר אֹו נדבה ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקּבלין
ולנּו לכם לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים; ּבדק אֹו הּבית ּבדק ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת
וזּכרֹון  ּוצדקה חלק אין ולכם ונאמר: וגֹומר; ּבית ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבנֹות

ִִָָּבירּוׁשלים.
.·È על ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד יּבדק ּבהן? ּיעּׂשה ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומה

ּבית  יֹוציאּוהּו - יּׂשראל ּדעת על נדר אם נדר. מי ְִִִִֵֵַַַַַַַָָָּדעת
ירּוׁשלים; ּובדק הּבית מּבדק חּוץ להם ׁשּיראה ּבמה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדין

יּגנזּו. - נדרּתי לּׁשמים אמר: ְְִִִִֵַַַַָָָָואם
.‚È ורב הֹואיל דמים. ולא ער לא לֹו אין - ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹהּגֹוסס

ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי למיתה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָהּגֹוססין
והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו יּׂשראל ׁשל ּדין ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבבית
ׁשאמר  אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר אֹו עצמֹו, ׁשהערי אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר
הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו - עלי' זה 'ּדמי ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר
חרם  ּכל נאמר: זה ועל דמים. ולא ער לֹו אין ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּמת
ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה. לא האדם מן יחרם ְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹאׁשר

ּכמת. הּוא הרי ְֲֵֵֶָאּלא
.„Èאֹו ּדמיהם נדר אֹו אחרים ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה

מּנכסיו. הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִִֵַַַָָָֹהּזיק
.ÂË.יּׂשראל ּכׁשאר ונערכין מעריכין - ּולוּיים ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָֹּכהנים

חּיב  - ּדמים נדר אֹו והערי נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוקטן
נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימים, נדריו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלׁשּלם;

.ÊË ולא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עּׂשרים ּבן ּכיצד? .הּמערי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשני
לבן  ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן - עלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערּכ
ּכל  וכן עּׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי ערּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹעּׂשרים:

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊÈ ּכׁשאר ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא הּמערי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָוצרי

ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ונׁשאלין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּנדרים.
והקּדׁשֹות. נדרים ׁשאר על ְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשּנׁשאלין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמים 1) שבין ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה, הכתוב השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי
או  עלי ערכי האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד דינו נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין,

היורשים. של דינם מה בדין, שעמד לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈ אחד ּכל ּכּלן, ער נֹותן - עלי אּלּו ער ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהאֹומר:
ער ּכּלם ידי על נֹותן - עני היה ואם ׁשניו. לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻואחד
עׁשיר. ער ּכּלן ידי על נֹותן - עׁשיר היה ואם עני. ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחד

.ËÈ אם וכן עלי, ערּכי ואמר: וחזר עלי, ערּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אמר: ואחת. אחת ּכל על חּיב - ּפעמים ּכּמה אפּלּו ְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָאמר
ארּבעה, אמר אם וכן ערכין. ׁשני נֹותן - עלי ערכי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָׁשני

ׁשּנדר. ּכּמנין נֹותן - אלף ְֲִִֵֶֶֶַַָָאפּלּו
.Îער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,ער עלי הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאמר:

ׁשקלים. ׁשלׁשת ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן - ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָסתם
.‡Î- ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי, ערּכי פא: ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר

הּכהן  לפני והעמידֹו ׁשּנאמר: לּתן; חּיבין הּיֹורׁשין ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאין
הּיֹורׁשין. יּתנּו - ומת ּבּדין עמד הּכהן. אתֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹוהערי

.·Î ּומת ּבּדין ׁשעמד ּפי על אף עלי, ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
אין  - יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו דמיו ׁשיקּצצּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם
- מת ּכ ואחר דמיו קצבּו ואם לּתן. חּיבין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּיֹורׁשין

הּיֹורׁשין. ְְִִַיּתנּו
.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשערכין לדמים? ערכין ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּומה

ּומת  עלי, ּפלֹוני ער האֹומר: וכן קצּובין. אינן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהּדמים
חּיבין  - ּבּדין הּנער ׁשעמד אחר והּנער ְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהעֹור
ּפי  על אף ּבּדין, ׁשעמד קדם הּנער מת לּתן. ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּיֹורׁשין
והּנער למת, ער ׁשאין ּפטּור; זה הרי - קּים ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמערי
ּבּדין, ועמד עלי, ּפלֹוני ּדמי אמר: ּבּדין. עמידה ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָצרי
ּדמים  ׁשאין ּפטּור; זה הרי - דמיו ׁשּיקצצּו קדם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּומת

ִֵַלּמתים.

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אֹו‡. עלי, רגלי אֹו עיני ער אֹו ידי ער ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר:

זה  יד ער ּכלּום 2ׁשאמר: אמר לא - עלי עינֹו ער3אֹו . ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עלי  ּכבדֹו אֹו ּפלֹוני ׁשל לּבֹו ער אֹו עלי, ּכבדי אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלּבי

ּכּלֹו ער נֹותן ימּות,4- החי מן יּנטל ׁשאם איבר ּכל וכן . ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּכּלֹו. ער נֹותן - עלי ערּכֹו אמר ְִֵֵֶֶַַָָֻאם

חציי ·. ער ערּכֹו. חצי נֹותן - עלי ערּכי חצי 5אמר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ויחיה  חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו; ער נֹותן - .6עלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

ׁשמין ‚. - עלי ּפלֹוני יד ּדמי אֹו עלי, ידי ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:
ונֹותן  יד ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּביד ׁשוה הּוא ּכּמה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותֹו

ׁשוה 7להקּדׁש [יהיה] - ּכּלֹו הּוא נמּכר אם ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
לבעליו  זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, חּוץ יּמכר ואם ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָָחמּׁשים;

ּכלּום  ּבּה לּלֹוקח יהיה זה 8ולא נמצא ארּבעים. ׁשוה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עּׂשרה  להקּדׁש לׁשּלם ּבזה.9יתחּיב ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשל „. ראׁשֹו ּדמי אֹו עלי, ּכבדי אֹו ראׁשי ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹהאֹומר:
האֹומר: וכן ּכּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו לּבֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֻּפלֹוני
דמי  חצי האֹומר: אבל כּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי חציי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּדמי

נֹותן  - דמיו.עלי חצי ֲִֵַָָָ
נֹותן ‰. - עלי ּפלֹוני מׁשקל אֹו עלי, מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהאֹומר:

ׁשּפרׁש. ּכמֹו זהב, - זהב אם ּכסף, - ּכסף אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמׁשקלֹו.
ראּויה  היא ּכּמה רֹואין - עלי רגלי אֹו ידי מׁשקל ְְְִִִִִַַַַַָָָָָאמר:

ׁשּפרׁש ממֹון ונֹותן לענין 10לׁשקל הּיד היא היכן עד . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
האּציל  עד הארכּבה 11זה? עד והרגל? ׁשּבנדרים 12. לפי . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

אדם  ּבני לׁשֹון אחר .13הֹולכין ְְְִֵַַָָ
.Â ׁשרביט נֹותן - זהב אֹו ּכסף עלי קֹומתי 14האֹומר: ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

נכּפף  מלא 15ׁשאינֹו אמר: ׁשּפרׁש. מּמין קֹומתֹו מלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּנכּפף  ׁשרביט אפּלּו נֹותן - עלי ׁשּפרׁש.16קֹומתי מּמין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Ê היה אם מין, זה מאי ּפרׁש ולא עלי, מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
ונתּכּון  ּביֹותר זהב.17עׁשיר מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ולא  קֹומתי, אֹו רגלי אֹו ידי מׁשקל ּבאֹומר: הּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹוהּוא
ּבעׁשירּות  מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין זה מאי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֻּפרׁש
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ולא 1) עלי משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה, בו שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק
לקדשי  הבית בדק מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים ולשכת חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש

להיפך. או זה.2)מזבח אדם כולו 3)של ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך" שנאמר ד. שם מפורש והטעם
אברים. ערך נותן ואינו נותן תלה 4)הוא נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה שהנשמה אברים הם אלה כל

ב"נפש". גופי.5)הכתוב כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה האדם 7)ואין שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אינם - שנותיו לפי ראשון.8)ולא לרבו אלא שני לרבו מלאכה בה יעשה "אומד 9)שלא אותו שמין אין אבל

אותו  שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו בשתי שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר נזקין", של
לפ  ידו, נקטעה לא הרי עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, כאמור אלא אלא אותו שמין אין יכך,

משקל 10)לעיל. לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול כן ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי  ימלא אומרים ואין
וגידים. ועצמות בשר כמשקל והירך.12)מרפק.11)מים השוק שבין הרגל פרק אחרים 13)הברך, בעניינים אבל

והזרוע. היד כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד שהיא 15)מקל.14)אין כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מעצמה גובה 16)ניצבת למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא מלוא, תיבת: והוסיף הואיל

כראוי. ולפרשה יתירה לשון בכל  לדייק שעלינו לעובי. ולא לפיכך 17)קומתו "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
אלא  להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע עצמו הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף סובר
את  לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה נתכוון לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת אופיו
לכך  כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו שדקדק וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם דעתו,



oikxrקלח zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להּׁשקל  ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּפרֹות  אפּלּו מקֹום, מלא 18ּבאֹותֹו ׁשרביט נֹותן וכן . ְְְְֲִִֵֵֵַָֹ

עץ  ׁשל אפּלּו ודעּתֹו19קֹומתֹו ממֹונֹו לפי הּכל .20. ְְְֲִִֵֶַַָָֹ
.Á יׁשיבתי מקֹום אֹו עלי, יׁשיבתי עלי, עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:

ספק, אּלּו ּכל - עלי הּקפי עלי, עביי עלי, רחּבי אֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי,
נתּכּונּתי  ּכ לא ׁשּיאמר: עד ממֹונֹו, לפי ואם 21ּומביא . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבּלׁשֹונֹות  ּפחֹות הּיֹורׁשים יּתנּו - .22מת ְְְִִֵֶַַָ
.Ë מּדינר יפחת לא - ּכסף מטּבע עלי הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהאֹומר:

ּכסף 23ּכסף  מּמעה יפחת לא - נחׁשת מטּבע עלי 24. הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עֹורב  לכלה אּמה על מאּמה יפחת לא - ׁשהיה 25ּברזל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ההיכל  ּבגג ּבמקֹומֹו26למעלה ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,27. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
.È- מטּבע הזּכיר ולא זהב, אֹו ּכסף עלי הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לׁשֹון  עד 28יביא מׁשקלּה יהיה זהב. ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
וׁשכח  הּמׁשקל ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי. לכ לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:

נתּכּונּתי  לכ לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש .29ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
.‡Èאֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד

- זהב אֹו ּכסף אֹו חמּׁשים אֹו מנה עלי הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:
לבדק  - והערכין והּדמים דמים. חּיבי הּנקראים הן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַַהּבית,
.·È לׁשכֹות חׁשאים,30ׁשּתי לׁשּכת - אחת ּבּמקּדׁש: היּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

חטא  יראי - חׁשאים לׁשּכת הּכלים. לׁשּכת - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת
ּבחׁשאי  לתֹוכן טֹובים 31נֹותנין ּבני וענּיים מתּפרנסים 32, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָ

ּבחׁשאי  ּכלי 33מּמּנה ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים לׁשּכת . ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּפֹותחין  הּגזּברין יֹום לׁשלׁשים ואחת לתֹוכּה, ְְְְְְִִִִִַַַָָזֹורקֹו
מּניחין  - הּבית לבדק צר ּבֹו ׁשּנמצא ּכלי ּכל ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותּה.
ּבדק  ללׁשּכת נֹופלין ּודמיהן נמּכרין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאֹותֹו,

ִַַהּבית.
.‚È מזּבח לקדׁשי ּתרּומת 34הצרכּו להן הסּפיקה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

הּבית;35הּלׁשּכה  ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבדק  ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית לבדק הצרכּו אם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻאבל
להן  הראּוי מֹוציאין אין - להן הּמסּפיק ּדבר ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבית

הּמזּבח  .36מּקדׁשי ְְִִֵֵַַָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּׂשרים ‡. מּבן הּפחֹות את ּבּדין 2הּמערי עמד ולא ,3 ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עּׂשרים  על יתר ׁשהיה ּפחֹות 4עד ער אּלא נֹותן אינֹו - ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזמן  לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין עּׂשרים; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּבן

ּבּדין  .5ההעמדה ֲִַַַָָ
אם ·. הּמערי ׁשּנֹותן הן ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּכל  נֹותן - מּׂשגת ידֹו ואין עני היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
סלע  אפּלּו ּבידֹו, ונפטר 6הּנמצא ואם 7אחד, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנדר. יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על ,מערּכ הּוא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמ
אּלא ‚. לֹו אין אם אחד סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּומּנין

הּקדׁש ּבׁשקל יהיה ערּכ וכל ׁשּנאמר: אחד? הא 8סלע . ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
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בצלים.18)נתכוון. עלי.19)ואפילו משקלי מדין ונדיבותו.20)נלמד לבו שידע 21)רוחב עד רב כך כל שיהיה
נתכוון. לכך שלא כאן22)בוודאי יש עצמו הנודר אל ביחס וכבר כי דברו" יחל "לא על יעבור שלא איסור, שאלת

וספק  בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא הם שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל להחמיר". נדרים "סתם אמרנו
להקל. מטבע.23)ממון כשהזכיר כסף.24)ודווקא מעה בשווי נחושת גבהו 25)יביא סייף, כמין חד ברזל של טס

משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות עליו ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח היה אמה
מדינר 27)שבמקדש.26) יפחות "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע עלי הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא

פחות  אין זהב מטבע (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה בהלכות שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"?
שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה על השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" ארוכה 28)מדינר רצועה

לשון. נתכוון.29)בדמות לכך לא שלעולם בעצמו שיודע עד כך כל דקה"31)חדרים.30)יביא דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין קל יונתן: ומיוחסים.32)מתרגם הנותן 33)נכבדים ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

במקדש". שהייתה חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
המזבח.34) על קרבנות קרבנות.35)להקריב לקניית מתחילה הנועד שבלשכה, השקלים הלשכה 36)כסף מתרומת

וה  מזבח. לקדשי הכסף המיועדת נותנים היו ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש ולדעתו חולק, ראב"ד
אין  הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי לקחת היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי
בדק  לקדשי ממנה מוציאים ואין מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת - ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים
בלשכה  שהיו הכלים ושאר ממנה נוטלים היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת הכלים" "לשכת - ואחת הבית.
הבית  בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב ומתוך מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית. לבדק נועדים היו זו
מקדושה  אותם משנים אין הבית בדק שקדשי לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת נקראת: הייתה

המזבח". לבדק אותו משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה, הערך 1)לקדושה, זמן לפי הערך סכום קביעת
דמיו  או ערכו המפריש יד, בהישג נידון אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין, ההעמדה שעת לפי לא

ושעתו. מקומו אלא להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי ממשכנים כיצד עשרים 2)ונגנבו, הוא שערכו
הכ"אֿכג.3)שקל. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני לעמוד צריך נערך שקל.4)שכל חמישים וערכו

בתוספותֿיו"ט 5) וראה הערך". בזמן אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה שם ובגמרא יח. בערכין משנה
ה"ד.6)שם. בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם כמבואר 7)שקל, כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז. הכתוב 8)בסמוך משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.) (ערכין משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

על  יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ּבערכין ׁשאין ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,
.9חמּׁשים  ֲִִ

מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
מּסלע  מצאה 10ּפחֹות ואם חֹוב, עליו הּכל יּׁשאר אּלא , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - והעׁשיר ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָידֹו
והעני ‰. ׁשהערי עני 11עׁשיר ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו , ְְֱֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶָָ

עׁשיר 12והעׁשיר  ּבער חּיב זה הרי -13הערי אם אבל . ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
והעני  וחזר והעׁשיר עני עני 14ּכׁשהּוא ער נֹותן -15. ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Â ּפלֹוני ער אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: וׁשמע 16עׁשיר , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבער חּיב העני הרי - עלי זה ּׁשאמר מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני

ׁשלם  ער ׁשהּוא העׁשיר 17עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל . ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשהּוא  עני, ּכער אּלא חּיב אינֹו - עלי זה ער ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:

ידֹו ּתּׂשיג אׁשר .18ּכפי ְֲִִֶַָ
.Ê ׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

ּכּלֹו הּקצּוב מּמּנּו19הער ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ? ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

העׁשיר  ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׂשגת, ּׁשּידֹו מה ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
לׁשּלם  חּיב אינֹו יּׁשאר 20- - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשעליו. הער ויׁשלים ׁשּיעׁשיר עד עליו הער ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאר
.Á,סלעים חמּׁשים עלי ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמפרׁש

ּבהּׂשג  נּדֹון אינֹו - סלעים ׁשלׁשים עלי ּפלֹוני ער ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹו
חֹוב 21יד  עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין אּלא , ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ

ויּתן. ׁשּיעׁשיר ְֲִִֵֶַַעד
.Ë עלי ּדמי האֹומר: נּדֹון 22וכן אינֹו - עלי ּפלֹוני ּדמי אֹו , ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

יד  דמים 23ּבהּׂשג ׁשחּיבי נדרן 24. ּפרׁשּו הן 25הרי והרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
גמּור  מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש, עלי מנה ׁשאמר: .26ּכמי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר
ׁשקלים  ּכׁשאר 27ׁשלׁשת יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

.28הּמעריכין  ֲִִַַ
.‡Èוהיּו עלי, ערּכי ואמר: וחזר עלי, ערּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹומר:

לּׁשנּיה  ּתׁשע ונתן סלעים, עּׂשר לראׁשֹונה 29ּבידֹו 30וסלע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג).9)מדבר. כז, (ויקרא שנה ששים בן ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה "אין 10)כמפורש ז: ערכין משנה
ז. אות לעיל וכמבואר מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י: ומפרש מסלע", פחות קודם 11)נערכין

הכהן. שם.12)שיעריכנו בתוספותֿיו"ט וכן קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה הכהן לפני כשעמד
"עלֿפי 13) - והעני עשיר משגת. ידו והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני שם: ובגמרא יז:, ערכין משנה

מה  נותן זה עני נמצא שם), גרשום (רבינו הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת אחרי משמע הנודר" יד תשיג אשר
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו יהיה והשאר בידו, הכהן.14)שיש הערכת שהרי 15)בשעת שם,

) במכותו שיהא עד - הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם הנדר בשעת ועד גם מתחילתו בעניותו)
(שם). עלי.16)סופו פלוני ערך התימנים: יד,17)בכת"י בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין יז. ערכין משנה

אלא  נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם, במשנה רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט. להלן כמבואר
אבל  וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי אני, ערך
שאמר  כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו כתב כבר

וכס"מ). (רדב"ז יד בהישג נידון ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה בנודר",18)העני יד "הישג שם: משנה
הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר יד תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא הוא,19)וכמבואר עני והלא

הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה עשיר? בערך נחייבו אם נרויח "היה 20)ומה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק ולא דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן עני) (ערך סלע בידו
ונתעשר  ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא לעני דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל, את עליו מגלגלים

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין נדר 21)אחרֿכך, כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
ד:). (ערכין בסמוך כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך בשוק,22)כך כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי

הבית. לבדק מקדיש בהמתי 23)אני דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים מבערכין. בנדרים "חומר כ. שם
לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין עלי, דמי אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין לעיל 24)עלי) ראה

הי"א. הכל 25)פ"ב, שאין סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר שוה שהוא פלוני, של דמיו כל אומר כאילו
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו שזה 26)יודעים פירשו, נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג ואינו

ידו  הישג לפי נערך זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה
ואחד  הבריא את המעריך אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא
כא, שמות (ראה לאדוניו הניתנים עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו, לפי המחיר אותו נותן החולה, את המעריך
בדמים  אבל יד, בהישג לדונו עליו התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד בין בהם חילוק אין כן שגם לב),
דמי  הם כמה עדיין ידוע לא שהרי כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון. ואינו קנס, משום משלם אינו
המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו שסכום הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא, שומה ומחוסר פלוני,

בהישג 27) נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר שקלים שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
(שם).28)יד. יד להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך נאמר: ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם שהשיגה 29)ולפיכך מה כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו, העשירי הסלע את גם ליתן יכול היה שלא העריכו 30)ידו, שאחרֿכך

אחד. סלע אלא בידו אין והרי הראשון, ערכו על הכהן
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להּׁשקל  ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו מׁשקלֹו נֹותן -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּפרֹות  אפּלּו מקֹום, מלא 18ּבאֹותֹו ׁשרביט נֹותן וכן . ְְְְֲִִֵֵֵַָֹ

עץ  ׁשל אפּלּו ודעּתֹו19קֹומתֹו ממֹונֹו לפי הּכל .20. ְְְֲִִֵֶַַָָֹ
.Á יׁשיבתי מקֹום אֹו עלי, יׁשיבתי עלי, עמדי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהאֹומר:

ספק, אּלּו ּכל - עלי הּקפי עלי, עביי עלי, רחּבי אֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעלי,
נתּכּונּתי  ּכ לא ׁשּיאמר: עד ממֹונֹו, לפי ואם 21ּומביא . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבּלׁשֹונֹות  ּפחֹות הּיֹורׁשים יּתנּו - .22מת ְְְִִֵֶַַָ
.Ë מּדינר יפחת לא - ּכסף מטּבע עלי הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהאֹומר:

ּכסף 23ּכסף  מּמעה יפחת לא - נחׁשת מטּבע עלי 24. הרי . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עֹורב  לכלה אּמה על מאּמה יפחת לא - ׁשהיה 25ּברזל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ההיכל  ּבגג ּבמקֹומֹו26למעלה ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,27. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
.È- מטּבע הזּכיר ולא זהב, אֹו ּכסף עלי הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

לׁשֹון  עד 28יביא מׁשקלּה יהיה זהב. ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
וׁשכח  הּמׁשקל ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי. לכ לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּיאמר:

נתּכּונּתי  לכ לא ׁשּיאמר: עד יביא - ּפרׁש .29ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
.‡Èאֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֶַַַָָָָָאחד

- זהב אֹו ּכסף אֹו חמּׁשים אֹו מנה עלי הרי ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאֹומר:
לבדק  - והערכין והּדמים דמים. חּיבי הּנקראים הן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַַהּבית,
.·È לׁשכֹות חׁשאים,30ׁשּתי לׁשּכת - אחת ּבּמקּדׁש: היּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

חטא  יראי - חׁשאים לׁשּכת הּכלים. לׁשּכת - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת
ּבחׁשאי  לתֹוכן טֹובים 31נֹותנין ּבני וענּיים מתּפרנסים 32, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָ

ּבחׁשאי  ּכלי 33מּמּנה ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים לׁשּכת . ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּפֹותחין  הּגזּברין יֹום לׁשלׁשים ואחת לתֹוכּה, ְְְְְְִִִִִַַַָָזֹורקֹו
מּניחין  - הּבית לבדק צר ּבֹו ׁשּנמצא ּכלי ּכל ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותּה.
ּבדק  ללׁשּכת נֹופלין ּודמיהן נמּכרין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאֹותֹו,

ִַַהּבית.
.‚È מזּבח לקדׁשי ּתרּומת 34הצרכּו להן הסּפיקה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

הּבית;35הּלׁשּכה  ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבדק  ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית לבדק הצרכּו אם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻאבל
להן  הראּוי מֹוציאין אין - להן הּמסּפיק ּדבר ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבית

הּמזּבח  .36מּקדׁשי ְְִִֵֵַַָ

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עּׂשרים ‡. מּבן הּפחֹות את ּבּדין 2הּמערי עמד ולא ,3 ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עּׂשרים  על יתר ׁשהיה ּפחֹות 4עד ער אּלא נֹותן אינֹו - ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזמן  לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין עּׂשרים; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּבן

ּבּדין  .5ההעמדה ֲִַַַָָ
אם ·. הּמערי ׁשּנֹותן הן ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּכל  נֹותן - מּׂשגת ידֹו ואין עני היה אם אבל עׁשיר; ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה
סלע  אפּלּו ּבידֹו, ונפטר 6הּנמצא ואם 7אחד, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנדר. יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על ,מערּכ הּוא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמ
אּלא ‚. לֹו אין אם אחד סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּומּנין

הּקדׁש ּבׁשקל יהיה ערּכ וכל ׁשּנאמר: אחד? הא 8סלע . ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
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בצלים.18)נתכוון. עלי.19)ואפילו משקלי מדין ונדיבותו.20)נלמד לבו שידע 21)רוחב עד רב כך כל שיהיה
נתכוון. לכך שלא כאן22)בוודאי יש עצמו הנודר אל ביחס וכבר כי דברו" יחל "לא על יעבור שלא איסור, שאלת

וספק  בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא הם שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל להחמיר". נדרים "סתם אמרנו
להקל. מטבע.23)ממון כשהזכיר כסף.24)ודווקא מעה בשווי נחושת גבהו 25)יביא סייף, כמין חד ברזל של טס

משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות עליו ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח היה אמה
מדינר 27)שבמקדש.26) יפחות "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע עלי הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא

פחות  אין זהב מטבע (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה בהלכות שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"?
שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה על השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" ארוכה 28)מדינר רצועה

לשון. נתכוון.29)בדמות לכך לא שלעולם בעצמו שיודע עד כך כל דקה"31)חדרים.30)יביא דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין קל יונתן: ומיוחסים.32)מתרגם הנותן 33)נכבדים ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

במקדש". שהייתה חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
המזבח.34) על קרבנות קרבנות.35)להקריב לקניית מתחילה הנועד שבלשכה, השקלים הלשכה 36)כסף מתרומת

וה  מזבח. לקדשי הכסף המיועדת נותנים היו ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש ולדעתו חולק, ראב"ד
אין  הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי לקחת היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי
בדק  לקדשי ממנה מוציאים ואין מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת - ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים
בלשכה  שהיו הכלים ושאר ממנה נוטלים היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת הכלים" "לשכת - ואחת הבית.
הבית  בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב ומתוך מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית. לבדק נועדים היו זו
מקדושה  אותם משנים אין הבית בדק שקדשי לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת נקראת: הייתה

המזבח". לבדק אותו משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה, הערך 1)לקדושה, זמן לפי הערך סכום קביעת
דמיו  או ערכו המפריש יד, בהישג נידון אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין, ההעמדה שעת לפי לא

ושעתו. מקומו אלא להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי ממשכנים כיצד עשרים 2)ונגנבו, הוא שערכו
הכ"אֿכג.3)שקל. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני לעמוד צריך נערך שקל.4)שכל חמישים וערכו

בתוספותֿיו"ט 5) וראה הערך". בזמן אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה שם ובגמרא יח. בערכין משנה
ה"ד.6)שם. בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם כמבואר 7)שקל, כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז. הכתוב 8)בסמוך משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.) (ערכין משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

על  יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ּבערכין ׁשאין ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,
.9חמּׁשים  ֲִִ

מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
מּסלע  מצאה 10ּפחֹות ואם חֹוב, עליו הּכל יּׁשאר אּלא , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - והעׁשיר ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָידֹו
והעני ‰. ׁשהערי עני 11עׁשיר ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו , ְְֱֱֱִִִִִֶֶֶֶֶֶָָ

עׁשיר 12והעׁשיר  ּבער חּיב זה הרי -13הערי אם אבל . ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
והעני  וחזר והעׁשיר עני עני 14ּכׁשהּוא ער נֹותן -15. ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Â ּפלֹוני ער אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: וׁשמע 16עׁשיר , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבער חּיב העני הרי - עלי זה ּׁשאמר מה ואמר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהעני

ׁשלם  ער ׁשהּוא העׁשיר 17עׁשיר, את ׁשהערי עני אבל . ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשהּוא  עני, ּכער אּלא חּיב אינֹו - עלי זה ער ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:

ידֹו ּתּׂשיג אׁשר .18ּכפי ְֲִִֶַָ
.Ê ׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

ּכּלֹו הּקצּוב מּמּנּו19הער ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ? ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

העׁשיר  ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׂשגת, ּׁשּידֹו מה ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
לׁשּלם  חּיב אינֹו יּׁשאר 20- - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשעליו. הער ויׁשלים ׁשּיעׁשיר עד עליו הער ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאר
.Á,סלעים חמּׁשים עלי ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמפרׁש

ּבהּׂשג  נּדֹון אינֹו - סלעים ׁשלׁשים עלי ּפלֹוני ער ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹו
חֹוב 21יד  עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל לֹוקחין אּלא , ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָ

ויּתן. ׁשּיעׁשיר ְֲִִֵֶַַעד
.Ë עלי ּדמי האֹומר: נּדֹון 22וכן אינֹו - עלי ּפלֹוני ּדמי אֹו , ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

יד  דמים 23ּבהּׂשג ׁשחּיבי נדרן 24. ּפרׁשּו הן 25הרי והרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
גמּור  מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש, עלי מנה ׁשאמר: .26ּכמי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר
ׁשקלים  ּכׁשאר 27ׁשלׁשת יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא , ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

.28הּמעריכין  ֲִִַַ
.‡Èוהיּו עלי, ערּכי ואמר: וחזר עלי, ערּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹומר:

לּׁשנּיה  ּתׁשע ונתן סלעים, עּׂשר לראׁשֹונה 29ּבידֹו 30וסלע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
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ג).9)מדבר. כז, (ויקרא שנה ששים בן ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה "אין 10)כמפורש ז: ערכין משנה
ז. אות לעיל וכמבואר מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י: ומפרש מסלע", פחות קודם 11)נערכין

הכהן. שם.12)שיעריכנו בתוספותֿיו"ט וכן קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה הכהן לפני כשעמד
"עלֿפי 13) - והעני עשיר משגת. ידו והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני שם: ובגמרא יז:, ערכין משנה

מה  נותן זה עני נמצא שם), גרשום (רבינו הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת אחרי משמע הנודר" יד תשיג אשר
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו יהיה והשאר בידו, הכהן.14)שיש הערכת שהרי 15)בשעת שם,

) במכותו שיהא עד - הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם הנדר בשעת ועד גם מתחילתו בעניותו)
(שם). עלי.16)סופו פלוני ערך התימנים: יד,17)בכת"י בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין יז. ערכין משנה

אלא  נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם, במשנה רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט. להלן כמבואר
אבל  וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי אני, ערך
שאמר  כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו כתב כבר

וכס"מ). (רדב"ז יד בהישג נידון ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה בנודר",18)העני יד "הישג שם: משנה
הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר יד תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא הוא,19)וכמבואר עני והלא

הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה עשיר? בערך נחייבו אם נרויח "היה 20)ומה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק ולא דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן עני) (ערך סלע בידו
ונתעשר  ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא לעני דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל, את עליו מגלגלים

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין נדר 21)אחרֿכך, כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
ד:). (ערכין בסמוך כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך בשוק,22)כך כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי

הבית. לבדק מקדיש בהמתי 23)אני דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים מבערכין. בנדרים "חומר כ. שם
לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין עלי, דמי אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין לעיל 24)עלי) ראה

הי"א. הכל 25)פ"ב, שאין סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר שוה שהוא פלוני, של דמיו כל אומר כאילו
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו שזה 26)יודעים פירשו, נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג ואינו

ידו  הישג לפי נערך זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה
ואחד  הבריא את המעריך אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא
כא, שמות (ראה לאדוניו הניתנים עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו, לפי המחיר אותו נותן החולה, את המעריך
בדמים  אבל יד, בהישג לדונו עליו התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד בין בהם חילוק אין כן שגם לב),
דמי  הם כמה עדיין ידוע לא שהרי כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון. ואינו קנס, משום משלם אינו
המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו שסכום הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא, שומה ומחוסר פלוני,

בהישג 27) נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר שקלים שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
(שם).28)יד. יד להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך נאמר: ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם שהשיגה 29)ולפיכך מה כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו, העשירי הסלע את גם ליתן יכול היה שלא העריכו 30)ידו, שאחרֿכך

אחד. סלע אלא בידו אין והרי הראשון, ערכו על הכהן
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ׁשּתיהן  ידי יצא הן 31- ּכחֹובֹות לאו ׁשהערכין ׁשאף 32. . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאחר  הקּדׁש לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּׁשּבידֹו מה ׁשּכל ּפי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻעל

ּגבה  - לראׁשֹונה 33ׁשּגבה ּתׁשע נתן אם אבל ואחת 34. ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
נׁשאר  לא הּסלע ּכׁשּנתן ׁשהרי יצא, ׁשנּיה ידי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּׁשנּיה
יצא, לא ראׁשֹונה ידי מּׂשגת; ידֹו אין והרי ּכלּום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבידֹו
ּוכׁשּנתן  לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהרי
מּׂשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא והרי סלע, לֹו נׁשאר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתׁשע

עליו  יּׁשאר ׁשּיעׁשיר 35לפיכ עד ראׁשֹון ער ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.36ויׁשלים  ְְִַ

.·È עלי ערכי ׁשני ּפחֹות 37האֹומר: אּלא ּבידֹו היה ולא , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
נתּפס מ  אם ספק הּדבר הרי - ערכין ׁשני לׁשניהן 38ּכדי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשני  לער וחצי אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָונֹותן
הּנמצא 39ויּפטר  ּכל אֹו ׁשלם, מהן אחד ער יּתן אֹו ;40 ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

עד  חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ּבאחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבידֹו
ידֹו הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות אֹו ּבענּיּות אֹותֹו .41ׁשּיּתן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ

.‚Èערּכֹו על 42הּמפריׁש אף אבדּו, אֹו ונגנבּו דמיו אֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
'עלי' אמר ׁשּלא ּבאחריּותן 43ּפי חּיב ליד 44- ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ את ונתן ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּגזּבר;
לידי  ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן ּפי על אף חּלין הן הרי -ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

.45הּגזּבר  ְִַָ
.„È אֹותן ממׁשּכנין - ודמים ערכין ולֹוקחין 46חּיבי , ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּׁשּנדרּו מה ּכרחן ּבעל להם 47מהן להחזיר חּיבין ואינן . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּלילה  אֹו ּבּיֹום מן 48הּמׁשּכֹון להם הּנמצא ּכל ּומֹוכרין . ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

הּבית  ּתׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות הּמּטלטלין, ּומן ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַהּקרקע
ּכסּות  לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ונפרעין ּובהמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹועבדים

לׁשמן  ׁשּצבען ּבגדים ולא ּבניו, ּכסּות ולא ולא 49אׁשּתֹו , ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָֹֹֹ
לׁשמן  ׁשּלקחן חדׁשים נכסיו 50סנּדלים ּכל הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

אּלּו את הקּדיׁש לא -51. ְִִֵֶֹ
.ÂËאֹו ערכין עליו ׁשּיׁש לזה נכסיו, מּכל לֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָונֹותנין

הּבית  לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו נֹותנין 52דמים - לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ידו 31) הישג כדי נתן אחת שלכל שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד סלע נתן אם והואֿהדין ז: שם
שמעֿמינה). דיבורֿהמתחיל צ. לכתובות -32)(תוספות וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה חובו שקדם כל שדינם:

ה"א). פ"כ, מלוה (הל' מידו חוב 33)מוציאים לבעל הקדש בין רבינו בערכין חילק הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה ,
ולדעת  ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה" שגבה מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין את שנימקו שם,
שרירא  רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה יש משנה" ה"לחם
מוציא  הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף (הובאו גאון
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור הגזבר שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש מידי
המשנה" וב"מרכבת מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה גבה לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
נפטר  לא זאת בכל גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות". אינם ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון
הראשון, לערכו אחד סלע אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב ונשאר הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה
ונפטרו  חובם שפקע ידם הישג לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם חייב ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו

ה"ז. לעיל כמבואר תחילה.34)לגמרי, הראשונה על הכהן שם.36)חוב.35)שהעריכו ברש"י וכן ח. ערכין
הי"ט.37) פ"א, לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, שבידו.38)בבת ואפילו 39)הכסף ידו, להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר שלם.40)אם אחד ערך לכדי אפילו מגיע אינו שלא 41)אם בעיה שם, ערכין
אחד, לערך חצי נותן תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל לוקח הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה,
"ואם  רבינו: שכתב ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא ממון ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי
שלפנינו  בנידון גם ולפי"ז למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת
שני  בין גדול חילוק יש שמח" ה"אור ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך כדי אלא היורשים ישלמו לא
טוען  והנתבע בוודאי, בידך לי מנה כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני נתחייב שבדיננו אלו, דינים

פרעתי  אם יודע זה איני והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל אבל ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב ך,
משלמים  היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך, לי מנה כאומר:

שבלשונות. פחות הכהן.42)אלא שהעריכו לאחר ערכו, פלוני,43)כסף בערך הריני או בערכי, הריני אמר: אלא
אחריותן". חיוב עלי אמר שלא "אע"פ התימנים: הרי 44)ובכת"י שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר שבשאר אע"פ

(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב הוא הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל כמבואר עלי,
קלט.). שפסוק 45)לחולין ואע"פ קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא לגזבר, בנתינתו קדושתם הכתוב תלה

"ונתנו", ולא הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש, מידי לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה
שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" בערכין 46)לימד (משנה מהם המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר

ממשכנים". והדמים "והערכין מ"ח פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). מהם,47)כג: המגיע הסכום וידוע שנישומו, לאחר
איתן). (יד ממשכנים אין השומה לפני תשיב 48)אבל "השב יג) כד, (דברים בו שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין

תהיה  "ולך (שם): נאמר משכון במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם השמש". כבוא העבוט את לו
צדקה". צריך שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.) מציעא (בבא חכמינו שילבשום,49)צדקה",ודרשו

לבשום. לא שעדיין שם).50)אע"פ וברע"ב מ"ה, פ"ו, (ערכין לקיחה בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא
נכסיו,51) המקדיש "כל לזה: בקשר אמרו קב: קמא ובבא אשתו שם, כסות ובניו) (=לאשתו להם שהקנה כמי נעשה

ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו אלו ואין מתחילה" נכסיו,52)ובניו כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
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עליו, ליׁשב וכּסא וסנּדליו, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלֹו
ּומּצע  עליהם 53ּומּטה ליׁשן לֹו עני 54הראּויין היה ואם .55 ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּומּפץ  מּטה לֹו נֹותנין מזֹון 56- לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְְְִִִִַַָָָָ
יֹום  חדׁש57ׁשלׁשים עּׂשר ׁשנים ּוכסּות אבל 58, לבּדֹו, לֹו . ְְְְֲִֵֶַָָָֹ

ּובניו  לאׁשּתֹו ּבמזֹונֹותיהם 59לא חּיב ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו.60ּובכסּותם  הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶָָָָ

.ÊË אֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו
ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין לחל,61מעליו, . ְְְְְְְִִֵָָָָֹ

טֹובים  וימים לׁשּבתֹות לא .62אבל ְְֲִִַָָָֹ
.ÊÈ מין מּכל אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻואם

חרׁש היה אם ּכיצד? מעצדים 63ומין. ׁשני לֹו נֹותנין -64 ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
מגרֹות  אחד 65ּוׁשּתי מּמין מרּבין ּכלים לֹו היּו . ְְְִִִִֵֵֵֶָָֻ

ולֹוקחין 66ּומּועטין  המרּבה מן מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָֻ
הּמּועט  מן המרּבין 67לֹו מן ּכלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּמּועט  מן לֹו ׁשּיׁש .68וכל ְִֵֶַָֹ
.ÁÈ אּכר אֹו חּמר ּבהמּתֹו69היה לֹו נֹותנין אין אף 70- , ְְְִִֵֶַַָָָָ

מּמּנה  אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי אין 71על - סּפן היה . ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכל  יּמכר אּלא ספינתֹו, לֹו .72נֹותנין ְְִִִֵֶַָָָֹ

.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָהיּו
ּבׁשלׁשים 73הּתּגרים  ּכסּות זה לעבד יּלקח אם :74, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּבּה75מׁשּבח  ימּתינּו אם זאת, ּופרה מאה; הּוא ְְִִֵֵַַַָָָָֹ

מעלין 76לאטלס  אם זֹו, ּומרּגלית עּׂשרה; מׁשּבחת , ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָ
ׁשוה  אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום ְְְְִִֵֶַָָָָָָָאֹותּה

להן  ׁשֹומעין אין - מעט עֹוּׂשין?77אּלא ּכיצד אּלא . ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר: ׁשהּוא. ּכמה ּובׁשעתֹו ּבמקֹומֹו הּכל ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹמֹוכרין
ּדבר  ּכל לרּבֹות - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ את ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹונתן

מפרּכסין  ׁשאין הקּדׁש ּבֹו78ׁשל ממּתינין ואין אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַ
להקּדׁש אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו מֹוליכין ולא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹלּׁשּוק

ּוׁשעתֹו מקֹומֹו .79אּלא ְְֶָָ
.Î אמּורים ּדברים ועבדים 80ּבּמה ּבמּטלטלין אבל 81? ; ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָ

ע 82הּקרקעֹות  מכריזין ּבּבקר - רצּופים יֹום ׁשּׁשים ליהם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹותם 83ּובערב  מֹוכרין ּכ .84ואחר ְְִֶֶַַָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, תפיליו וכר.53)אף סדין מזרן כגון מיטה, כסף 54)כלי לו משיירים לו, אין ואם
שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את במצעות.55)לקנות רגיל קנים.56)שאינו של מחצלת כעין גס, מצע

מלוה 57) הל' והשווה שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור לענין קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל
ה"ו. אמרו:58)פ"ג, כד. שם ובגמרא שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו משאירים לו, אין ואם

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, מערכך". החייהו - מערכך הוא מך וכסות,59)"ואם מזונות להם להשאיר צורך אין
שם). (תפארתֿישראל מהם לוקחים אין להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו ולא - מערכך" "הוא שנאמר:

ה"ו.60) ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב, אישות הל' ערכין,61)ראה לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל האומרים: עקיבא ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, הירושלמי 62)וכחכמים ע"פ

ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, נגר.63)קידושין ככתוב 64)חרשֿעץ, ולהחלקתם, קרשים להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, במגרה".65)(ירמה "ויׂשר ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר כלי 66)משור

המועט.67)אחד. למין כלים שני לו (משנה 68)להשלים להבא לו יספיק כן כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם
משאילים  היו זה ותמורת לאחרים, משאילם והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו עד אומרים ואין כג:), בערכין
המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה, ממין העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו המועט, מהמין לו

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל כפי אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי לו חקלאי.69)ויקנו אדמה, עובד
לו 71)צמדו.70) נותנים - אכר האומר: אליעזר, רבי על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו, כלי אלו אין כי

חמורו. את לו נותנים - חמר צמדו, אומנות 72)את כלי שאינם וחמור, צמד כדין ספינה דין החכמים שלדעת יח. שם
נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים. הם, נכסיו הסוחרים,73)אלא

תגרי. מדינאי אונקלוס: מתרגם כח) לז, (בראשית סוחרים" בלשון 75)דינר.74)"מדינים וכן משביח, התימנים: בכת"י
(ערכין  עכשיו שוה שהוא הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה, הבגד כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה

וברש"י). שוק 76)כד. מפרש: צא: לחולין ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם התימנים: ובכת"י
בשר. בו מכירתם.77)שמוכרים את ומקשטים.78)להשהות כדי 79)מייפים מכירתם את תשהה אם כי כד. ערכין

הקדש". בשל משתכרים "אין מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד, לידי גורם אתה לפעמים להשביחם,
שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם). בערכין לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי כמבואר הטעם, מאותו וזהו
לכרך  אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית, לו ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו אלא להקדש אין
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה (העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם ולפי

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך ורבינו יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי משהים 80)יתן, שאין
מכירתם. הל'81)את והשווה ק: בכתובות כמבואר להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין חשש שיש

הי"א. פי"ב, והברחה.82)מלוה גניבה של חשש בהם יציאתם,83)שאין ושעת לעבודתם הפועלים כניסת שעת
הכ"ז. פ"ד, לקמן "שום 84)כמבואר שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי יום" ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה

הקדש  הכרזת של יום שששים מוכרח, יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים, יום שלשים היתומים
מטלטלין  מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין דיבורֿהמתחיל כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה). הם רצופים -

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין שומת בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש של



קמי oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּתיהן  ידי יצא הן 31- ּכחֹובֹות לאו ׁשהערכין ׁשאף 32. . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאחר  הקּדׁש לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּׁשּבידֹו מה ׁשּכל ּפי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻעל

ּגבה  - לראׁשֹונה 33ׁשּגבה ּתׁשע נתן אם אבל ואחת 34. ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
נׁשאר  לא הּסלע ּכׁשּנתן ׁשהרי יצא, ׁשנּיה ידי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּׁשנּיה
יצא, לא ראׁשֹונה ידי מּׂשגת; ידֹו אין והרי ּכלּום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבידֹו
ּוכׁשּנתן  לראׁשֹונה, מׁשעּבד ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהרי
מּׂשגת. ּׁשּידֹו מה ּכל נתן לא והרי סלע, לֹו נׁשאר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתׁשע

עליו  יּׁשאר ׁשּיעׁשיר 35לפיכ עד ראׁשֹון ער ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.36ויׁשלים  ְְִַ

.·È עלי ערכי ׁשני ּפחֹות 37האֹומר: אּלא ּבידֹו היה ולא , ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
נתּפס מ  אם ספק הּדבר הרי - ערכין ׁשני לׁשניהן 38ּכדי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשני  לער וחצי אחד לער לֹו ּׁשּיׁש מה חצי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָונֹותן
הּנמצא 39ויּפטר  ּכל אֹו ׁשלם, מהן אחד ער יּתן אֹו ;40 ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

עד  חֹוב עליו האחר הער ויּׁשאר מהן, ּבאחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבידֹו
ידֹו הּׂשג ּכפי ּבעׁשירּות אֹו ּבענּיּות אֹותֹו .41ׁשּיּתן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָ

.‚Èערּכֹו על 42הּמפריׁש אף אבדּו, אֹו ונגנבּו דמיו אֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
'עלי' אמר ׁשּלא ּבאחריּותן 43ּפי חּיב ליד 44- ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ את ונתן ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּגזּבר;
לידי  ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן ּפי על אף חּלין הן הרי -ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

.45הּגזּבר  ְִַָ
.„È אֹותן ממׁשּכנין - ודמים ערכין ולֹוקחין 46חּיבי , ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּׁשּנדרּו מה ּכרחן ּבעל להם 47מהן להחזיר חּיבין ואינן . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבּלילה  אֹו ּבּיֹום מן 48הּמׁשּכֹון להם הּנמצא ּכל ּומֹוכרין . ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

הּבית  ּתׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות הּמּטלטלין, ּומן ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַהּקרקע
ּכסּות  לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ונפרעין ּובהמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹועבדים

לׁשמן  ׁשּצבען ּבגדים ולא ּבניו, ּכסּות ולא ולא 49אׁשּתֹו , ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָֹֹֹ
לׁשמן  ׁשּלקחן חדׁשים נכסיו 50סנּדלים ּכל הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

אּלּו את הקּדיׁש לא -51. ְִִֵֶֹ
.ÂËאֹו ערכין עליו ׁשּיׁש לזה נכסיו, מּכל לֹו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָונֹותנין

הּבית  לבדק מנה ׁשהקּדיׁש אֹו נֹותנין 52דמים - לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
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ידו 31) הישג כדי נתן אחת שלכל שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד סלע נתן אם והואֿהדין ז: שם
שמעֿמינה). דיבורֿהמתחיל צ. לכתובות -32)(תוספות וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה חובו שקדם כל שדינם:

ה"א). פ"כ, מלוה (הל' מידו חוב 33)מוציאים לבעל הקדש בין רבינו בערכין חילק הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה ,
ולדעת  ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה" שגבה מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין את שנימקו שם,
שרירא  רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה יש משנה" ה"לחם
מוציא  הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף (הובאו גאון
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור הגזבר שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש מידי
המשנה" וב"מרכבת מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה גבה לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
נפטר  לא זאת בכל גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות". אינם ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון
הראשון, לערכו אחד סלע אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב ונשאר הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה
ונפטרו  חובם שפקע ידם הישג לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם חייב ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו

ה"ז. לעיל כמבואר תחילה.34)לגמרי, הראשונה על הכהן שם.36)חוב.35)שהעריכו ברש"י וכן ח. ערכין
הי"ט.37) פ"א, לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, שבידו.38)בבת ואפילו 39)הכסף ידו, להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר שלם.40)אם אחד ערך לכדי אפילו מגיע אינו שלא 41)אם בעיה שם, ערכין
אחד, לערך חצי נותן תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל לוקח הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה,
"ואם  רבינו: שכתב ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא ממון ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי
שלפנינו  בנידון גם ולפי"ז למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת
שני  בין גדול חילוק יש שמח" ה"אור ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך כדי אלא היורשים ישלמו לא
טוען  והנתבע בוודאי, בידך לי מנה כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני נתחייב שבדיננו אלו, דינים

פרעתי  אם יודע זה איני והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל אבל ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב ך,
משלמים  היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך, לי מנה כאומר:

שבלשונות. פחות הכהן.42)אלא שהעריכו לאחר ערכו, פלוני,43)כסף בערך הריני או בערכי, הריני אמר: אלא
אחריותן". חיוב עלי אמר שלא "אע"פ התימנים: הרי 44)ובכת"י שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר שבשאר אע"פ

(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב הוא הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל כמבואר עלי,
קלט.). שפסוק 45)לחולין ואע"פ קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא לגזבר, בנתינתו קדושתם הכתוב תלה

"ונתנו", ולא הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש, מידי לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה
שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" בערכין 46)לימד (משנה מהם המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר

ממשכנים". והדמים "והערכין מ"ח פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). מהם,47)כג: המגיע הסכום וידוע שנישומו, לאחר
איתן). (יד ממשכנים אין השומה לפני תשיב 48)אבל "השב יג) כד, (דברים בו שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין

תהיה  "ולך (שם): נאמר משכון במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם השמש". כבוא העבוט את לו
צדקה". צריך שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.) מציעא (בבא חכמינו שילבשום,49)צדקה",ודרשו

לבשום. לא שעדיין שם).50)אע"פ וברע"ב מ"ה, פ"ו, (ערכין לקיחה בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא
נכסיו,51) המקדיש "כל לזה: בקשר אמרו קב: קמא ובבא אשתו שם, כסות ובניו) (=לאשתו להם שהקנה כמי נעשה

ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו אלו ואין מתחילה" נכסיו,52)ובניו כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליו, ליׁשב וכּסא וסנּדליו, יד, וׁשל ראׁש ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלֹו
ּומּצע  עליהם 53ּומּטה ליׁשן לֹו עני 54הראּויין היה ואם .55 ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּומּפץ  מּטה לֹו נֹותנין מזֹון 56- לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְְְִִִִַַָָָָ
יֹום  חדׁש57ׁשלׁשים עּׂשר ׁשנים ּוכסּות אבל 58, לבּדֹו, לֹו . ְְְְֲִֵֶַָָָֹ

ּובניו  לאׁשּתֹו ּבמזֹונֹותיהם 59לא חּיב ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו.60ּובכסּותם  הראּויה ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ואין . ְְְְְִִֵֶָָָָ

.ÊË אֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו
ּכמֹותֹו לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין לחל,61מעליו, . ְְְְְְְִִֵָָָָֹ

טֹובים  וימים לׁשּבתֹות לא .62אבל ְְֲִִַָָָֹ
.ÊÈ מין מּכל אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻואם

חרׁש היה אם ּכיצד? מעצדים 63ומין. ׁשני לֹו נֹותנין -64 ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
מגרֹות  אחד 65ּוׁשּתי מּמין מרּבין ּכלים לֹו היּו . ְְְִִִִֵֵֵֶָָֻ

ולֹוקחין 66ּומּועטין  המרּבה מן מֹוכרין אין - ׁשני מּמין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָֻ
הּמּועט  מן המרּבין 67לֹו מן ּכלים ׁשני לֹו נֹותנין אּלא , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּמּועט  מן לֹו ׁשּיׁש .68וכל ְִֵֶַָֹ
.ÁÈ אּכר אֹו חּמר ּבהמּתֹו69היה לֹו נֹותנין אין אף 70- , ְְְִִֵֶַַָָָָ

מּמּנה  אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי אין 71על - סּפן היה . ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכל  יּמכר אּלא ספינתֹו, לֹו .72נֹותנין ְְִִִֵֶַָָָֹ

.ËÈואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָהיּו
ּבׁשלׁשים 73הּתּגרים  ּכסּות זה לעבד יּלקח אם :74, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּבּה75מׁשּבח  ימּתינּו אם זאת, ּופרה מאה; הּוא ְְִִֵֵַַַָָָָֹ

מעלין 76לאטלס  אם זֹו, ּומרּגלית עּׂשרה; מׁשּבחת , ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָ
ׁשוה  אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום ְְְְִִֵֶַָָָָָָָאֹותּה

להן  ׁשֹומעין אין - מעט עֹוּׂשין?77אּלא ּכיצד אּלא . ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר: ׁשהּוא. ּכמה ּובׁשעתֹו ּבמקֹומֹו הּכל ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹמֹוכרין
ּדבר  ּכל לרּבֹות - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ את ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹונתן

מפרּכסין  ׁשאין הקּדׁש ּבֹו78ׁשל ממּתינין ואין אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַ
להקּדׁש אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו מֹוליכין ולא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹלּׁשּוק

ּוׁשעתֹו מקֹומֹו .79אּלא ְְֶָָ
.Î אמּורים ּדברים ועבדים 80ּבּמה ּבמּטלטלין אבל 81? ; ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָ

ע 82הּקרקעֹות  מכריזין ּבּבקר - רצּופים יֹום ׁשּׁשים ליהם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹותם 83ּובערב  מֹוכרין ּכ .84ואחר ְְִֶֶַַָָָ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, תפיליו וכר.53)אף סדין מזרן כגון מיטה, כסף 54)כלי לו משיירים לו, אין ואם
שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את במצעות.55)לקנות רגיל קנים.56)שאינו של מחצלת כעין גס, מצע

מלוה 57) הל' והשווה שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור לענין קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל
ה"ו. אמרו:58)פ"ג, כד. שם ובגמרא שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו משאירים לו, אין ואם

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, מערכך". החייהו - מערכך הוא מך וכסות,59)"ואם מזונות להם להשאיר צורך אין
שם). (תפארתֿישראל מהם לוקחים אין להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו ולא - מערכך" "הוא שנאמר:

ה"ו.60) ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב, אישות הל' ערכין,61)ראה לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל האומרים: עקיבא ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, הירושלמי 62)וכחכמים ע"פ

ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, נגר.63)קידושין ככתוב 64)חרשֿעץ, ולהחלקתם, קרשים להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, במגרה".65)(ירמה "ויׂשר ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר כלי 66)משור

המועט.67)אחד. למין כלים שני לו (משנה 68)להשלים להבא לו יספיק כן כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם
משאילים  היו זה ותמורת לאחרים, משאילם והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו עד אומרים ואין כג:), בערכין
המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה, ממין העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו המועט, מהמין לו

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל כפי אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי לו חקלאי.69)ויקנו אדמה, עובד
לו 71)צמדו.70) נותנים - אכר האומר: אליעזר, רבי על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו, כלי אלו אין כי

חמורו. את לו נותנים - חמר צמדו, אומנות 72)את כלי שאינם וחמור, צמד כדין ספינה דין החכמים שלדעת יח. שם
נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים. הם, נכסיו הסוחרים,73)אלא

תגרי. מדינאי אונקלוס: מתרגם כח) לז, (בראשית סוחרים" בלשון 75)דינר.74)"מדינים וכן משביח, התימנים: בכת"י
(ערכין  עכשיו שוה שהוא הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה, הבגד כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה

וברש"י). שוק 76)כד. מפרש: צא: לחולין ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם התימנים: ובכת"י
בשר. בו מכירתם.77)שמוכרים את ומקשטים.78)להשהות כדי 79)מייפים מכירתם את תשהה אם כי כד. ערכין

הקדש". בשל משתכרים "אין מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד, לידי גורם אתה לפעמים להשביחם,
שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם). בערכין לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי כמבואר הטעם, מאותו וזהו
לכרך  אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית, לו ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו אלא להקדש אין
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה (העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם ולפי

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך ורבינו יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי משהים 80)יתן, שאין
מכירתם. הל'81)את והשווה ק: בכתובות כמבואר להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין חשש שיש

הי"א. פי"ב, והברחה.82)מלוה גניבה של חשש בהם יציאתם,83)שאין ושעת לעבודתם הפועלים כניסת שעת
הכ"ז. פ"ד, לקמן "שום 84)כמבואר שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי יום" ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה

הקדש  הכרזת של יום שששים מוכרח, יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים, יום שלשים היתומים
מטלטלין  מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין דיבורֿהמתחיל כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה). הם רצופים -

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין שומת בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש של
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּׂשדה ‡. הּנקראת היא - מּמֹוריׁשיו אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּׂשדה

ּׂשדה  הּנקראת היא - ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחּזה.
וערּכּה אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ּׂשדה והּמקּדיׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמקנה.

ּבּתֹורה. הּקצּוב הער ֵֶַַָָָהּוא
ּׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ערּכֹו - אֹותּה ירחק ולא זריעתֹו יקרב ולא ּבּיד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹויזרעּנּו
מן  יֹובל ׁשנת ואין יֹובל. ׁשני לכל ׁשקלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָחמּׁשים
ארץ  ּבכל ׁשאין טֹובה ּׂשדה הּמקּדיׁש ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמנין.
ּכזה  - לרע ּכמֹוה ׁשאין רעה ּׂשדה אֹו ּכמֹותּה, ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹיּׂשראל

אֹותּה. ֲִִַָמעריכין
ּבּתֹורה ‚. האמּור ׁשהּׁשקל ׁשקלים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבּתֹורה  האמּורה והּגרה חכמים. ּבלׁשֹון סלע הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
ועּׂשּו הּׁשקל על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה היא -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מעין. ׁשׁש והּדינר דינרין. ארּבעה והּסלע סלע. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
ּופּונדיֹון. סלע ׁשנה לכל נמצא ּפּונדיֹונין. ׁשני ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּמעה
ּכׁשּיּתן  ּפּונדיֹונין, וארּבעים ׁשמֹונה ׁשהּסלע ּפי על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאף
ּתׁשעה  נֹותן - הּׁשלחני מן סלע לּקח ְְְְִִִִֵֶַַַָָֻּפּונדיֹונֹות

ְְִַָוארּבעים.
חמׁש„. והּלת לתכין. ׁשני והּוא הּכר, הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהחמר

עּׂשר  ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא סאין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹעּׂשרה
ּבהלכֹות  ּבארנּו ּוכבר איפה. - סאין ׁשלׁש ּכל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָאיפֹות.
חמּׁשים  על אּמה חמּׁשים ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבת,
למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ּבית הּוא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָאּמה

א  אלף וׁשבעים חמּׁשה ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ּמה,ׁשהּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
מאתים  על אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים ּברּבּוע ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָׁשהּוא
זרע  והּוא ּכר, ּבית הּוא ּבקרּוב, אּמֹות וׁשבעים ְְְְְִִֵֵֶַַַַֹארּבע

ּׂשעֹורים. ְִֶֹחמר
ׁשהקּדיׁש‰. הרי ּׂשדֹות? ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכיצד

מּׁשנת  חּוץ ׁשנים, ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר אחּזתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻּׂשדה
הרֹוצה  ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבחׁשּבֹון ׁשאינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּיֹובל
ּׂשעֹורים  חמר זרע לכל נֹותן - הקּדׁש מּיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלפּדֹותּה
הּבעלים  רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות. ּוׁשמֹונה סלעים ְְְְְְְִִִֶַָָָָׁשמֹונה
לפי  ּפּונדיֹונֹות, ועּׂשרה סלעים עּׂשר נֹותנין - ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָלפּדֹותּה
צרי ּבּתֹורה, האמּור חמׁש ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשהן
רביע  ׁשהֹוסיף נמצא חמּׁשה, הּתֹוספת עם הּקרן ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
אחד  אֹו מקּדיׁש ׁשל אׁשּתֹו ּפדתה אם וכן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּקרן.

חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - ְֲִִִֵֵֶָֹמּיֹורׁשיו
.Â סלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן - ׁשנים ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר. לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה

לכל  ּופּונדיֹון סלע זה חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. נֹותן -ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ּכאחד. הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה נֹותן ואינֹו ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה.

.Ê סלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר
ּפי  על הּכהן לֹו וחּׁשב ׁשּנאמר: לפּדֹותּה; ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹּופּונדיֹון
קדם  אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּנֹותרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׁשנים

יֹותר. אֹו ׁשנים ּבׁשּתי ְִִֵֵֵַָלּיֹובל
.Á רצה אם וחדׁשים, ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאר

ּוׁשנים הּגזּבר ׁשקלים ׁשנים ויּתן ׁשנה החדׁשים לחׁשב ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשאין  לפי מּתר. זה הרי - חמר זרע לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּפּונדיֹונים
הּׁשנים  ּפי על ׁשּנאמר: להקּדׁש; חדׁשים ְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָמחּׁשבין
מחּׁשב  אּתה ואי להקּדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשנים - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹותרֹות

ֳִָחדׁשים.
.Ë הּיֹובל לפני ּׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

מקּדׁשת. זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם ׁשנים. מּׁשתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֻּבפחֹות
לּתן  הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
ּפדאּה לא ואם אֹותּה. ּפֹודה - חמר לכל  ׁשקל ְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָֹֹחמּׁשים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים יֹוצאה זֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
.È.מקּדׁשת אינּה - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ּׂשדהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהקּדיׁש

זֹו הרי - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹוכהן
ְֶֶֻמקּדׁשת.

.‡È.לעֹולם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ׁשּגֹואלין ְְְְֲִִִֵֶַָָָּכׁשם
.·È נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ּׂשדהּו את ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

ׁשאין  לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ּכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבגרעֹון
לּתן  הּפֹודה רצה אם ,לפיכ להקּדׁש. חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחּׁשבין
ּבּיֹום  אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע לכל ׁשקל ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹחמּׁשים

ּכלּום. גֹורע ואינֹו הּיֹובל, ְְֵֵֵֶַַַַׁשאחר
.‚È הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין - ְְְְְִִִֵֶֶָָּכׁשּמֹודדין

אֹו טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִִָָָָָָָלזריעה.
נמּדדין  אין - טפחים עּׂשרה עמּקים מים מלאים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻנקעים

עּמּה. נמּדדין - מּכאן ּפחֹות ְִִִִִָָָָָעּמּה;
.„È ּבהן ואין יֹותר אֹו עּׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶָָָָָהיּו

ּבפנ  נמּדדין - ּׁשראּוי מים מה להם ּומחּׁשבין עצמן, י ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ֶָלהם.

.ÂË הרי - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף אילנֹות, מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה
הּוא  יפה ּבעין - הּמקּדיׁש ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
והּקרקע  ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁש.
ּולכל  ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה אֹותּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמֹודדין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמר, ְְֵֶֶֶַַֹזרע
.ÊË והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה הּׂשדה את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש

את  הּמקּדיׁש וכן ּבׁשויה. אֹותּה ּפֹודין - טרׁשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנקראת
ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין - ּבלבד ְְְִִִֵֶַָָָָהאילנֹות
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הם 1) איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו המקדיש דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה
כיצד  מקנתו שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא שהוקדשה שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,

ההקדש. שדה מכירת שומת על ההכרזה ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÈ ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵָָָָָָֹהיּו
הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ׁשהאילנֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרׁש
היּו אם אבל ׁשּביניהן. האילנֹות ואת הּקרקע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
סאה  מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל נטּועים ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהאילנֹות
לא  זה הרי - זה אחר זה ׁשהקּדיׁשן אֹו ּבפחֹות, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשּביניהם. האילנֹות את ולא הּקרקע את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
.ÁÈ- הּקרקע את הקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהקּדיׁש

מּדתּה. ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפֹודה
.ËÈ,נפּדית ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֻהּמקּדיׁש

את  נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאּלא
ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין להם; אחּזה ותהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּדמיה

הּבית. ּבדק להקּדׁש יּפלּו הּדמים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָואֹותן
.Î חֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבית, לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
לאביו  חֹוזרת זֹו הרי - מקּדיׁש ׁשל ּבנֹו ּגאלּה אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָוכן
אֹו קרֹוביו ׁשאר אֹו ּבּתֹו אֹותּה ּגאלה אם אבל ְְֲֲִִֵַָָָָָָּבּיֹובל.
- מּידן ּוגאלּה הּמקּדיׁש חזר אם ההקּדׁש: מּיד ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכרי
הּגיע  אּלא מּידן, גאלּה לא ואם לעֹולם; לֹו ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹחֹוזרת
- נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת יד ּתחת והיא ְְְְִִִֵַַַַַַָָהּיֹובל
לעֹולם, לּבעלים חֹוזרת ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה זֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּבצאתֹו הּׂשדה והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; אחּזה ּתהיה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאּלא
ּדמים, לּתן צריכין הּכהנים ואין וגֹומר. לּכהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹֹבּיבל
אּלא  מאחר, ערּכּה ולקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּכבר

ּבעליה. הם ּכאּלּו לּכהנים ְְֲֲִִֵֶַַָָֹֹּתחזר
.‡Î היה אם אבל ּביּׂשראל; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה

עבר  ואפּלּו לעֹולם. גֹואל זה הרי - לוי אֹו ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמקּדיׁש
אחר  אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ולא הּיֹובל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללוּים. ּתהיה עֹולם ּגאּלת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹובל;
.·Î מּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ּׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּדבר  הרי - הּבעל יד ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
קדמה  ,לפיכ לּכהנים. ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹספק
יכֹולין  הּכהנים אין - הּיֹובל אחר ּבּה והחזיקה ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
- ּבּה והחזיקּו הּכהנים קדמּו אם וכן מּידּה. ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹלהֹוציא

מּידם. להֹוציא יכֹולה ְְִִֵָָָָאינּה
.‚Î,ההקּדׁש מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ּׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

הֹואיל  יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא הּיֹובל ְְִִִִֵֵַַַַַַַֹֹֹוהּגיע
יֹוצאה היא ּבּה;והרי וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

הּכהנים. אחיו לכל יֹוצאה ְְֲִֶֶַָָָָֹאּלא

.„Î לּכהנים ּתּנתן - ּבּיֹובל לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא
ׁשל  הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל. ּבֹו ׁשּפגע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּמׁשמר
ּתּנתן  - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹובל

הּיֹוצא. ְִֵַַָלּמׁשמר
.‰Îּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הּׂשדה  והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; יֹוצאין אינן - ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותם
את  הּמקּדיׁש אבל ּׂשדה. אּלּו ואין בּיבל, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבצאתֹו
אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ולא יֹובל והּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּטרׁשים,
ּׂשדה. נקראת וזֹו הּׂשדה, והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיֹוצאין

.ÂÎאֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ּׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְִִִִֵֵַַָָָּכיצד
אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ורֹואין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבדמיה,
מֹוסיף  אינֹו - הּמקּדיׁש אֹותּה ּפדה ואם ׁשּירצה. מי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּכל
ודמים. ערכין ּכׁשאר הּבית, לבדק ּופדיֹונּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹחמׁש.
ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוכׁשּיּגיע
ּבין  אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר מּיד ׁשּנפּדית ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבין
זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא והרי נפּדית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ואינּה לּמֹוכר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחֹוזרת

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
.ÊÎאֹותּה למּכר להקּדׁש אֹותּה ׁשּׁשמין ּׂשדה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכל

ּבׁשעת  ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמיה,
ּומסּימין  ּפֹועלים. הֹוצאת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהכנסת
ּכל  ׁשּומה, היא ּובכ יפה היא ּכ ואֹומרין: ְְְְִִִֶָָָָָָָָמצריה

- לּקח ויּקח.הרֹוצה יבֹוא ְִִֶַַָָ
.ÁÎאֹותֹו הּמֹוריׁשין מּׁשאר אֹו מאביו ּׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

מֹוריׁשֹו אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִִֵֶַַָָָוהקּדיׁשּה,
ּכ ואחר מֹוריׁשיו ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובין
ּׂשדה  את ואם ׁשּנאמר: אחּזה; ּכּׂשדה זֹו הרי - אביו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻמת
ראּויה  ׁשאינּה ּׂשדה - אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻמקנתֹו

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו יצאת אחּזה, ּׂשדה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָֻלהיֹות

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחּזתֹו‡. ּׂשדה הּוא,2הּמקּדיׁש לפּדֹותּה עליו מצוה - ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

קֹודם  ּבּמה 3ׁשהאדֹון אֹותֹו. ּכֹופין אין - רצה לא ואם . ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמּורים  יּגיע 4ּדברים ׁשאם נֹוהגת, יֹובל ׁשּמצות ּבזמן ? ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לּכהנים, ּתצא - יגאלּנה ולא אבל 5יֹובל ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הּיֹובלֹות  ׁשּבטלּו לּכהנים,6ּבזמן יֹוצאת אינּה ׁשהרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מבהקדש 1) בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל שאין ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה
הראויים  דברים בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד הבית לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
ערכו  הקדיש למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה תמימה בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה שדה הקדיש יד, בהישג נידון אם ממורישיו.2)למזבח שנאמר 3)שירשה
אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא תחילה באדון גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם טמאה בהמה במתפיס

אותו.4) כופים ההקדש 5)שאין וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא, ועומד כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי בזה, יפסיד הבית 6)לא ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט "משגלו



קמג oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip `"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ּׂשדה ‡. הּנקראת היא - מּמֹוריׁשיו אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּׂשדה

ּׂשדה  הּנקראת היא - ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחּזה.
וערּכּה אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ּׂשדה והּמקּדיׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמקנה.

ּבּתֹורה. הּקצּוב הער ֵֶַַָָָהּוא
ּׂשעֹורים,·. חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ערּכֹו - אֹותּה ירחק ולא זריעתֹו יקרב ולא ּבּיד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹויזרעּנּו
מן  יֹובל ׁשנת ואין יֹובל. ׁשני לכל ׁשקלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָחמּׁשים
ארץ  ּבכל ׁשאין טֹובה ּׂשדה הּמקּדיׁש ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמנין.
ּכזה  - לרע ּכמֹוה ׁשאין רעה ּׂשדה אֹו ּכמֹותּה, ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹיּׂשראל

אֹותּה. ֲִִַָמעריכין
ּבּתֹורה ‚. האמּור ׁשהּׁשקל ׁשקלים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבּתֹורה  האמּורה והּגרה חכמים. ּבלׁשֹון סלע הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
ועּׂשּו הּׁשקל על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה היא -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מעין. ׁשׁש והּדינר דינרין. ארּבעה והּסלע סלע. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
ּופּונדיֹון. סלע ׁשנה לכל נמצא ּפּונדיֹונין. ׁשני ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּמעה
ּכׁשּיּתן  ּפּונדיֹונין, וארּבעים ׁשמֹונה ׁשהּסלע ּפי על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאף
ּתׁשעה  נֹותן - הּׁשלחני מן סלע לּקח ְְְְִִִִֵֶַַַָָֻּפּונדיֹונֹות

ְְִַָוארּבעים.
חמׁש„. והּלת לתכין. ׁשני והּוא הּכר, הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹהחמר

עּׂשר  ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא סאין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹעּׂשרה
ּבהלכֹות  ּבארנּו ּוכבר איפה. - סאין ׁשלׁש ּכל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָאיפֹות.
חמּׁשים  על אּמה חמּׁשים ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבת,
למד, נמצאת סאה. מזרע והּוא סאה, ּבית הּוא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָאּמה

א  אלף וׁשבעים חמּׁשה ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ּמה,ׁשהּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
מאתים  על אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים ּברּבּוע ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָׁשהּוא
זרע  והּוא ּכר, ּבית הּוא ּבקרּוב, אּמֹות וׁשבעים ְְְְְִִֵֵֶַַַַֹארּבע

ּׂשעֹורים. ְִֶֹחמר
ׁשהקּדיׁש‰. הרי ּׂשדֹות? ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכיצד

מּׁשנת  חּוץ ׁשנים, ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר אחּזתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻּׂשדה
הרֹוצה  ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבחׁשּבֹון ׁשאינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּיֹובל
ּׂשעֹורים  חמר זרע לכל נֹותן - הקּדׁש מּיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלפּדֹותּה
הּבעלים  רצּו ואם ּפּונדיֹונֹות. ּוׁשמֹונה סלעים ְְְְְְְִִִֶַָָָָׁשמֹונה
לפי  ּפּונדיֹונֹות, ועּׂשרה סלעים עּׂשר נֹותנין - ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָלפּדֹותּה
צרי ּבּתֹורה, האמּור חמׁש ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשהן
רביע  ׁשהֹוסיף נמצא חמּׁשה, הּתֹוספת עם הּקרן ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
אחד  אֹו מקּדיׁש ׁשל אׁשּתֹו ּפדתה אם וכן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּקרן.

חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - ְֲִִִֵֵֶָֹמּיֹורׁשיו
.Â סלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן - ׁשנים ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר. לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה

לכל  ּופּונדיֹון סלע זה חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. נֹותן -ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ּכאחד. הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה נֹותן ואינֹו ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה.

.Ê סלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר
ּפי  על הּכהן לֹו וחּׁשב ׁשּנאמר: לפּדֹותּה; ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹּופּונדיֹון
קדם  אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּנֹותרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּׁשנים

יֹותר. אֹו ׁשנים ּבׁשּתי ְִִֵֵֵַָלּיֹובל
.Á רצה אם וחדׁשים, ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאר

ּוׁשנים הּגזּבר ׁשקלים ׁשנים ויּתן ׁשנה החדׁשים לחׁשב ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשאין  לפי מּתר. זה הרי - חמר זרע לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּפּונדיֹונים
הּׁשנים  ּפי על ׁשּנאמר: להקּדׁש; חדׁשים ְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָמחּׁשבין
מחּׁשב  אּתה ואי להקּדׁש, מחּׁשב אּתה ׁשנים - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹותרֹות

ֳִָחדׁשים.
.Ë הּיֹובל לפני ּׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

מקּדׁשת. זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם ׁשנים. מּׁשתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֻּבפחֹות
לּתן  הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
ּפדאּה לא ואם אֹותּה. ּפֹודה - חמר לכל  ׁשקל ְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָֹֹחמּׁשים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים יֹוצאה זֹו הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
.È.מקּדׁשת אינּה - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ּׂשדהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהקּדיׁש

זֹו הרי - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו ולוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹוכהן
ְֶֶֻמקּדׁשת.

.‡È.לעֹולם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ׁשּגֹואלין ְְְְֲִִִֵֶַָָָּכׁשם
.·È נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ּׂשדהּו את ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש

ׁשאין  לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ּכסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבגרעֹון
לּתן  הּפֹודה רצה אם ,לפיכ להקּדׁש. חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחּׁשבין
ּבּיֹום  אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע לכל ׁשקל ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹחמּׁשים

ּכלּום. גֹורע ואינֹו הּיֹובל, ְְֵֵֵֶַַַַׁשאחר
.‚È הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין - ְְְְְִִִֵֶֶָָּכׁשּמֹודדין

אֹו טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִִָָָָָָָלזריעה.
נמּדדין  אין - טפחים עּׂשרה עמּקים מים מלאים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻנקעים

עּמּה. נמּדדין - מּכאן ּפחֹות ְִִִִִָָָָָעּמּה;
.„È ּבהן ואין יֹותר אֹו עּׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲֵֵֶָָָָָהיּו

ּבפנ  נמּדדין - ּׁשראּוי מים מה להם ּומחּׁשבין עצמן, י ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ֶָלהם.

.ÂË הרי - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף אילנֹות, מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה
הּוא  יפה ּבעין - הּמקּדיׁש ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
והּקרקע  ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁש.
ּולכל  ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה אֹותּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמֹודדין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמר, ְְֵֶֶֶַַֹזרע
.ÊË והיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה הּׂשדה את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש

את  הּמקּדיׁש וכן ּבׁשויה. אֹותּה ּפֹודין - טרׁשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנקראת
ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין - ּבלבד ְְְִִִֵֶַָָָָהאילנֹות

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הם 1) איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו המקדיש דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה
כיצד  מקנתו שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא שהוקדשה שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,

ההקדש. שדה מכירת שומת על ההכרזה ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÈ ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵָָָָָָֹהיּו
הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ׁשהאילנֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפרׁש
היּו אם אבל ׁשּביניהן. האילנֹות ואת הּקרקע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
סאה  מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל נטּועים ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהאילנֹות
לא  זה הרי - זה אחר זה ׁשהקּדיׁשן אֹו ּבפחֹות, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשּביניהם. האילנֹות את ולא הּקרקע את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש
.ÁÈ- הּקרקע את הקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהקּדיׁש

מּדתּה. ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפֹודה
.ËÈ,נפּדית ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֻהּמקּדיׁש

את  נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאּלא
ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין להם; אחּזה ותהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּדמיה

הּבית. ּבדק להקּדׁש יּפלּו הּדמים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָואֹותן
.Î חֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבית, לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
לאביו  חֹוזרת זֹו הרי - מקּדיׁש ׁשל ּבנֹו ּגאלּה אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָוכן
אֹו קרֹוביו ׁשאר אֹו ּבּתֹו אֹותּה ּגאלה אם אבל ְְֲֲִִֵַָָָָָָּבּיֹובל.
- מּידן ּוגאלּה הּמקּדיׁש חזר אם ההקּדׁש: מּיד ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנכרי
הּגיע  אּלא מּידן, גאלּה לא ואם לעֹולם; לֹו ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹחֹוזרת
- נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר אֹו הּבת יד ּתחת והיא ְְְְִִִֵַַַַַַָָהּיֹובל
לעֹולם, לּבעלים חֹוזרת ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה זֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּבצאתֹו הּׂשדה והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; אחּזה ּתהיה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאּלא
ּדמים, לּתן צריכין הּכהנים ואין וגֹומר. לּכהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹֹבּיבל
אּלא  מאחר, ערּכּה ולקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּכבר

ּבעליה. הם ּכאּלּו לּכהנים ְְֲֲִִֵֶַַָָֹֹּתחזר
.‡Î היה אם אבל ּביּׂשראל; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה

עבר  ואפּלּו לעֹולם. גֹואל זה הרי - לוי אֹו ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמקּדיׁש
אחר  אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ולא הּיֹובל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללוּים. ּתהיה עֹולם ּגאּלת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹובל;
.·Î מּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ּׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּדבר  הרי - הּבעל יד ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
קדמה  ,לפיכ לּכהנים. ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹספק
יכֹולין  הּכהנים אין - הּיֹובל אחר ּבּה והחזיקה ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
- ּבּה והחזיקּו הּכהנים קדמּו אם וכן מּידּה. ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹלהֹוציא

מּידם. להֹוציא יכֹולה ְְִִֵָָָָאינּה
.‚Î,ההקּדׁש מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ּׂשדהּו ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

הֹואיל  יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא הּיֹובל ְְִִִִֵֵַַַַַַַֹֹֹוהּגיע
יֹוצאה היא ּבּה;והרי וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

הּכהנים. אחיו לכל יֹוצאה ְְֲִֶֶַָָָָֹאּלא

.„Î לּכהנים ּתּנתן - ּבּיֹובל לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא
ׁשל  הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל. ּבֹו ׁשּפגע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּמׁשמר
ּתּנתן  - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ׁשהרי ּבׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹובל

הּיֹוצא. ְִֵַַָלּמׁשמר
.‰Îּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הּׂשדה  והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; יֹוצאין אינן - ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותם
את  הּמקּדיׁש אבל ּׂשדה. אּלּו ואין בּיבל, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבצאתֹו
אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ולא יֹובל והּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּטרׁשים,
ּׂשדה. נקראת וזֹו הּׂשדה, והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיֹוצאין

.ÂÎאֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ּׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְִִִִֵֵַַָָָּכיצד
אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ורֹואין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבדמיה,
מֹוסיף  אינֹו - הּמקּדיׁש אֹותּה ּפדה ואם ׁשּירצה. מי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּכל
ודמים. ערכין ּכׁשאר הּבית, לבדק ּופדיֹונּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹחמׁש.
ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר - הּיֹובל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוכׁשּיּגיע
ּבין  אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי הּגזּבר מּיד ׁשּנפּדית ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבין
זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה היא והרי נפּדית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; יֹוצאה ואינּה לּמֹוכר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחֹוזרת

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
.ÊÎאֹותּה למּכר להקּדׁש אֹותּה ׁשּׁשמין ּׂשדה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכל

ּבׁשעת  ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמיה,
ּומסּימין  ּפֹועלים. הֹוצאת ּבׁשעת ּובערב ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהכנסת
ּכל  ׁשּומה, היא ּובכ יפה היא ּכ ואֹומרין: ְְְְִִִֶָָָָָָָָמצריה

- לּקח ויּקח.הרֹוצה יבֹוא ְִִֶַַָָ
.ÁÎאֹותֹו הּמֹוריׁשין מּׁשאר אֹו מאביו ּׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

מֹוריׁשֹו אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִִֵֶַַָָָוהקּדיׁשּה,
ּכ ואחר מֹוריׁשיו ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ׁשהקּדיׁשּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּובין
ּׂשדה  את ואם ׁשּנאמר: אחּזה; ּכּׂשדה זֹו הרי - אביו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻמת
ראּויה  ׁשאינּה ּׂשדה - אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻמקנתֹו

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו יצאת אחּזה, ּׂשדה ְְְְְֲִֵֶָָָָָָֻלהיֹות

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחּזתֹו‡. ּׂשדה הּוא,2הּמקּדיׁש לפּדֹותּה עליו מצוה - ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

קֹודם  ּבּמה 3ׁשהאדֹון אֹותֹו. ּכֹופין אין - רצה לא ואם . ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמּורים  יּגיע 4ּדברים ׁשאם נֹוהגת, יֹובל ׁשּמצות ּבזמן ? ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לּכהנים, ּתצא - יגאלּנה ולא אבל 5יֹובל ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הּיֹובלֹות  ׁשּבטלּו לּכהנים,6ּבזמן יֹוצאת אינּה ׁשהרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מבהקדש 1) בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל שאין ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה
הראויים  דברים בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד הבית לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
ערכו  הקדיש למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה תמימה בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה שדה הקדיש יד, בהישג נידון אם ממורישיו.2)למזבח שנאמר 3)שירשה
אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא תחילה באדון גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם טמאה בהמה במתפיס

אותו.4) כופים ההקדש 5)שאין וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא, ועומד כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי בזה, יפסיד הבית 6)לא ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט "משגלו



oikxrקמד zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לפּתח  האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות סֹופ ּה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹאּלא
ּתחּלה  ּבׁשויּה7ּבּה נפּדית והיא אם 8. ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

לאו  ואם יגאל; - אֹותּה וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנמצא
הּגיעת לֹו: אֹומרין ּפֹותח 9- ואינֹו ּׁשאמר. מה ויּתן , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּמֹוסיף  החמׁש ׁשּיהא ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבפחֹות
.10ּפרּוטה  ְָ

מּׂש·. אחרֹות ּׂשדֹות למּכר האדֹון אֹורצה דֹותיו ְְֲִִֵָָָָָָֹ
ּבידֹו.11ללוֹות  הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ּׂשדה לפּדֹות ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ

נֹוהג. הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבין
- חציּה לגאל רצה אם וכן אדם. לכל  קֹודם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹוהּוא

ּבהדיֹוט 12ּגֹואל  חמר זה להדיֹוט. ּבמֹוכר ּכן ּׁשאין מה . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ְִֵֶַמּבהקּדׁש.

ׁשאר ‚. אֹו ׁשּלֹו טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
ּובין 13מּטלטליו  טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

-14רע  יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו אֹו הּמקּדיׁש אֹותן ּפדה ואם . ְְְְִִִַַָָָָ
חמׁש ראׁשֹון 15מֹוסיף לפּתח הּבעלים את וכֹופין .16. ְְְִִִִִֶֶַַָֹֹ

הּבית  לבדק ערי 17והּדמים מּבּתי הּבית ׁשהיה ּבין . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
החצרים 18חֹומה  מּבּתי ׁשהיה נגאל 19ּבין זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

.20לעֹולם  ְָ
וקם „. חֹומה, ערי ּבית היה אם ההקּדׁש: מּיד אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט  - חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגֹואל ּבית 21ּביד היה ואם ; ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לבעליו  חֹוזר - הּגֹואל ּביד והּוא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָהחצרים,
.22ּבּיֹובל  ֵַ

טהֹו‰. ּבהמה הּבית הּמקּדיׁש לבדק ּתמימה אף 23רה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
קדּׁשה  וחלה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - עּׂשה על ׁשעבר ּפי  ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעל

ּתמימה  ּכׁשהיא ונפּדית הּכהן 24עליה. אֹותּה ּומערי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדמיה,
ּׁשהיא  למה לּמזּבח להקריבּה מנת על אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפֹודה

מידי 25ראּויה  יֹוצא אינֹו - לּמזּבח הראּוי ּדבר ׁשּכל ; ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לעֹולם  .26מזּבח ְְִֵַָ

.Â?הּבית לבדק ּתמימין להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָּומּנין
וקלּוט  ּׂשרּוע וּׂשה וׁשֹור אתֹו.27ׁשּנאמר: ּתעּׂשה נדבה ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשמּועה  הּבית 28מּפי לבדק נדבה וכן 29למדּו: . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאין  ּדמים, קדּׁשת אּלא ׁשאינּה מראין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּדברים

לּמזּבח  מּום ּבעל אֹותֹו30מקריבין - 'אתֹו' ׁשנאמר .31 ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַֹ
עֹוּׂשה  אּתה ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּתה
- עּׂשה מּכלל הּבא ולאו הּבית. לבדק נדבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתמימים

הּוא  .32ּכעּׂשה ֲֵַ
.Ê נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש

על 33סתם  להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין - ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
עֹולֹות  לצרכי יּמכרּו זכרים הּמזּבח, אֹותן 34ּגּבי ויקריבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

והּנקבֹות  ׁשלמים 35עֹולֹות, לצרכי אֹותן 36יּמכרּו ויקריבּו ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליה". יושביה שכל "בזמן - יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו החומש,7)הראשון) מפני
בפדיונה. יוסיף עליו, חביבה והיא הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים קצוב 8)שהבעלים בשכר ולא

כור. לבית שקלים שלך.9)חמישים היא נתבא 10)הרי שאין שכבר בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש ר
שאין  הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית, בזמן אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה. בחומשו

המלח. לים ומשליכה אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש, כולה.12)כסף.11)בית את יגאל ידו וכשתשיג
דירה 13) בבית אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש אמרו: בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם

הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש אלא ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר או 14)- טיבם לפי
ובשדה  אדם בערכי אלא בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין מבחין שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם,

לשלם 15)אחוזה. להם נוח כי חומש, מוסיפים שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות - יגאלנה גאול "ואם
חבירו". של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על אצלו, חפצו שיישאר כדי קודם 16)יותר, מחירו להציע

החומש. בגלל ושיכלולו.17)לאחרים, המקדש בית תיקון - הבית חומה.18)בדק המוקפות עיירות 19)ערים
חומה. מאין לחבירו.20)פתוחות בית למוכר בניגוד ההקדש, מן לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

פריה 21) שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד נשאר אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי נשאר 22)ורביה היה אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין

י  הקדש שאין שיפדהו, עד לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש פדיון.ברשות בלא שהוא 23)וצא בפירוש שאמר
הבית. בדק לטובת בדק 24)מקדישה שבקדושת כשתומם. אלא נפדית שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

מום. לבעלת תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא הגוף קדושת שאינה לעולה 25)הבית, זכר הוא אם
ולשלמים. לחטאת נקבה היא ואם למזבח"26)ולאשם אלא נפדים אינם נפדים כשהם הבית לבדק תמימים "המתפיס

למזבח. ראויים אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו שנפדים אבר 27)ומכאן, - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט מחבירו, גדול מסיני.28)אחד למשה שנתפרשה פה, שבעל מתורה

הבית.29) בדק קדשי לה'".30)לדמי המזבח על מומים) (מבעלי מהם תתנו לא "ואשה מום.31)שנאמר בעל אותו
כלומר,32) בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר: תעשה, בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

תעשה" בלא אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בזה. למלך" ה"משנה קדמו וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו בדק 33)ופסק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא

הקדיש. עולה.34)הבית קרבן להביא הרוצה מ 35)ליחיד שהיא לעולה, ראויות הזכרים.שאינן מן 36)ן גם הבאים
הנקבות. מן וגם הזכרים

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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הּבית  לבדק יּפלּו והּדמים הקּדׁשֹות 37ׁשלמים, ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
יקריבּו אׁשר ּבהמה ואם נאמר: זה ועל הּבית. לבדק -ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּקדׁש. יהיה לה' מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל לה', קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה

יקרב  הּמזּבח ּגּבי על לקרּבן הראּוי ּכל .38ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ
.Á ּוׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְִִִֵֶָָָָָָהקּדיׁש

הּמזּבח 39ּוסלתֹות  ּגּבי על לּקרב הראּויין -40ועֹופֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
יּלקח  והּדמים אֹותן, ויקריבּו הּמין אֹותֹו לצרכי ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָיּמכרּו

עֹולֹות. ויקרבּו זכרים ְְְְִִֶָָּבהן
.Ë עֹולֹות אּלּו דמי יקרבּו מה הּבהמה 41ּומּפני ּודמי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

הּקדֹוׁשה  ׁשהּבהמה לפי הּבית? לבדק יּפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתמימה
ּכמֹו ּפדיֹון, לּה יׁש - מּום ּבּה נפל אם ְְְִִִֵֵַַַָָָלּמזּבח,

ׁשּנפסלּו42ׁשּיתּבאר  והעֹופֹות והּׁשמן והּיין והּסלת ;43 ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּבהמה  את והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון. להן אין -44 ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

לּה יׁש - והערכה העמדה ּבכלל ׁשּיׁשנֹו ּכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוגֹומר;
לּה אין - והערכה העמדה ּבכלל ׁשאינֹו וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּפדיֹון,

.45ּפדיֹון  ְִ

.È ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן והיתה סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהקּדיׁש
ׁשּיחזרּו47ּבּׂשכרן 46לאּמנין  אֹותּה48עד ּכמֹו49ויקחּו , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

ּבׁשקלים  זֹו50ׁשּבארנּו הרי ּבּׂשכרן,51- לאּמנין ּתּנתן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
הּקטרת  ּבמֹותר ׁשעֹוּׂשין יׁש52ּכמֹו אם עֹוּׂשין וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ

מּסּמני  אחד הּקטרת.53ּבנכסיו ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

נערכת 54ונפסלה  זֹו הרי נאמר:56ונפּדית 55- זה ועל . ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
טמאה ואם ּבהמה קרּבן 57ּכל מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

קרּבן  ּבדמיה ויביא וגֹומר. הּבהמה את והעמיד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלה',
ּכמֹותּה. ְֵַָאחר

.·È,טמאה ּבין טהֹורה ּבין ּבחּייה, ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכל
הּבית  (ּבדק) קדׁשי ּבהן 58ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב  הראּויה ּתמימה אֹו הרי 59מּום, - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
את  והעמיד ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית העמדה צריכה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָזֹו

מתה  אם ,לפיכ ׁשּתער60הּבהמה. קדם הּבהמה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּמתה 61ותּפדה  אחר אֹותּה ּפֹודין אין אּלא 62- , ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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למזבח.37) הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם האומר אליעזר, קדש".38)וכרבי "יהיה הכתוב: כמשמעות
של  פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום נמצאת לא זו דרשה
והלא  אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי בפסוק כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה כל שהרי מקרא,
תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו תמורה דין
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים אינם

ונסכים.39)מדרבנן. למנחות למזבח, הראויים דברים יונה.40)והם ובני הבית.41)תורים לבדק נופלים ואינם
מצוותם.42) בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון להם שיש אבר,43)ודברים מהם נחסר - והעופות שנטמאו,

בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת בהם שנולדה בבהמה".44)או אלא פדיון נאמר "כל 45)"לא
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה בכלל אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה שישנו
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית לבדק יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
מדברים  שנודרים מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
עולה) יקריבנו עוף הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים

ה  ועיקר בלבד, בהמה אלא מקריב אינו וגו' בכשבים בבקר לומר קדושתם תלמוד אין פדיון, בני אלו שאין מפני טעם,
הבית. בדק צרכי על הקטורת.46)חלה הסממנים) (מיזוג בפיטום עבודתם.47)העוסקים הגזברים.48)שכר

שבלשכה.49) החדשה התרומה להקטירה 50)מכסף כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת, במותר הגזברים עושים היו שכך
ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח נעשית הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין הבאה. לשנה
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים ביום חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים ושלושה
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד, אלא ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
הם  והרי האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
הקטורת  נותנים והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין.
החדשה. התרומה בכסף מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים

בשכרו.51) שקיבל קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת, אומן בידי שהייתה הקטורת 52)הקטורת, מותר בכל
נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה אפשר שאי שנה. שבכל
להקטירה  החדשה מהתרומה אותה וקונים וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי לציבור אותה מוכרים

הבאה. הקטורת 53)לשנה לאומני אותו נותנים משלו, חילוני פרטי סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
הקטורת. לפיטום בו ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים וחוזרים בעל 54)בשכרם שאין להקרבה,

המזבח. על קרב כהן.55)מום ידי לחולין.56)על ויוצאת אותה טמאה 57)מוכרים בבהמה מדבר הכתוב שאין
ונפסלה  שהוממה טהורה בבהמה כורחך על בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום היא אמורה שהרי ממש,
שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו" עד "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה מדבר, הכתוב

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר להעמדה.60)והקדישה עוד ראוייה והוערכה,61)ואינה הועמדה ואפילו
שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא נשחטה.62)אלא ואפילו



קמה oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לפּתח  האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות סֹופ ּה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹאּלא
ּתחּלה  ּבׁשויּה7ּבּה נפּדית והיא אם 8. ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

לאו  ואם יגאל; - אֹותּה וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנמצא
הּגיעת לֹו: אֹומרין ּפֹותח 9- ואינֹו ּׁשאמר. מה ויּתן , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּמֹוסיף  החמׁש ׁשּיהא ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבפחֹות
.10ּפרּוטה  ְָ

מּׂש·. אחרֹות ּׂשדֹות למּכר האדֹון אֹורצה דֹותיו ְְֲִִֵָָָָָָֹ
ּבידֹו.11ללוֹות  הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ּׂשדה לפּדֹות ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ

נֹוהג. הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבין
- חציּה לגאל רצה אם וכן אדם. לכל  קֹודם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹוהּוא

ּבהדיֹוט 12ּגֹואל  חמר זה להדיֹוט. ּבמֹוכר ּכן ּׁשאין מה . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ְִֵֶַמּבהקּדׁש.

ׁשאר ‚. אֹו ׁשּלֹו טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
ּובין 13מּטלטליו  טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

-14רע  יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו אֹו הּמקּדיׁש אֹותן ּפדה ואם . ְְְְִִִַַָָָָ
חמׁש ראׁשֹון 15מֹוסיף לפּתח הּבעלים את וכֹופין .16. ְְְִִִִִֶֶַַָֹֹ

הּבית  לבדק ערי 17והּדמים מּבּתי הּבית ׁשהיה ּבין . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
החצרים 18חֹומה  מּבּתי ׁשהיה נגאל 19ּבין זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

.20לעֹולם  ְָ
וקם „. חֹומה, ערי ּבית היה אם ההקּדׁש: מּיד אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט  - חדׁש עּׂשר ׁשנים הּגֹואל ּבית 21ּביד היה ואם ; ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לבעליו  חֹוזר - הּגֹואל ּביד והּוא הּיֹובל והּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָהחצרים,
.22ּבּיֹובל  ֵַ

טהֹו‰. ּבהמה הּבית הּמקּדיׁש לבדק ּתמימה אף 23רה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
קדּׁשה  וחלה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - עּׂשה על ׁשעבר ּפי  ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעל

ּתמימה  ּכׁשהיא ונפּדית הּכהן 24עליה. אֹותּה ּומערי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדמיה,
ּׁשהיא  למה לּמזּבח להקריבּה מנת על אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפֹודה

מידי 25ראּויה  יֹוצא אינֹו - לּמזּבח הראּוי ּדבר ׁשּכל ; ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לעֹולם  .26מזּבח ְְִֵַָ

.Â?הּבית לבדק ּתמימין להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָּומּנין
וקלּוט  ּׂשרּוע וּׂשה וׁשֹור אתֹו.27ׁשּנאמר: ּתעּׂשה נדבה ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשמּועה  הּבית 28מּפי לבדק נדבה וכן 29למדּו: . ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאין  ּדמים, קדּׁשת אּלא ׁשאינּה מראין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּדברים

לּמזּבח  מּום ּבעל אֹותֹו30מקריבין - 'אתֹו' ׁשנאמר .31 ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַֹ
עֹוּׂשה  אּתה ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוּׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּתה
- עּׂשה מּכלל הּבא ולאו הּבית. לבדק נדבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתמימים

הּוא  .32ּכעּׂשה ֲֵַ
.Ê נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש

על 33סתם  להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין - ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
עֹולֹות  לצרכי יּמכרּו זכרים הּמזּבח, אֹותן 34ּגּבי ויקריבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

והּנקבֹות  ׁשלמים 35עֹולֹות, לצרכי אֹותן 36יּמכרּו ויקריבּו ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
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עליה". יושביה שכל "בזמן - יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו החומש,7)הראשון) מפני
בפדיונה. יוסיף עליו, חביבה והיא הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים קצוב 8)שהבעלים בשכר ולא

כור. לבית שקלים שלך.9)חמישים היא נתבא 10)הרי שאין שכבר בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש ר
שאין  הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית, בזמן אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה. בחומשו

המלח. לים ומשליכה אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש, כולה.12)כסף.11)בית את יגאל ידו וכשתשיג
דירה 13) בבית אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש אמרו: בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם

הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש אלא ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר או 14)- טיבם לפי
ובשדה  אדם בערכי אלא בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין מבחין שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם,

לשלם 15)אחוזה. להם נוח כי חומש, מוסיפים שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות - יגאלנה גאול "ואם
חבירו". של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על אצלו, חפצו שיישאר כדי קודם 16)יותר, מחירו להציע

החומש. בגלל ושיכלולו.17)לאחרים, המקדש בית תיקון - הבית חומה.18)בדק המוקפות עיירות 19)ערים
חומה. מאין לחבירו.20)פתוחות בית למוכר בניגוד ההקדש, מן לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

פריה 21) שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד נשאר אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי נשאר 22)ורביה היה אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין

י  הקדש שאין שיפדהו, עד לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש פדיון.ברשות בלא שהוא 23)וצא בפירוש שאמר
הבית. בדק לטובת בדק 24)מקדישה שבקדושת כשתומם. אלא נפדית שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

מום. לבעלת תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא הגוף קדושת שאינה לעולה 25)הבית, זכר הוא אם
ולשלמים. לחטאת נקבה היא ואם למזבח"26)ולאשם אלא נפדים אינם נפדים כשהם הבית לבדק תמימים "המתפיס

למזבח. ראויים אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו שנפדים אבר 27)ומכאן, - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט מחבירו, גדול מסיני.28)אחד למשה שנתפרשה פה, שבעל מתורה

הבית.29) בדק קדשי לה'".30)לדמי המזבח על מומים) (מבעלי מהם תתנו לא "ואשה מום.31)שנאמר בעל אותו
כלומר,32) בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר: תעשה, בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

תעשה" בלא אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בזה. למלך" ה"משנה קדמו וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו בדק 33)ופסק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא

הקדיש. עולה.34)הבית קרבן להביא הרוצה מ 35)ליחיד שהיא לעולה, ראויות הזכרים.שאינן מן 36)ן גם הבאים
הנקבות. מן וגם הזכרים

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּבית  לבדק יּפלּו והּדמים הקּדׁשֹות 37ׁשלמים, ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
יקריבּו אׁשר ּבהמה ואם נאמר: זה ועל הּבית. לבדק -ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּקדׁש. יהיה לה' מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל לה', קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה

יקרב  הּמזּבח ּגּבי על לקרּבן הראּוי ּכל .38ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ
.Á ּוׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְִִִֵֶָָָָָָהקּדיׁש

הּמזּבח 39ּוסלתֹות  ּגּבי על לּקרב הראּויין -40ועֹופֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
יּלקח  והּדמים אֹותן, ויקריבּו הּמין אֹותֹו לצרכי ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָיּמכרּו

עֹולֹות. ויקרבּו זכרים ְְְְִִֶָָּבהן
.Ë עֹולֹות אּלּו דמי יקרבּו מה הּבהמה 41ּומּפני ּודמי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

הּקדֹוׁשה  ׁשהּבהמה לפי הּבית? לבדק יּפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתמימה
ּכמֹו ּפדיֹון, לּה יׁש - מּום ּבּה נפל אם ְְְִִִֵֵַַַָָָלּמזּבח,

ׁשּנפסלּו42ׁשּיתּבאר  והעֹופֹות והּׁשמן והּיין והּסלת ;43 ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּבהמה  את והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון. להן אין -44 ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

לּה יׁש - והערכה העמדה ּבכלל ׁשּיׁשנֹו ּכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוגֹומר;
לּה אין - והערכה העמדה ּבכלל ׁשאינֹו וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּפדיֹון,

.45ּפדיֹון  ְִ

.È ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן והיתה סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהקּדיׁש
ׁשּיחזרּו47ּבּׂשכרן 46לאּמנין  אֹותּה48עד ּכמֹו49ויקחּו , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

ּבׁשקלים  זֹו50ׁשּבארנּו הרי ּבּׂשכרן,51- לאּמנין ּתּנתן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
הּקטרת  ּבמֹותר ׁשעֹוּׂשין יׁש52ּכמֹו אם עֹוּׂשין וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ

מּסּמני  אחד הּקטרת.53ּבנכסיו ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

נערכת 54ונפסלה  זֹו הרי נאמר:56ונפּדית 55- זה ועל . ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
טמאה ואם ּבהמה קרּבן 57ּכל מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

קרּבן  ּבדמיה ויביא וגֹומר. הּבהמה את והעמיד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלה',
ּכמֹותּה. ְֵַָאחר

.·È,טמאה ּבין טהֹורה ּבין ּבחּייה, ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכל
הּבית  (ּבדק) קדׁשי ּבהן 58ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב  הראּויה ּתמימה אֹו הרי 59מּום, - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
את  והעמיד ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית העמדה צריכה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָזֹו

מתה  אם ,לפיכ ׁשּתער60הּבהמה. קדם הּבהמה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּמתה 61ותּפדה  אחר אֹותּה ּפֹודין אין אּלא 62- , ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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למזבח.37) הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם האומר אליעזר, קדש".38)וכרבי "יהיה הכתוב: כמשמעות
של  פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום נמצאת לא זו דרשה
והלא  אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי בפסוק כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה כל שהרי מקרא,
תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו תמורה דין
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים אינם

ונסכים.39)מדרבנן. למנחות למזבח, הראויים דברים יונה.40)והם ובני הבית.41)תורים לבדק נופלים ואינם
מצוותם.42) בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון להם שיש אבר,43)ודברים מהם נחסר - והעופות שנטמאו,

בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת בהם שנולדה בבהמה".44)או אלא פדיון נאמר "כל 45)"לא
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה בכלל אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה שישנו
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית לבדק יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
מדברים  שנודרים מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
עולה) יקריבנו עוף הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים

ה  ועיקר בלבד, בהמה אלא מקריב אינו וגו' בכשבים בבקר לומר קדושתם תלמוד אין פדיון, בני אלו שאין מפני טעם,
הבית. בדק צרכי על הקטורת.46)חלה הסממנים) (מיזוג בפיטום עבודתם.47)העוסקים הגזברים.48)שכר

שבלשכה.49) החדשה התרומה להקטירה 50)מכסף כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת, במותר הגזברים עושים היו שכך
ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח נעשית הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין הבאה. לשנה
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים ביום חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים ושלושה
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד, אלא ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
הם  והרי האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
הקטורת  נותנים והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין.
החדשה. התרומה בכסף מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים

בשכרו.51) שקיבל קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת, אומן בידי שהייתה הקטורת 52)הקטורת, מותר בכל
נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה אפשר שאי שנה. שבכל
להקטירה  החדשה מהתרומה אותה וקונים וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי לציבור אותה מוכרים

הבאה. הקטורת 53)לשנה לאומני אותו נותנים משלו, חילוני פרטי סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
הקטורת. לפיטום בו ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים וחוזרים בעל 54)בשכרם שאין להקרבה,

המזבח. על קרב כהן.55)מום ידי לחולין.56)על ויוצאת אותה טמאה 57)מוכרים בבהמה מדבר הכתוב שאין
ונפסלה  שהוממה טהורה בבהמה כורחך על בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום היא אמורה שהרי ממש,
שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו" עד "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה מדבר, הכתוב

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר להעמדה.60)והקדישה עוד ראוייה והוערכה,61)ואינה הועמדה ואפילו
שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא נשחטה.62)אלא ואפילו
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א 63ּתּקבר  לבדק . נבלה אֹו ׁשחּוטה הקּדיׁש אם בל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּטלטלין 64הּבית  ּכׁשאר ּתּפדה זֹו הרי -65. ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

.‚È ׁשנים ּבּה ׁשנים 66ׁשחט רב היא 67אֹו ועדין ְְֲִִִִַַַַַָָֹ
ּדבריה 68מפרּכסת  לכל ּכחּיה היא הרי והרי 69- ונערכת. ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד והערי והעמיד ּבכלל ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָהיא
.„Èנתקּדׁש זֹו הרי - לדמיה ּתמימה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמקּדיׁש

לּמזּבח  הקּדׁש זֹו ּבהמה ּדמי האֹומר: ּכיצד? -70ּגּופּה. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּתקרב  עצמּה לדמיו,71היא מאבריה אחד הקּדיׁש . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זֹו הרי - לּמזּבח הקּדׁש זֹו ּפרה ׁשל רגלּה ּדמי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:
ּפׁשטה  לא אֹו ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה אם ּולפיכ72ספק . ְְְְְִִֵָָָָָָָָֹֻֻ

ּתּפדה.73ּתקרב  ולא ְְִִֶַָֹ
.ÂË עֹוּׂשין ׁשּיקריב 74וכיצד למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין ? ְְְְִִִִֵֶַַָָֻ

חּלין 75אֹותּה ודמיה אבר 76, אֹותֹו מּדמי היה 77חּוץ ואם . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
ׁשהּנׁשמה ּבֹואבר ּבכּלּה78ּתלּויה קדּׁשה ּפׁשטה -79. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

.ÊË לּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ,80היתה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לדמיו  מאבריה אבר ּבֹו81והקּדיׁש ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

דמי  אּלא נתקּדׁש לא - בֹו ּתלּויה אין ׁשהּנׁשמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין
ּבלבד  אבר ּפרה 82אֹותֹו רגל ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּתפין  והקּדׁש הּוא - לּמזּבח הק ּדׁש לּבּה דמי אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻזֹו
.83ּבּה ָ

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור לב אֹו זה עבד ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
חּיב 84לּמזּבח  אינֹו - לּמזּבח הקּדׁש ראׁשי ׁשאמר: אֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ראׁשֹו ּבדמי אּלּו85אּלא אבר אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
נמּכר  קרּבן.86היה ּבדמיו ויביא , ְְְְִִָָָָָָָָ
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ערכה".63) לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה לו שיש את - והעריך - לבדק 64)"והעמיד יפלו שדמיהם
(=לדמיהם)65)הבית. למזבח הקדישם אם שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק קדושת עליהם שחלה

מעיקרם  מומים "בעלי הוא שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל חיים, כשהם הקדישם ואפילו
עמדה. ללא ונפדים למזבח ראויים שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה" העמדה בכלל היו לא (=מתחילתם)
הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו, דברי מיישב משנה הכסף ומרן
"ואם  כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם רבינו יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש העולם דרך ואין
שהוקדשה  - מתחילתה מום בעלת (של גופה על גמורה קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה קודם מתה

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על אלא למזבח,למזבח), כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם כל הרי
והערכה. העמדה תצטרך בחייה כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית הוושט 66)כשתמות, השחיטה סימני שני

הסימנים.67)והגרגרת. רוב בחיתוך גם כשרה וברגליה.68)שהשחיטה בידיה טמאה 69)מפרפרת חיה או "בהמה
בבבא  התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה". את שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה אינה שנשחטה
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל, ידי על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור עו. קמא
המתרת  כשרה שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך עולה.70)לאכילה, בדמיה ואביא קדושת 71)שאמכרנה עליה שירדה מתוך
בעלת  הייתה אם אבל מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא והואיל הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים,

עולה. בדמיה ויביא תימכר שנתקדשה 72)מום, ומתוך בכולה, קדושה פשטה מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
אתה  שהרי מועילים, לא "מתוך" שני מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם נתקדשה דמים, קדושת

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, שקדשה ומתוך בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה מתוך לומר: היא 73)צריך
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון, ידי על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא עצמה,
שנתקדשה  מתוך שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה פשטה אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור

נתקדש  לגופה,מקצתה נתקדשה לדמיה שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם הוא הספק רק לדמיה, כולה ה
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי בכולה,74)כי הגוף קדושת פשטה שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי

בהמתו. כל להפסיד לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא, כמות כולה להקריבה לחייבו אין שנדר 75)וגם
עולה. שיחזרו 76)להביא תורה ודין כלום עשה לא (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים הדמים אין

עולה. בקדושת נתפסים הדמים אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא זו, שכן כל חולין", שהוא 77)המעות
קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו אבר, מחוסרת בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו. יכול ואינו קדוש
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים: שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא נדר ַָוהלוקח

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי כבד.78)לעולה, או לב זה,79)כגון אבר בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון
כולה. הקדישה כאילו זה המזבח.80)הרי עולה.81)על בדמיו ויביאו על 82)שיימכר לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לומר אין מומו, מחמת בשלו.83)המזבח זוכה אחד כל אלא לחצאין, שותפות דמיו 84)לא
עולה. להקריבם קודש אבר 85)יהיו אותו דמי אלא נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים שאינם מכיוון

ה 86)בלבד. מן ליהנות אסור שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר אדם ישווה מה שואל: מת,הראב"ד
צופה  או זמר או תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן,
לאיזו  שמכר אבר אותו "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי בשאר שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק
כמה  שישנם כמו תועלת, בה שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה
שהמקדיש  הכוונה רבינו, דברי בהבנת הרדב"ז ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות ראויים ואינם יועצים שרים

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈ אמּורים ּדברים מזּבח 87ּבּמה ּבקדׁשי אבל 88? ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ּכבדֹו אֹו זה חמֹור ראׁש ּדמי האֹומר: הּבית, ּבדק ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבקדׁשי

הֹואיל 89הקּדׁש הקּדׁש, ּכבדֹו אֹו זה עבד ראׁש ּדמי אֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ
ּבדמי  חּיב זה הרי - ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה דבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָוהּוא

הּוא 90ּכּלֹו ּדמים קדּׁשת הּבית ּבדק הקּדׁש ׁשּכל .91. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻ
.ËÈ לּמזּבח עלי ערּכי קרּבן.92האֹומר: ּבערּכֹו מביא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשלם  לער מּׂשגת ידֹו אין אם 93ואם ספק ּדבר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
יד  ּבהּׂשג אינֹו94נּדֹון אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל , ְְְִִִִֵֵֵֶֶָ

נדר  ולּמזּבח הֹואיל יד, ּבהּׂשג ּׂשדה 95נּדֹון הּמקּדיׁש וכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
לּמזּבח  ּבהן 96אחּזתֹו יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבער אֹותּה ּפֹודין אם ספק, ּבּדבר ויׁש לּמזּבח. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעֹולֹות
ּבּה ולּמזּבח 97הּקצּוב הֹואיל ּבׁשויּה, אֹותּה ּפֹודין אֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
להחמיר 98הקּדיׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבכל ודנין .99. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּבית ‡. לבדק הקּדׁש זה הרי האֹומר: חרם 2אחד אֹו ,3 ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

לּׁשמים  חרם אֹו הּבית, אמר 4לבדק אם נכסיו, ּבכל וכן ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הקּדׁש נכסיו לּׁשמים 5ּכל חרם אֹו הּבית לבדק חרם אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּבית  לבדק יּפלּו אּלּו הרי סתם 6- חרם אמר אם אבל .7 ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לּכהנים  אּלּו הרי לּכהנים 8- - חרמים ׁשּסתם ׁשּנאמר:9. ; ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

יהיה  ל ּביּׂשראל חרם .10ּכל ְְְְִִֵֵֶֶָָ
ּבקרֹו·. מן אדם ּומעבדיו 11מחרים ּומּצאנֹו ְֲֲִִִֵַָָָָָֹ

הּכנענים  יחרים 12ּומּׁשפחֹותיו לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֻ
ּׂשד  ּכל ולא עבדיו, ּכל ולא ּבהמּתֹו, ּכל ּכל ולא ֹותיו, ְְְְְְֲֶָָָָָָָֹֹֹ

אׁשר  מּכל ׁשּנאמר: הּמּטלטלין; מּׁשאר לֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמין
-13לֹו נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את החרים ואם .ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

מחרמין  אּלּו ׁשהחרים 14הרי ּבין לּכהנים ׁשהחרים ּבין . ְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻ
הּבית. ְִֶֶַַלבדק

ּכל ‚. לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְֱִִִִִֶֶָָָָָוכל
ׁשּבראׁשֹו ּתפּלין ואפּלּו לֹו, ּׁשּיׁש לֹומר 15מה צרי ואין , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

חרם  אֹו הקּדׁש ׁשהּכל ּובגדיו; אּמנּותֹו .16ּכלי ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
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כורחך  על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים הם שותפים וההקדש
"שהוא  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, התכוון לא ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה. הם חולקים
זה  עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה בהלכות רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו" חייב

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל הדין וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש בדמי 87)או אלא חייב שאינו
לדמיו. שהקדישו לא 88)האבר בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש אפילו ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו אבר אחרי נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד אבר אותו אלא נתקדש
הבית.89) לבדק הקדש תלוייה 90)וסתם שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף כל שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

כולו. ערך נותן עלי לבי ערך אמר שאם את 91)בו, הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו, נתכוון הרדב"ז לדעת
טול  זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו כאילו ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש וכיוון דמיו,

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר למזבח.92)ממנו קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף יכולתו 94)ה.הקצוב לפי
ונפטר. שבידו מה נותן הסכום, כל את לו אין שאם שוויו.95)הכספית, לפי אלא מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא

למזבח.96) קרבן יהא שדהו כור.97)שכסף בית לזרע שקל שיפדו 98)חמישים שהוממו, מזבח בקרבנות מצינו ולא
משווים. אלא 99)פחות קצוב, שכר לפי ישלם שלא ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים שבהקדש

להיפך. הדין והוא בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם זה הרי וטיבה, השדה דמי הוא 1)לפי חרם איזה
ולא  מזבח קדשי על חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין מה לכהנים, ניתן חרם ואיזה  הבית לבדק
ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר מקדיש אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים, ושפחתו עבדו המקדיש דין להיפך,
ראיה  נדרו, משום לעולם כשיבוא להקדישו חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שאין אעפ"י

וקדוש. מותפס זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש אבינו, מיעקב המקדש 2)לדבר בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, (מלכיםֿב, הכתוב מלשון הדבר 3)ושכלולו, הסרת והפרשה, הבדלה - חרם הקדש.

י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם": לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם אחר, לענין ממציאותו
כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" הנשמה כל "ואת בשמים.4)מ) השוכן להקדיש 5)לה', רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן כמבואר נכסיו, כלֿשכן 6)כל שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר הבית", לבדק הקדש "סתם שאם
"לשמים". או הבית לבדק ואמר שפירש למי.7)כאן, פירש כמבואר 8)ולא משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

כהנים. לחרמי שמים חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, שנאמר 9)בסמוך ואע"פ כחכמים. כח: בערכין משנה
הי"א  להלן כמבואר קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא

כדברי 10)(שם). אבל לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר מפסוק זה דרשו שם, במשנה אמנם
מלמד, - יהיה לך בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו

לכהנים". חרמים בקרו.11)שסתם שאין 12)מקצת דבר מקדיש אדם "שאין העברים, לא אבל הגוף, קנין לו הקנויים

הכ"א. להלן שלו", המטלטלין 13)גופו (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל אמרו: ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
ל  והשווה אחוזה. שדה כל ולא - אחוזה משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם רש"י). הי"ג.= פ"ח, קמן

המשנה).14) (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש כג: ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין משנה 15)תוספתא
גם  ודעתו עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא (רש"י ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם,

שם). קמא (בבא תפיליו שמשאירים 16)על אע"פ הט"זֿיז פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי שאפילו
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א 63ּתּקבר  לבדק . נבלה אֹו ׁשחּוטה הקּדיׁש אם בל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּטלטלין 64הּבית  ּכׁשאר ּתּפדה זֹו הרי -65. ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

.‚È ׁשנים ּבּה ׁשנים 66ׁשחט רב היא 67אֹו ועדין ְְֲִִִִַַַַַָָֹ
ּדבריה 68מפרּכסת  לכל ּכחּיה היא הרי והרי 69- ונערכת. ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד והערי והעמיד ּבכלל ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָהיא
.„Èנתקּדׁש זֹו הרי - לדמיה ּתמימה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמקּדיׁש

לּמזּבח  הקּדׁש זֹו ּבהמה ּדמי האֹומר: ּכיצד? -70ּגּופּה. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּתקרב  עצמּה לדמיו,71היא מאבריה אחד הקּדיׁש . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זֹו הרי - לּמזּבח הקּדׁש זֹו ּפרה ׁשל רגלּה ּדמי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:
ּפׁשטה  לא אֹו ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה אם ּולפיכ72ספק . ְְְְְִִֵָָָָָָָָֹֻֻ

ּתּפדה.73ּתקרב  ולא ְְִִֶַָֹ
.ÂË עֹוּׂשין ׁשּיקריב 74וכיצד למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין ? ְְְְִִִִֵֶַַָָֻ

חּלין 75אֹותּה ודמיה אבר 76, אֹותֹו מּדמי היה 77חּוץ ואם . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
ׁשהּנׁשמה ּבֹואבר ּבכּלּה78ּתלּויה קדּׁשה ּפׁשטה -79. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

.ÊË לּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ,80היתה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לדמיו  מאבריה אבר ּבֹו81והקּדיׁש ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

דמי  אּלא נתקּדׁש לא - בֹו ּתלּויה אין ׁשהּנׁשמה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין
ּבלבד  אבר ּפרה 82אֹותֹו רגל ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּתפין  והקּדׁש הּוא - לּמזּבח הק ּדׁש לּבּה דמי אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻזֹו
.83ּבּה ָ

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור לב אֹו זה עבד ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
חּיב 84לּמזּבח  אינֹו - לּמזּבח הקּדׁש ראׁשי ׁשאמר: אֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ראׁשֹו ּבדמי אּלּו85אּלא אבר אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
נמּכר  קרּבן.86היה ּבדמיו ויביא , ְְְְִִָָָָָָָָ
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ערכה".63) לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה לו שיש את - והעריך - לבדק 64)"והעמיד יפלו שדמיהם
(=לדמיהם)65)הבית. למזבח הקדישם אם שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק קדושת עליהם שחלה

מעיקרם  מומים "בעלי הוא שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל חיים, כשהם הקדישם ואפילו
עמדה. ללא ונפדים למזבח ראויים שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה" העמדה בכלל היו לא (=מתחילתם)
הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו, דברי מיישב משנה הכסף ומרן
"ואם  כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם רבינו יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש העולם דרך ואין
שהוקדשה  - מתחילתה מום בעלת (של גופה על גמורה קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה קודם מתה

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על אלא למזבח,למזבח), כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם כל הרי
והערכה. העמדה תצטרך בחייה כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית הוושט 66)כשתמות, השחיטה סימני שני

הסימנים.67)והגרגרת. רוב בחיתוך גם כשרה וברגליה.68)שהשחיטה בידיה טמאה 69)מפרפרת חיה או "בהמה
בבבא  התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה". את שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה אינה שנשחטה
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל, ידי על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור עו. קמא
המתרת  כשרה שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך עולה.70)לאכילה, בדמיה ואביא קדושת 71)שאמכרנה עליה שירדה מתוך
בעלת  הייתה אם אבל מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא והואיל הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים,

עולה. בדמיה ויביא תימכר שנתקדשה 72)מום, ומתוך בכולה, קדושה פשטה מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
אתה  שהרי מועילים, לא "מתוך" שני מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם נתקדשה דמים, קדושת

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, שקדשה ומתוך בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה מתוך לומר: היא 73)צריך
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון, ידי על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא עצמה,
שנתקדשה  מתוך שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה פשטה אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור

נתקדש  לגופה,מקצתה נתקדשה לדמיה שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם הוא הספק רק לדמיה, כולה ה
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי בכולה,74)כי הגוף קדושת פשטה שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי

בהמתו. כל להפסיד לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא, כמות כולה להקריבה לחייבו אין שנדר 75)וגם
עולה. שיחזרו 76)להביא תורה ודין כלום עשה לא (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים הדמים אין

עולה. בקדושת נתפסים הדמים אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא זו, שכן כל חולין", שהוא 77)המעות
קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו אבר, מחוסרת בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו. יכול ואינו קדוש
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים: שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא נדר ַָוהלוקח

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי כבד.78)לעולה, או לב זה,79)כגון אבר בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון
כולה. הקדישה כאילו זה המזבח.80)הרי עולה.81)על בדמיו ויביאו על 82)שיימכר לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לומר אין מומו, מחמת בשלו.83)המזבח זוכה אחד כל אלא לחצאין, שותפות דמיו 84)לא
עולה. להקריבם קודש אבר 85)יהיו אותו דמי אלא נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים שאינם מכיוון

ה 86)בלבד. מן ליהנות אסור שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר אדם ישווה מה שואל: מת,הראב"ד
צופה  או זמר או תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן,
לאיזו  שמכר אבר אותו "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי בשאר שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק
כמה  שישנם כמו תועלת, בה שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה
שהמקדיש  הכוונה רבינו, דברי בהבנת הרדב"ז ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות ראויים ואינם יועצים שרים

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÁÈ אמּורים ּדברים מזּבח 87ּבּמה ּבקדׁשי אבל 88? ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ּכבדֹו אֹו זה חמֹור ראׁש ּדמי האֹומר: הּבית, ּבדק ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבקדׁשי

הֹואיל 89הקּדׁש הקּדׁש, ּכבדֹו אֹו זה עבד ראׁש ּדמי אֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ
ּבדמי  חּיב זה הרי - ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה דבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָוהּוא

הּוא 90ּכּלֹו ּדמים קדּׁשת הּבית ּבדק הקּדׁש ׁשּכל .91. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻֻ
.ËÈ לּמזּבח עלי ערּכי קרּבן.92האֹומר: ּבערּכֹו מביא - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשלם  לער מּׂשגת ידֹו אין אם 93ואם ספק ּדבר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
יד  ּבהּׂשג אינֹו94נּדֹון אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל , ְְְִִִִֵֵֵֶֶָ

נדר  ולּמזּבח הֹואיל יד, ּבהּׂשג ּׂשדה 95נּדֹון הּמקּדיׁש וכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
לּמזּבח  ּבהן 96אחּזתֹו יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבער אֹותּה ּפֹודין אם ספק, ּבּדבר ויׁש לּמזּבח. ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעֹולֹות
ּבּה ולּמזּבח 97הּקצּוב הֹואיל ּבׁשויּה, אֹותּה ּפֹודין אֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
להחמיר 98הקּדיׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבכל ודנין .99. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הּבית ‡. לבדק הקּדׁש זה הרי האֹומר: חרם 2אחד אֹו ,3 ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

לּׁשמים  חרם אֹו הּבית, אמר 4לבדק אם נכסיו, ּבכל וכן ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הקּדׁש נכסיו לּׁשמים 5ּכל חרם אֹו הּבית לבדק חרם אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּבית  לבדק יּפלּו אּלּו הרי סתם 6- חרם אמר אם אבל .7 ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לּכהנים  אּלּו הרי לּכהנים 8- - חרמים ׁשּסתם ׁשּנאמר:9. ; ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

יהיה  ל ּביּׂשראל חרם .10ּכל ְְְְִִֵֵֶֶָָ
ּבקרֹו·. מן אדם ּומעבדיו 11מחרים ּומּצאנֹו ְֲֲִִִֵַָָָָָֹ

הּכנענים  יחרים 12ּומּׁשפחֹותיו לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַָָָֹֻ
ּׂשד  ּכל ולא עבדיו, ּכל ולא ּבהמּתֹו, ּכל ּכל ולא ֹותיו, ְְְְְְֲֶָָָָָָָֹֹֹ

אׁשר  מּכל ׁשּנאמר: הּמּטלטלין; מּׁשאר לֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמין
-13לֹו נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את החרים ואם .ְְֱֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

מחרמין  אּלּו ׁשהחרים 14הרי ּבין לּכהנים ׁשהחרים ּבין . ְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻ
הּבית. ְִֶֶַַלבדק

ּכל ‚. לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְֱִִִִִֶֶָָָָָוכל
ׁשּבראׁשֹו ּתפּלין ואפּלּו לֹו, ּׁשּיׁש לֹומר 15מה צרי ואין , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

חרם  אֹו הקּדׁש ׁשהּכל ּובגדיו; אּמנּותֹו .16ּכלי ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כורחך  על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים הם שותפים וההקדש
"שהוא  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, התכוון לא ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה. הם חולקים
זה  עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה בהלכות רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו" חייב

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל הדין וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש בדמי 87)או אלא חייב שאינו
לדמיו. שהקדישו לא 88)האבר בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש אפילו ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו אבר אחרי נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד אבר אותו אלא נתקדש
הבית.89) לבדק הקדש תלוייה 90)וסתם שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף כל שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

כולו. ערך נותן עלי לבי ערך אמר שאם את 91)בו, הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו, נתכוון הרדב"ז לדעת
טול  זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו כאילו ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש וכיוון דמיו,

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר למזבח.92)ממנו קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף יכולתו 94)ה.הקצוב לפי
ונפטר. שבידו מה נותן הסכום, כל את לו אין שאם שוויו.95)הכספית, לפי אלא מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא

למזבח.96) קרבן יהא שדהו כור.97)שכסף בית לזרע שקל שיפדו 98)חמישים שהוממו, מזבח בקרבנות מצינו ולא
משווים. אלא 99)פחות קצוב, שכר לפי ישלם שלא ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים שבהקדש

להיפך. הדין והוא בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם זה הרי וטיבה, השדה דמי הוא 1)לפי חרם איזה
ולא  מזבח קדשי על חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין מה לכהנים, ניתן חרם ואיזה  הבית לבדק
ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר מקדיש אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים, ושפחתו עבדו המקדיש דין להיפך,
ראיה  נדרו, משום לעולם כשיבוא להקדישו חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שאין אעפ"י

וקדוש. מותפס זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש אבינו, מיעקב המקדש 2)לדבר בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, (מלכיםֿב, הכתוב מלשון הדבר 3)ושכלולו, הסרת והפרשה, הבדלה - חרם הקדש.

י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם": לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם אחר, לענין ממציאותו
כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" הנשמה כל "ואת בשמים.4)מ) השוכן להקדיש 5)לה', רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן כמבואר נכסיו, כלֿשכן 6)כל שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר הבית", לבדק הקדש "סתם שאם
"לשמים". או הבית לבדק ואמר שפירש למי.7)כאן, פירש כמבואר 8)ולא משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

כהנים. לחרמי שמים חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, שנאמר 9)בסמוך ואע"פ כחכמים. כח: בערכין משנה
הי"א  להלן כמבואר קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא

כדברי 10)(שם). אבל לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר מפסוק זה דרשו שם, במשנה אמנם
מלמד, - יהיה לך בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו

לכהנים". חרמים בקרו.11)שסתם שאין 12)מקצת דבר מקדיש אדם "שאין העברים, לא אבל הגוף, קנין לו הקנויים

הכ"א. להלן שלו", המטלטלין 13)גופו (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל אמרו: ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
ל  והשווה אחוזה. שדה כל ולא - אחוזה משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם רש"י). הי"ג.= פ"ח, קמן

המשנה).14) (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש כג: ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין משנה 15)תוספתא
גם  ודעתו עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא (רש"י ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם,

שם). קמא (בבא תפיליו שמשאירים 16)על אע"פ הט"זֿיז פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי שאפילו
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ּכהנים „. חרמי ּבין ׁשמים 17מה ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הקּדׁש ונפּדין 18- לבדק 19, הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

להן 20הּבית  אין - ּכהנים וחרמי לחּלין; הּנכסים ויצאּו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
לעֹולם  ּכתרּומה 21ּפדיֹון לּכהנים נּתנין אּלא חרם 22, ועל . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

יּמכר  לא - יּגאל ולא יּמכר לא אֹומר: הּוא ְֲִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹֹּכהנים
לּבעלים  יּגאל ולא .23לאחר, ְְְִִֵֵַַָָֹ

אּלּו‰. הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָואחד
מׁשמר  ׁשּבאֹותֹו לּכהן ׁשהחרים 24נּתנין .25ּבּׁשעה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

הּבעלים  ּבבית ׁשהן זמן ּכל ּכהנים, הרי 26חרמי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּדבריהם  לכל הקּדׁש קדׁש27הן חרם ּכל ׁשּנאמר: ; ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּכחּלין  הן הרי - לּכהן נתנֹו לה'. הּוא ְְֲִִֵֵֵַַָָָֹֻקדׁשים
ּדבריהם  ל28לכל ּביּׂשראל חרם ּכל ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.29יהיה  ְִֶ
.Â חרם ּׂשדה לֹו ׁשהיתה הּיֹובל 31ׁשּזכה 30ּכהן אחר ּבּה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּכהנים 32והחרימּה לאחיו ויֹוצאה מחרמת, זֹו הרי -33. ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
לֹו חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד, - אחּזתֹו ּתהיה לּכהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּנאמר:

ליּׂשראל  אחּזה מחרמת 34ּכּׂשדה היא - החרימּה ׁשאם , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻ
ִָמּיד.

.Êחרמֹו ּׂשדה הּכהן היה 35מכר אפּלּו לֹוקח, והקּדיׁשּה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ה  - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים זֹוהּלֹוקח 36רי ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקנה  ּבּיֹובל 37ּכּׂשדה ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת אבל 38, . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּולוּים  ּכהנים ׁשל מּטלטלין אֹו מחרימין 39קרקע אינם - ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָֹ

לכם  הּוא עֹולם אחּזת ּכי ּבּׂשדה: אֹומר ׁשהרי ;40אֹותן. ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
הּקׁשּו מּכל 41ּומּטלטלין ׁשּנאמר: ּבחרמין, לקרקעֹות ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֻ

לֹו אחּזתֹו.42אׁשר ּומּׂשדה ְֲֲִֵֶָֻ
.Áההקּדׁש הרי - הּבית לבדק מזּבח קדׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמקּדיׁש

לבדק  דמיה ויּפלּו ותּפדה, הּבהמה ותער עליהן, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחל
ּבּתחּלה  ּׁשהיתה למה ּתקרב והּבהמה אבל 43הּבית, . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

עֹולה  זֹו הרי ואמר: לּמזּבח הּבית ּבדק קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקּדיׁש
כלּום  עּׂשה לא - לּכהנים החרימם אֹו ׁשלמים, ,44אֹו ְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹ

החרם  ולא מזּבח הקּדׁש ּבדק 45ואין קדׁשי על חל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין .46הּבית, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לכהן.17)לו לתתם כדי נכסיו לחרמים 18)שהחרים בניגוד פדיון, בלא מהם ליהנות ואסור
כהן. של ממונו כשאר כחולין, הם הרי כהן, ליד אחרים.19)שהגיעו ע"י או הבעלים ע"י הגזבר, דעת 20)מידי שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו שדמיהם החרימם, כהן,21)כן ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן נתנם שלא עוד כל
מי"א. פ"ד, ערכין בתוספתא וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם הכהן בערכין 22)יכול (משנה נפדית שאינה

(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו מיד אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל כח:).
ה"ה. בסמוך שחרמי 23)וכמבואר מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת זה, כהנים'לפסוק 'תורת

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית בדק צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית לעיל 24)בדק מבואר
הכ"ד. "האשם 25)פ"ד, ח) ה, (במדבר הגר בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן לכל נותנם אינו אבל

- בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה' קנאו שם, מה לכהן". לה' המושב
לקרקעות  הושוו מטלטלין וגם כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש), הקרן יהיה לו בו, המכפר הכהן

שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך ה"ז, להלן כמבואר זה, הכהן.26)בענין ליד שהגיעו טרם
בהם.27) ומועלים בהנאה לזרים.28)אסורים אפילו שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, בבכורות 29)כשאר וכן כט. ערכין

שם. וברש"י לחלקו.30)לב. והגיעה ישראל ספר 31)שהחרימה בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן: להגיה יש
בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד אחד וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה והכוונה למבי"ט.

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, לכהנים לכהנים.32)שיוצאה שהוא סתם, לכהנים,33)חרם ויוצאת הואיל יאמר: שלא
שלי. תהא ידי, תחת היא הרי 34)והרי אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה "והיה הכתוב: וסדר

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן, בה שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא מידי 35)זה שזכה
הקודמת. כבהלכה היובל, אחר בה שזכה או האחרים, לשדה,36)ישראל והכוונה זו. התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח מאחר.37)שלקחה לקחה אלא ממורישיו, בה זכה הרי 38)שלא היובל שכשיגיע הכ"ו, פ"ד, לעיל כמבואר
כשדה  לכהן היא הרי זו שדה כאן ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים, יוצאה ואינה למוכר, חוזרת זו

כו.). (ערכין לעצמן.39)אחוזתו שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע כלשון 40)שזכו להם, וצ"ל: סופר, טעות
לכה  הואֿהדין הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים הוא וכן המשנה הכתוב. ולשון (לחםֿמשנה). נים

חרם  כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם". שהחרמים מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה כח. בערכין
שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו הוא יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה, לך בישראל
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים שבין

לכהנים. הואֿהדין בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם כח.).42)הושוו.41)"אחוזת (שם מטלטלין אלו
דמים 43) קדושת עליה להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה, שהיא עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין

ה"קרית  וכתב שם, בגמרא בברייתא כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש אותם "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה
להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי הרי אמר: כאילו זה הרי שם.44)ספר": ברייתא

כהנים.45) הבהמה 46)חרמי על חלה הגוף קדושת אלא נדר, דרך התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת
ומתוך  ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם כהנים חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין שהרי תדע, עצמה.
כמו  היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה נוספת קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר שהבהמה

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëהקּדׁש זה ׁשֹור ּוׁשחטֹו47האֹומר: יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבהנאה  מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים הקּדיׁשֹו48ּבתֹו . ְְְֲֲִִִֵֶַָָָֻ

לּמזּבח  הקּדׁש זה הרי - הרי 49לּמזּבח אמר: אם אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יֹום  ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו הקּדׁש ּבתֹו50זה ּוׁשחטֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
ּבהנאה  אסּור זה הרי - יֹום הקּדיׁשֹו51ׁשלׁשים ואם . ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

מקּדׁש אינֹו - לּמזּבח הּׁשלׁשים 52ּבתֹו. ְְְְִִֵֵַַַָֻ
.È עּכּוב אּלא ּבּה אין - הּבית לבדק עֹולה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמקּדיׁש

ּבלבד  עד 53ּגזּברין ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי . ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ
לפיכ54ׁשּתּפדה  זֹו55. הרי - ּוׁשחטּה עבר אם , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

.56ּכׁשרה  ְֵָ
.‡È קדׁשים קדׁשי ּבין אדם קד 57מחרים ׁשים ּבין ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָ

הּבית 58קּלים  ּבדק חרמי ּבין ּכהנים חרמי ּבין ואם 59, . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
ּבאחריּותן  חּיב ׁשהּוא קדׁשים ּדמיהן 60היּו את נֹותן - ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדׁשים  אֹותן ויקרבּו הּבית, לבדק ּבין לּכהנים ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבין
ּׁשהן  למה ׁשּיּפדּו .61אחר ְִֵֶֶַַַָ

.·È נדבה אֹומדים 62היּו אֹותן? ּפֹודין ּכיצד - והחרימן ְְְֱִִִֵֶַָָָָָ
ׁשאינֹו עֹולה להעלֹותּה זֹו ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכּמה

ּבּה ׁשעּור 63חּיב אֹותֹו הּנֹותן וכל זֹו64, ּבהמה יקריב - ְְְִִֵֵַַַָָָָ
ׁשהיתה. ּכמֹו ְְְֶָָָָנדבה

.‚È ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל
מּום  ּבעל ׁשהיה ּבין ּתמים מחרם 65ׁשהיה זה הרי -66. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבא  אחר לּׁשמים הּכהן ׁשהחרימֹו לֹומר צרי ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואין
.67לידֹו ְָ

.„È אֹותן ּפֹודין לּתן 68וכיצד רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ? ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לכל  לּתנֹו ּבידֹו הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָּבבכֹור

לקרֹובֹו ׁשּירצה, לרעֹו69ּכהן אֹותֹו70אֹו הּנֹותן וכל , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
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דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות לעיל בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך נדר,
אחרת  בהמה להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם, הבעלים שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
אין  לפיכך לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר עליהם לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה),

להתפיס". ה"ז.47)בידו פ"ה, לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, מעכשיו 48)לבדק ההקדש חל לא שעדיין
"לא  משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור וכתב באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה (תוספתא
לשחוט  זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר ישראל "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל יחל",

טורח שאינו שחזקתו מפני לאכול בה, אסור - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה בהל' רבינו כלשון לבדוק",
בהנאה. אלא מותר השור ואין הבית.49)משחיטתו, בדק קדושת עליו חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא

למפרע.50) ההקדש עליו יחול ימות, ולא יום השלשים יעברו עוד 51)שאם ראויים אינם שנשחטו הבית בדק שקדשי
(לחםֿמשנה). קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל העמדה בני שאינם אדם 52)לפדיון, שאין שם, תוספתא

גיטך  זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו, שאינו דבר מקדיש
וסמכה  "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו" שאמר אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר מהיום או מעכשיו
נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים בתוך הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר על דעתו
ואפילו  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות מעשה בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון בו "חזר

אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי כדי 53)תוך שוה, היא כמה ויעריכוה שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
והוא  המקדיש, על חוב אלא זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים אין אבל בדמיה, המקדיש את לחייב

גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה תורה דין זהו שחיטתה, לאחר גוף 54)ישלם על נתפס שההקדש
חכמים.55)העולה. מדברי אלא זה ואין שם).56)הואיל (תמורה זמן לאחר שומתה דמי ישלם עולה.57)והוא כגון

ותודה.58) שלמים הבית 59)כגון בדק חרמי או כהנים חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס כלומר,
בערכין וברש"י (משנה (שם קדשים קדשי על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש חרם, כל שנאמר: כח:),
לב.). הוא 60)לתמורה נגנבה, או מתה ואם הואיל החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי הרי שנדר כגון

היא. שלו נמצאת לנדרו, אחרת להביא החרם 61)חייב חל ולא לב. בתמורה כמבואר אחרת, לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על עליהם?62)אלא החרם יחול ואיך שלו, אינם נמצאו מתו, אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר

לנדבתו 63) שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון להקריבה נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו אדם
"טובת  וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד ולא במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו, ידי יצא

בנדבתו. עדיין לו שיש אלא 64)ההנאה" שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש את כופים אין כלומר,
ב"נדר" המדברת הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק או לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
יתן  עצמו שהמקדיש מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה, שיפדנה המתפיס את כופים באחריותה, שחייב
אחר  אדם שגם לרבינו, רש"י יודה לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה,

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך). ויקריבנה לפדותה שאם 65)יכול לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מקריבים - תמים הי"ד.66)היה להלן מבוארת מום 67)ופדייתו בו וכשנפל שלו, שהוא

ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר הוא אינו 68)הרי שגופו נמצא כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
אחותו.69)מוחרם. לבן או כהן בתו הכהן 70)לבן לחברו או לו שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל

ואסור  בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש בגורן המסייע ככהן נראה שזה זה, פי"ב,בכור תרומות בהל' כמבואר ,
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח



קמט oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכהנים „. חרמי ּבין ׁשמים 17מה ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הקּדׁש ונפּדין 18- לבדק 19, הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

להן 20הּבית  אין - ּכהנים וחרמי לחּלין; הּנכסים ויצאּו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
לעֹולם  ּכתרּומה 21ּפדיֹון לּכהנים נּתנין אּלא חרם 22, ועל . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

יּמכר  לא - יּגאל ולא יּמכר לא אֹומר: הּוא ְֲִִִִֵֵֵֵָָָֹֹֹֹּכהנים
לּבעלים  יּגאל ולא .23לאחר, ְְְִִֵֵַַָָֹ

אּלּו‰. הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָואחד
מׁשמר  ׁשּבאֹותֹו לּכהן ׁשהחרים 24נּתנין .25ּבּׁשעה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

הּבעלים  ּבבית ׁשהן זמן ּכל ּכהנים, הרי 26חרמי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּדבריהם  לכל הקּדׁש קדׁש27הן חרם ּכל ׁשּנאמר: ; ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ּכחּלין  הן הרי - לּכהן נתנֹו לה'. הּוא ְְֲִִֵֵֵַַָָָֹֻקדׁשים
ּדבריהם  ל28לכל ּביּׂשראל חרם ּכל ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.29יהיה  ְִֶ
.Â חרם ּׂשדה לֹו ׁשהיתה הּיֹובל 31ׁשּזכה 30ּכהן אחר ּבּה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּכהנים 32והחרימּה לאחיו ויֹוצאה מחרמת, זֹו הרי -33. ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ
לֹו חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד, - אחּזתֹו ּתהיה לּכהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּנאמר:

ליּׂשראל  אחּזה מחרמת 34ּכּׂשדה היא - החרימּה ׁשאם , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻ
ִָמּיד.

.Êחרמֹו ּׂשדה הּכהן היה 35מכר אפּלּו לֹוקח, והקּדיׁשּה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ה  - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים זֹוהּלֹוקח 36רי ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקנה  ּבּיֹובל 37ּכּׂשדה ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת אבל 38, . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּולוּים  ּכהנים ׁשל מּטלטלין אֹו מחרימין 39קרקע אינם - ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָֹ

לכם  הּוא עֹולם אחּזת ּכי ּבּׂשדה: אֹומר ׁשהרי ;40אֹותן. ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
הּקׁשּו מּכל 41ּומּטלטלין ׁשּנאמר: ּבחרמין, לקרקעֹות ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֻ

לֹו אחּזתֹו.42אׁשר ּומּׂשדה ְֲֲִֵֶָֻ
.Áההקּדׁש הרי - הּבית לבדק מזּבח קדׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמקּדיׁש

לבדק  דמיה ויּפלּו ותּפדה, הּבהמה ותער עליהן, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחל
ּבּתחּלה  ּׁשהיתה למה ּתקרב והּבהמה אבל 43הּבית, . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

עֹולה  זֹו הרי ואמר: לּמזּבח הּבית ּבדק קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקּדיׁש
כלּום  עּׂשה לא - לּכהנים החרימם אֹו ׁשלמים, ,44אֹו ְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹ

החרם  ולא מזּבח הקּדׁש ּבדק 45ואין קדׁשי על חל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין .46הּבית, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

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

קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לכהן.17)לו לתתם כדי נכסיו לחרמים 18)שהחרים בניגוד פדיון, בלא מהם ליהנות ואסור
כהן. של ממונו כשאר כחולין, הם הרי כהן, ליד אחרים.19)שהגיעו ע"י או הבעלים ע"י הגזבר, דעת 20)מידי שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו שדמיהם החרימם, כהן,21)כן ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן נתנם שלא עוד כל
מי"א. פ"ד, ערכין בתוספתא וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם הכהן בערכין 22)יכול (משנה נפדית שאינה

(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו מיד אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל כח:).
ה"ה. בסמוך שחרמי 23)וכמבואר מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת זה, כהנים'לפסוק 'תורת

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית בדק צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית לעיל 24)בדק מבואר
הכ"ד. "האשם 25)פ"ד, ח) ה, (במדבר הגר בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן לכל נותנם אינו אבל

- בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה' קנאו שם, מה לכהן". לה' המושב
לקרקעות  הושוו מטלטלין וגם כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש), הקרן יהיה לו בו, המכפר הכהן

שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך ה"ז, להלן כמבואר זה, הכהן.26)בענין ליד שהגיעו טרם
בהם.27) ומועלים בהנאה לזרים.28)אסורים אפילו שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, בבכורות 29)כשאר וכן כט. ערכין

שם. וברש"י לחלקו.30)לב. והגיעה ישראל ספר 31)שהחרימה בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן: להגיה יש
בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד אחד וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה והכוונה למבי"ט.

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, לכהנים לכהנים.32)שיוצאה שהוא סתם, לכהנים,33)חרם ויוצאת הואיל יאמר: שלא
שלי. תהא ידי, תחת היא הרי 34)והרי אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה "והיה הכתוב: וסדר

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן, בה שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא מידי 35)זה שזכה
הקודמת. כבהלכה היובל, אחר בה שזכה או האחרים, לשדה,36)ישראל והכוונה זו. התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח מאחר.37)שלקחה לקחה אלא ממורישיו, בה זכה הרי 38)שלא היובל שכשיגיע הכ"ו, פ"ד, לעיל כמבואר
כשדה  לכהן היא הרי זו שדה כאן ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים, יוצאה ואינה למוכר, חוזרת זו

כו.). (ערכין לעצמן.39)אחוזתו שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע כלשון 40)שזכו להם, וצ"ל: סופר, טעות
לכה  הואֿהדין הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים הוא וכן המשנה הכתוב. ולשון (לחםֿמשנה). נים

חרם  כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם". שהחרמים מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה כח. בערכין
שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו הוא יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה, לך בישראל
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים שבין

לכהנים. הואֿהדין בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם כח.).42)הושוו.41)"אחוזת (שם מטלטלין אלו
דמים 43) קדושת עליה להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה, שהיא עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין

ה"קרית  וכתב שם, בגמרא בברייתא כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש אותם "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה
להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי הרי אמר: כאילו זה הרי שם.44)ספר": ברייתא

כהנים.45) הבהמה 46)חרמי על חלה הגוף קדושת אלא נדר, דרך התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת
ומתוך  ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם כהנים חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין שהרי תדע, עצמה.
כמו  היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה נוספת קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר שהבהמה
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.Ëהקּדׁש זה ׁשֹור ּוׁשחטֹו47האֹומר: יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבהנאה  מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים הקּדיׁשֹו48ּבתֹו . ְְְֲֲִִִֵֶַָָָֻ

לּמזּבח  הקּדׁש זה הרי - הרי 49לּמזּבח אמר: אם אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יֹום  ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו הקּדׁש ּבתֹו50זה ּוׁשחטֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
ּבהנאה  אסּור זה הרי - יֹום הקּדיׁשֹו51ׁשלׁשים ואם . ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

מקּדׁש אינֹו - לּמזּבח הּׁשלׁשים 52ּבתֹו. ְְְְִִֵֵַַַָֻ
.È עּכּוב אּלא ּבּה אין - הּבית לבדק עֹולה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמקּדיׁש

ּבלבד  עד 53ּגזּברין ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי . ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ
לפיכ54ׁשּתּפדה  זֹו55. הרי - ּוׁשחטּה עבר אם , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

.56ּכׁשרה  ְֵָ
.‡È קדׁשים קדׁשי ּבין אדם קד 57מחרים ׁשים ּבין ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָ

הּבית 58קּלים  ּבדק חרמי ּבין ּכהנים חרמי ּבין ואם 59, . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
ּבאחריּותן  חּיב ׁשהּוא קדׁשים ּדמיהן 60היּו את נֹותן - ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדׁשים  אֹותן ויקרבּו הּבית, לבדק ּבין לּכהנים ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבין
ּׁשהן  למה ׁשּיּפדּו .61אחר ְִֵֶֶַַַָ

.·È נדבה אֹומדים 62היּו אֹותן? ּפֹודין ּכיצד - והחרימן ְְְֱִִִֵֶַָָָָָ
ׁשאינֹו עֹולה להעלֹותּה זֹו ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכּמה

ּבּה ׁשעּור 63חּיב אֹותֹו הּנֹותן וכל זֹו64, ּבהמה יקריב - ְְְִִֵֵַַַָָָָ
ׁשהיתה. ּכמֹו ְְְֶָָָָנדבה

.‚È ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל
מּום  ּבעל ׁשהיה ּבין ּתמים מחרם 65ׁשהיה זה הרי -66. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבא  אחר לּׁשמים הּכהן ׁשהחרימֹו לֹומר צרי ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואין
.67לידֹו ְָ

.„È אֹותן ּפֹודין לּתן 68וכיצד רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין ? ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לכל  לּתנֹו ּבידֹו הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָּבבכֹור

לקרֹובֹו ׁשּירצה, לרעֹו69ּכהן אֹותֹו70אֹו הּנֹותן וכל , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
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דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות לעיל בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך נדר,
אחרת  בהמה להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם, הבעלים שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
אין  לפיכך לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר עליהם לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה),

להתפיס". ה"ז.47)בידו פ"ה, לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, מעכשיו 48)לבדק ההקדש חל לא שעדיין
"לא  משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור וכתב באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה (תוספתא
לשחוט  זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר ישראל "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל יחל",

טורח שאינו שחזקתו מפני לאכול בה, אסור - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה בהל' רבינו כלשון לבדוק",
בהנאה. אלא מותר השור ואין הבית.49)משחיטתו, בדק קדושת עליו חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא

למפרע.50) ההקדש עליו יחול ימות, ולא יום השלשים יעברו עוד 51)שאם ראויים אינם שנשחטו הבית בדק שקדשי
(לחםֿמשנה). קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל העמדה בני שאינם אדם 52)לפדיון, שאין שם, תוספתא

גיטך  זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו, שאינו דבר מקדיש
וסמכה  "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו" שאמר אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר מהיום או מעכשיו
נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים בתוך הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר על דעתו
ואפילו  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות מעשה בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון בו "חזר

אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי כדי 53)תוך שוה, היא כמה ויעריכוה שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
והוא  המקדיש, על חוב אלא זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים אין אבל בדמיה, המקדיש את לחייב

גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה תורה דין זהו שחיטתה, לאחר גוף 54)ישלם על נתפס שההקדש
חכמים.55)העולה. מדברי אלא זה ואין שם).56)הואיל (תמורה זמן לאחר שומתה דמי ישלם עולה.57)והוא כגון

ותודה.58) שלמים הבית 59)כגון בדק חרמי או כהנים חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס כלומר,
בערכין וברש"י (משנה (שם קדשים קדשי על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש חרם, כל שנאמר: כח:),
לב.). הוא 60)לתמורה נגנבה, או מתה ואם הואיל החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי הרי שנדר כגון

היא. שלו נמצאת לנדרו, אחרת להביא החרם 61)חייב חל ולא לב. בתמורה כמבואר אחרת, לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על עליהם?62)אלא החרם יחול ואיך שלו, אינם נמצאו מתו, אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר

לנדבתו 63) שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון להקריבה נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו אדם
"טובת  וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד ולא במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו, ידי יצא

בנדבתו. עדיין לו שיש אלא 64)ההנאה" שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש את כופים אין כלומר,
ב"נדר" המדברת הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק או לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
יתן  עצמו שהמקדיש מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה, שיפדנה המתפיס את כופים באחריותה, שחייב
אחר  אדם שגם לרבינו, רש"י יודה לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה,

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך). ויקריבנה לפדותה שאם 65)יכול לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מקריבים - תמים הי"ד.66)היה להלן מבוארת מום 67)ופדייתו בו וכשנפל שלו, שהוא

ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר הוא אינו 68)הרי שגופו נמצא כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
אחותו.69)מוחרם. לבן או כהן בתו הכהן 70)לבן לחברו או לו שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל

ואסור  בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש בגורן המסייע ככהן נראה שזה זה, פי"ב,בכור תרומות בהל' כמבואר ,
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח



oikxrקנ zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ויּפלּו ׁשּירצה. ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשעּור
הּבית  לבדק .71הּדמים ְִִֶֶַַַָ

.ÂË הּמעּׂשר את ׁשלמי 72הּמחרים ּכמחרים זה הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַ
ּבאחריּותֹו חּיב ׁשאינֹו לפי .73נדבה, ְְְֲִֵֶַַָָָָ

.ÊËׁשקלֹו זה 74הּמקּדיׁש הרי - הּבית .76קדׁש75לבדק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
קדׁש אינן - הּבית לבדק ּבּכּורים אם 77הקּדיׁש אבל . ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

קדׁש אּלּו הרי - לידֹו ׁשּבאּו אחר הּכהן .78הקּדיׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
.ÊÈ והּכהנים 79הּמחרים הּוא - וׁשפחתֹו עבּדֹו חצי ְְְְֲֲֲִִִִַַַַָֹ

ּבֹו לּׁשמים 80ׁשּתפין החרים אֹו הקּדיׁש אם אבל חצי 81. ְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁש, ּכּלֹו - עב 82עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ּדֹו. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֻ

הּכנענים  ּבהן 83וׁשפחתֹו והיּו נכסיו ּכל הּמקּדיׁש אֹו , ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ
קדׁש גּופן הרי - ּבהן 84עבדים להנֹות אסּורים לפיכ . ְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּיּפדּו .85עד ִֶַָ
.ÁÈ ּולהֹוציא מאחרים ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות  ואחרים 86אֹותן לאחרים, אֹותן מֹוכרין אּלא ; ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
רצּו אם לחרּות אֹותן .87מֹוציאין ִִִֵַָָ

.ËÈּפרנסתֹו על הּיתר ּכל - עבּדֹו ידי קדׁש.88הּמקּדיׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
זה  עבד מתּפרנס הּוא ועֹוּׂשה 89וכיצד ואֹוכל, לֹווה ?90 ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּיעּׂשה והּוא 91ּופֹורע. ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
קנה  ראׁשֹון ראׁשֹון - ּבפרּוטה עּׂשה ׁשאם ְְְִִִִִֶַָָָָָויפרע;

.92הקּדׁש ְֵֶ
.Î דמיו אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את והרי 93הּמקּדיׁש , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ולאכל  לעּׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו. ּבדמי חּיב ׁשהרי 94הּוא , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּכעבד  ּגּופֹו נתקּדׁש .95לא ְִֵֶֶַָֹ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכגֹון 96אין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּׂשדה  אֹו העברים וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים

מקּדיׁש97מקנתֹו אדם ׁשאין מחרמין; אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּלֹו ּגּופֹו ׁשאין .98ּדבר ֵֶֶָָ
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הבכור 71) בעל יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה, טובת שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
לבדק  שהם שמים, חרמי לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה שרש"י ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן

בכורות 72)הבית. (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים ואין לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
ה"ד). להקריבה 73)פ"ו, זו בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו, אחר להקריב חייב אינו ימות, שאם

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים בשקלים 74)שלמים, כמבואר ההקדש, גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. זה.75)פ"ב, הרי תימן: לצרכי 76)בכת"י הלשכה לתרומת הוא שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שקדושת ה"ח לעיל נתבאר וכבר אדם 77)קרבנות, ואין הם, לכהנים שהבכורים שם,
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט שלו שאינו דבר בהל'78)מקדיש כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם

הי"ד. פ"ד, כהנים.79)בכורים "המחרים"80)חרמי במקום "המקדיש" שם נכתב ובטעות הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). הבית.81)(אור לבדק שיהא 82)שהוא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק שבהקדש הי"ח פ"ה, לעיל

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי חייב זה הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו", שגופם 83)"נידון
לו. לח:84)קנוי ה"ט.85)גיטין פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק יפלו ודמיהם לאחרים, שאין 86)שימכרו שכן, וכל

מכירה  דרך אבל הקדש, בנכסי מזלזלים שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר לחירות, להוציאם רשאים הגזברים
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים אותם שמוכרים יודעים הל'87)הכל רבינו דברי והשווה שם. גיטין

מוכרים  אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח אפילו לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין ה"ח: פי"א, נחלות
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם שם וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים... אותם

בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו וראה שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו כל 88)ידקדקו
נעשה  ישנן, שידיו מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ פרנסתו. מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה

(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר לשמים.89)כאילו הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שאם 90)שרבו
ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו ותיאסר תיקדש הראשונה הפרוטה הרי תחילה, פחות 91)יעשה על חל הקדש ואין

אלא  פרוטה, משוה פחות על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה
פרוטה. משוה פחות על שיחול המקדיש, בדעת היתר 92)שאין כל אבל פרנסתו, כדי רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה

העבד, לטובת פרנסתו, כדי אלא זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות יעשה ואפילו הוא, קודש פרנסתו על
(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו שנוח ההקדש, טובת משום בשוק,93)וגם הנמכר כעבד שוה שהוא מה

הבית. לבדק יפלו והדמים ה"ט, פ"א, לעיל מכדי 94)כמבואר יותר שמרויח מה ואפילו הקדש, ידיו מעשה שאין
- מזונותיו צרכי על העדפתו לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו להקדש אין ואינו מזונותיו, הקדש,

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא כי עצמו, בדמי כמבואר 95)חייב ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר קדוש שהוא
פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות, מעילה שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר, וראוי הי"ז. לעיל

לט.). גיטין הש"ס ע"פ ביתו 96)ה "י מה - לה'" קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף הכ"ו.97)שלו, פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור לו,98)שעתידה קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

מאדם  יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא הפסוק את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים כעבדים
ועבדו  ובתו בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה), יכול (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו' ובהמה"

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול אינו אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים,

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Îּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכיצד?99אין . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אין  - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ּפּקדֹון לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

להקּדיׁשֹו יכֹולין הרי 100הּבעלים - ּבֹו ּכפר לא אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֹ
ׁשהּוא  מקֹום ּבכל ּבעליו ּברׁשּות .101הּוא ְְְִֶָָָָ

.‚Î אמּורים ּדברים קרקע 102ּבּמה אבל ּבמּטלטלין; ? ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
ּבדּינין  להֹוציאּה יכֹול אם ּבּה, וכפר אחר -103ׁשּגזלּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

הֹוציאּה; לא ׁשעדין ּפי על ואף להקּדיׁשּה, יכֹול זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבעליה  ּברׁשּות היא הרי עצמּה .104ׁשהּקרקע ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

.„Î הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו את ׁשניהם 105הּגֹוזל - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
לפי  - וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי - זה להקּדיׁש; יכֹולין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָאינן

ּברׁשּותֹו בזה.106ׁשאינֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֶֶַָֹ
.‰Î ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ּבהן,107מי  וכּיֹוצא ּביצים אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אחת  ונטל לֹוקח אחת 108ּובא ּכל ּדמי היּו אם לֹו: והל ְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ
ׁשּפסק 110קצּובין 109ואחת  ּכמי זה הרי הּמֹוכר 111- ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

אין  ואם ּברׁשּותֹו; אינּה ׁשהרי זֹו, ּדלעת להקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיכֹול
והקּדיׁשּה קצּובין ּברׁשּותֹו112הּדמים ׁשעדין מקּדׁשת; - ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֻ

ּגזלה  ּדר לקחּה לא ׁשּלקחּה ׁשּזה ּכל 113היא, וכן . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÂÎ לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ּכיצד?114אין . ְִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ּׂשדה  ּׁשּתֹוציא מה קדׁש, הּים מן מצֹודתי ּׁשּתעלה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמה
חרם  הּפרֹות מן ּכלּום.115זֹו אמר לא - ְִֵֵֶַַָֹ

.ÊÎ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת  לפי 116מּמ מקּדׁשת. אינּה - ּולקחּה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻ

ּברׁשּותֹו ּבאה לא .117ׁשּכׁשהקּדיׁשּה ְְְִִִֶֶָָָֹ
.ÁÎ עֹוּׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעּׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן

והּמֹותר 118ואֹוכלת  ,119ידי יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
לֹו120לעֹוּׂשיהן  מׁשעּבדין והן הֹואיל ּכל 121- הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶָָֻ

קדׁש ידיה אילן 122מעּׂשה לאֹומר: דֹומה? זה למה הא . ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
קדׁש להּבא ׁשּיעּׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש, ּכל 123זה וכן . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ËÎ לכׁשאּקחּנה ל מֹוכר ׁשאני זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹומר

מקּדׁשת  זֹו הרי - ּתתקּדׁש ׁשהרי 124מּמ ּכׁשּיּקחּנה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ
להקּדיׁשּה125עּתה  ידֹו ל126(בא) ׁשּמׁשּכנּתי זֹו ּׂשדה .127 ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מּמ ּתתקּדׁש,128לכׁשאפּדּנה אֹותּה מּׁשּיפּדה - קדׁש ּתהי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
לפּדֹותּה ּבידֹו לזמן 129ׁשהרי ממׁשּכנת היתה ואפּלּו . ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

הּזמן 130קצּוב  אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי ,131. ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמּׂשּכיר

הּׂשכירּות  מעל 132ּופקעה - הּׂשֹוכר ּבֹו ּדר ואם .133. ְְְִִֵַַַָָָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברשותו.99) כל אף ברשותו, ביתו מה - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בעובדא 100)בבא ז. מציעא בבא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף רנח, יו"ד בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של 101)של בעובדא פח. בתרא בבא

כתבינן. לא דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו וכן הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, שאין 102)מוכר
ברשותם. ואינו חברו בו שכפר פקדון להקדיש יכולים מספיקות.103)הבעלים ראיות נגזלת 104)ע"י אינה שקרקע

ה"ד. פ"ז, שבועות הל' לעיל והשווה ז.). מציעא הגזלן.105)(בבא מידי להצילה הם מצפים מציעא 106)שעדיין בבא
ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ה"ז.ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל' גדול 107)דינו פרי והיא דלעת, של ריבוי

מקשה. צמח של לו.108)וצהוב לשלם ואחת.109)עלֿמנת קדומים: את 111)קבועים.110)בדפוסים המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח עם הלוקח,113)המוכר.112)המחיר דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה, אלא

הרי  בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
מקום". בכל בעליו ברשות להקדישו 114)הוא אפשר ואי ברשותו, זה שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים

להמבי"ט). ספר מוקדשת.116)לכהנים.115)(קרית התימנים: לרשותו.117)בכת"י באת לא התימנים: בכת"י
מועיל, אינו שיקחנה, לאחר להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא ברשותו אינה שוב שמכרה, כיון כלומר,

נט.). (כתובות שלו שאינו דבר להקדיש לעולם,118)שאיֿאפשר בא לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) בכתובות (משנה ידיה ממעשה לאכול לה מותר רש"י 119)ולפיכך פרנסתו. צרכי על העודף

במשנה  ראה חכמים, לו שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי מעשה מותר את הקדיש - המותר פירש: שם
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שעשאן.120)שם שלו,121)להקדושֿברוךֿהוא הם ידיה ומעשי מלאכתו, לעשות

ה"ג. פי"ב, אישות בהל' תמורת 122)כמבואר לו, שייך לו, הראוי ידיה מעשי שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע, בכל לה שנותן כסף והשווה 123)מאה בעולם, ישנו והאילן הואיל

ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג, נדרים הל' מוקדשת.124)לעיל התימנים: שמכרה.125)בכת"י גם 126)טרם תנאו מועיל
נט.). (כתובות לעתיד הלוואתך.127)על חובך.128)כנגד לך (ר"ן 129)כשאחזיר מעשה כמחוסר אינו שבידו, וכל

פו.). חובו.130)לנדרים לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן אותו מעשה 131)וכל כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.). ונדרים נט. פ"ז,132)(כתובות כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע ההקדש לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין

בהלכה  כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו להקדיש יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן ואע"פ הי"ד.
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות, זמן תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות הקודמת?
בעל  "עמד שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר ויש (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
כשהשוכר  מדברת שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית
לתת  הקדים כשלא עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין הגמרא ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים
שכרו  את ליתן השוכר הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו
מו: לנדרים ר"ן וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין, הגמרא כסתימת להשכיר, המקדיש יכול

דמי. היכי שרבינו 133)דיבורֿהמתחיל להעיר, ויש טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה, קרבן חייב



קני oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ויּפלּו ׁשּירצה. ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשעּור
הּבית  לבדק .71הּדמים ְִִֶֶַַַָ

.ÂË הּמעּׂשר את ׁשלמי 72הּמחרים ּכמחרים זה הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַ
ּבאחריּותֹו חּיב ׁשאינֹו לפי .73נדבה, ְְְֲִֵֶַַָָָָ

.ÊËׁשקלֹו זה 74הּמקּדיׁש הרי - הּבית .76קדׁש75לבדק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
קדׁש אינן - הּבית לבדק ּבּכּורים אם 77הקּדיׁש אבל . ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

קדׁש אּלּו הרי - לידֹו ׁשּבאּו אחר הּכהן .78הקּדיׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
.ÊÈ והּכהנים 79הּמחרים הּוא - וׁשפחתֹו עבּדֹו חצי ְְְְֲֲֲִִִִַַַַָֹ

ּבֹו לּׁשמים 80ׁשּתפין החרים אֹו הקּדיׁש אם אבל חצי 81. ְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁש, ּכּלֹו - עב 82עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ּדֹו. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹֻ

הּכנענים  ּבהן 83וׁשפחתֹו והיּו נכסיו ּכל הּמקּדיׁש אֹו , ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ
קדׁש גּופן הרי - ּבהן 84עבדים להנֹות אסּורים לפיכ . ְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּיּפדּו .85עד ִֶַָ
.ÁÈ ּולהֹוציא מאחרים ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות  ואחרים 86אֹותן לאחרים, אֹותן מֹוכרין אּלא ; ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
רצּו אם לחרּות אֹותן .87מֹוציאין ִִִֵַָָ

.ËÈּפרנסתֹו על הּיתר ּכל - עבּדֹו ידי קדׁש.88הּמקּדיׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
זה  עבד מתּפרנס הּוא ועֹוּׂשה 89וכיצד ואֹוכל, לֹווה ?90 ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּיעּׂשה והּוא 91ּופֹורע. ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
קנה  ראׁשֹון ראׁשֹון - ּבפרּוטה עּׂשה ׁשאם ְְְִִִִִֶַָָָָָויפרע;

.92הקּדׁש ְֵֶ
.Î דמיו אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את והרי 93הּמקּדיׁש , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ולאכל  לעּׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו. ּבדמי חּיב ׁשהרי 94הּוא , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּכעבד  ּגּופֹו נתקּדׁש .95לא ְִֵֶֶַָֹ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכגֹון 96אין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּׂשדה  אֹו העברים וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים

מקּדיׁש97מקנתֹו אדם ׁשאין מחרמין; אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּלֹו ּגּופֹו ׁשאין .98ּדבר ֵֶֶָָ
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבכור 71) בעל יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה, טובת שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
לבדק  שהם שמים, חרמי לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה שרש"י ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן

בכורות 72)הבית. (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים ואין לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
ה"ד). להקריבה 73)פ"ו, זו בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו, אחר להקריב חייב אינו ימות, שאם

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים בשקלים 74)שלמים, כמבואר ההקדש, גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. זה.75)פ"ב, הרי תימן: לצרכי 76)בכת"י הלשכה לתרומת הוא שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שקדושת ה"ח לעיל נתבאר וכבר אדם 77)קרבנות, ואין הם, לכהנים שהבכורים שם,
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט שלו שאינו דבר בהל'78)מקדיש כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם

הי"ד. פ"ד, כהנים.79)בכורים "המחרים"80)חרמי במקום "המקדיש" שם נכתב ובטעות הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). הבית.81)(אור לבדק שיהא 82)שהוא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק שבהקדש הי"ח פ"ה, לעיל

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי חייב זה הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו", שגופם 83)"נידון
לו. לח:84)קנוי ה"ט.85)גיטין פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק יפלו ודמיהם לאחרים, שאין 86)שימכרו שכן, וכל

מכירה  דרך אבל הקדש, בנכסי מזלזלים שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר לחירות, להוציאם רשאים הגזברים
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים אותם שמוכרים יודעים הל'87)הכל רבינו דברי והשווה שם. גיטין

מוכרים  אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח אפילו לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין ה"ח: פי"א, נחלות
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם שם וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים... אותם

בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו וראה שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו כל 88)ידקדקו
נעשה  ישנן, שידיו מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ פרנסתו. מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה

(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר לשמים.89)כאילו הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שאם 90)שרבו
ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו ותיאסר תיקדש הראשונה הפרוטה הרי תחילה, פחות 91)יעשה על חל הקדש ואין

אלא  פרוטה, משוה פחות על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה
פרוטה. משוה פחות על שיחול המקדיש, בדעת היתר 92)שאין כל אבל פרנסתו, כדי רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה

העבד, לטובת פרנסתו, כדי אלא זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות יעשה ואפילו הוא, קודש פרנסתו על
(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו שנוח ההקדש, טובת משום בשוק,93)וגם הנמכר כעבד שוה שהוא מה

הבית. לבדק יפלו והדמים ה"ט, פ"א, לעיל מכדי 94)כמבואר יותר שמרויח מה ואפילו הקדש, ידיו מעשה שאין
- מזונותיו צרכי על העדפתו לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו להקדש אין ואינו מזונותיו, הקדש,

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא כי עצמו, בדמי כמבואר 95)חייב ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר קדוש שהוא
פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות, מעילה שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר, וראוי הי"ז. לעיל

לט.). גיטין הש"ס ע"פ ביתו 96)ה "י מה - לה'" קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף הכ"ו.97)שלו, פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור לו,98)שעתידה קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

מאדם  יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא הפסוק את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים כעבדים
ועבדו  ובתו בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה), יכול (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו' ובהמה"

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול אינו אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים,

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Îּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכיצד?99אין . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אין  - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ּפּקדֹון לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

להקּדיׁשֹו יכֹולין הרי 100הּבעלים - ּבֹו ּכפר לא אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֹ
ׁשהּוא  מקֹום ּבכל ּבעליו ּברׁשּות .101הּוא ְְְִֶָָָָ

.‚Î אמּורים ּדברים קרקע 102ּבּמה אבל ּבמּטלטלין; ? ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
ּבדּינין  להֹוציאּה יכֹול אם ּבּה, וכפר אחר -103ׁשּגזלּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

הֹוציאּה; לא ׁשעדין ּפי על ואף להקּדיׁשּה, יכֹול זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבעליה  ּברׁשּות היא הרי עצמּה .104ׁשהּקרקע ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

.„Î הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו את ׁשניהם 105הּגֹוזל - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
לפי  - וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי - זה להקּדיׁש; יכֹולין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָאינן

ּברׁשּותֹו בזה.106ׁשאינֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֶֶַָֹ
.‰Î ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ּבהן,107מי  וכּיֹוצא ּביצים אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אחת  ונטל לֹוקח אחת 108ּובא ּכל ּדמי היּו אם לֹו: והל ְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָ
ׁשּפסק 110קצּובין 109ואחת  ּכמי זה הרי הּמֹוכר 111- ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

אין  ואם ּברׁשּותֹו; אינּה ׁשהרי זֹו, ּדלעת להקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיכֹול
והקּדיׁשּה קצּובין ּברׁשּותֹו112הּדמים ׁשעדין מקּדׁשת; - ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֻ

ּגזלה  ּדר לקחּה לא ׁשּלקחּה ׁשּזה ּכל 113היא, וכן . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÂÎ לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ּכיצד?114אין . ְִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ּׂשדה  ּׁשּתֹוציא מה קדׁש, הּים מן מצֹודתי ּׁשּתעלה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמה
חרם  הּפרֹות מן ּכלּום.115זֹו אמר לא - ְִֵֵֶַַָֹ

.ÊÎ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת  לפי 116מּמ מקּדׁשת. אינּה - ּולקחּה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻ

ּברׁשּותֹו ּבאה לא .117ׁשּכׁשהקּדיׁשּה ְְְִִִֶֶָָָֹ
.ÁÎ עֹוּׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעּׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן

והּמֹותר 118ואֹוכלת  ,119ידי יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
לֹו120לעֹוּׂשיהן  מׁשעּבדין והן הֹואיל ּכל 121- הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶָָֻ

קדׁש ידיה אילן 122מעּׂשה לאֹומר: דֹומה? זה למה הא . ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
קדׁש להּבא ׁשּיעּׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש, ּכל 123זה וכן . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ËÎ לכׁשאּקחּנה ל מֹוכר ׁשאני זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹומר

מקּדׁשת  זֹו הרי - ּתתקּדׁש ׁשהרי 124מּמ ּכׁשּיּקחּנה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ
להקּדיׁשּה125עּתה  ידֹו ל126(בא) ׁשּמׁשּכנּתי זֹו ּׂשדה .127 ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מּמ ּתתקּדׁש,128לכׁשאפּדּנה אֹותּה מּׁשּיפּדה - קדׁש ּתהי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
לפּדֹותּה ּבידֹו לזמן 129ׁשהרי ממׁשּכנת היתה ואפּלּו . ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

הּזמן 130קצּוב  אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי ,131. ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמּׂשּכיר

הּׂשכירּות  מעל 132ּופקעה - הּׂשֹוכר ּבֹו ּדר ואם .133. ְְְִִֵַַַָָָָ
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ברשותו.99) כל אף ברשותו, ביתו מה - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בעובדא 100)בבא ז. מציעא בבא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף רנח, יו"ד בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של 101)של בעובדא פח. בתרא בבא

כתבינן. לא דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו וכן הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, שאין 102)מוכר
ברשותם. ואינו חברו בו שכפר פקדון להקדיש יכולים מספיקות.103)הבעלים ראיות נגזלת 104)ע"י אינה שקרקע

ה"ד. פ"ז, שבועות הל' לעיל והשווה ז.). מציעא הגזלן.105)(בבא מידי להצילה הם מצפים מציעא 106)שעדיין בבא
ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ה"ז.ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל' גדול 107)דינו פרי והיא דלעת, של ריבוי

מקשה. צמח של לו.108)וצהוב לשלם ואחת.109)עלֿמנת קדומים: את 111)קבועים.110)בדפוסים המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח עם הלוקח,113)המוכר.112)המחיר דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה, אלא

הרי  בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
מקום". בכל בעליו ברשות להקדישו 114)הוא אפשר ואי ברשותו, זה שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים

להמבי"ט). ספר מוקדשת.116)לכהנים.115)(קרית התימנים: לרשותו.117)בכת"י באת לא התימנים: בכת"י
מועיל, אינו שיקחנה, לאחר להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא ברשותו אינה שוב שמכרה, כיון כלומר,

נט.). (כתובות שלו שאינו דבר להקדיש לעולם,118)שאיֿאפשר בא לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) בכתובות (משנה ידיה ממעשה לאכול לה מותר רש"י 119)ולפיכך פרנסתו. צרכי על העודף

במשנה  ראה חכמים, לו שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי מעשה מותר את הקדיש - המותר פירש: שם
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שעשאן.120)שם שלו,121)להקדושֿברוךֿהוא הם ידיה ומעשי מלאכתו, לעשות

ה"ג. פי"ב, אישות בהל' תמורת 122)כמבואר לו, שייך לו, הראוי ידיה מעשי שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע, בכל לה שנותן כסף והשווה 123)מאה בעולם, ישנו והאילן הואיל

ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג, נדרים הל' מוקדשת.124)לעיל התימנים: שמכרה.125)בכת"י גם 126)טרם תנאו מועיל
נט.). (כתובות לעתיד הלוואתך.127)על חובך.128)כנגד לך (ר"ן 129)כשאחזיר מעשה כמחוסר אינו שבידו, וכל

פו.). חובו.130)לנדרים לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן אותו מעשה 131)וכל כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.). ונדרים נט. פ"ז,132)(כתובות כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע ההקדש לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין

בהלכה  כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו להקדיש יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן ואע"פ הי"ד.
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות, זמן תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות הקודמת?
בעל  "עמד שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר ויש (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
כשהשוכר  מדברת שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית
לתת  הקדים כשלא עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין הגמרא ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים
שכרו  את ליתן השוכר הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו
מו: לנדרים ר"ן וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין, הגמרא כסתימת להשכיר, המקדיש יכול

דמי. היכי שרבינו 133)דיבורֿהמתחיל להעיר, ויש טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה, קרבן חייב



oikxrקנב zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Ï ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב  זה הרי - להקּדיׁשֹו עלי הרי אמר: אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
הקּדיׁש לא ואם נדרֹו. מּׁשּום לעֹולם ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹלהקּדיׁשֹו
ּומּׁשּום  ּדברֹו, יחל ולא ּתאחר ּבל מּׁשּום עֹובר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

הּנדרים  ּכׁשאר יעּׂשה, מּפיו הּיצא .134ּככל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ
.·Ï ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי הרי האֹומר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?

ׁשּתֹוציא  ּפרֹות לענּיים לּתן עלי הרי הּים, מן ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצֹודתי
ּכל  לׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי הרי זֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּׂשדה
זה  הרי - אּלּו ּבמאמרים ּכּיֹוצא וכל זֹו, ּבׁשנה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאּׂשּתּכר
וזה  לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ּׁשאמר מה ּבהן ולעּׂשֹות לּתן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

הקּדׁשֹות  ּבכלל לא הּוא, נדרים ּבכלל ּבֹו .135וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
.‚Ï אׁשר וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה זה, לדבר ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראיה
ׁשם ּתּת ּלי נדרּת אׁשר ונאמר: .ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי ן ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
האֹומר 136נדר  והרי עד 137. העֹולם מן אּפטר לא : ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבנזירּות  לנהג חּיב - נזיר ׁשעדין 138ׁשאהיה ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבנזיר  נדר חּיב 139לא - ּבנזיר ׁשּיּדר ואמר הֹואיל ; ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ

לדּון.140להּנזר  ראּוי וכזה ּבֹו. ּכּיֹוצא וזה . ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
.„Ïהקּדׁש אינֹו - טעּות ׁשֹור 141הקּדׁש האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָ

- לבן ויצא הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון מּבית ׁשּיצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשחֹור
הקּדׁש הּוא 142אינֹו הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב ּדינר . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הקּדׁש אינֹו - ּכסף ׁשל ועלה יין 143הקּדׁש, ׁשל חבית . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ועלה  הקּדׁש, ראׁשֹונה ּבידי ּבין 144ׁשּתעלה ׁשמן, ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מקֹום  ּבאֹותֹו הּׁשמן מן יקר מן 145ׁשהּיין יקר הּׁשמן אֹו ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הקּדׁש אינֹו - ּכזֹו146הּיין זֹו ואמר: אחרת ּבּה התּפיס . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הקּדׁש הּׁשנּיה הרי ּבזה.147- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא ‡. ּבקרקע, לא אֹותן ּפֹודין אין ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹההקּדׁשֹות

(מּפני), ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, הּקׁשּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻּבעבדים,
הּכסף  אחד - הּכסף את ונתן ׁשּנאמר: ממֹון. ּגּופן ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

סּבין. ואפּלּו ּכסף, ׁשּׁשוין הּמּטלטלין ׁשאר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻואחד
הּמקּדיׁש·. ואחד חמׁש. מֹוסיף - קדׁשיו הּפֹודה ְְֳִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ּכמֹו חמׁש, מֹוסיפים - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו אֹו ְְְִִִֵֶַַֹעצמֹו
הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא החמׁש ואף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבארנּו.
אחד  ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא הרי - ׁשּמֹוסיף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹוהחמׁש

ֶָלהם.
ׁשּנתן ‚. מאחר אּלא מעּכב, החמׁש אין - קדׁשיו ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּומּדברי  ּבֹו. להנֹות ּומּתר לחּלין הקּדׁש יצא הּקרן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאת
ׁש החמׁש, ׁשּיּתן עד להנֹות לֹו ׁשאסּור יפׁשע סֹופרים, ּמא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לאכל  לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני ּבׁשּבת, אבל יּתן. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הּגזּברין  והרי החמׁש, את נתן לא ׁשעדין ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹואף

אֹותֹו. ְִּתֹובעין
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מעל... לא לה המחובר מן או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא מעילה "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב
ומשנהֿלמלך).וכ  (לח"מ וצריךֿעיון מעל", לא בו הדר בנוי, בית המקדיש ה"א.134)ן פ"א, לעיל השווה 135)ראה

קונה  שאינו =) בקנייתו ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש "דין הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי
לצדקה, אתננו או עלי אסור יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל אמר שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר
מגדיר  שם והראב"ד יעשה". מפיו היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם, שאינו לפי מתקדש שאינו אע"פ
וזה  =) שלי בכרם שיצאו הפירות מן וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא אמורים הדברים שאין ואומר:
ואין  עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו לא לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם אבל חי), כשהנודר דוקא
חושןֿמשפט  ובשו"ע מורישם. נדר לקיים חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת אם וכן נדר. שום כאן

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות ז סעיף ריב, היה 136)סימן לא נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע "פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים על 137)לו מוסב אינו לי, נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא

שניה  ראיה רבינו מביא לפיכך כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים" לי ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר,
ה"ד.138)(רדב"ז). פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה", ימות "שמא מעכשיו.139)מיד, נזיר מיד,140)להיות

מחמת  להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו קיבל שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי נזירות, עליו ולקבל
רוקח). (מעשה ה"ג).141)נדרו פ"ח, נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר זה 142)כשם מקדיש אומרים ואין

שחור  שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור" שהזכיר וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא לשור בעיקר נתכוון
שם). ובתוספות ל: בנזיר (משנה בפ 143)ראשון (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, בקדושת - הראשון התיאור ירושו שם,

ועלת.144)שם). התימנים: בפחות.145)בכת"י לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות בידו שעלה נמצא
לא:146) שם ובגמרא במשנה, תתקדש?147)שם ובמה אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה אם תמוה, הדבר

מותפס  יהיה אלא הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר, באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך
"והיה  לג) כז, (ויקרא בה שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור נמצא קדוש, שהוא זה כשור בקדושה
- קודש "יהיה יז.) (תמורה שאמרו וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר היא והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא
נשאלין  "ואין ה"ז פ"ד, נדרים הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר כסבור כמזיד... שוגג לרבות
היה  קודש, אינה שהראשונה יודע היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית שם. ובביאורנו התמורה" על
הקדש  אינו השניה הקדש ולפיכך התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה, אחרת בבהמה השניה מתפיס

שוה 1)טעות. הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין הקרן, על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים במה
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין העליונה על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר מאה

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש, על קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפדה „. אם ונפּדּו, מּום ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָקדׁשי
ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף - עצמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש
לא  חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא לעצמֹו ׁשּפדה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹוהּמקּדיׁש
ׁשחּיב  הּוא ראׁשֹון והקּדׁש ׁשּפדאּה. ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמתּכּפר
חמׁש; עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני הקּדׁש אבל חמׁש, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּבתֹוספת
- חמיׁשית ויסף ּביתֹו את יגאל הּמקּדיׁש ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

הּמתּפיס. ולא ְְְִִַַַַֹהּמקּדיׁש
ּבקדׁשי ‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ

אֹו מּום, ּבהם ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבדק
ׁשחּלל  הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא מזּבח, ּבקדׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהמיר

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו הּתמּורה את אֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹעליה
.Â והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָהּמפריׁש

ּבאׁשם  ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו חמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו לרעּיה, עליה ׁשחּלל הּבהמה ונּתקה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחר,
הֹואיל  חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק הּוא הרי - ְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹּבמקֹומֹו
אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר גּוף הּוא והרי עֹולה קרּבן ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּוא
הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה מֹוסיף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאינֹו

חמׁש. עליו הֹוסיף ׁשּכבר ְִִֶֶָָָֹראׁשֹון
.Ê דנה ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אין - הּבית ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדׁשי

לפניו  היּו ּכיצד? מזּבח. ּבקדׁשי אּלא ּבתמּורה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּתֹורה
חלּופת  זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ּובהמת חּלין ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבהמת
אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו ּתמּורת זֹו אֹו ְְֲִַַַָָָֹזֹו,
קּימין, ּדבריו - זֹו על מחּללת זֹו הרי זֹו, ּתחת זֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי

הּׁשנּיה. ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה הּבהמה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֻויצאתה
.Á ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר  ואם ּבׁשוייהן. אּלא לכּתחּלה אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
דינר  מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
לחּלין, ויצא ּפדּוי, זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשחּללֹו
חקירת  צרי ׁשהּוא סֹופרים, ּומּדברי ּבֹו. להנֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻּומּתר

ּדמיו. את להׁשלים וחּיב ְְְִִֶַַָָָָּדמים,
.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?

חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עּׂשרה, ׁשוה היא ֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוהרי
ויֹוצאת  נפּדית, זֹו הרי - זֹו על מחּללת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָֻואמר:
היתה  אם וכן החמּׁשה. להׁשלים צרי אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֻלחּלין,
יֹוצאת  זֹו הרי - הּבית ּבדק קדׁשי הראׁשֹונה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבהמה
ּתֹורה. ּדין ּתחּתיה, הּׁשנּיה ותּכנס ּולהעבד, להּגזז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻלחּלין
ׁשחּלל  זֹו היתה אם ּדמים, חקירת צרי מּדבריהם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל

ּדמיה. יׁשלים אֹו ׁשוה ְִֶֶַָָָָָָעליה
.Èּבאּו אפּלּו ּבדמיה, ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה אֹותּה ְְְְֲִֶֶָָָָָָָׁשמּו

חֹוזר. אינֹו - יפה היתה קדׁש ׁשל ואמרּו: מאה ּכן ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחר
אבל  ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים וחקירת ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשהּונה  ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, אֹותּה ׁשמּו ְְְְִִֶַָָָָָָאם

חֹוזר. - ׁשהּוא ּבכל ְְֵֵֶֶַָההקּדׁש
.‡È ּבחקירת אּלא אכסרה, ההקּדׁש את ּפֹודין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאין

העליֹונה. על הקּדׁש יד - ּפדה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמים,
ּפ ּתחת ּכיצד? זֹו טּלית הקּדׁש, ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו רה ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

על  הקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש ׁשל זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָטּלית
- ּביֹותר הראׁשֹונה מן יפה הּׁשנּיה היתה אם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָהעליֹונה:
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָלֹוקחין
אבל  חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשּלם
הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו טּלית אמר: ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאם
אפּלּו הקּדׁש, ׁשל זֹו ּפרה ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּופרה
מֹוסיף  זה הרי - עּׂשר וׁשּלֹו חמׁש ׁשוה הקּדׁש ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהיתה
קצּובים  ּבדמים ׁשהרי ּומחצה, סלעים ׁשּתי ונֹותן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹחמׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש, טעּונה אינּה ּוׁשנּיה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּפדה.
.·È לּתן הסּפיק ולא ּבמנה מׁש ההקּדׁש, מּיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ׁשּנאמר: מאתים; נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמים
מׁשכֹו ׁשּלֹו. הּוא הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם הּכסף את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונתן
ּבמנה  ׁשעמד עד הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבמאתים
הקּדׁש, מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא לא מאתים; נֹותן -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבּדמים. ונתחּיב ּבמׁשיכה קנה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָוהרי
.‚È עד למׁשכֹו הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ולא  הּדמים, ונתן ּבמנה ּפדהּו ּבמאתים. הקּדׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹוזכה
ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
לא  ּכאן: אֹומרין ואין נתן. ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו הדיֹוט ׁשאפּלּו הקּדׁש; מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹיהא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ׁשּפרע, מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו לחזר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיכֹול

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי הקּדׁש ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבמקֹומֹו,
.„Èאֹו אּׁשה ּכתּבת עליו והיתה נכסיו ּכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻׁשטרי
מפקיע  ׁשההקּדׁש חֹובֹו; את חֹוב ּבעל ולא ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמן
ׁשּלֹו הּקרקע ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד
מן  לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻותצא

זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָהּפֹודה,
.ÂË ׁשּכתבה לקֹוחֹות, לׁשני דֹומה? זה למה ְְְִֵֶֶֶָָָָָהא

ׁשהיא  - לּׁשני ּומכר ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלראׁשֹון:
הּׁשני. מן ִִֵֶֶַטֹורפת

.ÊËאֹו האּׁשה את מׁשּביעין זה? קרקע ּפֹודין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָוכיצד
מּנכסים  לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹוב ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּבעל
ּבּבקר  יֹום ׁשּׁשים עליהם מכריזין ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמׁשעּבדים,
לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומדין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובערב,
את  חֹוב ּולבעל ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבּׂשדה
אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה ׁשּפֹודין ואחר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָחֹובֹו.
חֹוזר  ּפדיֹון, ּבלא יֹוצא הקּדׁש יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֹּבדינר,
חֹובֹו. את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ּומגּבה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻהּפֹודה
מנת  על - ּתׁשעים ׁשוה והּׂשדה מאה החֹוב היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
החֹוב  היה אם אבל לפּדֹותּה. הרֹוצה אֹותּה ּפֹודה ְֲִִֶֶַָָָָָָָּכ
עליו  ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון הּׂשדה, ּבדמי  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנים
מנת  על אֹותּה ּפֹודין אין - מאתים אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִֵַַַָָָָֻחֹוב
ׁשאם  סתם; אֹותּה ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו החֹוב ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻלּתן

ּכלל. נפּדית אינּה - לּתן ְְְִִִֵֵֵָָהתנּו
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.‡Ï ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב  זה הרי - להקּדיׁשֹו עלי הרי אמר: אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
הקּדיׁש לא ואם נדרֹו. מּׁשּום לעֹולם ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹלהקּדיׁשֹו
ּומּׁשּום  ּדברֹו, יחל ולא ּתאחר ּבל מּׁשּום עֹובר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

הּנדרים  ּכׁשאר יעּׂשה, מּפיו הּיצא .134ּככל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ
.·Ï ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי הרי האֹומר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?

ׁשּתֹוציא  ּפרֹות לענּיים לּתן עלי הרי הּים, מן ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצֹודתי
ּכל  לׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי הרי זֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָּׂשדה
זה  הרי - אּלּו ּבמאמרים ּכּיֹוצא וכל זֹו, ּבׁשנה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאּׂשּתּכר
וזה  לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ּׁשאמר מה ּבהן ולעּׂשֹות לּתן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּיב

הקּדׁשֹות  ּבכלל לא הּוא, נדרים ּבכלל ּבֹו .135וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
.‚Ï אׁשר וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה זה, לדבר ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראיה
ׁשם ּתּת ּלי נדרּת אׁשר ונאמר: .ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי ן ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
האֹומר 136נדר  והרי עד 137. העֹולם מן אּפטר לא : ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבנזירּות  לנהג חּיב - נזיר ׁשעדין 138ׁשאהיה ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבנזיר  נדר חּיב 139לא - ּבנזיר ׁשּיּדר ואמר הֹואיל ; ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ

לדּון.140להּנזר  ראּוי וכזה ּבֹו. ּכּיֹוצא וזה . ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
.„Ïהקּדׁש אינֹו - טעּות ׁשֹור 141הקּדׁש האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָ

- לבן ויצא הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון מּבית ׁשּיצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשחֹור
הקּדׁש הּוא 142אינֹו הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב ּדינר . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הקּדׁש אינֹו - ּכסף ׁשל ועלה יין 143הקּדׁש, ׁשל חבית . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ועלה  הקּדׁש, ראׁשֹונה ּבידי ּבין 144ׁשּתעלה ׁשמן, ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מקֹום  ּבאֹותֹו הּׁשמן מן יקר מן 145ׁשהּיין יקר הּׁשמן אֹו ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הקּדׁש אינֹו - ּכזֹו146הּיין זֹו ואמר: אחרת ּבּה התּפיס . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הקּדׁש הּׁשנּיה הרי ּבזה.147- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא ‡. ּבקרקע, לא אֹותן ּפֹודין אין ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹההקּדׁשֹות

(מּפני), ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, הּקׁשּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻּבעבדים,
הּכסף  אחד - הּכסף את ונתן ׁשּנאמר: ממֹון. ּגּופן ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

סּבין. ואפּלּו ּכסף, ׁשּׁשוין הּמּטלטלין ׁשאר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻואחד
הּמקּדיׁש·. ואחד חמׁש. מֹוסיף - קדׁשיו הּפֹודה ְְֳִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ּכמֹו חמׁש, מֹוסיפים - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו אֹו ְְְִִִֵֶַַֹעצמֹו
הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא החמׁש ואף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבארנּו.
אחד  ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא הרי - ׁשּמֹוסיף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹוהחמׁש

ֶָלהם.
ׁשּנתן ‚. מאחר אּלא מעּכב, החמׁש אין - קדׁשיו ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּומּדברי  ּבֹו. להנֹות ּומּתר לחּלין הקּדׁש יצא הּקרן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאת
ׁש החמׁש, ׁשּיּתן עד להנֹות לֹו ׁשאסּור יפׁשע סֹופרים, ּמא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לאכל  לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני ּבׁשּבת, אבל יּתן. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הּגזּברין  והרי החמׁש, את נתן לא ׁשעדין ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹואף

אֹותֹו. ְִּתֹובעין
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קוק  הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעל... לא לה המחובר מן או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא מעילה "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב
ומשנהֿלמלך).וכ  (לח"מ וצריךֿעיון מעל", לא בו הדר בנוי, בית המקדיש ה"א.134)ן פ"א, לעיל השווה 135)ראה

קונה  שאינו =) בקנייתו ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש "דין הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי
לצדקה, אתננו או עלי אסור יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל אמר שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר
מגדיר  שם והראב"ד יעשה". מפיו היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם, שאינו לפי מתקדש שאינו אע"פ
וזה  =) שלי בכרם שיצאו הפירות מן וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא אמורים הדברים שאין ואומר:
ואין  עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו לא לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם אבל חי), כשהנודר דוקא
חושןֿמשפט  ובשו"ע מורישם. נדר לקיים חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת אם וכן נדר. שום כאן

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות ז סעיף ריב, היה 136)סימן לא נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע "פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים על 137)לו מוסב אינו לי, נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא

שניה  ראיה רבינו מביא לפיכך כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים" לי ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר,
ה"ד.138)(רדב"ז). פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה", ימות "שמא מעכשיו.139)מיד, נזיר מיד,140)להיות

מחמת  להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו קיבל שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי נזירות, עליו ולקבל
רוקח). (מעשה ה"ג).141)נדרו פ"ח, נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר זה 142)כשם מקדיש אומרים ואין

שחור  שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור" שהזכיר וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא לשור בעיקר נתכוון
שם). ובתוספות ל: בנזיר (משנה בפ 143)ראשון (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, בקדושת - הראשון התיאור ירושו שם,

ועלת.144)שם). התימנים: בפחות.145)בכת"י לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות בידו שעלה נמצא
לא:146) שם ובגמרא במשנה, תתקדש?147)שם ובמה אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה אם תמוה, הדבר

מותפס  יהיה אלא הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר, באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך
"והיה  לג) כז, (ויקרא בה שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור נמצא קדוש, שהוא זה כשור בקדושה
- קודש "יהיה יז.) (תמורה שאמרו וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר היא והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא
נשאלין  "ואין ה"ז פ"ד, נדרים הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר כסבור כמזיד... שוגג לרבות
היה  קודש, אינה שהראשונה יודע היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית שם. ובביאורנו התמורה" על
הקדש  אינו השניה הקדש ולפיכך התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה, אחרת בבהמה השניה מתפיס

שוה 1)טעות. הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין הקרן, על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים במה
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין העליונה על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר מאה

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש, על קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

oikxr zekld - d`ltd xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפדה „. אם ונפּדּו, מּום ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָקדׁשי
ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף - עצמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש
לא  חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא לעצמֹו ׁשּפדה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹוהּמקּדיׁש
ׁשחּיב  הּוא ראׁשֹון והקּדׁש ׁשּפדאּה. ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמתּכּפר
חמׁש; עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני הקּדׁש אבל חמׁש, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּבתֹוספת
- חמיׁשית ויסף ּביתֹו את יגאל הּמקּדיׁש ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:

הּמתּפיס. ולא ְְְִִַַַַֹהּמקּדיׁש
ּבקדׁשי ‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ

אֹו מּום, ּבהם ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבדק
ׁשחּלל  הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא מזּבח, ּבקדׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהמיר

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו הּתמּורה את אֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹעליה
.Â והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָהּמפריׁש

ּבאׁשם  ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו חמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו לרעּיה, עליה ׁשחּלל הּבהמה ונּתקה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחר,
הֹואיל  חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק הּוא הרי - ְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹּבמקֹומֹו
אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר גּוף הּוא והרי עֹולה קרּבן ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּוא
הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה מֹוסיף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאינֹו

חמׁש. עליו הֹוסיף ׁשּכבר ְִִֶֶָָָֹראׁשֹון
.Ê דנה ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אין - הּבית ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדׁשי

לפניו  היּו ּכיצד? מזּבח. ּבקדׁשי אּלא ּבתמּורה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּתֹורה
חלּופת  זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ּובהמת חּלין ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבהמת
אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו ּתמּורת זֹו אֹו ְְֲִַַַָָָֹזֹו,
קּימין, ּדבריו - זֹו על מחּללת זֹו הרי זֹו, ּתחת זֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי

הּׁשנּיה. ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה הּבהמה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֻויצאתה
.Á ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר  ואם ּבׁשוייהן. אּלא לכּתחּלה אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
דינר  מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
לחּלין, ויצא ּפדּוי, זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשחּללֹו
חקירת  צרי ׁשהּוא סֹופרים, ּומּדברי ּבֹו. להנֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֻּומּתר

ּדמיו. את להׁשלים וחּיב ְְְִִֶַַָָָָּדמים,
.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?

חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עּׂשרה, ׁשוה היא ֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוהרי
ויֹוצאת  נפּדית, זֹו הרי - זֹו על מחּללת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָֻואמר:
היתה  אם וכן החמּׁשה. להׁשלים צרי אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֻלחּלין,
יֹוצאת  זֹו הרי - הּבית ּבדק קדׁשי הראׁשֹונה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבהמה
ּתֹורה. ּדין ּתחּתיה, הּׁשנּיה ותּכנס ּולהעבד, להּגזז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻלחּלין
ׁשחּלל  זֹו היתה אם ּדמים, חקירת צרי מּדבריהם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל

ּדמיה. יׁשלים אֹו ׁשוה ְִֶֶַָָָָָָעליה
.Èּבאּו אפּלּו ּבדמיה, ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה אֹותּה ְְְְֲִֶֶָָָָָָָׁשמּו

חֹוזר. אינֹו - יפה היתה קדׁש ׁשל ואמרּו: מאה ּכן ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחר
אבל  ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים וחקירת ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשהּונה  ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, אֹותּה ׁשמּו ְְְְִִֶַָָָָָָאם

חֹוזר. - ׁשהּוא ּבכל ְְֵֵֶֶַָההקּדׁש
.‡È ּבחקירת אּלא אכסרה, ההקּדׁש את ּפֹודין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאין

העליֹונה. על הקּדׁש יד - ּפדה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמים,
ּפ ּתחת ּכיצד? זֹו טּלית הקּדׁש, ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו רה ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

על  הקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש ׁשל זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָטּלית
- ּביֹותר הראׁשֹונה מן יפה הּׁשנּיה היתה אם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָהעליֹונה:
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָלֹוקחין
אבל  חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמׁשּלם
הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו טּלית אמר: ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאם
אפּלּו הקּדׁש, ׁשל זֹו ּפרה ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּופרה
מֹוסיף  זה הרי - עּׂשר וׁשּלֹו חמׁש ׁשוה הקּדׁש ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהיתה
קצּובים  ּבדמים ׁשהרי ּומחצה, סלעים ׁשּתי ונֹותן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹחמׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש, טעּונה אינּה ּוׁשנּיה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּפדה.
.·È לּתן הסּפיק ולא ּבמנה מׁש ההקּדׁש, מּיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ׁשּנאמר: מאתים; נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדמים
מׁשכֹו ׁשּלֹו. הּוא הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם הּכסף את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונתן
ּבמנה  ׁשעמד עד הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבמאתים
הקּדׁש, מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא לא מאתים; נֹותן -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבּדמים. ונתחּיב ּבמׁשיכה קנה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָוהרי
.‚È עד למׁשכֹו הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ולא  הּדמים, ונתן ּבמנה ּפדהּו ּבמאתים. הקּדׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹוזכה
ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
לא  ּכאן: אֹומרין ואין נתן. ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו הדיֹוט ׁשאפּלּו הקּדׁש; מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹיהא
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ׁשּפרע, מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו לחזר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיכֹול

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי הקּדׁש ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבמקֹומֹו,
.„Èאֹו אּׁשה ּכתּבת עליו והיתה נכסיו ּכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻׁשטרי
מפקיע  ׁשההקּדׁש חֹובֹו; את חֹוב ּבעל ולא ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמן
ׁשּלֹו הּקרקע ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד
מן  לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻותצא

זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָהּפֹודה,
.ÂË ׁשּכתבה לקֹוחֹות, לׁשני דֹומה? זה למה ְְְִֵֶֶֶָָָָָהא

ׁשהיא  - לּׁשני ּומכר ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָלראׁשֹון:
הּׁשני. מן ִִֵֶֶַטֹורפת

.ÊËאֹו האּׁשה את מׁשּביעין זה? קרקע ּפֹודין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָוכיצד
מּנכסים  לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹוב ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּבעל
ּבּבקר  יֹום ׁשּׁשים עליהם מכריזין ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמׁשעּבדים,
לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומדין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובערב,
את  חֹוב ּולבעל ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבּׂשדה
אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה ׁשּפֹודין ואחר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָחֹובֹו.
חֹוזר  ּפדיֹון, ּבלא יֹוצא הקּדׁש יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֹּבדינר,
חֹובֹו. את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ּומגּבה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻהּפֹודה
מנת  על - ּתׁשעים ׁשוה והּׂשדה מאה החֹוב היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
החֹוב  היה אם אבל לפּדֹותּה. הרֹוצה אֹותּה ּפֹודה ְֲִִֶֶַָָָָָָָּכ
עליו  ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון הּׂשדה, ּבדמי  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנים
מנת  על אֹותּה ּפֹודין אין - מאתים אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִֵַַַָָָָֻחֹוב
ׁשאם  סתם; אֹותּה ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו החֹוב ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻלּתן

ּכלל. נפּדית אינּה - לּתן ְְְִִִֵֵֵָָהתנּו
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.ÊÈ וגבתה אׁשּתֹו, את גרׁש ּכ ואחר נכסיו ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
עד  ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכתּבתּה
ואין  ההקּדׁש. על עּׂשּו קנּוניא ׁשּמא הנאה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיּדירּנה
ויּׁשאל  הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר: היה רצה, אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָאֹומרין:

הקּדׁשֹו לֹו.על ויחזר לחכם ְְְֲֵֶַַָָֹ

.ÁÈ לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
קנּוניא  יעּׂשּו ׁשּמא הּוא, ּפלֹוני ׁשל זה ּכלי אֹו עלי , ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָחֹוב
גֹובה  אינֹו - חֹוב ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ההקּדׁש. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּכמֹו חֹובֹות, ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָעל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ËÈׁשהקּדיׁש חֹולה אבל ּבבריא; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָּבּמה

- ּבידי לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
ּבׁשעת  ההקּדׁש על ערמה עֹוּׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאמן;

,לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי לאחרים, וחֹוטא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָמיתתֹו
לא  ואם ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל - לֹו אֹותּה ּתנּו אמר: ְְְְִִֵַָָָֹֹאם
ׁשטר  ּבידֹו היה ּכן אם אּלא נֹותנין; אין - 'ּתנּו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָאמר
ואם  הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמקּים
הרי  אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאחר
נׁשּבע  - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן ולא הּפֹודה מן ְְְִִֵֶֶֶַַֹוגֹובה
.Î הקּדיׁשן אֹו נכסיו את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי

ראיה  ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - החרימן ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
ְָּברּורה.
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מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן [אגודות ּבזמן ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
נקראין [האחרונים] אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלחין

- הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ויׁש הּמֹוסיף'. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדבר
אּלא  ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ּבלבד, ּבחמימּותֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיּׁשאר
ועׂשבים  ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: מּלהצטּנן, אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִֵַַָמֹונעין

וכנפי ּופרֹות, ּוכסּות, נוצות]יבׁשים, ּונערת[- [-יֹונה, ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
חרׁשיםפירורי] ּונסרת ּוׁשלחין[נגרים]הּפׁשּתן, [עור , ְְְִִִֶַָָָָֹ

בשערותיה] 'ּדבר בהמה נקראין אּלּו, ּודברים צמר; וגּזי ,ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
מֹוסיף'. ִֵֶׁשאינֹו

יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
ּגּבי  על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָויּׁשאר
ּבדבר  להטמין חכמים אסרּו אבל ּבׁשּבת; ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָהאׁש
ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה יֹום, מּבעֹוד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוסיף,
ויכּסה  ויחזר הרתיחה, ׁשּתנּוח עד לגּלֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹויצטר
אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, הּמֹוסיף ּבדבר טֹומן ונמצא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבׁשּבת,
הּׁשמׁשֹות  ּבין הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין מּתר ,ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻלפיכ

לילה] ספק יום ּכבר [ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין קדרֹות ׁשּסתם -ְְְְֵֵֶַָָָ
רֹותחין. אינן ׁשּוב ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָרתחּו

ׁשאינֹו‚. ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
- זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ּבׁשּבת ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָמֹוסיף,

ּברמץּג יטמין ׁשּמא חם]זרה ניצֹוצֹות [אפר ּבֹו ויהיה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ

חֹותה ונמצא אׁש, אסרּו[גורף]ׁשל ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ּבׁשּבת, חם ּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלהטמין

חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין מּתר [- , ֲֲֵֵֵֵָָָָָֹֻ
ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר את ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻלטמן
ׁשּתפּוג  ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא מֹוסיף, ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבדבר

ּבׁשּבת [תחלש] ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן חּמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּנתֹו.
להחליף  ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ׁשהרי לכּסֹותן, מּתר -ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻ
אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות נֹוטל ּכיצד? ּבׁשּבת. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָהּכּסּוי

הּכסּות. ּומּניח יֹונה ּכנפי ְְִֵֵַַַַָנֹוטל
.‰- אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָּפּנה

מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי להטמין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
ּדבר  אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא הּצֹונן; הּדבר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכמֹו
ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ּבכלי ׁשהּוא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָחם

.מּתר 
יום ראשון ֿ שני ט "ז ֿ י "ז ניסן 

ָֻ
.Âמחם מים]מּניחין ּוקדרה [דוד ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

קד  ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, ּגּבי רה על ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ
וטח אּלא [סותם]- ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ּפיהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

להטמין  אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ׁשּיעמדּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּבׁשביל
ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי להּניח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת,
ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ּבחמימּותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻעֹומדין
ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי על צֹונן ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו

הּניחֹו ואם ּבׁשּבת; יום]חם בעוד מּתר,[- - מּבערב ְְִִִִֶֶַָָָֹֻ
הּמֹוסיף. ּבדבר ּכטֹומן ְְְִֵֵַָָואינֹו

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מדליק רצה  אם ר ׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת

מדליק  אינֹו אחריה רצה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
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ידים  נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ׁשּיעׂשּנה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
חּיבין  נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. אּלא ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלאכילה;
ּיאכל  מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק נר ּבבּתיהן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלהיֹות
הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח הּפתחים, על ׁשֹואל -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּברּו' הדלקה: קדם לבר וחּיב ׁשּבת. ענג ּבכלל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּזה
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹאּתה
ּכל  על ׁשּמבר ּכדר - ׁשּבת' ׁשל נר להדליק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוצּונּו

סֹופרים. מּדברי ּבהם חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהּדברים
הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה [באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

לדקּדק  ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּדבר
יּטה  ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו אסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבראּיתֹו,

לפתילה] השמן לקרב .[הנר
ׁשקיעת ‚. קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמדליק

לפי החּמה  האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ונׁשים . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, מצּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן
על  אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי כן, ּפי על ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹואף
:ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו לאנׁשי ולֹומר ,ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
לא  ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ספק הּנר'. את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ'הדליקּו

מדליקין. אין - ְְִִִֵַַנכנס
ּבינֹונּיים „. ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע

והּוא  מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן הּוא -ְְְְְִֵַַַַָָָָ
ּבכל  להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק הּיֹום, מן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָספק

ּבין מקֹום  מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ּולפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ערב ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
לא  - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל חּטאת חּיב  - ְְִִֵֵַַָָָָָֹּבׁשֹוגג

אּלא ּגד  נראין ׁשאינן קטּנים ולא ּבּיֹום, הּנראים ֹולים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הרי  הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ׁשלׁשה ּומּׁשּיראּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבּלילה;

וּדאי. לילה ְֶַַַָזה
אֹותּה‰. עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִֵֶַַָָָָּפתילה

מסכסכת ׁשהאּור וׂשער,[קופצת]מּדבר צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, וצמר ׁשל [נוקה]ּומׁשי, וסיב , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

מּדבר  אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, העץ ּומיני ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדקל,
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון - ּבֹו נתלית ּובגדי [נקיה]ׁשהאּור , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ּבהן וכּיֹוצא ּגפן, וצמר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשׁש,
הּפתילה. מן הּיֹוצא ּברב ׁשּידליק צרי - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹוהּמדליק

.Âּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות אם ואם - ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר ּפי [גרגר]נֹותנין על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, ּבערב רב]הּנר ׁשּבת [זמן .ּבלילי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין הּפתילֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוכל
ּגּבי  על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, להתחּמם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבין
לעׂשֹותן  אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ּבין ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹמנֹורה,

ּבלבד. לנר, ְְְִִֵַָּפתילה
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

-הּפתילה  הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, זפת, הקקיון]ּכגֹון ואליה[מעץ [זנב , ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

אין הכבש] זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - וחלב ,ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבׁשמנים  ולא ּבהן, נתלית האּור ׁשאין ּבפתילֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמדליקין
אֹור  יהיה ׁשּמא ּגזרה, - הּפתילה אחר נמׁשכים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

אפל לאֹורּה.[חלש]הּנר ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה אֹותּה ויּטה , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.Ë לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָחלב

ּומדליק  ׁשהּוא, ּכל מדליקין ׁשמן ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ערבן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהן

ׁשאין דליקים]מּפני הלא [אחר נמׁשכין[השמנים ְְִִִֵֵֶָ
.הפתילה]

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין רע [פסולת ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ולא  הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ׁשּמא -ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עץ]ּבצרי מן [שרף מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני , ְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
עף ׁשהּוא מּפני ועֹוד, דליקה]הּנר; לגרום ויכול .[באויר ְְִֵֵֶַָ

ויבֹוא  עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ּבנפט ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹולא
סּכנה. ִֵַָָלידי

.‡È ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
אּלא  אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, וׁשמׁשמין, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻצנֹון,

ּבלבד  חכמים ׁשּמנּו .אּלּו ְֲִִֵֶַָָ
.·È,הּנר ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

מנּטף  ׁשּיהא ּבצד ּבׁשביל ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשֹואבת  ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ראׁש ויּתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּנר
נמאס  לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן יּקח ׁשּמא ּגזרה, -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ּבׁשּבת להנֹות ואסּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּנר,
מקצה  ׁשהּוא מּפני - הּנר מן נטף ואפּלּו הּנר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכבתה

אּסּור איסור]מחמת למלאכת ומיוחד מיועד חּבר [- ואם . ְֲִִִֵֵַ
וכּיֹוצא  ּובחרׂשית ּבסיד הּנר אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּכלי

מּתר. - ֶָָֻּבהן
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ,אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי מבּטל בו]ׁשהרי להעשות מוכן שהיה ;[ממה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַ
הּנר  ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, מּבעֹוד נתנֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָֻואם

ניצֹוצֹות לקּבל מהאש]ּבׁשּבת ׁשאין [המינתזין מּפני - ְְְִִֵֵֵֶַַָ
לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ּבּטלֹו לא והרי מּמׁש, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּכּבּוי  את מקרב ׁשהּוא מּפני - ׁשּבת מערב ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמים,

ִַהּניצֹוצֹות.
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד ולא [-בדיקת הּנר, לאֹור ְְִֵֵַֹ

עׂשרה  ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, לאֹור ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָקֹורין
יפלה  ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּתים
ׁשנים  היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ּבּתחּתֹונה, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָלאֹורֹו
אחד  ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - אחד ּבענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻקֹורין
ׁשּכל  ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; אם חברֹו מזּכיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהן

ּבענינֹו. טרּוד מהן ְְִֵֶֶָָָאחד
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל .מׁשּמרן; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹויׁש
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.ÊÈ וגבתה אׁשּתֹו, את גרׁש ּכ ואחר נכסיו ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
עד  ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכתּבתּה
ואין  ההקּדׁש. על עּׂשּו קנּוניא ׁשּמא הנאה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיּדירּנה
ויּׁשאל  הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר: היה רצה, אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָאֹומרין:

הקּדׁשֹו לֹו.על ויחזר לחכם ְְְֲֵֶַַָָֹ

.ÁÈ לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
קנּוניא  יעּׂשּו ׁשּמא הּוא, ּפלֹוני ׁשל זה ּכלי אֹו עלי , ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָחֹוב
גֹובה  אינֹו - חֹוב ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ההקּדׁש. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּכמֹו חֹובֹות, ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָעל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ËÈׁשהקּדיׁש חֹולה אבל ּבבריא; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָּבּמה

- ּבידי לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
ּבׁשעת  ההקּדׁש על ערמה עֹוּׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאמן;

,לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי לאחרים, וחֹוטא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָמיתתֹו
לא  ואם ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל - לֹו אֹותּה ּתנּו אמר: ְְְְִִֵַָָָֹֹאם
ׁשטר  ּבידֹו היה ּכן אם אּלא נֹותנין; אין - 'ּתנּו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָאמר
ואם  הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמקּים
הרי  אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאחר
נׁשּבע  - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן ולא הּפֹודה מן ְְְִִֵֶֶֶַַֹוגֹובה
.Î הקּדיׁשן אֹו נכסיו את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי

ראיה  ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - החרימן ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
ְָּברּורה.
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מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן [אגודות ּבזמן ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
נקראין [האחרונים] אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלחין

- הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ויׁש הּמֹוסיף'. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדבר
אּלא  ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ּבלבד, ּבחמימּותֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיּׁשאר
ועׂשבים  ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: מּלהצטּנן, אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִֵַַָמֹונעין

וכנפי ּופרֹות, ּוכסּות, נוצות]יבׁשים, ּונערת[- [-יֹונה, ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
חרׁשיםפירורי] ּונסרת ּוׁשלחין[נגרים]הּפׁשּתן, [עור , ְְְִִִֶַָָָָֹ

בשערותיה] 'ּדבר בהמה נקראין אּלּו, ּודברים צמר; וגּזי ,ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
מֹוסיף'. ִֵֶׁשאינֹו

יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
ּגּבי  על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָויּׁשאר
ּבדבר  להטמין חכמים אסרּו אבל ּבׁשּבת; ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָהאׁש
ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה יֹום, מּבעֹוד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוסיף,
ויכּסה  ויחזר הרתיחה, ׁשּתנּוח עד לגּלֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹויצטר
אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, הּמֹוסיף ּבדבר טֹומן ונמצא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבׁשּבת,
הּׁשמׁשֹות  ּבין הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין מּתר ,ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻלפיכ

לילה] ספק יום ּכבר [ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין קדרֹות ׁשּסתם -ְְְְֵֵֶַָָָ
רֹותחין. אינן ׁשּוב ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָרתחּו

ׁשאינֹו‚. ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
- זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ּבׁשּבת ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָמֹוסיף,

ּברמץּג יטמין ׁשּמא חם]זרה ניצֹוצֹות [אפר ּבֹו ויהיה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ

חֹותה ונמצא אׁש, אסרּו[גורף]ׁשל ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ּבׁשּבת, חם ּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלהטמין

חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין מּתר [- , ֲֲֵֵֵֵָָָָָֹֻ
ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר את ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻלטמן
ׁשּתפּוג  ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא מֹוסיף, ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבדבר

ּבׁשּבת [תחלש] ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן חּמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּנתֹו.
להחליף  ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ׁשהרי לכּסֹותן, מּתר -ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻ
אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות נֹוטל ּכיצד? ּבׁשּבת. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָהּכּסּוי

הּכסּות. ּומּניח יֹונה ּכנפי ְְִֵֵַַַַָנֹוטל
.‰- אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָּפּנה

מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי להטמין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר
ּדבר  אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא הּצֹונן; הּדבר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכמֹו
ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ּבכלי ׁשהּוא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָחם

.מּתר 
יום ראשון ֿ שני ט "ז ֿ י "ז ניסן 

ָֻ
.Âמחם מים]מּניחין ּוקדרה [דוד ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

קד  ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, ּגּבי רה על ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ
וטח אּלא [סותם]- ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ּפיהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

להטמין  אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ׁשּיעמדּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּבׁשביל
ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי להּניח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת,
ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ּבחמימּותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻעֹומדין
ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי על צֹונן ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו

הּניחֹו ואם ּבׁשּבת; יום]חם בעוד מּתר,[- - מּבערב ְְִִִִֶֶַָָָֹֻ
הּמֹוסיף. ּבדבר ּכטֹומן ְְְִֵֵַָָואינֹו

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מדליק רצה  אם ר ׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת

מדליק  אינֹו אחריה רצה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
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ידים  נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ׁשּיעׂשּנה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
חּיבין  נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. אּלא ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלאכילה;
ּיאכל  מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק נר ּבבּתיהן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלהיֹות
הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח הּפתחים, על ׁשֹואל -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּברּו' הדלקה: קדם לבר וחּיב ׁשּבת. ענג ּבכלל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּזה
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹאּתה
ּכל  על ׁשּמבר ּכדר - ׁשּבת' ׁשל נר להדליק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוצּונּו

סֹופרים. מּדברי ּבהם חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהּדברים
הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה [באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

לדקּדק  ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּדבר
יּטה  ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו אסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבראּיתֹו,

לפתילה] השמן לקרב .[הנר
ׁשקיעת ‚. קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמדליק

לפי החּמה  האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ונׁשים . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, מצּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן
על  אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי כן, ּפי על ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹואף
:ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו לאנׁשי ולֹומר ,ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
לא  ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ספק הּנר'. את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ'הדליקּו

מדליקין. אין - ְְִִִֵַַנכנס
ּבינֹונּיים „. ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע

והּוא  מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן הּוא -ְְְְְִֵַַַַָָָָ
ּבכל  להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק הּיֹום, מן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָספק

ּבין מקֹום  מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ּולפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ערב ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשמׁשֹות
לא  - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל חּטאת חּיב  - ְְִִֵֵַַָָָָָֹּבׁשֹוגג

אּלא ּגד  נראין ׁשאינן קטּנים ולא ּבּיֹום, הּנראים ֹולים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הרי  הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ׁשלׁשה ּומּׁשּיראּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבּלילה;

וּדאי. לילה ְֶַַַָזה
אֹותּה‰. עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִֵֶַַָָָָּפתילה

מסכסכת ׁשהאּור וׂשער,[קופצת]מּדבר צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, וצמר ׁשל [נוקה]ּומׁשי, וסיב , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

מּדבר  אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, העץ ּומיני ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּדקל,
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון - ּבֹו נתלית ּובגדי [נקיה]ׁשהאּור , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ּבהן וכּיֹוצא ּגפן, וצמר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשׁש,
הּפתילה. מן הּיֹוצא ּברב ׁשּידליק צרי - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹוהּמדליק

.Âּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות אם ואם - ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר ּפי [גרגר]נֹותנין על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, ּבערב רב]הּנר ׁשּבת [זמן .ּבלילי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין הּפתילֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוכל
ּגּבי  על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, להתחּמם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבין
לעׂשֹותן  אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ּבין ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹמנֹורה,

ּבלבד. לנר, ְְְִִֵַָּפתילה
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

-הּפתילה  הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, זפת, הקקיון]ּכגֹון ואליה[מעץ [זנב , ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

אין הכבש] זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - וחלב ,ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבׁשמנים  ולא ּבהן, נתלית האּור ׁשאין ּבפתילֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמדליקין
אֹור  יהיה ׁשּמא ּגזרה, - הּפתילה אחר נמׁשכים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

אפל לאֹורּה.[חלש]הּנר ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה אֹותּה ויּטה , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
.Ë לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָחלב

ּומדליק  ׁשהּוא, ּכל מדליקין ׁשמן ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ערבן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבהן

ׁשאין דליקים]מּפני הלא [אחר נמׁשכין[השמנים ְְִִִֵֵֶָ
.הפתילה]

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין רע [פסולת ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ולא  הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ׁשּמא -ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

עץ]ּבצרי מן [שרף מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני , ְֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
עף ׁשהּוא מּפני ועֹוד, דליקה]הּנר; לגרום ויכול .[באויר ְְִֵֵֶַָ

ויבֹוא  עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ּבנפט ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹולא
סּכנה. ִֵַָָלידי

.‡È ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
אּלא  אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, וׁשמׁשמין, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻצנֹון,

ּבלבד  חכמים ׁשּמנּו .אּלּו ְֲִִֵֶַָָ
.·È,הּנר ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

מנּטף  ׁשּיהא ּבצד ּבׁשביל ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשֹואבת  ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ראׁש ויּתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּנר
נמאס  לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן יּקח ׁשּמא ּגזרה, -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ּבׁשּבת להנֹות ואסּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּנר,
מקצה  ׁשהּוא מּפני - הּנר מן נטף ואפּלּו הּנר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכבתה

אּסּור איסור]מחמת למלאכת ומיוחד מיועד חּבר [- ואם . ְֲִִִֵֵַ
וכּיֹוצא  ּובחרׂשית ּבסיד הּנר אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּכלי

מּתר. - ֶָָֻּבהן
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ,אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי מבּטל בו]ׁשהרי להעשות מוכן שהיה ;[ממה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַ
הּנר  ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, מּבעֹוד נתנֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָֻואם

ניצֹוצֹות לקּבל מהאש]ּבׁשּבת ׁשאין [המינתזין מּפני - ְְְִִֵֵֵֶַַָ
לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ּבּטלֹו לא והרי מּמׁש, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּכּבּוי  את מקרב ׁשהּוא מּפני - ׁשּבת מערב ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמים,

ִַהּניצֹוצֹות.
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד ולא [-בדיקת הּנר, לאֹור ְְִֵֵַֹ

עׂשרה  ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, לאֹור ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָקֹורין
יפלה  ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּתים
ׁשנים  היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ּבּתחּתֹונה, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָלאֹורֹו
אחד  ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - אחד ּבענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻקֹורין
ׁשּכל  ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; אם חברֹו מזּכיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהן

ּבענינֹו. טרּוד מהן ְְִֵֶֶָָָאחד
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל .מׁשּמרן; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹויׁש
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הּספר  נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפרׁשה
לפניו. קֹוראין והן ְְְְִֵָָָָּבידן,

.ÊË הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים
ׁשּמא  ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אסּור -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ויּטה  לֹויׁשּכח, אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבין  מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ּוקערֹות ּכֹוסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלבּדק
ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ּבין ׁשמן, ׁשל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבנר
מּפני  ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור לבּדק לֹו מּתר - ְְְְִִֵֵַַָָָֹֻקבּוע
- זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם הרּבה. עּיּון צרי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ׁשּמא  ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי על ואף לבּדק, לֹו מֹורין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאין

מּמּנּו.[יקח]יסּתּפק ְִִֵֶַ
.ÊÈ ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹנר

ׁשּפֹותח  ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדרּכֹו,
ׁשּנֹועל  הּמדּורה ּובׁשעה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאין  ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת
ּגּבי  על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין מצּויה. רּוח אּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשם

חֹוׁשׁש. ואינֹו לּקרקע, המחּבר ְְְִֵֵַַַַָָֻאילן
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל הּמגרׁש[העיר]להׁשמיע אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.[סביבותיה]ׁשּלּה ֶָ
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין  ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּומּלעדר
ויּכנסּו[לעיר] רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָרּׁשאין

והּתריסין  ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין אחת; ּבבת ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָֻֻּכּלם
כדוכן] גם -[המשמשים ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְִִִִִַָָֹֻמּנחין.

החּמין  ועדין החנּיֹות; וננעלּו הּתריסין, ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַֻנסּתּלקּו
ּתקיעה  לתקע התחיל ּכירה. ּגּבי על מּנחֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻוהּקדרֹות

המסּלק סּלק - מהכירה]ׁשליׁשית הקדרות והטמין [את ְְְְִִִִִֵֵַַ
ּדג, לצלֹות ּכדי וׁשֹוהה הּנרֹות. את והדליקּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהּמטמין,

להדּביק ּכדי ּומריע[להכניס]אֹו ותֹוקע ּבּתּנּור, ּפת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַ
וׁשֹובת. ְְֵֵַותֹוקע,

.Î,והּׁשליׁשית ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָּתקיעה
החּמה  לׁשקיעת אחר קדם ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

למעׂשיהן. העם להּתיר הּכֹוכבים, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָצאת
.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום

ולא  ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;
ולא מבּדילין  ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

לאח  להיֹות חל ולא מבּדילין; מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְִִִִִַַַַַַָָֹ
ְִּתֹוקעין.

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
.‡- ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת  על מצּוה ׁשאינֹו ּפי על ׁשאמר אף ּפי על ואף , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ

לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, מּקדם ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
מּדברי  אּסּורֹו - זה ודבר הּׁשּבת; לאחר אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמלאכה
ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ׁשּבת תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹסֹופרים,

ּבעצמן. ְְֲַַָלעׂשֹות
ּבׁשביל ·. אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּגֹוי

עד  מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה עׂשה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָיׂשראל
ׁשּבת  ׁשּתעׂשהמֹוצאי ּבכדי וימּתין שיוכל , זמן [שיעור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

המלאכה] עד לעשות ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא והּוא ;ְְְְְֵֶֶַַַָָָֹ
נעׂשה  הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר רּבים ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּידעּו
ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ּבלבד עצמֹו ּבׁשביל ואם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשּבת.

ְַָּבׁשּבת.
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

מן  ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה,

אח  מׁשקה ּבהמּתֹו, להׁשקֹות מים לּקט מּלא יׂשראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל  ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעׂשבים

יׂשראל מהן  לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבׁשביל  עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ׁשּמא -ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

מּכירֹו. אינֹו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
וכבׁש„. נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

יׂשראל  אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה הֹואיל -ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ּבמסּבה ּבׁשּבת, הּדלּוק נר . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, רב אם - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבׁשּבת
מּתר  ּגֹוים, רב ואם מדליק. הרב ּדעת על ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹֻׁשהּמדליק,
ּדלקה  נפלה אסּור. למחצה, מחצה לאֹורּה. ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשּתּמׁש
ו'אל  'ּכּבה' לֹו אֹומרין אין - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ְְְְִֵֵַַַַָָּבׁשּבת,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתכּבה',

קבר [יהודי]מת‰. לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְִֵֶֶֶָָָ
- ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּבׁשּבת,
היה  ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ׁשּיעׂשּו ּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָימּתין

ּבסרטיא וכל [רחוב]הּקבר ּגּביו, על והארֹון ּגדֹולה, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
עכׁשו  עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה אֹומרים והּׁשבין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹוברין

יׂשראל ּב אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה הרי - הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
יׂשראל  ּבֹו לקּבר ּומּתר ּבפרהסיא. ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹולמית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ּבכדי ׁשּימּתין והּוא, - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

.Â ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמּצד
ּבּלילה  ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר קרֹוב, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמקֹום
ּבהן  נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד אחר מּמקֹום .הביאּום ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ימּתין  ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ׁשּמּמקֹום ּבוּדאי ידע ְְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָואם
ׁשּלא  והּוא - הּׁשּבת אחר מקֹום מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ְְֵֵֶֶַַַַָָָֹּכדי

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּגדֹולה, ּבפרהסיא הּדבר ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָיהיה
.Ê מרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי  ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת
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הּוחּמּו הרב ּבכדי ׁשּבׁשביל ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּמין. ְִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיחּמּו

.Á- ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר  ּפי על מרּדּותאף מּכת אֹותֹו [מלקות ּומּכין ְִִֶַַַַַַַָ

לערב מדרבנן] מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו מּתר -ְְֵֶֶָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה [במוצ"ש] ּבכדי ׁשּימּתין אחר ּבכל , אסרּו ולא . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמקֹום
לעׂשֹות  לגֹוי יאמר ׁשּמא - מּיד מּתר יהא ּתאמר ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻׁשאם
ׁשּימּתין  עד ׁשאסרּו וכיון מּיד; מּוכן הּדבר וימצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלֹו,
אינֹו ׁשהרי לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּבכדי

ּבכדי [מרויח]מׂשּתּכר לערב מתעּכב ׁשהּוא מּפני ּכלּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה זה ּדבר ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה

.Ë אּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
ׁשבּות  השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר [איסור - ְִָֻ

ׁשם  ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָליׂשראל
מּפני  אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו חלי, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקצת

ְִָמצוה.
.Èאֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?

סּכין  אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָלׁשּוט
ערּוב  ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא אֹו ,למילה; ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

אֹו קטן ּבהם להרחיץ חּמין ּכל [אדם]מים וכן מצטער. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.‡Èלֹומר [קונה]הּלֹוקח לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
לכּת אסּורה לגֹוי לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹ

ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹמּדברי
ּכארץ  ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן הּלֹוקח וכן זה. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדבר

זה. לדבר ְְִֵֶָָָיׂשראל
.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על  הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ

ׁשהּוא קוצב] ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶַַַַָּדמים,
הרּבה  לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ּבׁשּבת, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻעֹוׂשה
ּכגֹון  ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי על אף מּתר, -ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, אֹו לׁשנה הּגֹוי אֹו[ספר]ׁשּׂשכר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
לֹו ּומּתר,[בגד]ׁשּיארג ּבׁשּבת, ואֹורג ּכֹותב זה הרי - ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ּבגד, לֹו ׁשּיארג אֹו ספר לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכאּלּו
יחׁשב ׁשּלא והּוא ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה [יחשבן]ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

יֹום. יֹום ִעּמֹו
.‚È מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית הּמלאכה אם ׁשּזֹו אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
את  ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ידּועה ְְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו עֹוׂשה, מראש]הּגֹוי דמיו ואֹומר [קצב , ְֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ׂשכר ְְֲִֶַַַַָָׁשּפלֹוני

.„È,ּכתלֹו אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
לבנֹות  ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את לקצר ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו חצר, ינה לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּתחּום[בעיר] ּבתֹו אֹו אמה], לֹו[אלפיים אסּור - ְְַָ

יֹודעים  ׁשאינם הרֹואים מּפני ּבׁשּבת, לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלהּניחֹו
ׁשאין  מּתר, - לּתחּום חּוץ הּמלאכה היתה ואם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּפסק;
ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין את ׁשּיראה יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשם

.ÂË אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֻוכן
יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ּפי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָעל

להן ירד ּבאריסּות אֹו הן, יבול]ׁשּׂשכּורין תמורת .[לעבוד ְֲִִֵֶֶַַָָ
אנׁשי  רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו יׂשראל ׁשּׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹודבר
אסּור  - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו להׂשּכירֹו הּמקֹום ְְְֲִִִַַַָָאֹותֹו
הּמקֹום  ּבאֹותֹו עֹוׂשה ׁשהּגֹוי מּפני לגֹוי; ְְְְְִִֵֶֶַַַָלהׂשּכירֹו
ּבעליו. הּיׂשראלי ׁשם על נקרא והּוא ּבׁשּבת, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמלאכה

.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ּפי מּתר על ואף , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; ׁשביתת על [של מצּוים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
ּבהמה יהודי] ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו מּפני אסּור, -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

ֶֶָועבד.
.ÊÈ ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

אם  לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו אם -ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
הּׁשּבת  יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ואם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָמעט
- מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - לבּדֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֻליׂשראל
לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר הּגֹוי נֹוטל לחלק, ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹֻּכׁשּיבֹואּו
יֹום  ּכנגד ּכלּום לֹו מֹוציא ואינֹו אֹותֹו; חֹולקין ְְְְְְִִֵֶֶַָוהּׁשאר
ׂשדה  קּבלּו אם וכן ּבּתחּלה. התנה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשּבת,

הּוא. אחד ּדין ְִֶָָֻּבׁשּתפּות,
.ÁÈ ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַָָָָָֹֹֹואם

הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ידּוע ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
ּבהן להתעּסק  לגֹוי מעֹות הּנֹותן חֹולקין. [לעשות והּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

עסק] חֹולק בהם ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִֵֵֵֶַַַַָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבׁשוה; ׂשכר ְְְִִֵֶַָָָָעּמֹו

.ËÈ,לעׂשֹותן ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי על ּבכדי[מראש]אף אּלא שיעור - -] ְִִִֵֶֶַַַָָ

ּבהןזמן] היהודי]מּביתֹו[הגוי]ׁשּיצא קדם [של ִֵֵֵֶֶֶָֹ
יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו אדם ימּכר לא וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשחׁשכה;
אּלא  - ּבמּתנה לֹו יּתן ולא ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
ׁשּכל  הּׁשּבת; קדם ּביתֹו, מּפתח חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבכדי
ּוכׁשּיצא  לֹו, נתן אימתי יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזמן
ּכמי  יראה ּבידֹו, יׂשראל וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוי
ּבׁשּבת  לֹו מכר אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי .ׁשהלוהּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

.Î קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן
ערב [מראש]עּמֹו לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ׂשכר ְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

קדם  ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא חׁשכה; עם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבת
קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - קצץ לא ואם ְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשּבת.
ּומדינה  מדינה לכל אֹותן וׁשֹולח האּגרֹות מקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהּות  ׁשּיהיה והּוא האּגרת; לּגֹוי לּתן מּתר ׁשלּוחיו, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻעם
- הּׁשּבת קדם לחֹומה הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּבּיֹום
לחֹומה  סמּו ּביתֹו וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמא
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הּספר  נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפרׁשה
לפניו. קֹוראין והן ְְְְִֵָָָָּבידן,

.ÊË הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים
ׁשּמא  ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אסּור -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ויּטה  לֹויׁשּכח, אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבין  מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ּוקערֹות ּכֹוסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלבּדק
ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ּבין ׁשמן, ׁשל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבנר
מּפני  ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור לבּדק לֹו מּתר - ְְְְִִֵֵַַָָָֹֻקבּוע
- זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם הרּבה. עּיּון צרי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ׁשּמא  ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי על ואף לבּדק, לֹו מֹורין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻאין

מּמּנּו.[יקח]יסּתּפק ְִִֵֶַ
.ÊÈ ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹנר

ׁשּפֹותח  ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדרּכֹו,
ׁשּנֹועל  הּמדּורה ּובׁשעה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאין  ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת
ּגּבי  על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין מצּויה. רּוח אּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשם

חֹוׁשׁש. ואינֹו לּקרקע, המחּבר ְְְִֵֵַַַַָָֻאילן
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל הּמגרׁש[העיר]להׁשמיע אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

.[סביבותיה]ׁשּלּה ֶָ
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין  ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּומּלעדר
ויּכנסּו[לעיר] רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָרּׁשאין

והּתריסין  ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין אחת; ּבבת ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָֻֻּכּלם
כדוכן] גם -[המשמשים ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְִִִִִַָָֹֻמּנחין.

החּמין  ועדין החנּיֹות; וננעלּו הּתריסין, ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַֻנסּתּלקּו
ּתקיעה  לתקע התחיל ּכירה. ּגּבי על מּנחֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻוהּקדרֹות

המסּלק סּלק - מהכירה]ׁשליׁשית הקדרות והטמין [את ְְְְִִִִִֵֵַַ
ּדג, לצלֹות ּכדי וׁשֹוהה הּנרֹות. את והדליקּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהּמטמין,

להדּביק ּכדי ּומריע[להכניס]אֹו ותֹוקע ּבּתּנּור, ּפת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַ
וׁשֹובת. ְְֵֵַותֹוקע,

.Î,והּׁשליׁשית ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָּתקיעה
החּמה  לׁשקיעת אחר קדם ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

למעׂשיהן. העם להּתיר הּכֹוכבים, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָצאת
.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום

ולא  ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;
ולא מבּדילין  ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

לאח  להיֹות חל ולא מבּדילין; מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְִִִִִַַַַַַָָֹ
ְִּתֹוקעין.

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
.‡- ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת  על מצּוה ׁשאינֹו ּפי על ׁשאמר אף ּפי על ואף , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ

לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, מּקדם ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
מּדברי  אּסּורֹו - זה ודבר הּׁשּבת; לאחר אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמלאכה
ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ׁשּבת תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹסֹופרים,

ּבעצמן. ְְֲַַָלעׂשֹות
ּבׁשביל ·. אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּגֹוי

עד  מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה עׂשה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָיׂשראל
ׁשּבת  ׁשּתעׂשהמֹוצאי ּבכדי וימּתין שיוכל , זמן [שיעור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

המלאכה] עד לעשות ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא והּוא ;ְְְְְֵֶֶַַַָָָֹ
נעׂשה  הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר רּבים ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּידעּו
ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ּבלבד עצמֹו ּבׁשביל ואם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשּבת.

ְַָּבׁשּבת.
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

מן  ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה,

אח  מׁשקה ּבהמּתֹו, להׁשקֹות מים לּקט מּלא יׂשראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל  ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעׂשבים

יׂשראל מהן  לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבׁשביל  עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ׁשּמא -ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

מּכירֹו. אינֹו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
וכבׁש„. נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

יׂשראל  אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה הֹואיל -ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ּבמסּבה ּבׁשּבת, הּדלּוק נר . ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, רב אם - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבׁשּבת
מּתר  ּגֹוים, רב ואם מדליק. הרב ּדעת על ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹֻׁשהּמדליק,
ּדלקה  נפלה אסּור. למחצה, מחצה לאֹורּה. ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשּתּמׁש
ו'אל  'ּכּבה' לֹו אֹומרין אין - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ְְְְִֵֵַַַַָָּבׁשּבת,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתכּבה',

קבר [יהודי]מת‰. לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְִֵֶֶֶָָָ
- ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּבׁשּבת,
היה  ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ׁשּיעׂשּו ּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָימּתין

ּבסרטיא וכל [רחוב]הּקבר ּגּביו, על והארֹון ּגדֹולה, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
עכׁשו  עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה אֹומרים והּׁשבין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹוברין

יׂשראל ּב אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה הרי - הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
יׂשראל  ּבֹו לקּבר ּומּתר ּבפרהסיא. ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹולמית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ּבכדי ׁשּימּתין והּוא, - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

.Â ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמּצד
ּבּלילה  ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר קרֹוב, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמקֹום
ּבהן  נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד אחר מּמקֹום .הביאּום ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ימּתין  ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ׁשּמּמקֹום ּבוּדאי ידע ְְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָואם
ׁשּלא  והּוא - הּׁשּבת אחר מקֹום מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ְְֵֵֶֶַַַַָָָֹּכדי

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּגדֹולה, ּבפרהסיא הּדבר ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָיהיה
.Ê מרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי  ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת
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הּוחּמּו הרב ּבכדי ׁשּבׁשביל ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּמין. ְִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיחּמּו

.Á- ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר  ּפי על מרּדּותאף מּכת אֹותֹו [מלקות ּומּכין ְִִֶַַַַַַַָ

לערב מדרבנן] מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו מּתר -ְְֵֶֶָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה [במוצ"ש] ּבכדי ׁשּימּתין אחר ּבכל , אסרּו ולא . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמקֹום
לעׂשֹות  לגֹוי יאמר ׁשּמא - מּיד מּתר יהא ּתאמר ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻׁשאם
ׁשּימּתין  עד ׁשאסרּו וכיון מּיד; מּוכן הּדבר וימצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלֹו,
אינֹו ׁשהרי לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּבכדי

ּבכדי [מרויח]מׂשּתּכר לערב מתעּכב ׁשהּוא מּפני ּכלּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה זה ּדבר ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה

.Ë אּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
ׁשבּות  השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר [איסור - ְִָֻ

ׁשם  ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָליׂשראל
מּפני  אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו חלי, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקצת

ְִָמצוה.
.Èאֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?

סּכין  אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָלׁשּוט
ערּוב  ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא אֹו ,למילה; ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

אֹו קטן ּבהם להרחיץ חּמין ּכל [אדם]מים וכן מצטער. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.‡Èלֹומר [קונה]הּלֹוקח לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
לכּת אסּורה לגֹוי לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹ

ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום סֹופרים, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹמּדברי
ּכארץ  ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן הּלֹוקח וכן זה. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדבר

זה. לדבר ְְִֵֶָָָיׂשראל
.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על  הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ

ׁשהּוא קוצב] ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶַַַַָּדמים,
הרּבה  לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ּבׁשּבת, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻעֹוׂשה
ּכגֹון  ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי על אף מּתר, -ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, אֹו לׁשנה הּגֹוי אֹו[ספר]ׁשּׂשכר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
לֹו ּומּתר,[בגד]ׁשּיארג ּבׁשּבת, ואֹורג ּכֹותב זה הרי - ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

ּבגד, לֹו ׁשּיארג אֹו ספר לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכאּלּו
יחׁשב ׁשּלא והּוא ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה [יחשבן]ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

יֹום. יֹום ִעּמֹו
.‚È מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית הּמלאכה אם ׁשּזֹו אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
את  ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ידּועה ְְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו עֹוׂשה, מראש]הּגֹוי דמיו ואֹומר [קצב , ְֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ׂשכר ְְֲִֶַַַַָָׁשּפלֹוני

.„È,ּכתלֹו אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
לבנֹות  ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את לקצר ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו חצר, ינה לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּתחּום[בעיר] ּבתֹו אֹו אמה], לֹו[אלפיים אסּור - ְְַָ

יֹודעים  ׁשאינם הרֹואים מּפני ּבׁשּבת, לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלהּניחֹו
ׁשאין  מּתר, - לּתחּום חּוץ הּמלאכה היתה ואם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּפסק;
ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין את ׁשּיראה יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשם

.ÂË אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֻוכן
יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ּפי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָעל

להן ירד ּבאריסּות אֹו הן, יבול]ׁשּׂשכּורין תמורת .[לעבוד ְֲִִֵֶֶַַָָ
אנׁשי  רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו יׂשראל ׁשּׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹודבר
אסּור  - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו להׂשּכירֹו הּמקֹום ְְְֲִִִַַַָָאֹותֹו
הּמקֹום  ּבאֹותֹו עֹוׂשה ׁשהּגֹוי מּפני לגֹוי; ְְְְְִִֵֶֶַַַָלהׂשּכירֹו
ּבעליו. הּיׂשראלי ׁשם על נקרא והּוא ּבׁשּבת, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמלאכה

.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ּפי מּתר על ואף , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; ׁשביתת על [של מצּוים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
ּבהמה יהודי] ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו מּפני אסּור, -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

ֶֶָועבד.
.ÊÈ ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

אם  לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו אם -ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
הּׁשּבת  יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ואם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָמעט
- מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - לבּדֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֻליׂשראל
לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר הּגֹוי נֹוטל לחלק, ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹֻּכׁשּיבֹואּו
יֹום  ּכנגד ּכלּום לֹו מֹוציא ואינֹו אֹותֹו; חֹולקין ְְְְְְִִֵֶֶַָוהּׁשאר
ׂשדה  קּבלּו אם וכן ּבּתחּלה. התנה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשּבת,

הּוא. אחד ּדין ְִֶָָֻּבׁשּתפּות,
.ÁÈ ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַָָָָָֹֹֹואם

הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ידּוע ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
ּבהן להתעּסק  לגֹוי מעֹות הּנֹותן חֹולקין. [לעשות והּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

עסק] חֹולק בהם ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִֵֵֵֶַַַַָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבׁשוה; ׂשכר ְְְִִֵֶַָָָָעּמֹו

.ËÈ,לעׂשֹותן ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי על ּבכדי[מראש]אף אּלא שיעור - -] ְִִִֵֶֶַַַָָ

ּבהןזמן] היהודי]מּביתֹו[הגוי]ׁשּיצא קדם [של ִֵֵֵֶֶֶָֹ
יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו אדם ימּכר לא וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשחׁשכה;
אּלא  - ּבמּתנה לֹו יּתן ולא ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
ׁשּכל  הּׁשּבת; קדם ּביתֹו, מּפתח חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבכדי
ּוכׁשּיצא  לֹו, נתן אימתי יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזמן
ּכמי  יראה ּבידֹו, יׂשראל וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוי
ּבׁשּבת  לֹו מכר אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי .ׁשהלוהּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

.Î קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן
ערב [מראש]עּמֹו לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ׂשכר ְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

קדם  ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא חׁשכה; עם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבת
קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - קצץ לא ואם ְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשּבת.
ּומדינה  מדינה לכל אֹותן וׁשֹולח האּגרֹות מקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהּות  ׁשּיהיה והּוא האּגרת; לּגֹוי לּתן מּתר ׁשלּוחיו, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻעם
- הּׁשּבת קדם לחֹומה הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּבּיֹום
לחֹומה  סמּו ּביתֹו וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמא
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ׁשּנֹותנין  הּגֹוי אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא.
לׁשלח  אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹלֹו

ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּביד
.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי

מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין  - ויצא נטלן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָואם
נטלן  ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות נֹותנין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינּו.

לֹו. נזקקין אין ְְִִֵָָָויצא,
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה עּמֹומי והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵַָָָָמעֹות
ואף  זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף מּמּנּו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹוקחֹו

מּתר  - מּׁשחׁשכה לֹו ׁשּנתנֹו ּפי ּבהּול על ׁשאדם מּפני ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּדבר  לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכֹו; אפׁשר ואי ממֹונֹו, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעל
להביאֹו יבֹוא - סֹופרים מּדברי אּלא אּסּורֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָזה
ּדברים  ּבּמה ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ועֹובר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָּבידֹו,
אּלא  לנכרי, יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָֹאמּורים?

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְִֵַַַָָָמֹוליכּה
.‚Î ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

ּוׁשאר  לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור ְְְְְֵָָָָָָָָּבזדֹון,
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם מּתר ,יׂשראל, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻ

היא  - הוא" קדׁש ּכי הּׁשּבת, את "ּוׁשמרּתם ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
קדׁש מעׂשיה ואין אסורין]קדׁש, יׂשראל [- ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

לאחרים; יאכל ׁשּבת למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשל
למֹוצאי  - ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָָֹאבל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּבת

.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות
נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,

ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו לא .ּבמזיד, ְְִֵֵֵַַָָָֹ
.‰Î ואת הּפרה את לֹו ל ׁשמר הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּׂשֹוכר

אחריּות  אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן לא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוק,
ב-] והתינוק ׂשכיר [הפרה הּׂשכיר היה ואם עליו; ְְִִִַַָָָָָָׁשּבת

-[שבוע]ׁשּבת מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר אֹו ְְִִֵֵַָָָָָ
ׂשכרי  לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא עליו. ׁשּבת אחריּות ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹלפיכ
אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: אֹומר אּלא ׁשּבת', ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשל

ימים'. עׂשרה ֲִֶָָָ'ׁשל

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין אֹומלאכֹות ּבמזיד, וכרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מהן - ּבׁשגגה חּטאת המשכן]קרּבן במלאכת שהיו [אלו ְְִֵֶַַָָָָ
קבוצות]אבֹות ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ;[הדומות ֵֶָָ

הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות אבֹות ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָּומנין
והעּמּור והּקצירה, והּזריעה, תבואה]החריׁשה, ,[איסוף ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

הקרקע]והּדיׁשה בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת [זריקה , ְְְִִַַָָ

הפסולת] וההרקדה לסילוק והּטחינה, והּברירה, ,ְְְְְְִִַַַַָָָָ
והּלּבּון[בנפה] והּגזיזה, והאפּיה, והּליׁשה, [ניקוי , ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
והּנּפּוץהצמר] הצמר], וניעור והּטוּיה,[סירוק והּצביעה, , ְְְְְִִִַַַָָ

הּנירין השתי]ועׂשּית חוטי הּמּסכה [פריסת והנסכת , ְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
האריגה] מסרק והּבציעה[העמדת והאריגה, [התרת , ְְְֲִִַָָָ

והּבנין,אריג] והּקריעה, והּתפירה, וההּתרה, והּקׁשירה, ,ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה מלאכה]והּסתירה, גמר של מעשה ,[=כל ְְְִִַַַַַָָָ

וההפׁשטה והּׁשחיטה, חי]והּצידה, מבעל ,[עור ְְְְְִִַַַַָָָָ
עורות]וההעבדה ּומחיקת[עיבוד העֹור,[החלקת], ְְֲִַַַָָָ

וההבערה, והּׂשרטּוט, והּמחיקה, והּכתיבה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָוחּתּוכֹו,
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה ְְְְִִֵַַָָוהּכּבּוי,

מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל ,[הדומה ְְְִֵֵֶַָָָָֹ
אחד  ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות הּנקראין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהן
אב  זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, אֹו ֲִֵֵֵֶֶַַַָָהחֹורׁש,
וענין  ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמלאכה;

הּוא. ֶָאחד
אֹו‚. אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

אילנֹות באדמה]הּמברי ומכסהו ענף אֹו[מכופף , ְִִַַָ
באילן]הּמרּכיב הן [אילן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו , ְִֵֵֵֶַַַָָָ

- מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד וענין מלאכֹות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָמאבֹות
הּו ּדבר מתּכּון.לצּמח א ְְִֵֵַַַָָ

הּבֹוצר „. אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְִִֵֵֵֶַַָָוכן
האֹורה  אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר אֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָענבים,

ׁשּכל [קוטף] הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֶַַַָָָָּתאנים
זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר לעקר - מהן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחת

האבֹות. ְָָָׁשאר
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? לבּׁשלֹו,[דק ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָ
ׁשהּטֹוחן  טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
העֹוׂשה  וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו אחד ּגּוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹוקח
לׁשֹון  הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי לזה, הּדֹומה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדבר

וׁשף מּתכת, ּכדר[שייף]ׁשל מעפרֹו לּקח ּכדי אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
טחינה. ּתֹולדת זה הרי - הּזהב צֹורפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשעֹוׂשין

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותו וכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב [החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

הּכל  ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמּׁשּום
וכ  לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו לכל עד ן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ּומלאכה ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמלאכה
מעין  ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ׁשאמרנּו; ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָזֹו

היא. אב איזה ותֹולדת היא, אב ְִִֵֵֶֶֶֶָָאיזה
.Ê מן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת חּיב בקרבן ּבׁשֹוגג, חייב עשיר בין עני [בין ְְֵַַָָָ

והּתֹולדֹות?בהמה] האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ּכן, אם .ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשהעֹוׂשה  - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש, ּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאין
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ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם - אחד,[בשוגג]ּבׁשֹוגג ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
ותֹולדֹותיו  אב עׂשה ואם ואב; אב ּכל על חּטאת ְְְִַַַָָָָָָָָָָחּיב

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו אחד, ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהעלם
.Á אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב אחת - חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות  אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל  אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
ּבהעלם  מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאם
אּלא  עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאחד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ותֹולדֹותיו. אחד ְְְֵֵֶֶַָָָָֹאב
.Ë ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד,
חּיב  אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,והברי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונטע,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן אחת, חּטאת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּלא

.ּבזה  ֶָ

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש עשבים . [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרישוטים] והמקרסם [סמוך האילנֹות, ְְְְְִִֵֵַַָָ
המזרד[כורת] אֹו הּׂשריגים[חותך]עׂשבים, [של את ְֲִִִֵֶַַָָָ
חֹורׁש;הגפן] ּתֹולדת זה הרי - הּקרקע ליּפֹות ּכדי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַ

- הּׂשדה ּפני הּמׁשוה וכן חּיב. ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומּׁשּיעׂשה
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל הקרקע]ּכגֹון לפני אֹו[השווהו , ְְְְִִִֵֶַ

הּגיא ּכל [גומא]מּלא וׁשעּורן, חֹורׁש; מּׁשּום חּיב - ְְִִִֵֵַַַָָָ
ׁשהּוא. ּכל ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ְְִֵֶֶֶַַָָֻׁשהּוא.

חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ׁשּיצמח הּזֹורע ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ואילנֹות  צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן  ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
זה  הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ּוׂשעֹורין חּטין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשֹורה

וחּיב. זֹורע, ּכגרֹוגרת‚.ּתֹולדת כשליש הּקֹוצר -] ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
העֹוקר ביצה] וכל הּוא; קֹוצר ּתֹולדת והּתֹולׁש, חּיב. ,ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

צרֹור ,לפיכ קֹוצר. מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, [רגב ּדבר ְְִִִִֵַָָָָָ
ּוכׁשּותאדמה] עׂשבים, ּבֹו עשב]ׁשעלּו ּבסנה,[מין ׁשעלה ְְֲִִֶֶֶָָָָ

חּיב; מהן, הּתֹולׁש - החבית ּגב על ׁשּצמחּו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועׂשבים
נקּוב  ׁשאינֹו מעציץ הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּזה
ּבכדי  נקּוב ועציץ ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ

חּיב. מּמּנּו, והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשרׁש
ּכגֹון „. ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָּכל

חּיב [סלק]וסלקא[חציר]אסּפסּתא ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְְִִַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני אחת חּטאֹות: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתי
קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא הּזֹומר, וכן ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָנֹוטע.
- עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ּגבׁשּוׁשית נֹוטע. ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּומּׁשּום
מּׁשּום  חּיב יתדֹות, ּגּבי על והּניחּה הארץ מעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהגּביהּה
חּיב  הארץ, על והּניחּה יתדֹות ּגּבי על היתה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתֹולׁש;

ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ּתאנים זֹורע. העץ]מּׁשּום על בעודן -], ְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
חּיב, ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש - ּבֹו ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו אילן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

לענין ּכעקּורין ׁשהן ּפי על טמאה.[קבלת]אף ְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד [ענפים , ְְְְִִֵֵַַָָֻ

לבהמה,לחים] ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ
לבּׁשל  ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹׁשעּורֹו

המעּמר ואם [אוסף]ּביצה. ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו אכלין, ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָֹעּמר
ּביצה  היא מקֹום, ּבכל האמּורה ּוביצה ּביצה. לבּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכדי
לבּׁשל  'ּכדי ׁשּנאמר מקֹום וכל ּתרנגֹולין; ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבינֹונית
אחד  ּוגרֹוגרת, מּביצה; ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּביצה',
קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור, ואין ּבביצה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול [תאנים מּמּנה ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנתקּבצּו[גוש] עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב אֹו ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי - אחד ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּגּוף
ֶָּבזה.

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הרי [דגן , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּפני  חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ּתֹולדת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
מּׁשּום  חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל וכן מפרק. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ׁשּיהיה והּוא, - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמפרק
ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - ּבלבד להּזיק נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאבל
ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ּבּדם ׁשּיהיה עד חּיב, ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמקלקל.

ְִֶֶּכגרֹוגרת.
.Á וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

- להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהן.
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני ּדעּתֹו[נתיישבה]חּיב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי חמתֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוׁשככה
חּיב. מּמּנּו, ׁשהֹוציא לּדם ִִִֶֶַַָָָצרי

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה [לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו  ּפטּור. - ּבהן ועֹוף,החֹובל חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר  אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאֹו
העור]הּדם[נאסף] חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על ּומּתר [סחיטת]אּלא ּבלבד. וענבים ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻ
הּבא  ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלסחט
אם  אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא הּוא, אכל - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹלאכל
והחֹולב  וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ּבֹו ׁשאין לכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹסחט
עד  חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו הּיֹונק אֹו האכל, ְְְִֵֵֶַַַָָָֹלתֹו

הּכלי. לתֹו ְְְִֶַַֹׁשּיחלב
.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
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ׁשּנֹותנין  הּגֹוי אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא.
לׁשלח  אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹלֹו

ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּביד
.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי

מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין  - ויצא נטלן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָואם
נטלן  ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות נֹותנין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינּו.

לֹו. נזקקין אין ְְִִֵָָָויצא,
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה עּמֹומי והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵַָָָָמעֹות
ואף  זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף מּמּנּו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹוקחֹו

מּתר  - מּׁשחׁשכה לֹו ׁשּנתנֹו ּפי ּבהּול על ׁשאדם מּפני ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּדבר  לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכֹו; אפׁשר ואי ממֹונֹו, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעל
להביאֹו יבֹוא - סֹופרים מּדברי אּלא אּסּורֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָזה
ּדברים  ּבּמה ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ועֹובר ְְְְִֵֶֶַַָָָָָּבידֹו,
אּלא  לנכרי, יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָֹאמּורים?

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְִֵַַַָָָמֹוליכּה
.‚Î ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

ּוׁשאר  לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור ְְְְְֵָָָָָָָָּבזדֹון,
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם מּתר ,יׂשראל, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻ

היא  - הוא" קדׁש ּכי הּׁשּבת, את "ּוׁשמרּתם ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
קדׁש מעׂשיה ואין אסורין]קדׁש, יׂשראל [- ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

לאחרים; יאכל ׁשּבת למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשל
למֹוצאי  - ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָָֹאבל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּבת

.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות
נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,

ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו לא .ּבמזיד, ְְִֵֵֵַַָָָֹ
.‰Î ואת הּפרה את לֹו ל ׁשמר הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּׂשֹוכר

אחריּות  אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן לא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוק,
ב-] והתינוק ׂשכיר [הפרה הּׂשכיר היה ואם עליו; ְְִִִַַָָָָָָׁשּבת

-[שבוע]ׁשּבת מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר אֹו ְְִִֵֵַָָָָָ
ׂשכרי  לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא עליו. ׁשּבת אחריּות ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹלפיכ
אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: אֹומר אּלא ׁשּבת', ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשל

ימים'. עׂשרה ֲִֶָָָ'ׁשל

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין אֹומלאכֹות ּבמזיד, וכרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מהן - ּבׁשגגה חּטאת המשכן]קרּבן במלאכת שהיו [אלו ְְִֵֶַַָָָָ
קבוצות]אבֹות ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ;[הדומות ֵֶָָ

הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות אבֹות ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָּומנין
והעּמּור והּקצירה, והּזריעה, תבואה]החריׁשה, ,[איסוף ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

הקרקע]והּדיׁשה בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת [זריקה , ְְְִִַַָָ

הפסולת] וההרקדה לסילוק והּטחינה, והּברירה, ,ְְְְְְִִַַַַָָָָ
והּלּבּון[בנפה] והּגזיזה, והאפּיה, והּליׁשה, [ניקוי , ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
והּנּפּוץהצמר] הצמר], וניעור והּטוּיה,[סירוק והּצביעה, , ְְְְְִִִַַַָָ

הּנירין השתי]ועׂשּית חוטי הּמּסכה [פריסת והנסכת , ְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
האריגה] מסרק והּבציעה[העמדת והאריגה, [התרת , ְְְֲִִַָָָ

והּבנין,אריג] והּקריעה, והּתפירה, וההּתרה, והּקׁשירה, ,ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָ
ּבּפּטיׁש וההּכיה מלאכה]והּסתירה, גמר של מעשה ,[=כל ְְְִִַַַַַָָָ

וההפׁשטה והּׁשחיטה, חי]והּצידה, מבעל ,[עור ְְְְְִִַַַַָָָָ
עורות]וההעבדה ּומחיקת[עיבוד העֹור,[החלקת], ְְֲִַַַָָָ

וההבערה, והּׂשרטּוט, והּמחיקה, והּכתיבה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָוחּתּוכֹו,
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה ְְְְִִֵַַָָוהּכּבּוי,

מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל ,[הדומה ְְְִֵֵֶַָָָָֹ
אחד  ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות הּנקראין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהן
אב  זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, אֹו ֲִֵֵֵֶֶַַַָָהחֹורׁש,
וענין  ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמלאכה;

הּוא. ֶָאחד
אֹו‚. אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

אילנֹות באדמה]הּמברי ומכסהו ענף אֹו[מכופף , ְִִַַָ
באילן]הּמרּכיב הן [אילן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו , ְִֵֵֵֶַַַָָָ

- מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד וענין מלאכֹות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָמאבֹות
הּו ּדבר מתּכּון.לצּמח א ְְִֵֵַַַָָ

הּבֹוצר „. אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְִִֵֵֵֶַַָָוכן
האֹורה  אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר אֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָענבים,

ׁשּכל [קוטף] הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֶַַַָָָָּתאנים
זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר לעקר - מהן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחת

האבֹות. ְָָָׁשאר
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? לבּׁשלֹו,[דק ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָ
ׁשהּטֹוחן  טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
העֹוׂשה  וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו אחד ּגּוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹוקח
לׁשֹון  הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי לזה, הּדֹומה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדבר

וׁשף מּתכת, ּכדר[שייף]ׁשל מעפרֹו לּקח ּכדי אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
טחינה. ּתֹולדת זה הרי - הּזהב צֹורפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשעֹוׂשין

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותו וכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב [החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

הּכל  ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמּׁשּום
וכ  לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו לכל עד ן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ּומלאכה ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמלאכה
מעין  ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ׁשאמרנּו; ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָזֹו

היא. אב איזה ותֹולדת היא, אב ְִִֵֵֶֶֶֶָָאיזה
.Ê מן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת חּיב בקרבן ּבׁשֹוגג, חייב עשיר בין עני [בין ְְֵַַָָָ

והּתֹולדֹות?בהמה] האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ּכן, אם .ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשהעֹוׂשה  - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש, ּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאין
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ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם - אחד,[בשוגג]ּבׁשֹוגג ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
ותֹולדֹותיו  אב עׂשה ואם ואב; אב ּכל על חּטאת ְְְִַַַָָָָָָָָָָחּיב

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו אחד, ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבהעלם
.Á אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות  ׁשלׁש חּיב אחת - חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות  אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל  אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
ּבהעלם  מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאם
אּלא  עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאחד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ותֹולדֹותיו. אחד ְְְֵֵֶֶַָָָָֹאב
.Ë ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד,
חּיב  אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,והברי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונטע,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן אחת, חּטאת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּלא

.ּבזה  ֶָ

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש עשבים . [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרישוטים] והמקרסם [סמוך האילנֹות, ְְְְְִִֵֵַַָָ
המזרד[כורת] אֹו הּׂשריגים[חותך]עׂשבים, [של את ְֲִִִֵֶַַָָָ
חֹורׁש;הגפן] ּתֹולדת זה הרי - הּקרקע ליּפֹות ּכדי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַ

- הּׂשדה ּפני הּמׁשוה וכן חּיב. ׁשהּוא, ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּומּׁשּיעׂשה
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל הקרקע]ּכגֹון לפני אֹו[השווהו , ְְְְִִִֵֶַ

הּגיא ּכל [גומא]מּלא וׁשעּורן, חֹורׁש; מּׁשּום חּיב - ְְִִִֵֵַַַָָָ
ׁשהּוא. ּכל ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ְְִֵֶֶֶַַָָֻׁשהּוא.

חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ׁשּיצמח הּזֹורע ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ואילנֹות  צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וכן  ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת
זה  הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ּוׂשעֹורין חּטין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשֹורה

וחּיב. זֹורע, ּכגרֹוגרת‚.ּתֹולדת כשליש הּקֹוצר -] ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
העֹוקר ביצה] וכל הּוא; קֹוצר ּתֹולדת והּתֹולׁש, חּיב. ,ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

צרֹור ,לפיכ קֹוצר. מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, [רגב ּדבר ְְִִִִֵַָָָָָ
ּוכׁשּותאדמה] עׂשבים, ּבֹו עשב]ׁשעלּו ּבסנה,[מין ׁשעלה ְְֲִִֶֶֶָָָָ

חּיב; מהן, הּתֹולׁש - החבית ּגב על ׁשּצמחּו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועׂשבים
נקּוב  ׁשאינֹו מעציץ הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּזה
ּבכדי  נקּוב ועציץ ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ

חּיב. מּמּנּו, והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשרׁש
ּכגֹון „. ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָּכל

חּיב [סלק]וסלקא[חציר]אסּפסּתא ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְְִִַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני אחת חּטאֹות: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתי
קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא הּזֹומר, וכן ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָנֹוטע.
- עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ּגבׁשּוׁשית נֹוטע. ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּומּׁשּום
מּׁשּום  חּיב יתדֹות, ּגּבי על והּניחּה הארץ מעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהגּביהּה
חּיב  הארץ, על והּניחּה יתדֹות ּגּבי על היתה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתֹולׁש;

ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ּתאנים זֹורע. העץ]מּׁשּום על בעודן -], ְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
חּיב, ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש - ּבֹו ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו אילן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

לענין ּכעקּורין ׁשהן ּפי על טמאה.[קבלת]אף ְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד [ענפים , ְְְְִִֵֵַַָָֻ

לבהמה,לחים] ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ
לבּׁשל  ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹׁשעּורֹו

המעּמר ואם [אוסף]ּביצה. ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו אכלין, ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָֹעּמר
ּביצה  היא מקֹום, ּבכל האמּורה ּוביצה ּביצה. לבּׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכדי
לבּׁשל  'ּכדי ׁשּנאמר מקֹום וכל ּתרנגֹולין; ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבינֹונית
אחד  ּוגרֹוגרת, מּביצה; ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּביצה',
קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור, ואין ּבביצה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול [תאנים מּמּנה ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנתקּבצּו[גוש] עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב אֹו ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי - אחד ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּגּוף
ֶָּבזה.

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הרי [דגן , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּפני  חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ּתֹולדת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
מּׁשּום  חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל וכן מפרק. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ׁשּיהיה והּוא, - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמפרק
ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - ּבלבד להּזיק נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאבל
ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ּבּדם ׁשּיהיה עד חּיב, ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמקלקל.

ְִֶֶּכגרֹוגרת.
.Á וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

- להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהן.
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני ּדעּתֹו[נתיישבה]חּיב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי חמתֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוׁשככה
חּיב. מּמּנּו, ׁשהֹוציא לּדם ִִִֶֶַַָָָצרי

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה [לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו  ּפטּור. - ּבהן ועֹוף,החֹובל חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר  אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאֹו
העור]הּדם[נאסף] חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על ּומּתר [סחיטת]אּלא ּבלבד. וענבים ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻ
הּבא  ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלסחט
אם  אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא הּוא, אכל - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹלאכל
והחֹולב  וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ּבֹו ׁשאין לכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹסחט
עד  חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו הּיֹונק אֹו האכל, ְְְִֵֵֶַַַָָָֹלתֹו

הּכלי. לתֹו ְְְִֶַַֹׁשּיחלב
.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
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עניניהם  ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
ׁשּכל זה מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני לזה; ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמלאכה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין [נפה ּוברר ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹוןגדולה] חּיב; לברירה], המשמש ּובתמחּוי [צינור ְְְַַָָ

גדולה] לאלּתר,[קערה לאכל ּבידֹו ּברר ואם ּפטּור; ,ְְְְֱִֵֵֶַַָָֹ
ָֻמּתר.

.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת .והּבֹורר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּתּורמּוסין קטנית]והּבֹורר חּיב,[מין - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן ׁשהּפסלת [יתבשלו]מּפני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּבֹורר  וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹעּמּה,

להּניחֹו ּבידֹו ּפסלת מּתֹו זמן]אכל לבֹו[לאחר אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶַָֹֹ
לאֹוצר ּכבֹורר נעׂשה - לפניו [לאחסון]ּבּיֹום היּו וחּיב. , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ּומּניח  מאחד, אחד ּבֹורר - מערבין אכלין מיני ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני
ּבּיֹום  לבֹו אפּלּו זמן, לאחר והּניח ּברר ואם מּיד; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלאכל

חּיב. - הערּבים ּבין לאכל ּבׁשחרית ׁשּברר ּכגֹון -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו וכן [משמרים]יין , ְְִִֵֵֶֶַַַַ

ּבמׁשּמרת הּמׁשקין, והּוא,[מסננת]ׁשאר חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ּכגרֹוגרת. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשּמר

מצרית ּובכפיפה ּבסּודרין צלּולין, סל]מים ׁשּיהא [- ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ונֹותנין ּביֹותר. [שבמסננת]צלּול ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשּיּצּלּו ונקיים]ּבׁשביל צלולים טרּופה [יהיו ּביצה ונֹותנין . ְְְְִִִִֵֶַָָ
ׁשל[מעורבת] ׁשּיּצל [גרעיני]למסּננת ּכדי חרּדל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
ממחֹו[החרדל] למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו וחרּדל ;ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ

נוזל] זמן [עושהו ּכל מּגּתֹו, יין וכן ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין ,ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ
טֹורף - ּתֹוסס לתֹו[מערבב]ׁשהּוא ונֹותן ּבׁשמריה, חבית ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

יפה, יפה הּיין מן הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּסּודרין;
ּבֹו. ּכּיֹוצא וכל החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹוכל

.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דק וסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנֹוסרדק] וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי להנֹות ּתלּוׁש, עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
אֹו ׁשּלהן, חּיב [גרד]ׁשּׁשףּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד  חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף
דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËּכגרֹוגרת,[מנפה]והמרּקד הּלׁש חּיב. ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והמּגּבל לׁש;[מערבב]חּיב. ּתֹולדת זה הרי העפר, את ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? צֹורפי [שפת]וכּמה ׁשל ּכּור ְְְֲִִֵֵֶַַָ

ּבמרסן  ולא הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֻזהב.
עבות] תבואה זרע [קליפות והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ,ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

מּׁשּום  חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשמׁשמין
ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני ּבזה.[נדבקין]לׁש, זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- האֹופה , אחד . ְִֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו הּפת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את המחּמם הּוא.[ענין]אֹו אחד ְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את המחּמם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשעּור
ׁשּמבּׁשלין  לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי סּמנין, מבּׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוׁשעּור

לֹו. ָאֹותן
הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מעט] ּבתֹולדת [תתבשל ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור ּכמבּׁשל [דג]האּור, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

הּיׁשן שנה]מליח לפני והּוא [שנמלח האסּפנֹון קֹוליס אֹו , ְְְִַַַָָָָָָ
זה  ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ּביֹותר ור ּדק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדג

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשּולן. ּגמר ְְִֵֵֶַַָָֹהּוא
ּבחֹול [שובר]הּמפקיע‚. אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ּדרכים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּובאבק
האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ׁשּתֹולדֹות ּפטּור; ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנצלת,
ּבחּמי  המבּׁשל וכן האּור. ּתֹולדֹות מּפני עליהן ּגזרּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאבל

ּפטּור  ּבהן, וכּיֹוצא ּדבר טבריה האּור על המבּׁשל . ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכלל  ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ּדבר אֹו צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֻׁשהיה

ּפטּור. -ָ
נתן „. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם [ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מבּׁשל. זה הניח]הרי הּקדרה [- את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את  ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחּלה,
את  ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן אחר ּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבׂשר,
והגיס  אחר ּובא האּור, על עצים ונתן אחר ּובא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּור,

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד האחרֹונים ׁשנים -ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ
ּכגרֹוגרת,‰. ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפּלּו
נתּבּׁשל  חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּכגרֹוגרת,
ויתּבּׁשל  ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ּבּׁשּול ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹחצי

צדדין  מּׁשני ּבּׁשּול והדּביקחצי ׁשכח ּבּתּנּור [הניח]. ּפת ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
לרּדֹותּה לֹו מּתר - ונזּכר קדם [להוציאה]ּבׁשּבת, , ְְְְִִֶַַָָָֹֻ

מלאכה. לידי ויבֹוא ְְִֵֵֶֶָָָָׁשּתאפה
.Âׁשהּוא [ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני אֹואחד , ִִִֵֶֶַַַָָָ

זה  הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמחּמם
הּדֹונג את הממסמס וכן מבּׁשל. את [שעוה]ּתֹולדת אֹו , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

והּכפר הּזפת, את אֹו זפת]החלב, והּגפרית[מעין [חומר , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
האדמה] מעמקי ּתֹולדת דליק זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָ

חּיב  חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד אדמה ּכלי המבּׁשל וכן ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמבּׁשל.
קׁשה  ּגּוף ׁשרּפה ּבין ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּׁשּום
מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאׁש,

.Ê,החּיה מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז
הּמת  מן ּבין החי מן ׁשּלהןּבין הּׁשלח מן אפּלּו [עור , ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהם] חּוט שנפשט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְִִִֵֶַַָָ
הּסיט ּכרחב מדה]ׁשארּכֹו שם רחב [- וכּמה ּכפּול; ְְְִֶַַַַָָָֹֹ

הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן למּתח ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּסיט?
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ׁשליׁשי  לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכׁשּיפּתח
הּטֹווה  ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, מן ּכנף הּתֹולׁש ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזרת.

מן הּצמר על]את -],ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - החי ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
נּפּוץ ּדר ּבכ.[סירוק]ואין טוּיה ּדר ואין ,ּבכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ

.Á הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵַָָָָָהּנֹוטל
וחּיב  ּגֹוזז, ּתֹולדת נטלן זה אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

יּבלת  החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבידֹו,
לאחר. ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי ּבין ּבּיד ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵַַָָמּגּופֹו,
ואם  ּבכלי; לא אבל ּביד, ּבּמקּדׁש יּבלת לחּת ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹֹֻּומּתר

ועֹובד ּבכלי, אף חֹותכּה - יבׁשה הכהן]היתה .[עבודתו, ְְְְְִִֵֵַָָָָ
.Ëחּיב?[גוזר]הּנֹוטל ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ׂשערֹות; ְְְְְֲִִִִֵֵָָֹׁשּתי
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש צּפרן חּיב. קילופי אחת, -] ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

רּבןעור] להיתלש]ׁשּפרׁשּו ּכלּפי [וקרובים ּפרׁשּו אם - ְְְִֵֵֵֶַָֻ
לא  אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - אֹותֹו ּומצערֹות ְְֲֲֲִַַָָָָָֹֹֻמעלה,
אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ּבכלי, נטלן ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָּבכלי;
מצערֹות  אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ואם אס ּור. ּבידֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָֹֻאפּלּו

חּיב.אֹותֹו, ּבכלי, נטלן ואם ּבידֹו; לּטלן ְְְְְִִִִַָָָָָָאסּור
.Èאת [מכבס]המלּבן אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

צביעתו]הּׁשני לפני אותו ּכל [מלבנים וכן ּבהן , ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָָֹ
לטוֹות  ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ּׁשּדרּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּמה
ׁשהּוא  ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, חּוט ְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנּו

טפחים. ארּבעה ְְִֶַָָָֹאר
.‡È וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ׁשההגסה סחיטה [ערבוב]ּכמֹו ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבׂשער;

.·Èומנער]המנּפץ הּפׁשּתן,[מסרק את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכדי  ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, את ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
והמנּפץ  טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלטוֹות
הרי  - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו עד הּגידים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאת

וחּיב. מנּפץ, ּתֹולדת ְְֵֶֶֶַַָזה
.‚È טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ּדבר הּצֹובע אֹו , ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו לטוֹות צמר]ׁשאפׁשר כגון ואין [- חּיב. - ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה עד חּיב, קיימא]הּצֹובע אבל [בר ; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, מתקּים ׁשאינֹו [צבע צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשׁשרצהוב] אדום]אֹו נחׁשת [צבע אֹו ברזל ּגּבי על ְְֵֶֶַַַַָֹ

צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, מעבירֹו אּתה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּוצבעֹו
ּפטּור. ּבּׁשּבת, מתקּימת מלאכּתֹו ׁשאין וכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּכלּום;

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה זה [- הרי - ֲֵֵֶֶֶַַָ
לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. צֹובע, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתֹולדת

עפצא דיו]מי מיני ׁשּנתן [- אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה , ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
כרּכם מי לתֹו צבעים]איסטיס מיני הּכל [- ׁשּנעׂשה , ְְְֲִִֵֶַַַָֹֹ

ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹירק;
טפחים. ארּבעה ׁשארּכֹו ְְְִֶַָָָָחּוט

.ÂË טפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, את ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו

הּלבד את אריגה]העֹוׂשה ללא צמר מכבישת עשוי [בגד ֶֶֶֶַָ
ּדבר  ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; טֹווה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אר  אר מּמּנּו לטוֹות ּבינֹוני.ׁשאפׁשר ּבעבי טפחים ּבעה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
.ÊËנירין ב ּתי ׁשני למקומם העֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] סל,במכשיר אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
סבכה לראש]אֹו הרי [כיסוי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה ּתֹולדת שתי זה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ
בּתים וערב] ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶַָָָָָּבדבר
.ÊÈּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹּדר

מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ּוברחּבּה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּיריעה
החּוטין על ּבׁשבט ׁשֹובט באמצעות ואחד ומותח [מפריד ְְִֵֵֶֶַַָ

ׁשתי מקל] ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה אֹותן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּומתּקן
הנסכת  היא האֹורגין, ּכדר החּוטין ּומתיחת ערב. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבלא
אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' נקרא הּמֹותח, וזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּסכה;

'אֹורג'. נקרא ּבּׁשתי, הערב להכניס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּומתחיל
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, הּמס. ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

מותח]והּׁשֹובט ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין [מסבכיהם]על ְְְִִֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת זה הרי מּׁשּיתּקן ויתּקנם, ׁשעּורן? וכּמה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג וכן אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹרחב
מקצת  ׁשהיה ּבין ּבּתחּלה, ׁשארגן ּבין חּיב. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאצּבעֹות,
ואם  חּוטין; ׁשני ׁשעּורֹו - האריג על וארג ארּוג ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבגד

והׁשלים אחד, חּוט -[מלאכת]ּבֹו[סיים]ארג הּבגד ְְִִֶֶֶַַָָ
בּתי  ׁשלׁשה ּברחב חּוטין ׁשני היריעה ּבׂשפת ארג ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹחּיב.

קטן צלצּול לאֹורג ּדֹומה? זה למה הא חּיב; - [-נירין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נירין.חגורה] בּתי ׁשלׁשה ְְִִֵַָָֹֹּברחב

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה והּמפרידן את ְְְְִִֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - האריגה קליעה]ּבעת -] ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּנימין הבגד]את מן הבולטים ּתֹולדת [חוטים זה הרי , ֲִִֵֶֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה וׁשעּורֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹורג;

.Îהּוא [פורם]הּבֹוצע ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְִֵֵֵַַַַָ
שבמכונת האריג[שארית]את[סותר]הּמפריד -] ְִִֶַַָָ
ׁשהעב האריגה] אֹו הּׁשתי, מן הערב ׁשהֹוציא ּבין יר . ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשּלא  והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה הרי הערב, מעל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשתי
אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר לתּקן, יתּכּון אּלא מקלקל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיהיה

-[תופרים]ׁשּמאחין ּביֹותר הּקּלים הּבגדים את ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
חּוטין  ואֹורגין וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָׁשּבֹוצעין,
אחד. הּקרעים ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבצעּו,
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּסֹותר

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב קודש שבת יום
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עניניהם  ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
ׁשּכל זה מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני לזה; ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמלאכה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין [נפה ּוברר ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹוןגדולה] חּיב; לברירה], המשמש ּובתמחּוי [צינור ְְְַַָָ

גדולה] לאלּתר,[קערה לאכל ּבידֹו ּברר ואם ּפטּור; ,ְְְְֱִֵֵֶַַָָֹ
ָֻמּתר.

.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת .והּבֹורר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּתּורמּוסין קטנית]והּבֹורר חּיב,[מין - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן ׁשהּפסלת [יתבשלו]מּפני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּבֹורר  וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹעּמּה,

להּניחֹו ּבידֹו ּפסלת מּתֹו זמן]אכל לבֹו[לאחר אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶַָֹֹ
לאֹוצר ּכבֹורר נעׂשה - לפניו [לאחסון]ּבּיֹום היּו וחּיב. , ְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ּומּניח  מאחד, אחד ּבֹורר - מערבין אכלין מיני ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני
ּבּיֹום  לבֹו אפּלּו זמן, לאחר והּניח ּברר ואם מּיד; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹלאכל

חּיב. - הערּבים ּבין לאכל ּבׁשחרית ׁשּברר ּכגֹון -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו וכן [משמרים]יין , ְְִִֵֵֶֶַַַַ

ּבמׁשּמרת הּמׁשקין, והּוא,[מסננת]ׁשאר חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ּכגרֹוגרת. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁשּמר

מצרית ּובכפיפה ּבסּודרין צלּולין, סל]מים ׁשּיהא [- ּכדי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ונֹותנין ּביֹותר. [שבמסננת]צלּול ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשּיּצּלּו ונקיים]ּבׁשביל צלולים טרּופה [יהיו ּביצה ונֹותנין . ְְְְִִִִֵֶַָָ
ׁשל[מעורבת] ׁשּיּצל [גרעיני]למסּננת ּכדי חרּדל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
ממחֹו[החרדל] למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו וחרּדל ;ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ

נוזל] זמן [עושהו ּכל מּגּתֹו, יין וכן ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין ,ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ
טֹורף - ּתֹוסס לתֹו[מערבב]ׁשהּוא ונֹותן ּבׁשמריה, חבית ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

יפה, יפה הּיין מן הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּסּודרין;
ּבֹו. ּכּיֹוצא וכל החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹוכל

.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דק וסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנֹוסרדק] וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי להנֹות ּתלּוׁש, עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
אֹו ׁשּלהן, חּיב [גרד]ׁשּׁשףּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד  חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף
דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËּכגרֹוגרת,[מנפה]והמרּקד הּלׁש חּיב. ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והמּגּבל לׁש;[מערבב]חּיב. ּתֹולדת זה הרי העפר, את ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? צֹורפי [שפת]וכּמה ׁשל ּכּור ְְְֲִִֵֵֶַַָ

ּבמרסן  ולא הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֻזהב.
עבות] תבואה זרע [קליפות והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ,ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

מּׁשּום  חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשמׁשמין
ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני ּבזה.[נדבקין]לׁש, זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- האֹופה , אחד . ְִֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו הּפת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את המחּמם הּוא.[ענין]אֹו אחד ְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את המחּמם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשעּור
ׁשּמבּׁשלין  לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי סּמנין, מבּׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוׁשעּור

לֹו. ָאֹותן
הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מעט] ּבתֹולדת [תתבשל ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ
ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור ּכמבּׁשל [דג]האּור, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

הּיׁשן שנה]מליח לפני והּוא [שנמלח האסּפנֹון קֹוליס אֹו , ְְְִַַַָָָָָָ
זה  ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ּביֹותר ור ּדק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדג

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשּולן. ּגמר ְְִֵֵֶַַָָֹהּוא
ּבחֹול [שובר]הּמפקיע‚. אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

ּפי  על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ּדרכים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּובאבק
האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ׁשּתֹולדֹות ּפטּור; ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנצלת,
ּבחּמי  המבּׁשל וכן האּור. ּתֹולדֹות מּפני עליהן ּגזרּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאבל

ּפטּור  ּבהן, וכּיֹוצא ּדבר טבריה האּור על המבּׁשל . ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכלל  ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ּדבר אֹו צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֻׁשהיה

ּפטּור. -ָ
נתן „. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם [ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מבּׁשל. זה הניח]הרי הּקדרה [- את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את  ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחּלה,
את  ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן אחר ּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבׂשר,
והגיס  אחר ּובא האּור, על עצים ונתן אחר ּובא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּור,

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד האחרֹונים ׁשנים -ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ
ּכגרֹוגרת,‰. ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפּלּו
נתּבּׁשל  חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּכגרֹוגרת,
ויתּבּׁשל  ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ּבּׁשּול ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹחצי

צדדין  מּׁשני ּבּׁשּול והדּביקחצי ׁשכח ּבּתּנּור [הניח]. ּפת ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
לרּדֹותּה לֹו מּתר - ונזּכר קדם [להוציאה]ּבׁשּבת, , ְְְְִִֶַַָָָֹֻ

מלאכה. לידי ויבֹוא ְְִֵֵֶֶָָָָׁשּתאפה
.Âׁשהּוא [ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני אֹואחד , ִִִֵֶֶַַַָָָ

זה  הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמחּמם
הּדֹונג את הממסמס וכן מבּׁשל. את [שעוה]ּתֹולדת אֹו , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

והּכפר הּזפת, את אֹו זפת]החלב, והּגפרית[מעין [חומר , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
האדמה] מעמקי ּתֹולדת דליק זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָ

חּיב  חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד אדמה ּכלי המבּׁשל וכן ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמבּׁשל.
קׁשה  ּגּוף ׁשרּפה ּבין ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּׁשּום
מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבאׁש,

.Ê,החּיה מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז
הּמת  מן ּבין החי מן ׁשּלהןּבין הּׁשלח מן אפּלּו [עור , ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהם] חּוט שנפשט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְִִִֵֶַַָָ
הּסיט ּכרחב מדה]ׁשארּכֹו שם רחב [- וכּמה ּכפּול; ְְְִֶַַַַָָָֹֹ

הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן למּתח ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּסיט?
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ׁשליׁשי  לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכׁשּיפּתח
הּטֹווה  ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, מן ּכנף הּתֹולׁש ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזרת.

מן הּצמר על]את -],ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - החי ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
נּפּוץ ּדר ּבכ.[סירוק]ואין טוּיה ּדר ואין ,ּבכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ

.Á הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵַָָָָָהּנֹוטל
וחּיב  ּגֹוזז, ּתֹולדת נטלן זה אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

יּבלת  החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבידֹו,
לאחר. ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי ּבין ּבּיד ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵַַָָמּגּופֹו,
ואם  ּבכלי; לא אבל ּביד, ּבּמקּדׁש יּבלת לחּת ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹֹֻּומּתר

ועֹובד ּבכלי, אף חֹותכּה - יבׁשה הכהן]היתה .[עבודתו, ְְְְְִִֵֵַָָָָ
.Ëחּיב?[גוזר]הּנֹוטל ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ׂשערֹות; ְְְְְֲִִִִֵֵָָֹׁשּתי
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש צּפרן חּיב. קילופי אחת, -] ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

רּבןעור] להיתלש]ׁשּפרׁשּו ּכלּפי [וקרובים ּפרׁשּו אם - ְְְִֵֵֵֶַָֻ
לא  אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - אֹותֹו ּומצערֹות ְְֲֲֲִַַָָָָָֹֹֻמעלה,
אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ּבכלי, נטלן ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָּבכלי;
מצערֹות  אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ואם אס ּור. ּבידֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָֹֻאפּלּו

חּיב.אֹותֹו, ּבכלי, נטלן ואם ּבידֹו; לּטלן ְְְְְִִִִַָָָָָָאסּור
.Èאת [מכבס]המלּבן אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

צביעתו]הּׁשני לפני אותו ּכל [מלבנים וכן ּבהן , ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָָֹ
לטוֹות  ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ּׁשּדרּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּמה
ׁשהּוא  ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, חּוט ְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנּו

טפחים. ארּבעה ְְִֶַָָָֹאר
.‡È וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ׁשההגסה סחיטה [ערבוב]ּכמֹו ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבׂשער;

.·Èומנער]המנּפץ הּפׁשּתן,[מסרק את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכדי  ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, את ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
והמנּפץ  טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלטוֹות
הרי  - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו עד הּגידים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאת

וחּיב. מנּפץ, ּתֹולדת ְְֵֶֶֶַַָזה
.‚È טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ּדבר הּצֹובע אֹו , ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו לטוֹות צמר]ׁשאפׁשר כגון ואין [- חּיב. - ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה עד חּיב, קיימא]הּצֹובע אבל [בר ; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, מתקּים ׁשאינֹו [צבע צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשׁשרצהוב] אדום]אֹו נחׁשת [צבע אֹו ברזל ּגּבי על ְְֵֶֶַַַַָֹ

צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, מעבירֹו אּתה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָּוצבעֹו
ּפטּור. ּבּׁשּבת, מתקּימת מלאכּתֹו ׁשאין וכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּכלּום;

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה זה [- הרי - ֲֵֵֶֶֶַַָ
לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. צֹובע, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתֹולדת

עפצא דיו]מי מיני ׁשּנתן [- אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה , ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
כרּכם מי לתֹו צבעים]איסטיס מיני הּכל [- ׁשּנעׂשה , ְְְֲִִֵֶַַַָֹֹ

ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹירק;
טפחים. ארּבעה ׁשארּכֹו ְְְִֶַָָָָחּוט

.ÂË טפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, את ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו

הּלבד את אריגה]העֹוׂשה ללא צמר מכבישת עשוי [בגד ֶֶֶֶַָ
ּדבר  ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; טֹווה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אר  אר מּמּנּו לטוֹות ּבינֹוני.ׁשאפׁשר ּבעבי טפחים ּבעה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
.ÊËנירין ב ּתי ׁשני למקומם העֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] סל,במכשיר אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
סבכה לראש]אֹו הרי [כיסוי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה ּתֹולדת שתי זה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ
בּתים וערב] ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶַָָָָָּבדבר
.ÊÈּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹּדר

מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ּוברחּבּה, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּיריעה
החּוטין על ּבׁשבט ׁשֹובט באמצעות ואחד ומותח [מפריד ְְִֵֵֶֶַַָ

ׁשתי מקל] ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה אֹותן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּומתּקן
הנסכת  היא האֹורגין, ּכדר החּוטין ּומתיחת ערב. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבלא
אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' נקרא הּמֹותח, וזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּסכה;

'אֹורג'. נקרא ּבּׁשתי, הערב להכניס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּומתחיל
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, הּמס. ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

מותח]והּׁשֹובט ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין [מסבכיהם]על ְְְִִֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת זה הרי מּׁשּיתּקן ויתּקנם, ׁשעּורן? וכּמה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג וכן אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹרחב
מקצת  ׁשהיה ּבין ּבּתחּלה, ׁשארגן ּבין חּיב. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאצּבעֹות,
ואם  חּוטין; ׁשני ׁשעּורֹו - האריג על וארג ארּוג ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבגד

והׁשלים אחד, חּוט -[מלאכת]ּבֹו[סיים]ארג הּבגד ְְִִֶֶֶַַָָ
בּתי  ׁשלׁשה ּברחב חּוטין ׁשני היריעה ּבׂשפת ארג ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹחּיב.

קטן צלצּול לאֹורג ּדֹומה? זה למה הא חּיב; - [-נירין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נירין.חגורה] בּתי ׁשלׁשה ְְִִֵַָָֹֹּברחב

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה והּמפרידן את ְְְְִִֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - האריגה קליעה]ּבעת -] ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּנימין הבגד]את מן הבולטים ּתֹולדת [חוטים זה הרי , ֲִִֵֶֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה וׁשעּורֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹורג;

.Îהּוא [פורם]הּבֹוצע ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְִֵֵֵַַַַָ
שבמכונת האריג[שארית]את[סותר]הּמפריד -] ְִִֶַַָָ
ׁשהעב האריגה] אֹו הּׁשתי, מן הערב ׁשהֹוציא ּבין יר . ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשּלא  והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה הרי הערב, מעל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשתי
אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר לתּקן, יתּכּון אּלא מקלקל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיהיה

-[תופרים]ׁשּמאחין ּביֹותר הּקּלים הּבגדים את ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
חּוטין  ואֹורגין וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָׁשּבֹוצעין,
אחד. הּקרעים ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבצעּו,
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּסֹותר

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב קודש שבת יום
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וקׁשרי חזק] הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָרצּועֹות
ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכן
ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; - אּמן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעׂשה

לכּתחּלה. לקׁשרֹו מּתר - אּמן ְְְְֲִֵַַָָָָֻֻמעׂשה
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

ׁשּקׁשר  אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ּבהמה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹרסן
אֹותן  קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט מעׂשה ׁשהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּקׁשרים,
קׁשר  קׁשרֹו אם - קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר וכל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלקּימה.

אסּור. זה הרי ֲֵֶָָֻאּמן,
ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת

אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה וחּוטי [ויכולה ; ְְִֵָ
עבה]סבכה רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף צמוד , [אינו ְִֶַַָָָ

הקשר] התרת ללא להסירו וסנּדל וניתן מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְִַָָ
יין  ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת הרגל על אֹותן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשּקֹוׁשרין

אזנים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף יציאת וׁשמן, [פתחי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להֹוציא המשקה] ׁשּיכֹולה ּפי על אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ;ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבמׁשיחה ּדלי וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא [חבל הּבׂשר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּבחבלדק] לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט .[עבה]אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָֹ

ּתצא, ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹוקֹוׁשרין
אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על ׁשהיה [קשרים]אף וחבל . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאבּוס קֹוׁשרֹו ּבּפרה, הבהמה]קׁשּור להאכלת היה [כלי ; ְֵַָָָָָָ
מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹקׁשּור

ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה ויקׁשר [-ּביתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לטלטלֹואורג] ּבּפרה ׁשּמּתר וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, אּלּו ׁשּכל מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּובאבּוס.
מּתר  ּולפיכ מּתיר, ּופעם קֹוׁשר ּפעם אּלא לקּימה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻואינן

חֹותלֹות לכּתחּלה. אֹותן וׁשל [סלים]לקׁשר ּתמרים ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
יבשים]ּגרֹוגרֹות מּתיר[תאנים הסל]- ּומפקיע[קשירת , ְְִִַַַָ

התאנים] וחֹות[קשרי ואֹוכל.[התאנים], ונֹוטל , ְְְֵֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,מקום לפיכ] ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו רה"ר למאכל שאינו הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְֲִֵֶַַַָָ

רצּועֹות  לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה,
הרגל רב ׁשּנׁשמט אֹו וסנּדל, מּתר [מהם]מנעל - ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד למקֹומן, הרצּועֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהחזיר
ּבקׁשירה ‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעניבה

עליה] לגזור צורך מקּבץ [ואין - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְִִֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור קצ ֹותיו, דק]ׁשני ועֹונב [חבל , ְְְְְִֵֵֵָָָָ

ֲִָעניבה.
.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּבּמדינה  לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשּנפסקה

המקומות] אפּלּו[שאר לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְֲִִִִַָָֹֹ
ְִַָּבּמקּדׁש.

.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים ּומן [עלי , ֲִִִִֵַַָ

עשב]החלף צמח ּפׁשּתן,[מין מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ׂשער, חּוטי ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
קׁשירה  ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ּכדי וׁשעּורֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹוחּיב.

מתקּימת מלאכּתֹו ׁשּנמצאת הּמפריד [בת-קיום]- וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשּלא  והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת זה הרי - הּפתיל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאת

הּפֹותל. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ּבלבד. לקלקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַיתּכּון
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי ראׁשי הּתֹופר ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, מּכאן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהחּוט
ׁשּלא  ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ּתפר אם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹאבל

הּתפירה  מתקּימת ׁשהרי חּיב; ׁשל קׁשר, חּוט והּמֹותח . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתפירה

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

המפרק  וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
לקלקל  נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ּדבּוקין ְְְְְְְִִִֵֵַַָֹנירֹות

קֹורע. ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַַּבלבד
.·È חּיב ׁשהּוא, ּכל ּבּבית,הּבֹונה הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, ׁשהׁשּפיל ּבֹונה,[גומא]ּכגֹון זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּנֹותן וחּיב  - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּובּנדּב חּיב; הּטיט אבנים]את אפּלּו[שורת העליֹון, ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ׁשהרי  חּיב, - הּטיט ּגּבי על והּניחּה האבן את ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעלה

ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על והּבֹונה טיט. עליה מּניחין ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאין
.‚È וחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל .העֹוׂשה ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי העֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
מלאכתן] לסיום וחּיב.[בכבשן ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְֲֵֶֶֶֶַָ

ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, את המגּבן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן
יד הּמכניס ּכגרֹוגרת. ׁשּיגּבן עד הּקרּדם [קת]חּיב, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

העין[הגרזן] ּבֹונה;[החור]ּבתֹו ּתֹולדת זה הרי ׁשּלֹו, ְֲִֵֶֶֶֶֶַָ
ׁשּתקע  ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ּכל וכן ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוכן

עצמֹו ּבעץ ׁשּתקע ּבין בחברתה]ּבמסמר, עץ עד [חתיכת ְְְֵֵֵֶַַַַָָ
וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנתאחד

.„È ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ּבֹונה  מּׁשּום חּיב - האֹור להם ׁשל ׁשּיּכנס ּדלת הּמחזיר . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּדּות וׁשל הקרקע]ּבֹור, מעל הבנוי יציע[בור וׁשל [חדרון , ְְִֶֶַָ
הבית] ּבֹונה שלפני מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ

.ÂË חּיב ׁשהּוא, ּכל מנת הּסֹותר על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
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אהל  הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנֹות;
וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ׁשּפרק אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקבּוע,

לתּקן. ׁשּיתּכּון ְְְִֵֵֶַַוהּוא,
.ÊË חּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדבר הּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּכיצד?

והמגרד הּצּורה, הבליטות]מקצת ׁשהּוא,[מיישר ּכל ְְְִֵֶַַָָָָ
ּבמּתכת  ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהעֹוׂשה
וכל  וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - ּבכלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבין
על  חּיבין אין ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּפתח

ֲִָעׂשּיתֹו.
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש ּכדי [ובו ּבׁשּבת ְְְִִֵֵַַָ

ׁשהן  עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלהרחיב
חּיב  זה הרי - הּמּכה ּפי להרחיב ּברפּואה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמתּכּונין

מּכ ואם מּׁשּום הרֹופא; מלאכת היא ׁשּזֹו ּבּפּטיׁש, ה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
מּתר. זה הרי ׁשּבּה, הּלחה מּמּנה להֹוציא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהפיׂשּה

.ÁÈ מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
המצּדדּבּפּטיׁש ותּקנּה[מסדר]. הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּכה  מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום והֹוׁשיבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָּבידֹו
הּבגדים ׁשעל יבלת הּלֹוקח עץ ּבּפּטיׁש. [נסורת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

בבגד] צמר שנתערבה ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָּבידֹו,
אבל  עליהן; ׁשּיקּפיד והּוא, ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

עסק ּדר הסירן כוונה]אם המנער [בלי ּפטּור. זה הרי , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּלבן  הּצהּוב ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ׁשחרה, חדׁשה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹטּלית
ואם  חּטאת; חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנתלה

מּתר. מקּפיד, ְִֵַָֻאינֹו
.ËÈ חּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים  מחּסר ועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
לבית  ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
העֹוף  את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו לגּנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ׁשהכניסֹו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָעד
הפריח  אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ספל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבתֹו

ׁשהבר  אֹו עליו, ונעל לבית, הּים צּפֹור מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנכנס  עד צבי אחר ׁשרדף אֹו מים, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלברכה
זֹו ׁשאין ּפטּור; זה הרי - עליו ונעל רחב, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלטרקלין
אחריו  לרּדף צרי לקחּתֹו, יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹצידה
עד  חּיב אינֹו - ארי הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָולצּוד

לּכּפה קטן]ׁשּיכניסּנּו ּבּה.[חדר נאסר ׁשהּוא ׁשּלֹו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָ

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל  ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח  ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשניהם
מּזה  ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּצבי

ּפטּור. לתֹוכֹו, חּיה הּמבריח -ְְִַַַַָָ
.‡Î ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאר אחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין לצר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבין
צריכה  ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ונתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהֹואיל
חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד עליה. חּיב ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלגּופּה,

.·Î וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּלח
רֹודף  הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

ׁש אֹו הּצבי הּכלב אחר ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת זה הרי - ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָותפׂש

ּבעֹופֹות  .הּזֹו ְַ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

ׁשנים  ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
חּיבין  מּלהּו- ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא -], ְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו הּׁשני ְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָויׁשב
והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ויׁשב הּׁשני ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּובא
ליׁשב  לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני חּיב; הראׁשֹון ְְִִֵֵֵַַָָָָָֹֻלֹו,
לנֹועל  ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח הערב עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבמקֹומֹו
עׂשה  ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ונמצא לׁשמרֹו ְְְְְְִִֵֶָָָָָֹּביתֹו

ּכנפיו ּתחת צּפֹור לֹו נכנסה בגדו]ּכלּום. יֹוׁשב [- - ְְְְִִֵַַָָָ
ּומּתר. ,ׁשּתחׁש עד ְְְֶֶַַַָָֻּומׁשּמרּה

.„Î חֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ
הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה ּפטּור.[מלכודת]המפרק , ְְְִֵֵַַַָָָָָָ

ויֹוני  ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף חּיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּצד
הּצד ּפטּור. - חגבים עלּיה ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין ּדבר ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

דבורים]חזיזין וכּיֹוצא [מין ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין צֹורעין ְְְְֲִִִִִֵַַַ
ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶָָּבאּלּו

.‰Î ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים
לצּוד  מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻ

ּבׁשּבת  הּוא ;אֹותן ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן ּכֹופה דרכם]עֹוׂשה? ,[חוסם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי - קֹוׁשרן ְְִֵֶַָֹאֹו
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אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,
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(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 ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו

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



קסג zay zekld - mipnf xtq - oqip a"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וקׁשרי חזק] הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָרצּועֹות
ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכן
ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; - אּמן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעׂשה

לכּתחּלה. לקׁשרֹו מּתר - אּמן ְְְְֲִֵַַָָָָֻֻמעׂשה
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

ׁשּקׁשר  אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ּבהמה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹרסן
אֹותן  קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט מעׂשה ׁשהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּקׁשרים,
קׁשר  קׁשרֹו אם - קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר וכל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלקּימה.

אסּור. זה הרי ֲֵֶָָֻאּמן,
ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת

אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה וחּוטי [ויכולה ; ְְִֵָ
עבה]סבכה רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף צמוד , [אינו ְִֶַַָָָ

הקשר] התרת ללא להסירו וסנּדל וניתן מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְִַָָ
יין  ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת הרגל על אֹותן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשּקֹוׁשרין

אזנים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף יציאת וׁשמן, [פתחי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להֹוציא המשקה] ׁשּיכֹולה ּפי על אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ;ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבמׁשיחה ּדלי וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא [חבל הּבׂשר ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּבחבלדק] לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט .[עבה]אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָֹ

ּתצא, ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹוקֹוׁשרין
אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על ׁשהיה [קשרים]אף וחבל . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאבּוס קֹוׁשרֹו ּבּפרה, הבהמה]קׁשּור להאכלת היה [כלי ; ְֵַָָָָָָ
מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹקׁשּור

ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה ויקׁשר [-ּביתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לטלטלֹואורג] ּבּפרה ׁשּמּתר וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, אּלּו ׁשּכל מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּובאבּוס.
מּתר  ּולפיכ מּתיר, ּופעם קֹוׁשר ּפעם אּלא לקּימה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻואינן

חֹותלֹות לכּתחּלה. אֹותן וׁשל [סלים]לקׁשר ּתמרים ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
יבשים]ּגרֹוגרֹות מּתיר[תאנים הסל]- ּומפקיע[קשירת , ְְִִַַַָ

התאנים] וחֹות[קשרי ואֹוכל.[התאנים], ונֹוטל , ְְְֵֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,מקום לפיכ] ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו רה"ר למאכל שאינו הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְֲִֵֶַַַָָ

רצּועֹות  לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה,
הרגל רב ׁשּנׁשמט אֹו וסנּדל, מּתר [מהם]מנעל - ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד למקֹומן, הרצּועֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהחזיר
ּבקׁשירה ‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעניבה

עליה] לגזור צורך מקּבץ [ואין - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְִִֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור קצ ֹותיו, דק]ׁשני ועֹונב [חבל , ְְְְְִֵֵֵָָָָ

ֲִָעניבה.
.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּבּמדינה  לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹׁשּנפסקה

המקומות] אפּלּו[שאר לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְֲִִִִַָָֹֹ
ְִַָּבּמקּדׁש.

.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים ּומן [עלי , ֲִִִִֵַַָ

עשב]החלף צמח ּפׁשּתן,[מין מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ
קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ׂשער, חּוטי ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
קׁשירה  ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ּכדי וׁשעּורֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹוחּיב.

מתקּימת מלאכּתֹו ׁשּנמצאת הּמפריד [בת-קיום]- וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשּלא  והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת זה הרי - הּפתיל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאת

הּפֹותל. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ּבלבד. לקלקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַיתּכּון
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי ראׁשי הּתֹופר ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, מּכאן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהחּוט
ׁשּלא  ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ּתפר אם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹאבל

הּתפירה  מתקּימת ׁשהרי חּיב; ׁשל קׁשר, חּוט והּמֹותח . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתפירה

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

המפרק  וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
לקלקל  נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ּדבּוקין ְְְְְְְִִִֵֵַַָֹנירֹות

קֹורע. ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֵֶֶֶַַּבלבד
.·È חּיב ׁשהּוא, ּכל ּבּבית,הּבֹונה הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, ׁשהׁשּפיל ּבֹונה,[גומא]ּכגֹון זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּנֹותן וחּיב  - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּובּנדּב חּיב; הּטיט אבנים]את אפּלּו[שורת העליֹון, ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ׁשהרי  חּיב, - הּטיט ּגּבי על והּניחּה האבן את ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעלה

ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על והּבֹונה טיט. עליה מּניחין ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאין
.‚È וחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל .העֹוׂשה ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי העֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
מלאכתן] לסיום וחּיב.[בכבשן ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְֲֵֶֶֶֶַָ

ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, את המגּבן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן
יד הּמכניס ּכגרֹוגרת. ׁשּיגּבן עד הּקרּדם [קת]חּיב, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

העין[הגרזן] ּבֹונה;[החור]ּבתֹו ּתֹולדת זה הרי ׁשּלֹו, ְֲִֵֶֶֶֶֶַָ
ׁשּתקע  ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ּכל וכן ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוכן

עצמֹו ּבעץ ׁשּתקע ּבין בחברתה]ּבמסמר, עץ עד [חתיכת ְְְֵֵֵֶַַַַָָ
וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּנתאחד

.„È ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ּבֹונה  מּׁשּום חּיב - האֹור להם ׁשל ׁשּיּכנס ּדלת הּמחזיר . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּדּות וׁשל הקרקע]ּבֹור, מעל הבנוי יציע[בור וׁשל [חדרון , ְְִֶֶַָ
הבית] ּבֹונה שלפני מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ

.ÂË חּיב ׁשהּוא, ּכל מנת הּסֹותר על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
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אהל  הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנֹות;
וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ׁשּפרק אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקבּוע,

לתּקן. ׁשּיתּכּון ְְְִֵֵֶַַוהּוא,
.ÊË חּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדבר הּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּכיצד?

והמגרד הּצּורה, הבליטות]מקצת ׁשהּוא,[מיישר ּכל ְְְִֵֶַַָָָָ
ּבמּתכת  ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהעֹוׂשה
וכל  וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - ּבכלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבין
על  חּיבין אין ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּפתח

ֲִָעׂשּיתֹו.
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש ּכדי [ובו ּבׁשּבת ְְְִִֵֵַַָ

ׁשהן  עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלהרחיב
חּיב  זה הרי - הּמּכה ּפי להרחיב ּברפּואה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמתּכּונין

מּכ ואם מּׁשּום הרֹופא; מלאכת היא ׁשּזֹו ּבּפּטיׁש, ה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
מּתר. זה הרי ׁשּבּה, הּלחה מּמּנה להֹוציא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהפיׂשּה

.ÁÈ מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
המצּדדּבּפּטיׁש ותּקנּה[מסדר]. הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּכה  מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום והֹוׁשיבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָּבידֹו
הּבגדים ׁשעל יבלת הּלֹוקח עץ ּבּפּטיׁש. [נסורת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

בבגד] צמר שנתערבה ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָּבידֹו,
אבל  עליהן; ׁשּיקּפיד והּוא, ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

עסק ּדר הסירן כוונה]אם המנער [בלי ּפטּור. זה הרי , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּלבן  הּצהּוב ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ׁשחרה, חדׁשה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹטּלית
ואם  חּטאת; חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנתלה

מּתר. מקּפיד, ְִֵַָֻאינֹו
.ËÈ חּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים  מחּסר ועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
לבית  ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
העֹוף  את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו לגּנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ׁשהכניסֹו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָעד
הפריח  אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ספל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבתֹו

ׁשהבר  אֹו עליו, ונעל לבית, הּים צּפֹור מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנכנס  עד צבי אחר ׁשרדף אֹו מים, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלברכה
זֹו ׁשאין ּפטּור; זה הרי - עליו ונעל רחב, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלטרקלין
אחריו  לרּדף צרי לקחּתֹו, יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹצידה
עד  חּיב אינֹו - ארי הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָולצּוד

לּכּפה קטן]ׁשּיכניסּנּו ּבּה.[חדר נאסר ׁשהּוא ׁשּלֹו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָ

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל  ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח  ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשניהם
מּזה  ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּצבי

ּפטּור. לתֹוכֹו, חּיה הּמבריח -ְְִַַַַָָ
.‡Î ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאר אחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין לצר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבין
צריכה  ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ונתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהֹואיל
חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד עליה. חּיב ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלגּופּה,

.·Î וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהמׁשּלח
רֹודף  הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

ׁש אֹו הּצבי הּכלב אחר ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת זה הרי - ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָותפׂש

ּבעֹופֹות  .הּזֹו ְַ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

ׁשנים  ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
חּיבין  מּלהּו- ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא -], ְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו הּׁשני ְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָויׁשב
והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ויׁשב הּׁשני ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּובא
ליׁשב  לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני חּיב; הראׁשֹון ְְִִֵֵֵַַָָָָָֹֻלֹו,
לנֹועל  ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח הערב עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבמקֹומֹו
עׂשה  ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ונמצא לׁשמרֹו ְְְְְְִִֵֶָָָָָֹּביתֹו

ּכנפיו ּתחת צּפֹור לֹו נכנסה בגדו]ּכלּום. יֹוׁשב [- - ְְְְִִֵַַָָָ
ּומּתר. ,ׁשּתחׁש עד ְְְֶֶַַַָָֻּומׁשּמרּה

.„Î חֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ
הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה ּפטּור.[מלכודת]המפרק , ְְְִֵֵַַַָָָָָָ

ויֹוני  ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף חּיה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּצד
הּצד ּפטּור. - חגבים עלּיה ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין ּדבר ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

דבורים]חזיזין וכּיֹוצא [מין ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין צֹורעין ְְְְֲִִִִִֵַַַ
ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶָָּבאּלּו

.‰Î ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים
לצּוד  מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻ

ּבׁשּבת  הּוא ;אֹותן ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן ּכֹופה דרכם]עֹוׂשה? ,[חוסם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי - קֹוׁשרן ְְִֵֶַָֹאֹו
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ה'תשע"ה  ניסן ט"ז ראשון יום

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל (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 ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
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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 ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה
נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― 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 ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּ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 ֿ תעׂשה, לא 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 ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין
יׁשּתה" לא ענבים ֿ מׁשרת "וכל 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 ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין
טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

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

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ רביעי י "ז ֿ י "ט ניסן 

― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע

(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל 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 : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
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 . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― 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 ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
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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

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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 ֿ ימּות "וכי 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 ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את 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

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "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 ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "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 ֿ ׂשדה את (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

."הערּכ מכסת את הּכהן ֿ לֹו "וחּׁשב 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

ארּב הן אּלא ׁשאינֹו― ּדין מהן ֿ אחת לכל מצות: ע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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 .ְְְִֵֶֶָ

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב קודש שבת יום

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש כ 'ֿ כ "ב ניסן 

.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם ֿ לֹו ֿ אׁשר gk)מּכל ,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' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.
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קסה oqip h"iÎf"i iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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 ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה
נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ה  ניסן י"ז שני יום

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― 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 ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּ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 ֿ תעׂשה, לא 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 ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשע"ה  ניסן י"ח שלישי יום

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין
יׁשּתה" לא ענבים ֿ מׁשרת "וכל 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 ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין
טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

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

ה'תשע"ה  ניסן י"ט רביעי יום

.Ê¯ .Á¯ .Â¯ .‰¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ רביעי י "ז ֿ י "ט ניסן 

― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע

(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל 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 : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
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 . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― 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 ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
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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

ה'תשע"ה  ניסן כ' חמישי יום

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― 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 ֿ ימּות "וכי 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 ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את 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

ה'תשע"ה  ניסן כ"א שישי יום

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "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 ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "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 ֿ ׂשדה את (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

."הערּכ מכסת את הּכהן ֿ לֹו "וחּׁשב 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

ארּב הן אּלא ׁשאינֹו― ּדין מהן ֿ אחת לכל מצות: ע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
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 .ְְְִֵֶֶָ

ה'תשע"ה  ניסן כ"ב קודש שבת יום

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש כ 'ֿ כ "ב ניסן 

.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם ֿ לֹו ֿ אׁשר gk)מּכל ,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' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.
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קסו

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו
שם.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.
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אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו
שם.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



קסח

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע פי `dxnאמנם, על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה כן,

בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(ipy meil)

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨

.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l
Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦

`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦
zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -

,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§
,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
.dnr daixne qrk iciléiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥

,øîà`edy meyn 'iepiw' `xwpdðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨
cyegy lr dlra mr daixne qrk icil d`ay`xnbd zwiicn .da

øáñ÷ àîìàepzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,éleëå ©§¨¨¨©¦©¦§©¦¥¦§¥
dì ép÷c éòãé àîìò,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eàeä eäéàå ¨§¨¨§¥§©¥¨§¦

dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàcmr daixne qrk mxbi lral wxe - §¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
.dy`d
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קסט

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע פי `dxnאמנם, על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה כן,

בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(ipy meil)

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨

.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l
Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦

`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦
zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -

,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§
,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
.dnr daixne qrk iciléiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥

,øîà`edy meyn 'iepiw' `xwpdðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨
cyegy lr dlra mr daixne qrk icil d`ay`xnbd zwiicn .da

øáñ÷ àîìàepzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,éleëå ©§¨¨¨©¦©¦§©¦¥¦§¥
dì ép÷c éòãé àîìò,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eàeä eäéàå ¨§¨¨§¥§©¥¨§¦

dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàcmr daixne qrk mxbi lral wxe - §¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
.dy`d
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קע
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dheq(ipy meil)

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl lrad aiig

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi` oke ,lread
äðùî.lraBzLàì àp÷nä,ipelt yi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§

,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ideøîBà øæòéìà éaødpi` ©¦¡¦¤¤¥
mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micr ipyeciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàlrady e` - ©¦©§

dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne` envr
.mixx`nd mind z` dze` miwyne dlralòLBäé éaøwleg ©¦§ª©

eøîBàz` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp dpi`y ¥
ok m` `l` - mixx`nd mindíéðL ét ìò dì àp÷îecirdy - §©¥¨©¦§©¦

,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdipta dilr deivy mipyä÷Lîe©§¤
íéðL ét ìò.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy oke - ©¦§©¦

dxare dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k
dpynd dpc .eieeiv lrdì àp÷î ãöék,dilr deevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨

m`éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàaygp df oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
eieeiv lr dxary s`e ,iepiw,Bnò äøaãåmr dcgizd m` elit`e §¦§¨¦

ipelt eze`dúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl -úøzeîe £©¦¦¤¤§¥¨¤¤
äîeøúa ìBëàìixzqz l` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mrBnò äñðëðipelt eze` mr -úéáì ¦§§¨¦§¥
øúqä,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãkonf - ©¥¤§¨£¨¦§¥§¨

,d`xrd lydúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøúa`ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨

.dxedh `idy gkede dze` dwydíàådzewydl witqdy iptl §¦
úî,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `la lrad ¥

úöìBçj` ,dlra ig`lúîaééúî àìåmrh x`azi `xnbae , ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.xacd
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr
mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæðzeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨

,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨
åéNòî éôì.ryxl dvexte wicvl drepv -øîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©

íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦
.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨

ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
óeñ íé,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"áéLBî íéäìà ©¤¤¡©¡Ÿ¦¦

äúéa íéãéçéeze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - §¦¦©§¨
e ,ziaúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨

,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna
yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlíãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤
ãìeä úøéöé,xkfdéðBìôì éðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa, §¦©©¨¨©¥§¤¤©§¦¦§¦

éðBìôì éðBìt úéa,éðBìôì éðBìt äãNrawp beeifd oi`y x`eane - ©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦
didi m`d mc`d zxivi zrya zrcl ozip `l ixdy ,mdiyrn itl

,`xnbd zvxzn .ryx e` wicvàéL÷ àì,àäiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
cleed zxivi mcew mei mirax`y ax mya dcedibeeifd rawp

edf ,minynïBLàø âeæae ,lfn itl `edyàäyix xn`y dn - §¦ª¦¨
edf ,dvextl ryxe drepvl wicv beeifd rawpy yiwléðL âeæa§¦ª¥¦

.mdiyrn itl `edy
,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaøiax ©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§

,`xnbd zwiicn .'eke xne` ryediéâéìt àì ïàk ãòxfril` iax ©¨Ÿ§¦¥
,cg` cra icy e` micr ipy jixv m` ryedi iaxeéepé÷a àlà¤¨§¦

äøéúñe,iepiwd lr wx micr ipy `iadl jixv xfril` iax zrcly - §¦¨
,dxizqd lr mb micr ipy `iadl jixv ryedi iax zrcleìáà£¨

äàîeèacg` cr `ae ,dxizqd lre iepiwd lr mipy ecird m` - §§¨
dy micen mlek ,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapy cirdeãò¥

ïîéäî ãçà`la z`vei `l` ,mixx`nd mina dze` miwcea oi`e - ¤¨§¥¨
.jka ewlgp `l ixdy ,lreale lral dxeq`e daezkénð ïðúeoke - §©©¦

,onwl dpyna yxetn¯ úàîèépL éúéàø éðà øîBà ãçà ãò¥¤¨¥£¦¨¦¦¤¦§¥
,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapyäúBL äúéä àìmind z` Ÿ¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .dzpif ok`y crl mipin`ny meyn ,mixx`nd
ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcîon`py dxeza xewnd edn - ¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨

`ziixaa epipyy dn itl `xnbd dper .dzpify xnel cg` creðúc§¨
ïðaød`nhp `ide" dxzqpe dlra dl `piwy dy` iabl xn`pãòå ©¨¨§¥

"da ïéà,cigi oeyla 'cr' azkpy s`e -ãî áeúkä íéðLaøa- ¥¨¦§©¦©¨§©¥
,dlrapy e`xy micr ipy oi`y weqtd zpeekeléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦

ãçàa,ok xnel oi` ,dlrapy cg` cr elit` oi`y yxtp `ny - §¤¨
y¯ øîBì ãeîìz" dxeza xn`p ixdyLéàa ãçà ãò íe÷é àìlkl ©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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(.gk sC)`Pwe ,dWxRA mixEn` d`nhpe dWlW ©§Ÿ¨§¦§§¨£¦©¨¨¨§¦¥
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:xifp xg` dhFq.äèBñ àðúc àðz éàî`pY i`n ¨©©¨¦©¨¨§¨¨¨©¨¨

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC zExifpA¦§¦§¨¥§¨§¨¨¨©§©

.dìe÷ì÷aDzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA §¦§¨§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨

'ipzn ipYwcM(:f sC oOwl)dlrnl lag xWFw ¦§¨¨¥©§¦§©¨©¥¤¤§©§¨

:diCCn.ïéiä ïî Bîöò øéféicil `ian oiIdW ¦©¤¨©¦©§¦©©¦¤©©¦¥¦¦¥

:Dl mxB `Ede W`x zENwøãäå äèBñ éðúéìå ©Ÿ§¨©¨§¦§¥¨©£©
.øéæð:EdiizWxR zkinq `id KMW.øécnä àðúå ¨¦¤¨¦§¦©¨¨¨©§§¨¨©©¦

icI`e ,FYW` z` xiCOd zFAzkA `Ed wxR¤¤¦§ª©©¦¤¦§§©§¥

icI`e ,zEAzM xg` mixcp `pY mixcpA ixii`C§©§¥¦§¨¦¨¨§¨¦©©§ª§©§¥

zExifPd s`W ,DxzA xifp `pY mixcp `pzC§¨¨§¨¦¨¨¨¦©§©¤©©§¦

:DxzA dhFq `pY xcde ,xcp ici lr d`Ä¨©§¥¤¤©£©¨¨¨©§©

.àì älçzëìxnF` xfril` iAx ipY `lCn §©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦¡¦¤¤¥

:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn.úBàp÷ì øeñà §©¥¨¨§¦§©¦§©¦¨§©
lEEp icil FYW` z`e xbY icil Fnvr `iaOW¤¥¦©§¦¥¨¨§¤¦§¦¥¦

:dxFdh `id 'it`e.çút [äåä] ék`A didWM ©£¦¦§¨¦£¨¨©§¤¨¨¨

:dhFq zWxtA WFxcl.åéNòî éôì äMà ïéâeæî ¦§§¨¨©¨§©§¦¦¨§¦©£¨
:rWxl dvExtE wiCvl drEpvèáL çeðé àì ék §¨§©¦§¨§¨¨¦Ÿ¨©¥¤

.íé÷écvä ìøBb ìò òLøäzlWnn bEcfi `l ¨¤©©©©©¦¦Ÿ¦§©¥¤§¤¤

:wiCv lxFbA rWx.ïéL÷å:mFwOd iptl.íâeæì ¤©§©©¦§¨¦¦§¥©¨§©§¨
:eiUrn itlC Kpd.óeñ íé úòéø÷kEPYWPW ¨©¦§¦©£¨¦§¦©©¤¦§©

:ziW`xA ixcq.äúéa íéãéçé áéLBîcigi mc` ¦§¥§¥¦¦§¦¦©§¨¨¨¨¦

:ziA mdn aXinE cgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e§¦¨§¦¨§§©§¨©©§©¥¥¤©¦

.úBøLBka íéøéñà àéöBîl`xUi z` `ivFd ¦£¦¦©¨¦¤¦§¨¥

WiTn ,dpiv `le dOg `l ,xWM WcgA mixvOn¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨©¦

:mixvn z`ivil micigi bEEf.éðéàitl bEEf ied in ¦§¦¦¦¦©¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦

rcFp oi`W mzxivi mcTn `de ,zEkfE rWx¤©§§¨¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA lMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z` oifixkn FzEkfE FrWx(:fh sC)mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¦§§©§¦¦¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨

:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg F` xFAB ,dilr `dY dn Ff dRh ,eiptl xnF`e.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæ,eiUrn itl §¥§¨¨¦¨©§¥¨¤¨¦©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨

:FbEf zA Dpi`W itl obEfl dWwe.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáà §¨¤§©§¨§¦¤¥¨©©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨
:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie dxizqE iEPwA micr Wi m`.úàîèpL:dxizq DzF`Aãò ïîéäîc ïìðî ¦¥¥¦§¦§¦¨§¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨¥

.ãçàdxizq lW d`nhA:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòåmicre ,rxf zakW DzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ¤¨§ª§¨¤§¦¨©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨¦§©¤©§¥¦

onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE ,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC(.b sC)xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn §¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥§¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨

:xar.ãçà àlà Bðéà Bà:oFvxe qp` xzA xCdnCn z`nhpC `hiWR `nl` ,dURzp `l `ide `xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw xn`wCì"ú ¨©¥¤¨¤¨§¨¨©§¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨§¦Ÿ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§¥¦¦§©©¨©Ÿ¤§¨

.'Bâå 'à ãò íe÷é àì:lif`e WxtncM md mipW dxFYA xEn`d cr lkC opirnW `xw i`dn Ÿ¨¥§¥©§¨©§¦¨§¨¥¨¨©¨§©¦¥§¦§¨¥§¨¦
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.àð÷îäxifp zkqn yixa `de dniz .mixcpl `incc xifp inp `pz mixcp `pzc icii`

(.a sc)miyp xcqa draw `lc l"ie iaxck dheq ab` `l` dil `pz `lc xn`

[c xn`w] `l i`n` dnize .x"n mixcp xza draw mixcpl `incc meyne dheq ab` `l`

lra zxtdae miyp ixcpa ixiinc `aeh zeipyn `pz [xifpc] c"ta `dc mixcp ab` draw

dheq meyn xninl dil `ticrc xnel yie

zereay zkqn yixae eknqp inp zeiyxtc(:a sc)

:b"dka inp wiic

àð÷îäipzc `kid lk ike z"`e .oi` caric

`de `ed caric oeyl ozligza `"d

oixaer el` seqa ipzw(.hn sc migqt)jledd

xkeyd wxt dxf dcearae egqt z` hegylsc)

(.hqwiqnc ezepga miakek caer gipnd

oileg zhigyc `ziinw `zzrnya(.b sc)ixiinc

oileg zhigyc 'a wxtae dligzkl(.fl sc)hgeyd

dviac `nw wxtae zpkeqnd z`(:e sc)hgeyd

xnel yie zexenb mivia da `vne zlebpxzd z`

oebk ikd wiic `pyila ilzinl `ki`c `kid lkc

oileg zhigyc a"t yixae `kd(.fk sc)inp mzde

`nw 'ta(:eh sc)`nw 'tae ci lbna hgeyd

dviac(:f sc)'tae xwca xetgi sere dig hgeyd

ziag(.fnw sc zay)ina e` dxrn ina ugexd

ze`pwl xeq`c `kdn wiic ikid dnize `ixah

uxznck [jlnil] `ay `pwnd uxzn `l i`n`

dviac w"ta(:f sc)xninl ol zi` jgxk lre

:i"yxtck wiic `xizi dpynn `kdc

àäel`e 'ta dniz .ipy befa `d oey`x befa

oiglbn(:gi sc w"en)xzen l`eny xn`c

jixtw xg` epncwi `ny cren ly elega qx`l

i`n` cled zxivi mcew mei mirax` `kdn dil

:ipy befa l`enyc dizln mzd iwen `l

íãå÷zxivi mcew iaxl d`xp .cled zxivi

oiicr daiwpd dclep `l m` oia xkfd

:dclep m` oia

ìáàdaxc` dniz .onidn cg` cr d`neha

opira d`neha la` `kti` xninl `ki`

e`l i`e mler xeqi` dzxqe`c meyne ixz ia

nikd xninl dil `hiyt `kidn iziinc 'ipzn

lr s` dxizqe iepiwn d`neh dil `ticrc l"ie

:xacl milbxc meyn mler xeqi` dzxqe`c ab
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àp÷nä©§©¥

íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦
òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe©§¤©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©
.íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà ,dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò äøaãå éðBìt Léà¦§¦§¦§¨¦£©¦¦¤¤§¥¨
øúqä úéáì Bnò äñðëð .äîeøúa ìBëàì úøzeîe¤¤¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤
äøeñàå dúéáì äøeñà ,äàîeè éãk Bnò äúäLå§¨£¨¦§¥§¨£¨§¥¨©£¨
:úîaééúî àìå úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤

àøîâàðz à÷c àðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî §¨¨¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨§¨¨¨
úLøt äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk ,äèBñ¨¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©
äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì øéæð̈¦§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨
éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥
,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià ,øéæð̈¦©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦
éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc écéiàå§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥
øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk äèBñ¨¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©
áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà ïãéc àpz©¨¦¨¨§©§¨©©¦§¥©©
ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ÷çöé¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨¨©¨¦¥
ék øîàpL åéNòî éôì àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî§©§¦§¨¨¦¨¤¨§¦©£¨¤¤¡©¦
äaø øîà .íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáL çeðé àìŸ¨©¥¤¨¤©©©©©¦¦¨©©¨
úòéø÷k ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
àéöBî äúéa íéãéçé áéLBî íéäìà øîàpL óeñ íé©¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¦¦©§¨¦
øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà .úBøLBka íéøéñà£¦¦©¨¥¦§¨¨©©§¨¨©
úàöBé ìB÷ úa ãìeä úøéöé íãB÷ íBé íéòaøà áø©©§¨¦¤§¦©©¨¨©¥

âeæa àä ,àéL÷ àì .éðBìôì éðBìt äãN éðBìôì éðBìt úéa éðBìôì éðBìt úa úøîBàå§¤¤©§¦¦§¦©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦Ÿ©§¨¨§¦ª
éâéìt àì ïàk ãò :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø :éðL âeæa àä ïBLàø¦¨§¦ª¥¦©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§©¨Ÿ§¦¥

çà ãò äàîeèa ìáà äøéúñe éepé÷a àlàéúéàø éðà øîBà ãçà ãò énð ïðúe ïîéäî ã ¤¨§¦§¦¨£¨§§¨¥¤¨§¥¨§©©¦¥¤¨¥£¦¨¦¦
"da ïéà ãòå" ïðaø eðúc ,ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcî .äúBL äúéä àì úàîèépL¤¦§¥Ÿ¨§¨¨¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§¨©¨¨§¥¥¨
.Léàa ãçà ãò íe÷é àì øîBì ãeîìz ,ãçàa eléôà àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä íéðLa¦§©¦©¨§©¥¥¤¨£¦§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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קעי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dheq(ipy meil)

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl lrad aiig

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi` oke ,lread
äðùî.lraBzLàì àp÷nä,ipelt yi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§

,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ideøîBà øæòéìà éaødpi` ©¦¡¦¤¤¥
mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micr ipyeciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàlrady e` - ©¦©§

dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne` envr
.mixx`nd mind z` dze` miwyne dlralòLBäé éaøwleg ©¦§ª©

eøîBàz` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp dpi`y ¥
ok m` `l` - mixx`nd mindíéðL ét ìò dì àp÷îecirdy - §©¥¨©¦§©¦

,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdipta dilr deivy mipyä÷Lîe©§¤
íéðL ét ìò.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy oke - ©¦§©¦

dxare dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k
dpynd dpc .eieeiv lrdì àp÷î ãöék,dilr deevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨

m`éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàaygp df oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
eieeiv lr dxary s`e ,iepiw,Bnò äøaãåmr dcgizd m` elit`e §¦§¨¦

ipelt eze`dúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl -úøzeîe £©¦¦¤¤§¥¨¤¤
äîeøúa ìBëàìixzqz l` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mrBnò äñðëðipelt eze` mr -úéáì ¦§§¨¦§¥
øúqä,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãkonf - ©¥¤§¨£¨¦§¥§¨

,d`xrd lydúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøúa`ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨

.dxedh `idy gkede dze` dwydíàådzewydl witqdy iptl §¦
úî,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `la lrad ¥

úöìBçj` ,dlra ig`lúîaééúî àìåmrh x`azi `xnbae , ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.xacd
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr
mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæðzeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨

,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨
åéNòî éôì.ryxl dvexte wicvl drepv -øîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©

íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦
.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨

ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
óeñ íé,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"áéLBî íéäìà ©¤¤¡©¡Ÿ¦¦

äúéa íéãéçéeze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - §¦¦©§¨
e ,ziaúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨

,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna
yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlíãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤
ãìeä úøéöé,xkfdéðBìôì éðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa, §¦©©¨¨©¥§¤¤©§¦¦§¦
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íéðL,ãçà áeúkä Cì èBøôiL ãòyexita xn`p ok m` `l` - §©¦©¤¦§¨©¨¤¨
xg`n ,`xnbd zniiqn .'cg` cr'àðîçø øîàå¯ da úéì éøz §¨©©£¨¨§¥¥¨

dlrapy micr ipy oi`y epiid 'da oi` cre' ixdyãç àlàlr s`e , ¤¨©
" xn`p ok itäNtúð àì àåäå"ok dzyr `l` dqp`p `l m`y - §¦Ÿ¦§¨¨

,oevxnäøeñàxnel on`p cg` cry micnel o`kne ,dlral £¨
.dxzqpe dl `piw m` dzpify

,`ziixad lr `xnbd dywnàîòè àlà'da oi` cre'y dgkedd - ¤¨©§¨
n `id ,dlrapy cg` cr yi j` micr ipy oi`y epiidáéúëc"àì ¦§¦Ÿ

Léàa ãçà ãò íe÷é"ãç äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä , ¨¥¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨©
àeä.dlrapy cg` cr elit` oi`y miyxtn epiid ok ilel j` -

ixdy ,dyweàøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàåoi` m` - §¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨
i`ce `l` .dlra lr i`ceea zxq`p recn dlrapy cg` cr elit`
ok gikedl `ziixad dkxved recne ,cg` cr `l` micr ipy oi`y

,`xnbd zvxzn .weqtdnéøèöéàCcenll dkxved `ziixad - ¦§§¦
ok ilely ,weqtdn z`fàðéîà Czòc à÷ìñ' weqtdy'da ïéà ãò ¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨

- dlrapy cg` cr yi m`y cnll `ada ïîàð ïéàzxq`p dpi`e ¥¤¡¨¨
xnel weqtd `ay yxtl mileki epiid cvik ,`xnbd zl`ey .eit lr

cg` cryda ïîàð ïéà,dlrapy xnelàkéàc ãò éòa éàî àlàå ¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨
éøzok m` ,micr ipy jixv `l` -dépéî àø÷ ÷BzLéìepiide - §¥¦§§¨¦¥

meyn ,z`f mirceiàéúàcdeey dxifba micnlp zeixr ipic'øác' §¨§¨¨¨
àðòãé àðàå ,ïBînî 'øác'micr ipy jixvyìkà äåäc éãéî ¨¨¦¨©£¨¨©§¨¦¦©£¨©¨

äøBzaL úBiãòdexr ipica zecr lkl micr ipy mikixvy myk - ¥ª¤©¨
,`xnbd zvxzn .dxezaéøèöéàCeprinydl dxezd dkxved - ¦§§¦

y meyn ,df xacéðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñdpey dheq oic - ¨§¨©§¨£¦¨¨©¦
lkn ,on`p cg` cr oi` dexr ipic lkay s`y ,dexr ipic x`yn

dheq iabl mewnøácì íéìâøc,dlrap ok`y yeygl daiq yiy - §©§©¦©¨¨
äøzñðå dì àpé÷ éøäLy mixeaq epiid jkitle ,ãò da ïîéäúéì ¤£¥¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥

¯ ãçà`ziixad dkxved okl .dlrapy xnel on`p cg` cr didi ¤¨
,dywne `xnbd zxfeg .mipy epiid 'cr' mewn lkay weqtdn cenll

da ïîàð ïéàc zøîà úéöî éîeàéøLåz` yxtl ozip m`d - ¦¨¦¨§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨
,dlral zxzen `linne ,on`p epi` cg` cry xnel `ay weqtd

áéúëcî àäå" weqtd jyndaäNtúð àì àåäå"mixingny - §¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
,oevxa `l` qpe`a dlrap `ly meyn dilräøeñàc ììkîgken - ¦§¨©£¨

,`xnbd zvxzn .dxizdl `le dxqe`l `a weqtdyéøèöéàC- ¦§§¦
ok ilely ,micr ipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll

÷ìñàðéîà Czòc àcg` cry ,xen`k weqtd z` yxtlïîàð ïéà ¨§¨©§¨£¦¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò da.äNtúð àìc àéä énð éøúáeweqtd jynde - ¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦§Ÿ¦§¨¨

dpi` ,dlrapy micr ipy yiyk mby xnel `a 'dytzp `l `ide'
.cifna dziid dlirad m` `l` d`nhïì òîLî à÷`l' weqtdn ¨©§©¨

cry dxezd dycige ,mipy epiid 'cr' xn`py mewn lky ''ebe mewi
.dxqe`l on`p cg`

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîlr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqde iepiwdàø÷ øîà ,oi` cre"da`xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cry weqtdn

' `wecyda'on`p cg` cr d`nhpy cirdl -éepé÷a àìå' oke ,da' ¨§Ÿ§¦¨
äøéúña àìåx`yk micr ipy jixv dxizqde iepiwd lr `l` - §Ÿ¦§¦¨

,`xnbd zx`an .dxezay zeiecrøæòéìà éaøåiably xaeqd §©¦¡¦¤¤
,cg` cr liren dxizqdøîBà' wx miyxecyda'éepé÷a àìå. ¥¨§Ÿ§¦

,`xnbd zl`eyäøéúña àìå 'da' àîéàåmb micr ipy jixvpe §¥¨¨§Ÿ¦§¦¨
,daiyne .dxzqpy÷zéà äøéúñáéúëc äàîeèì L"äøzñðå §¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨

äàîèð àéäåmicnele ,d`nehl dxizq dkinqd dxezd - " §¦¦§¨¨

dxizq iabl jk ,cg` cr liren d`neh iably myky ywiddn
.cg` cr lirenixd ,`xnbd zl`ey,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨

áéúëc"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiax dcen iepiwa recne ," ¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨
.micr ipy jixvy xfril`,daiyneàðîçø èòéî àä'dawxy ,' ¨¦¥©£¨¨¨

ipy jixv iepiwd lry mihrnne ,cg` cr witqn dlrapy zecr lr
,`xnbd zl`ey .micrúéàø äîeeywed dxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨

ipy jixv iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl
.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óxingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `ly eadì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa
,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨

meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦
.d`nehd

ipta dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦

äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì íéîëçcr it lr mb iepiw aygp m` , £¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨
envr it lre cg`óBñ øácì ïéà.ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàîiax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨
,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwly ,xfril`

àø÷ øîà'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -àìå ¨©§¨¨¨§Ÿ
äøéúña,`xnbd zl`ey .àîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'- ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦

wa recne,`xnbd daiyn .cg` cr liren iepiL÷zéà éepé÷¦¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiably myke - " §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

zl`ey .cg` cr liren iepiw iabl mb ,cg` cr liren d`neh
,`xnbdáéúëc äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ"àéäå äøzñðå §¦¨©¦¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦
äàîèð,daiyne ."àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨

¯ àúàcea `eal dlekiy onf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¨¨
.d`neh icil

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàîxacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyne .seqéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
.on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l `piw

,`xnbd dywnóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr eywdy minkg
ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `le dxizqd lr on`py

øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîædy`d dxzqp `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©
lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad dilr qrkiy jezne

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgl did ef dhiyøîà̈©
çBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áøïð' ,óà'éaøa éñBé éaø éøáãì ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦

óBñ øácì ïéà äãeäéiax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e , §¨¥©¨¨
oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦

,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥
,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna

ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨
la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨

iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨
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קעג

oifge` mipya cenr a sc oey`x wxtdheq
.ãò øîàpL òîLnîaYknl Kixhvi`Cn `N` ,xn`w cg`C rcFi ipi` micr xn`p `le ¦©§©¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦§¦§¨

:mipW zEcr mzqE zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW crC DPn rnW cg`àðîçø øîàå ¤¨§©¦¨§¥§©¦©§©§¥¤¨§¥§¨¥§©¦§¨©©§¨¨
.da úéì éøz:DA oi` cre Wixcin ikid DizNnC `pwqn iWExtl i`w lirlàîòè àlà §¥¥¨§¥¨¥§¥¥©§¨¨§¦§¥¥¦¦§¦§¥¥¨¤¨©§¨

.'åkoi` cre i`dC Kl gkEn `EddC ,cg` cr mEwi `l aizkC `nrh xnFlM ,`id `iWEw§¨¦§©©§¨¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©¨¨§©§¥¥

cr `pin` ded ikd e`l `d ,xn`w ixzA DÄ¦§¥¨¨©¨¨¨¥£¨£¦¨¥

ENt` opixn`we `Ed cg dhFqA `kd aizkC¦§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨£¦

:DA oi` cg`éøèöéà.CiiENbl cg` cr mEwi `l ¤¨¥¨¦§§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¥

e`l i`C ,onidn cgC opirnW`lE i`dC Dilr£¥§©§©§§¦¨§©§¥¨§¦¨

dhFqaE `Ed cg` cr mzq lM `pin` ded ikd̈¥£¨£¦¨¨§¨¥¤¨§¨

oMW lke '` crA 'it`e `xqYnC `pin` ded `lŸ£¨£¦¨§¦§§¨©£¦§¥§¨¤¥

`wC DA oi` cre Dil opiWxC ded ikde ,cr `lA§Ÿ¥§¨¥£¨©§¦¨¥§¥¥¨§¨

DA on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`̈©©§¨¨¨¥¨¨©§¥¤¨¥¤¡¨¨

:mipW `N`.da ïîàð ïéà ïðéëøôe:dinzAàlà ¤¨§©¦©§¦¨¥¤¡¨¨¦§¦¨¤¨
.éòa éàîi`O` ,dinzA ixY `Mi`C cr `xw ©¨¥§¨©§¦¨§¥¦§¦¨©©

:'eM DiPn `xw wFYWl i`dl `xw `z`øác øác ¨¨§¨§©¦§§¨¦¥¨¨¨¨
.ïBînîxaC zexr DA `vn iM zt`FpA aizM ¦¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤§©¨¨

(ck mixaC)micr ipW t"r zFpFnn ipicA aizkE §¨¦§¦§¦¥¨§¥¥¦

xaC mEwi(hi mW):éøèöéà.CiiENbl mEwi `l ¨¨¨¨¦§§¦Ÿ¨§¦¥

`l i`C ,xAcn aEzMd mipWaC cr i`dC Dilr£¥§©¥§¦§©¦©¨§©¥§¦Ÿ

on`p oi`e rnWn cg cr `pin` ded Dilr iNB©¦£¥£¨£¦¨¥©©§©§¥¤¡¨

dOl Kl `iWwcE .opirEnW`l `xw `z`w ,DÄ¨¨¨§¨§©§¦¨§©§¨¨¨¨

iEPw xg`W dhFq `pin` KYrC `wlq ,`xw il¦§¨©§¨©§¨£¦¨¨¤©©¦

DzF`A d`nhPW cirde cg` cr `A dxizqE§¦¨¨¥¤¨§¥¦¤¦§§¨§¨

milbx ixdW o`M Fpin`dl iE`xe ip`W dxizq§¦¨¨¥§¨§©£¦¨¤£¥©§©¦

:xaCl.zøîà úéöî éîe`pngx iNB `l i`C ©¨¨¦¨¦¨©§¨§¦Ÿ©¦©§¨¨

cr i`dC `pin` [dedC] `p`C md mipW cr lkC§¨¥§©¦¥©£¨©£¨£¦¨§©¥

aEzMd `A k"` xn`w DA on`p oi` DA oi ¥̀¨¥¤¡¨¨¨¨©¨©¨

:dilr lwdläNtúð àì àéäå áéúëcî àäå §¨¥¨¤¨§¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
.ììkî`ide xn`w ikide ,d`nhpC Kl `hiWtC ¦§¨¦§¦¨¨§¦§§¨§¥¦¨¨©§¦

`xwC `WixC idp ,DA oi` crE` dURzp `lŸ¦§¨¨©§¥¥¨§¦§¥¨¦§¨

DzF` Wi` akWe ,micr mipW i"r xninl `Mi ¦̀¨§¥©§©¦¥¦§¨©¦¨

`l `ide `N` ,DA on`p oi` cg` cre micrA§¥¦§¥¤¨¥¤¡¨¨¤¨§¦Ÿ

Yxn` `d ,DA on`p oi`` i`w ikid dURzp¦§¨¨¥¦¨¥©¥¤¡¨¨¨¨©§§

:zlrapA Dl iwfgn `lC.da`dC i`w d`nhA §Ÿ©§§¥¨§¦§¤¤¨§ª§¨¨¥§¨

opiWxce ,DA oi` cre d`nhp `ide ,wilq DPn¦¨¨¦§¦¦§§¨§¥¥¨§©§¦¨

:cg `N` ixY DA oi`.da`le on`p cg` cr ¥¨§¥¤¨©¨¥¤¨¤¡¨§Ÿ

:iEPwA.àôéãò äøéúñ:DA ixEng`lïkL §¦§¦¨£¦¨§©§¥¨¤¥
.dzøñBà:wtQn lrFAd lre lrAd lr.äàîèk ©§¨©©©©§©©¥¦¨¥§ª§¨

lrW aEzMd Ll ciBn oOwl opiWxccM zi`Ce©¨¦¦§©§¦¨§©¨©¦§©¨¤©

oiwcFA miOdW mWM wxtA ,dxEq` wtQdsC) ©¨¥£¨§¤¤§¥¤©©¦§¦©

(.gk:.dì íøb øwò ïkLDzxizq iEPTd i"ry ¤¥¦¨¨©¨©¦§¦¨¨

:DYxqF`.'éðúîmipWA iEPwC `"xl ipYwC ©§¨§¨¨¥§§¦¦§©¦

:Fnvr iR lr dxizqE.àðz éàä ék àìcipYwC §¦¨©¦©§§Ÿ¦©¨¨§¨¨¥

:Fnvr iR lr iEPwe mipWA dxizq `"xléøáãì §§¦¨¦§©¦§¦©¦©§§¦§¥
.óBñ øæòéìà 'ø éøáãì ïéà äãeäé 'øá é"øoOwlE §¨¥§¦§¥¡¦¤¤§©¨

:Dl Wxtn.eäéð éàî:xn`wC sFq xaCl oi` §¨¥¨©¦¥©¨¨§¨¨©

.éàp÷ øîàåDl iz`Pw xnF` dilr qrFMWM §¨©©©§¤¥¨¤¨¥¦¥¦¨

lM dxizq FOr dxYqPW micr `ianE ipFlRn¦§¦¥¦¥¦¤¦§§¨¦§¦¨¨

:FA dxdfp `l Dl `Pw `lC oeikC ,`EdWàä ¤§¥¨§Ÿ¦¥¨Ÿ¦§£¨¨
.óBñ Lé eðúðLîì:dinzA xfril` iAx ixacl §¦§¨¥¥§¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¦¨

.øzzñà àìc ïéðîæ àäådizi`x xnF`e §¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¥§¦¦¨

:dxYqPW.eðéúðLîì àéòaéî àìå:dinzAàkéà ¤¦§§¨§Ÿ¦¨§¨§¦§¨¥¦§¦¨¦¨
.øwòMW:qrM i"r `NW micrA ligzd xaàëä ¦¨¤§¨¦§¦§¥¦¤Ÿ©©¨¨

.øwò àkéì`Ede iz`Pw xnFl lwp qFrkIWkle ¥¨¦¨§¦§¤¦§¨¥©¦¥¦§

:dAxd zFxizq Dl `vni.Léðéà àîéì àìENt` ¦§¨¨§¦©§¥Ÿ¥¨¦¦£¦

:Dpial FpiA.àøzzñîe:eilr zxq`pe zxYqpe ¥§¥¨¦§©§¨§¦§¤¤§¤¡¤¤¨¨

.äàð÷l` `lA ipE`Pw md FnM qrM(al mixaC)iM ¦§¨©©§¥¦§¦§Ÿ¥§¨¦¦

xaB zng d`pw(e ilWn):.àn÷c éàî:miWp`d on zlcFA FGW eiWkr rxi` dn ,Epiptl WI dn.dì ép÷c éòãé àîìò élëå:DzF` oi`pFU opi`e xaCd oiNbn micrdWãáòéîì éúàc eäéàå ¦§¨£©¨¤¦§¥©§©¨©¥§¨¥¨¥©©§¨¤¤¤¦¨£¨¦§ª¥¨§¨¨§¥§©¦¨¤¨¥¦§©¦©¨¨§¥¨§¦¨§¦§¨¦§¤¡©
.dãäa äàð÷:DcWFgW lr EYhipwn FGW ¦§¨©£¥¤©§¦©©¤§¨
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ìëytpa dpri `l cg` cre iab aizkc cg`e .mipy o`k ixd cr xn`py mewn(dl xacna)

zepenn ipic cg` wxta dl iwen(.cl sc oixcdpq)lr znei `le micinlzd on dyixca

cg` cr it(fi mixac)zeknc oey`x wxta opiyxc(:e sc)d`ex cg` iwet`l zcgein zecrl
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d`ivn oi`e `vn ik xn`p mipy t"r dwyn 'eke

iax miiwn dn micr it lr `l` mewn lka

dexr icil `al libxn `edy xac xac xfril`

'ebe d`pw gex eilr xare aizk inlyexia cer

y`x zelw jezn `le wegy jezn dl `pwi `ly

xar dni` ly xac jezn `l` ze`b jezn `le

zxn` z` dn elld mixacd zngn dl `piwe

iepiw eiepiw devn xn`z m` aekirl e` devnl
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àeäL òãBé éðéà Léàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦¥¦¥©¤
íB÷î ìk áà äða äæ ãçà øîBì ãeîìz äî ãçà¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨¨¨
áeúkä Cì èBøôiL ãò íéðL ïàk éøä 'ãò' øîàpL¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
àéäå" .ãç àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ,ãçà¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨©§¦
ãò íe÷é àì áéúëc àîòè àlà äøeñà "äNtúð àìŸ¦§¨¨£¨¤¨©§¨¦§¦Ÿ¨¥
äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä ,Léàa ãçà¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨
,àøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàå ,àeä ãç©§¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨

éøèöéàïîàð ïéà 'da ïéà ãò' àðéîà Czòc à÷ìñ C ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò éòa éàî àlàå da ïîàð ïéà ,dä¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨§¥
àðàå ,ïBînî 'øác' 'øác' àéúàc dépéî àø÷ ÷BzLéì¦§§¨¦¥§¨§¨¨¨¨¨¦¨©£¨
éøèöéà ,äøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéî àðòãéC ¨©§¨¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨¦§§¦

éøäL øácì íéìâøc éðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¨©¦§©§©¦©¨¨¤£¥
úéöî éîe ãçà ãò da ïîéäúéì äøzñðå dì àpé÷¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥¤¨¦¨¦
àåäå áéúëcî àäå àéøLå da ïîàð ïéàc zøîà̈§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨§¨¦¦§¦§¦

éøèöéà ,äøeñàc ììkî äNtúð àìCzòc à÷ìñ C Ÿ¦§¨¨¦§¨©£¨¦§§¦¨§¨©§¨
àéä énð éøúáe éøz àkéàc ãò da ïîàð ïéà àðéîà£¦¨¥¤¡¨¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦
àîòè éàî :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø :ïì òîLî à÷ äNtúð àìc§Ÿ¦§¨¨¨©§©¨©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§©©£¨
àìå da ,øîBà øæòéìà éaøå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da ,'da' àø÷ øîà ,òLBäé éaøc§©¦§ª©¨©§¨¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§Ÿ
.äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc äàîeèì L÷zéà äøéúñ ,äøéúña àìå 'da' àîéàå .éepé÷a§¦§¥¨¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨
.da àðîçø èòéî àä ,äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc ,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨¨¦¥©£¨¨¨

éãò éepé÷ äaøcà .äàîeèk dzøñBà ïkL àôéãò äøéúñ àøazñî ,úéàø äîeøwéò ïkL ó ¨¨¦¨¦§©§¨§¦¨£¦¨¤¥©§¨§§¨©§©¨¦¨¦¤¥¦¨
éëä eléôà ,éðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàå ,àkéà éî éepé÷ äøéúñ åàì éà ,dì íøb̈©¨¦¨§¦¨¦¦¦¨§¦¨¦§¦¨©©¨¥£¦¨¦
éaøa éñBé éaø àéðúc àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .àéä äàîeèc àzìçúàc àôéãò äøéúñ§¦¨£¦¨§©§©§¨§§¨¦©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨©¦¦§©¦

p÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò àp÷î ,BzLàì à §¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦¥¤¨©¦©§
éàî .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä .íéðL ét ìò dì ä÷Lîe©§¤¨©¦§©¦¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©
,éepé÷a àìå 'da' àîéàå .äøéúña àìå da 'da' àø÷ øîà ,äãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§©¦§¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦
äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ .äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc äàîeèì L÷zéà éepé÷¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨§¦¨©¦¦§©§§¨
eáéLä .àúàc àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ,äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨§¨¨¥¦
.éàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc ,eäéð éàî ,óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©¦§¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
óñBé øa ÷çöé áø øîà ,øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîæ ,óBñ øácì Lé eðéúðLîì àä̈§¦§¨¥¥©¨¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©¨©©¦§¨©¥
éaøa éñBé éaø éøáãì óà .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì óà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦
éà àlà ,øwéò àkéì íúä øwéò àkéà eðéúðLîì äaøcà ,eðéúðLîì àéòaéî àìå ,äãeäé§¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨¨¨¥¨¦¨¤¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà øîzéà éëä øîzéà¦§©¨¦¦§©¨©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥©¦¦§©¦§¨
äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì àøeqî àðéðç éaø øîà .óBñ øácì ïéà eðéúðLîì óà©§¦§¨¥¥©¨¨¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
Bîöò ét ìò éepé÷ øîàc äãeäé éaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc éðBìt éãäa éøzqéz àìŸ¦©§¦©£¥§¦¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦§¨§¨©¦©¦©§
Léø øîà .íìBòìc àøeqéà déåléò dì øñà÷å d÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå àøzzñéîe¦§©§¨§¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨§¨¨©¨¦¨¥¦¨¦§¨¨©¥

l äî Lé÷ìBîöò ét ìò éepé÷ øáñ÷ àîìà ,íéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác ,éepé÷ ïBL ¨¦©§¦¨¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦©§¨¨¨©¦©¦©§
.dãäa äàð÷ ãáòéîì eúàå äìãa à÷c àn÷c éàî éøîàå dì ép÷c éòãé àì àîìò éleëå§¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨§¨§¦©§©¨§¨¨§¨§¨§¤¡©¦§¨©£¨
øáñ÷ àîìà ,dðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác ,øîà éiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨©§¨¨¨©
dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàc àeä eäéàå dì ép÷c éòãé àîìò éleëå íéãò íéðL ét ìò éepé÷¦©¦§©¦¥¦§¥¨§¨¨§¥§©¥¨§¦§¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
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ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(ipy meil)

ixd ,zeywdl yieLéàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnîoeyla - ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦
,cigiãçà àeäL òãBé éðéà,øîBì ãeîìz äî'ãçà'dn myl - ¥¦¥©¤¤¨©©§©¤¨

`l` ,'cg` cr' xn`páà äða äæay dfa epcnll d`a dxezd -ìk ¤¨¨¨¨
øîàpL íB÷î' dxeza'ãò`l` ,cg` cr eyexit oi`ïàk éøä ¨¤¤¡©¥£¥¨

íéðL,ãçà áeúkä Cì èBøôiL ãòyexita xn`p ok m` `l` - §©¦©¤¦§¨©¨¤¨
xg`n ,`xnbd zniiqn .'cg` cr'àðîçø øîàå¯ da úéì éøz §¨©©£¨¨§¥¥¨

dlrapy micr ipy oi`y epiid 'da oi` cre' ixdyãç àlàlr s`e , ¤¨©
" xn`p ok itäNtúð àì àåäå"ok dzyr `l` dqp`p `l m`y - §¦Ÿ¦§¨¨

,oevxnäøeñàxnel on`p cg` cry micnel o`kne ,dlral £¨
.dxzqpe dl `piw m` dzpify

,`ziixad lr `xnbd dywnàîòè àlà'da oi` cre'y dgkedd - ¤¨©§¨
n `id ,dlrapy cg` cr yi j` micr ipy oi`y epiidáéúëc"àì ¦§¦Ÿ

Léàa ãçà ãò íe÷é"ãç äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä , ¨¥¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨©
àeä.dlrapy cg` cr elit` oi`y miyxtn epiid ok ilel j` -

ixdy ,dyweàøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàåoi` m` - §¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨
i`ce `l` .dlra lr i`ceea zxq`p recn dlrapy cg` cr elit`
ok gikedl `ziixad dkxved recne ,cg` cr `l` micr ipy oi`y

,`xnbd zvxzn .weqtdnéøèöéàCcenll dkxved `ziixad - ¦§§¦
ok ilely ,weqtdn z`fàðéîà Czòc à÷ìñ' weqtdy'da ïéà ãò ¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨

- dlrapy cg` cr yi m`y cnll `ada ïîàð ïéàzxq`p dpi`e ¥¤¡¨¨
xnel weqtd `ay yxtl mileki epiid cvik ,`xnbd zl`ey .eit lr

cg` cryda ïîàð ïéà,dlrapy xnelàkéàc ãò éòa éàî àlàå ¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨
éøzok m` ,micr ipy jixv `l` -dépéî àø÷ ÷BzLéìepiide - §¥¦§§¨¦¥

meyn ,z`f mirceiàéúàcdeey dxifba micnlp zeixr ipic'øác' §¨§¨¨¨
àðòãé àðàå ,ïBînî 'øác'micr ipy jixvyìkà äåäc éãéî ¨¨¦¨©£¨¨©§¨¦¦©£¨©¨

äøBzaL úBiãòdexr ipica zecr lkl micr ipy mikixvy myk - ¥ª¤©¨
,`xnbd zvxzn .dxezaéøèöéàCeprinydl dxezd dkxved - ¦§§¦

y meyn ,df xacéðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñdpey dheq oic - ¨§¨©§¨£¦¨¨©¦
lkn ,on`p cg` cr oi` dexr ipic lkay s`y ,dexr ipic x`yn

dheq iabl mewnøácì íéìâøc,dlrap ok`y yeygl daiq yiy - §©§©¦©¨¨
äøzñðå dì àpé÷ éøäLy mixeaq epiid jkitle ,ãò da ïîéäúéì ¤£¥¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥

¯ ãçà`ziixad dkxved okl .dlrapy xnel on`p cg` cr didi ¤¨
,dywne `xnbd zxfeg .mipy epiid 'cr' mewn lkay weqtdn cenll

da ïîàð ïéàc zøîà úéöî éîeàéøLåz` yxtl ozip m`d - ¦¨¦¨§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨
,dlral zxzen `linne ,on`p epi` cg` cry xnel `ay weqtd

áéúëcî àäå" weqtd jyndaäNtúð àì àåäå"mixingny - §¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
,oevxa `l` qpe`a dlrap `ly meyn dilräøeñàc ììkîgken - ¦§¨©£¨

,`xnbd zvxzn .dxizdl `le dxqe`l `a weqtdyéøèöéàC- ¦§§¦
ok ilely ,micr ipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll

÷ìñàðéîà Czòc àcg` cry ,xen`k weqtd z` yxtlïîàð ïéà ¨§¨©§¨£¦¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò da.äNtúð àìc àéä énð éøúáeweqtd jynde - ¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦§Ÿ¦§¨¨

dpi` ,dlrapy micr ipy yiyk mby xnel `a 'dytzp `l `ide'
.cifna dziid dlirad m` `l` d`nhïì òîLî à÷`l' weqtdn ¨©§©¨

cry dxezd dycige ,mipy epiid 'cr' xn`py mewn lky ''ebe mewi
.dxqe`l on`p cg`

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîlr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqde iepiwdàø÷ øîà ,oi` cre"da`xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cry weqtdn

' `wecyda'on`p cg` cr d`nhpy cirdl -éepé÷a àìå' oke ,da' ¨§Ÿ§¦¨
äøéúña àìåx`yk micr ipy jixv dxizqde iepiwd lr `l` - §Ÿ¦§¦¨

,`xnbd zx`an .dxezay zeiecrøæòéìà éaøåiably xaeqd §©¦¡¦¤¤
,cg` cr liren dxizqdøîBà' wx miyxecyda'éepé÷a àìå. ¥¨§Ÿ§¦

,`xnbd zl`eyäøéúña àìå 'da' àîéàåmb micr ipy jixvpe §¥¨¨§Ÿ¦§¦¨
,daiyne .dxzqpy÷zéà äøéúñáéúëc äàîeèì L"äøzñðå §¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨

äàîèð àéäåmicnele ,d`nehl dxizq dkinqd dxezd - " §¦¦§¨¨

dxizq iabl jk ,cg` cr liren d`neh iably myky ywiddn
.cg` cr lirenixd ,`xnbd zl`ey,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨

áéúëc"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiax dcen iepiwa recne ," ¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨
.micr ipy jixvy xfril`,daiyneàðîçø èòéî àä'dawxy ,' ¨¦¥©£¨¨¨

ipy jixv iepiwd lry mihrnne ,cg` cr witqn dlrapy zecr lr
,`xnbd zl`ey .micrúéàø äîeeywed dxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨

ipy jixv iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl
.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óxingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `ly eadì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa
,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨

meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦
.d`nehd

ipta dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦

äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì íéîëçcr it lr mb iepiw aygp m` , £¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨
envr it lre cg`óBñ øácì ïéà.ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàîiax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨
,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwly ,xfril`

àø÷ øîà'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -àìå ¨©§¨¨¨§Ÿ
äøéúña,`xnbd zl`ey .àîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'- ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦

wa recne,`xnbd daiyn .cg` cr liren iepiL÷zéà éepé÷¦¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiably myke - " §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

zl`ey .cg` cr liren iepiw iabl mb ,cg` cr liren d`neh
,`xnbdáéúëc äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ"àéäå äøzñðå §¦¨©¦¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦
äàîèð,daiyne ."àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨

¯ àúàcea `eal dlekiy onf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¨¨
.d`neh icil

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàîxacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyne .seqéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
.on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l `piw

,`xnbd dywnóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr eywdy minkg
ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `le dxizqd lr on`py

øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîædy`d dxzqp `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©
lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad dilr qrkiy jezne

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgl did ef dhiyøîà̈©
çBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áøïð' ,óà'éaøa éñBé éaø éøáãì ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦

óBñ øácì ïéà äãeäéiax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e , §¨¥©¨¨
oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦

,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥
,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna

ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨
la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨

iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨
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המשך בעמוד טסט 



קעד
ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

,`xnbd zxne`éøáñ÷ àîìàiia`e yiwl yixøeñàclral ©§¨¨¨§¥§¨
úBàð÷ìzl`ey .qrke d`pw mxeb iepiwy exn` ixdy - ezy`l §©§
,`xnbdøîàc ïàîeyøzeîlralúBàð÷ìxnel jixve - ©§¨©¨§©§

ok m` ,qrke d`pw icil `ian epi` iepiw eixaclyì eäîéepé÷ ïBL. ©§¦
,`xnbd daiynì àlà éepé÷ ïéà ÷çöé øa ïîçð áø øîàïBL ¨©©©§¨©¦§¨¥¦¤¨§

äàøúä,ipelt mr ixzqz l` dl xne`e ezy`a dxzny -àeä ïëå ©§¨¨§¥
øîBàxn`py ,d`xzd oeyln iepiw epivn -"Böøàì 'ä àð÷éå ¥©§©¥§©§

enr lr lengie¯ ".ux`d z` ezigyi `ly miabga dxzdy
àéðz,øîBà øéàî éaø äéämc`LBãwäå øúqa äøéáò øáBò ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥£¥¨©¥¤§©¨

åéìò æéøëî àeä Ceøaxacd mqxtzneéeìâadvext dy` oebke , ¨©§¦¨¨§¨
dlra ala `ed jexa yecwd ozepe ,xzqa dlra zgz dpfny

.ielba xacd mqxtzn jk ici lre ,dl ze`pwløîàpL"åéìò øáòå ¤¤¡©§¨©¨¨
äàð÷ çeø,"ezy` z` `pweäøéáò ïéàåoeyld yxtzn oi` - ©¦§¨§¥£¥¨

'xare'ì àlàäæøëä ïBLdiyrn lr fixkdl mivex minyny - ¤¨§©§¨¨
oeyl `ed 'xare'y epivne .dl ze`pwl lrad ala mipzep okle

,dfxkdøîàpL"äðçîa ìB÷ eøéáòéå äLî åöéå"¯ici lr epiide ¤¤¡©©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
.lew zfxkdïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥

úeèL çeø Ba ñðëð,øîàpL"BzLà äèNú ék Léà Léàjkne ," ¦§©©§¤¤¡©¦¦¦¦§¤¦§
yáéúk äèNzwx ezy`l mc`d `pwny miyxec ,dhqz `le ¦§¤§¦

xeq`y xaeqy ezhiyl yiwl yixe ,zehy gex ea dqpkpy meyn
.ze`pwl

äøBz äðéîàä äî éðtî ìàòîLé éaø éác àðzläèBña ãçà ãò ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¡¦¨¨¥¤¨§¨
,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dlrapy xne`y -

meyn .dxezd lka enk micr ipy dkixvd `leøácì íéìâøLyi - ¤©§©¦©¨¨
,dlrap xne`y crl oin`dl qiqa epléøäLmicirn micr ipy ¤£¥

ydì àpé÷äøzñðåz`f calne ,àéäL dãéòî ãçà ãòåäàîè. ¦¥¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîàcg` cr oi`y `pzl oiipn ¨©¥©¨¨§©©¥

,lrad dl `piw ok m` `l` dlrapy xnel on`päáéúk ék àäå§¨¦§¦¨
äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñ øúa éepé÷dxeza weqtd ixd - ¦¨©§¦¨§§¨¦§¦¨

`ide' weqtd ixg` aezk ,'d`pw gex eilr xare' - iepiw lr xacny
on`py rnyne ,on`p cg` cry micnel epnny 'da oi` cre dxzqp

,`xnbd zvxzn .dligz lrad `piw `l m` mb cg` crddéì øîà̈©¥
'øáòå'øáò øáëeoeyla yxtzn 'd`pw gex eilr xare' weqtd - §¨©§¨¨©

,`xnbd zl`ey .d`pw gex eilr xar xaky ,xaräzòî àlà¤¨¥©¨
d z` m`d ,xar xaky oeyln `ed 'xare'y" weqtìk íëì øáòå§¨©¨¤¨

énð éëä "õeìçdyn ixde ,exar xaky xg`l mdilr deeivy yxtp ¨¨¦©¦
zyxtzn mewn lkay `xnbd daiyn .exary iptl mze` deeiv

,oiprd itl 'xare' dlind¯ íúäoae`x ipae cb ipa iabláéúëcî ¨¨¦¦§¦
jynda"eáLz øçàå 'ä éðôì õøàä äLaëðå`ed 'eaeyz'e - " §¦§§¨¨¨¤¦§¥§©©¨ª

,`adl oeylòîLîoeyl `ed 'xare' lirl azkpy dn mbyàaäìc. ©§©¦§©¨
àëä àlàdheq iabl -éáéúëãk Czòc à÷ìñ éà'yøáòå'`ed ¤¨¨¨¦¨§¨©§¨§¦§¦¥§¨©

weqtd yxtzne ,`adl oeylnäøéúñe äàîeè øúadxq`p xaky ¨©§¨§¦¨
dyw ok m` ,eilrél änì éepé÷dxq`p xak ixd ,ze`pwl el dnl - ¦¨¨¦

oeyla yxtzn weqtdy gken `l` .cg` crl epin`dy ici lr eilr
xaky ote`a `l` dzpify xnel on`p cg` cr oi`y ,xnelk ,xar

.lrad dl `piw
ìàòîLé éaø éác àðz,ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥

Ba äñðëðmexnnçeø,ze`pwløîàpL"äàð÷ çeø åéìò øáòå ¦§§¨©¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨
BzLà úà àð÷å,`xnbd zx`an ."çeø éàîz` d`ian gex dfi` - §¦¥¤¦§©©

.iepiw icil mc`däàîeè çeø éøîà ïðaødvexd ohyd ici lr - ©¨¨¨§¦©§¨
.daixn icil e`aie ezy`l `pwiy ,e`ihgdlçeø øîà éMà áø©©¦¨©©

äøäè,`xnbd zxne` .`pwn okle zevixtd z` `peyy - ¨¢¨
äøäè çeø øîàc ïàîk àøazñîe,iy` ax ixack xazqn - ¦§©§¨§©§¨©©¨¢¨

.dxdh gex ea dqpkpy l`rnyi iax iac `pz ixac z` yxity
meynàéðúc" xn`py dn ,`ziixaa epipy -BzLà úà àð÷å"oi` §©§¨§¦¥¤¦§

`l` ,da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr daegy dxezd zpeek

úeLø,dl `pwl el xzen -ìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøwleg §¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
eøîBà,äáBç.da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr`xnbd zx`an ¥¨

,`ziixadn di`xd z`àîìLa zøîà éàmeyn `pwn mc`y ¦¨§©§¦§¨¨
ea zqpkpyäøäè çeø,øétLe` ze`pwl aiig m`d ewlgpy oaen - ©¨¢¨©¦

,ecia zeyxzøîà éà àlàmeyn `pwn mc`yäàîeè çeø ¤¨¦¨§©§©§¨
xnel jiiy ike ,ea dqpkpyçeø Léðéàì éìeiòì äáBçå úeLø§§¨§©¥§¦¦©

déLôða äàîeèenvrl mc`d qipkiy daeg e` zeyx ly oeyl - §¨§©§¥
ici lr `pwny gken `l` .jkl mexbl xeq`y i`ce ixd ,d`neh gex

.dxdh gex ea qpkpy
àôeb.`ziixad ixac mvrl `xnbd zxfeg ,"BzLà úà àp÷å" ¨§¦¥¤¦§

úeLømr dxiar icil `eazy yyeg m` ezy`l ze`pwl xzen - §
ipeltìàòîLé éaø éøác ,.¯ äáBç øîBà àáé÷ò éaøålrad aiig ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨

iax ewlgp xaca `veiky `xnbd zxne` .da cyeg m` dl ze`pwl
,ezny eiaexwn cg`l `nhiny odk iabl `aiwr iaxe l`rnyi

'ebe dlezad ezeg`le" weqta aezky,"ànhé dìdxezd zpeek oi` ¨¦©¨
`l` ,eiaexwl `nhidl eilr daegyúeLø`nhidl el xzen - §

,mdlìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøåe wlegäáBç øîBàdeevn - ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨
weqta aezky ,iprpk car iabl ewlgp oke .mdl `nhidl eilr

"eãáòz íäa íìòì,mlerl mcaryl daegy dxezd zpeek oi` ," §Ÿ¨¨¤©£Ÿ
`l`úeLø,mlerl mcaryl xzen -ìàòîLé éaø éøác.éaø §¦§¥©¦¦§¨¥©¦

¯ äáBç øîBà àáé÷ò`le mlerl iprpk car caryl dyr zeevn £¦¨¥¨
.zewelgnd zyely z` `xnbd x`az oldle .exxgyl

,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîà,dì éøîàåmixne` yie - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok dywdyàáøì àiLøLî áø,àîéìy xn`p m`d -ìàòîLé éaø ©§©§¦¨§¨¨¥¨©¦¦§¨¥

éâéìt éëä dlek äøBzä ìëa àáé÷ò éaøålk iabl miwleg - §©¦£¦¨§¨©¨¨¨¦§¦¥
,dxezay dyr zeevnäáBç øîà øîe úeLø øîà øîciaxly - §©¨©§©¨©¨

`idy dyr zeevn oi` eixacle ,mzeyrl ecia zeyxd l`rnyi
.daeg edf `aiwr iaxle ,daeg,`xnbd daiyndéì øîàiia`àëä ¨©¥¨¨

éâéìt éàø÷al`rnyi iax wleg el` miweqt dylya `wec - ¦§¨¥§¦¥
lka j` ,miweqtdn gken jky xaeqy iptn ,zeyx mdy xaeqe
z` `xnbd zx`ne .daeg mdy dcen dxezay dyr zeevn

" ,dpey`xd mzwelgnBzLà úà àð÷å"ìàòîLé éaø éøác úeLø, §¦¥¤¦§§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaø,`xnbd zl`ey .éaøc àîòè éàî ©¦£¦¨¥¨©©£¨§©¦

ìàòîLéyxec o`k eli`e mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkay ¦§¨¥
,daiyne .zeyx `l` df oi`yàpz éàä ék dì øáñiax xaeq - ¨©¨¦©©¨

,oldly `pzk l`rnyiétìk øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©¥
xg`n -äøBz äøîàL"éçà úà àðNú àìEááìa E"xeq`e ¤¨§¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤

,d`py icil `eal envrl mexblìBëémby xnel mileki epiid -ïBâk ¨§
Bæick dl ze`pwl xeq` didi ,xg` mr zcgizn ezy` z` d`exy -

.eze` `pyz `lyøîBì ãeîìz"úà àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå ©§©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤
BzLà'`pyz `l' lr xaer epi`e ze`pwl el xzen - ".xaeq jkle ¦§

dkxvedy `l` ,ze`pwl aiigy weqtdn cenll oi`y l`rnyi iax
la` ,'`pyz `l' lr dfa xaer epi`e ze`pwl xzeny aezkl dxezd
,`xnbd zl`ey .mniiwl daegy i`ce dxezay dyr zeevn x`ya

àáé÷ò éaøåcenll weqtd z` jixv ixd ,ze`pwl deevny el oiipn §©¦£¦¨
,daiyne .ze`pwl xzenyáéúk àðéøçà éepé÷dxezd dxfg - ¦©£¦¨§¦

dltky jkne ,"d`nhp `l `ide ezy` z` `pwe" ztqep mrt dazke
,`xnbd zl`ey .daeg `l` zeyx ef oi`y micnel ,dxezdéaøå§©¦

ìàòîLézelitkdn cenll oi` ,daiyne ,zelitkdn cnli dn ¦§¨¥
`l` ,`pwl eilr daegyázëéîì éòác éãéiàdkxvedy oeik - ©§¥§¨¥§¦§©

aezkl dxezdàéäå' 'äàîèð àåäå''äàîèð àìmby epcnll - §¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
,wtqn eilr dxeq` `l e` dlrap m` reci oi` m`énð áéúkdxfg - §¦©¦

aey dazke'd`pw gex eilr xar e`.'BzLà úà àð÷ådxezd jxce §¦¥¤¦§
ok letklìàòîLé éaø éác àðúãëì,ìk ìàòîLé éaø éác àðúc §¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,aeyøác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨
¯ da LcçúpLxefgl dxezd jxcy iptn ,ef zelitkn miyxec `l ¤¦§©¥¨

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

המשך בעמוד מח 

oifge` mipy` cenr b sc oey`x wxtdheq
.úBàp÷ì øeñàc éøáñ÷ àîìàc"nlE :xEq` `nl` `Ed d`pw zlhd oFWl ixn`C oeiM ©§¨¨¨§¥§¨§©¥¨§¨§¥¨£¨©¦§¨©§¨¨

:iEPw oFWl i`n zF`Pwl xYn.Böøàì 'ä àp÷éåcFr EzigWi `NW mfbe liqge wliA dxzd ª¨§©©§¦©§©¥§©§¦§¨§¤¤§¨¦§¨¨¤Ÿ©§¦

iWp` El`WIe FnM ,Fvx` lr Fvx`l .lirl dWxR irYWn i`aFB gENWaC ,Fvx` z ¤̀©§¦§¦©©¦§¨¦¨¨¨§¥§©§©©§§©¦§£©§¥

FYW`l mFwOd(ek ziW`xA)lrAl oEaixY mY`d FYW` lr(e mihtFW):.äøáò øáBò íãàoFbM ©¨§¦§§¥¦©¦§¨©¤§¦©©©§¦¨¨¥£¥¨§

:xzQA zxaFr dvExR dX`æéøëî ä"awäå ¦¨§¨¤¤©¥¤§©¨¨©§¦
.éeìâaxaCde Dl zF`Pwl DlrA alA ozFPW §¨¤¥§¥©£¨§©¨§©¨¨

:opiqxB dxar oi`e :iElbA mqxRznì.äæøëä ïBL ¦§©§¥§¨§¥£¥¨©§¦¨§©§¨¨
:lFw xiardl oEMzn d"ATd.øácì íéìâø ©¨¨¦§©¥§©£¦©§©¦©¨¨

:z`nhPWäøéúñ øúa éep÷ áéúk ék àäå ¤¦§¥§¨¦§¦¦¨©§¦¨
.äàîèådxYqpe ,aizM cg` cr DA onidY`C §ª§¨§¦§¥¨¨¥¤¨§¦§¦§§¨

xare Dil Kinqe ,'Fbe DA oi` cre d`nhp `ide§¦¦§¨¨§¥¥¨§§¨¦¥§¨©

onidn cg` cr iOp iEPw `lA `nl` ,'Fbe eilr̈¨§©§¨§Ÿ¦©¥¥¤¨§¥¨

:d`nhA.õeìç ìk íëì øáòåipaaE cB ipaA §ª§¨§¨©¨¤¨¨¦§¥¨¦§¥

mr xFarl mzF` dEvn dWn didW ,aizM oaE`x§¥§¦¤¨¨Ÿ¤§©¤¨©£¦

:oCxId z` rWFdi.eáeLz:`Ed `AdlC gikFn §ª©¤©©§¥¨¦©¦§©¨

.çeø Ba äñðëðdxdh gEx Wxtn oOwlE ,mFxOn ¦§§¨©¦¨§©¨§¨¥©¨¢¨

hipwdl F`ihgdl `Ad ohU i"r d`nh gEx F`©ª§¨¨¨©¨§©§¦§©§¦

:FYW` z`.ïðaø:d`nh gEx ixn` iW` ax iaC ¤¦§©¨¨§¥©¨¥¨§¦©ª§¨

.äøäè çeø:zEvixRd z` `pFVWàøazñîe ©¨¢¨¤¥¤©§¦¦§©§¨
.ã"îk:`id dxdh l`rnWi iAx xn`wC gExC §§©§¨¨©©¦¦§¨¥¨¢¨¦

.àéðúc`YbElR .zEWx l`rnWi iAx xn`wC §©§¨§¨¨©©¦¦§¨¥§§§¨

:Ediinrh Wxtn oOwl `aiwr 'xe l`rnWi 'xC§¦§¨¥§£¦¨§©¨§¨¥©§©§

.øétL:daFg i` zEWx i`.äáBç øîBà àáé÷ò 'ø ©¦¦§¦¨£¦¨¥¨
:FCar xxgWl xEq`W.äøBzä ìëadUr lkA ¤¨§©§¥©§§¨©¨§¨£¥

iAxl dUr zevn Ll oi` k"` ,dxFYAW¤©¨¥§¦§©£¥§©¦

:daFg l`rnWi.àéðúcxcd `N` ,opiqxB `l ¦§¨¥¨§©§¨Ÿ©§¦¨¤¨£©

:DWtp iR`A `cg lM iWFxtl EdiizNnl hiwpe§¨¦§¦§©§§¨¥¨£¨§©¥©§¨

.étìk`iadl xEq`W dxFY dxn`W ixg` FnM §©¥§©£¥¤¨§¨¨¤¨§¨¦

:xbze d`pU icil Fnvr.ïk äæ óà ìBëéd`xIW ©§¦¥¦§¨§¨¨¨©¤¥¤¦§¤
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xnel jiiy ike ,ea dqpkpyçeø Léðéàì éìeiòì äáBçå úeLø§§¨§©¥§¦¦©

déLôða äàîeèenvrl mc`d qipkiy daeg e` zeyx ly oeyl - §¨§©§¥
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.dxdh gex ea qpkpy
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úeLømr dxiar icil `eazy yyeg m` ezy`l ze`pwl xzen - §
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`l` ,eiaexwl `nhidl eilr daegyúeLø`nhidl el xzen - §
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.éeìâaxaCde Dl zF`Pwl DlrA alA ozFPW §¨¤¥§¥©£¨§©¨§©¨¨
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:DWtp iR`A `cg lM iWFxtl EdiizNnl hiwpe§¨¦§¦§©§§¨¥¨£¨§©¥©§¨

.étìk`iadl xEq`W dxFY dxn`W ixg` FnM §©¥§©£¥¤¨§¨¨¤¨§¨¦

:xbze d`pU icil Fnvr.ïk äæ óà ìBëéd`xIW ©§¦¥¦§¨§¨¨¨©¤¥¤¦§¤

mr zxYqp zicEdi zC lr zxaFr FYW` z ¤̀¦§¤¤©¨§¦¦§¤¤¦

:cbpM oFWl iRlM .Dl `Pwi `l dipkWãeîìz §¥¤¨Ÿ§©¥¨§©¥¨§¤¤©§
.àp÷å øîBìmEXnE ,FciA zEWxd `Pwl dvx m` ©§¦¥¦¨¨§©¥¨§§¨¦

,`Ed xEq`C `pin` ded `xw aizM `l i`C§¦Ÿ§¦§¨£¨£¦¨§¨

zevn lkA la` zEWx `kd l`rnWi x"`C§¦§¨¥¨¨§£¨§¨¦§©
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ENt` ,d`nhp `l F` d`nhp `ide FYW` z ¤̀¦§§¦¦§§¨Ÿ¦§¨¨£¦
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éáøzekn zkqn idlya xn`c `d edl zil ike iaxl dniz .zeyx xne` l`rnyisc)

(:bkxva zeyx xn`c l`rnyi iaxl ike ipiqn dynl exn`p zevn b"ie ze`n yy

'x dil ciar `xwn l`rnyi 'x witnc zevn x`yac d`xpe edl ith `aiwr 'xl e` edl

oi`e daeg xn` xfril` 'xc 'ixn` inlyexia izixg` dyxcl dil yixce `zknq` `aiwr

oi` caric `pwnd lirl opixn` `d zeywdl

`wec ocic `pzc ze`pwl xeq` xaqw `nl`

'x la` ikd dil `xiaq `pyil jd ik ipzc

'ta 'ixn` inp ikde ikd dil `xiaq `l xfril`

oiyeciwc `nw(.`k sc)'x eig` xknn z` l`be

gleyd wxtae daeg xne` xfril`(:gl sc oihib)

daeg ecearz mda mlerl opixn` [xn`] inpoi`e

zeknc a"tn inp zeywdl(.ai sc)`aiwr 'x xn`c

`kde gvxi aizk in zeyx mcd l`eb gvxe

ixz aizkc meyn `kd ip`yc daeg `pwe opixn`

xn` ryedi iaxc inlyexin `iyw la` oiiepiw

ziak ryedi 'xc `iz` `nrh yxtne zeyx mzd

eliyaz dgicwd 'it` mixne` llid ziac llid

dvx `pwi `pwl dvx zeyx xn` `ed ok metl

zian ith mzd lwin `aiwr 'x `de yxbi yxbl

dpnid d`p zxg` `vn elit` mzd xn`e llid

inlyexia mzde daeg xn` ikd 'it`e dyxbn

daeg xn`e ryedi 'xc dilr xfril` iax bilt

i`ny ziac i`ny ziak xfril` 'xc `iz` xn`e

`vn k"` `l` ezy` z` mc` yxbi `l mixne`

dyxbl mixerk mixac da `vn xac zexr da

leki epi` dniiwl dexr da `vn `ly leki epi`

xn` `ed ok metl mixerk mixac da `vny

`l` il oi` i`ny zia meyn `ipz `de daeg

dy`xc meyn z`veid oipn dexr meyn z`veid

[oipn] zevelg dizerexfe oinxetn diccve rext

zniiw `pz iax xn` xac zexr da `vn ik l"z

itl dnize micra `ly o`ke micra o`k

dil ded oiyexiba iepiw `ilzc oeik inlyexid

xcqk xifp dheq xzae oihib xza dheq ipzinl

:zeaezk mixcp xzae mixcp xifp xzae zeiyxt

àìdniz .ycgzpy xac liaya `l` zipyp

i`n` `kd ik yxcnl `ki`c `kid iaxl

`zlin xnege lw iab xn`ck dl opiyxc `l

elit`e `xw dl azke gxh xnege lwn `iz`c

lk wxta oke opiyxc yxcnl `ki`c `kid ikd

dry(:ck sc migqt)`l yxcnl `ki`c `kid lk

:ixizi e`la dil opinwen

äìopixn`ck devna wqerl n"pe .devn `nhi

dngln geyn wxt seqa(.cn sc onwl)

ze`nhl dvxi `l m` egxk lra eze`nhle

mei leah wxta 'ixn`ck(.w migaf)sqeia dyrn
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éëä ,déì éòaéî äøéúña àìå 'da' ,éepé÷a àìå 'da' ,à÷ôð 'da'î ,à÷ôð 'øác úåøò dä¤§©¨¨©§¨¦¨©§¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥¨¦

ãçà ãò ïîéäî àìc äøéúñ àìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå ,äøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz ,øîà÷ énð©¦¨¨©©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥¨¥¤¨
ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò' ïläì øîàðå 'øác úåøò da àöî ék' ïàk øîàð ,ïìðîøeîàä 'øác' äî 'øác íe÷é íéãò äL §¨¨¤¡©¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨©¨¨¨¨

.äàîeè úeãò Bæ ,äðBøçà úeãò .äøéúñ úeãò Bæ ,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éà ,ïðaø eðz .íéðL íéãò ïàk óà íéðL íéãò ïläì§©¨¥¦§©¦©¨¥¦§©¦¨©¨¨¦¦¥¨¦¨¥§¦¨¥©£¨¥§¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                 רש"י

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
à÷ôð àø÷c àôéqîcnlp -weqtd jyndnmda mlerl' ly ¦¥¨¦§¨©§¨

" aezky ,'ecearzBa äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
"Cøôazl`ey .ixkp cara enk ixar cara carzydl oi`y ixd - §¨¤
`xnbd,ok m`ìàòîLé éaøåmlerl'n z`f cenll jxved recn - §©¦¦§¨¥

zceara ixar car ciardl xeqi`d ok` ,daiyne .'ecearz mda
iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt
daegy epcnll `a `l 'ecearz mda mlerl' weqtdy l`rnyi

y `l` ,iprpk cara carzydláéúëc éãéià'íëéçàáe'énð áéúk ©§¥¦§¦©£¥¤§¦©¦
'íäa'ipa mkig`ae' ixar cara oicd z` dxezd dazky xg`n - ¨¤

z` mb dazke dxfg ,jxt zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi
ciardl xzen eze`y - 'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd

.jxt zcearìàòîLé éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì, §¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦¦§¨¥
úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨

da LcçúpL.lirl x`azdy itke - ¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨

àîNîeNì àéø÷ ékz` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨
.meyneydàúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåmxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨

ziad zaxgdlàîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .éãéàå éãéà ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦
àúzéàae` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd - §¦§¨

ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny meyn ,zqrek
,eilr zxney dpi`eda ïì úéì àøáâa ìáàlrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨

.ziad zaxgdl minxeb mpi`íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤
ìàøNé eàèçLzeixr ixeqi`aãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨

ãçàåenk ,mziaa dy`e yi` lk mr -øîàpL"éäìà 'ä ékE §¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤
ðçî áø÷a CìäúîE"¯.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra ¦§©¥§¤¤©£¤¥¨¤¨§

øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð"áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå ¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨
éøçàîE.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixra mi`heg m` - " ¥©£¤

äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨
äfä íìBòa úçàdeevn dze` ,åéðôì úëìBäå Bzîc÷îdnicwn - ©©¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨

ribnyk eilr dfixkneàaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E." ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤
,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëådxiardBzôtìîzkxkp - §¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤§©©§

eaiaqïécä íBéì åéðôì úëìBäåenk ,xary eilr cirdløîàpL §¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©
"eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìédidz dxiardy - " ¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewn `edy mepidbl enr jlze ea dkexkøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
xary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk ,øîàpLxy`k sqei lv` §¨§¤¤¤¤¡©

" ,dxiar dzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy`äéìà òîL àìå§Ÿ¨©¥¤¨
ìdîò úBéäì dìöà ákLdvx `ly ,miyxece ,"ìdìöà ákL- ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨

dnräfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäìdxiard mr - ¨¨©¤¦§¦¨
àaä íìBòì. ¨¨©¨

dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd
z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd
íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦

ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨
,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpyïéàL¤¥

¯ íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ©§¨¦¨
mewn lkne ,dxyk `vnize dheqúîéi÷úî dðéàzecrdúBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨

¯ íéðMî.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`y ¦§©¦
¯ äðBøçàä úeãò,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLlr ¥¨©£¨¤©§¨¦¨

,dlraíéi÷úz àlL ïéc BðéàzecrdíéðMî úBçôa.ok oicd oi` ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦
y meynøîBì ãeîìzdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯miyxece ©§©§¥¥¨

j` ,dzpify micr ipy oi`yda LiL ìkdpc .on`p cg` cr elit` ¨¤¥¨
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קעז

oifge` mipya cenr b sc oey`x wxtdheq
.ïk íà:`WxC Kdl `N` `z` daFgl e`lCìå dì àðîçø áBzëì.÷BzLWtpl rnWnC ¦¥§¨§¨¨¨¤¨§©§¨¨¦§©§¨¨¨§¦§§©§©§¤¤

`le mlW DtEbl xnFlM ,Dl dlEzAd FzFg`le 'Fbe Fx`Wl m` iM eiOrA `OHi `lŸ¦©¨§©¨¦¦¦§¥§§©£©§¨¨§©§¨¨¥§Ÿ

:dixai`l.äîLð ìk äiçú àìiprpMde ixFn`de iWBxBde iYgd ,aizM zFO` draWA §¥¨¤¨Ÿ§©¤¨§¨¨§¦§¨ª§¦©¦¦§©¦§¨¦§¨¡¦§©§©£¦

:iqEaide iEgde ifixRde.úBnàä ïî ãçà éøLéîì:zFO` miraW x`Xn.úéðòðkä ìò àaL §©§¦¦§©¦¦§©§¦§¦§¥¤¨¦¨ª¦§¨¦§¦ª¤¨©©§©£¦
:orpM mW lr E`xwp zFO` 'f lM.ïa ãéìBäå ¨ª¦§§©¥§©©§¦¥

:carl Ll FzFigdl xYnE a`d xg` KldC§¨©©©¨¨ª¨§©£§§¤¤

.àéðúc:`xw `z` ikdlC.ãáòa:z"iaA 'iqxB §©§¨¦§¨¥¨¨§¨§¤¤©§¦§¥

.'Bâå íéáLBzä éðaî íâåz`n aizM DiPn lirl §©¦§¥©¨¦§§¥¦¥§¦¥¥

,dn`e car EpwY mdn mkizFaiaq xW` miFBd©¦£¤§¦¥¤¥¤¦§¤¤§¨¨

draWC mkvx` ipAn `le mkvx` zFaiaq xW £̀¤§¦©§§¤§Ÿ¦§¥©§§¤§¦§¨

`AW Epiid aWFY lM ,miaWFYd ipAn mbe .zFO ª̀§©¦§¥©¨¦¨¨©§¤¨

xYOW `xw xn`we ,o`M aXiizpe xg` mFwOn¦¨©¥§¦§©¥¨§¨¨©§¨¤ª¨

:Lvx` zFpAn mdl Eidi xW` mdipAn zFpwlïî ¦§¦§¥¤£¤¦§¨¤¦§©§§¦
.íëöøàa íéãìBpämde mkvx`A miclFPd mipA ©¨¦§©§§¤¨¦©¨¦§©§§¤§¥

mkvx`A E`UPW mixg` EpiidC ,miaWFYd ipA§¥©¨¦§©§£¥¦¤¨§§©§§¤

:zFpwl i`Xx dY` miWpíéøbä ïî àìå ¨¦©¨©©¦§§Ÿ¦©¨¦
.íëöøàamkvx` ipal miclFPd mipAd on `le §©§§¤§Ÿ¦©¨¦©¨¦¦§¥©§§¤

mE`iade zFO` x`W zFpAn xg` mFwnA§¨©¥¦§§¨ª¤¡¦

:mW xEbl mdipal.íëéçàa àìå:car zcFar ¦§¥¤¨¨§Ÿ©£¥¤£©¤¤

aizM mkig`aE aizkC icI` l`rnWi iAxe b"d©§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦©£¦¤§¦

:'eM `ipzcM mdA iOp.àéø÷lW zrlFY ©¥¨¤¦§©§¨©§¨©©¤

z` zaxgn zEpGd KM ,oYlkF`d oinUnEU§ª¦¨©§¨¨©§©£¤¤¤

:ziAd.àô÷ez:qrM.éãéàå éãéà`zEpfE `twFY ©©¦§¨©©¦¥§¦¥§¨§¨

:ziAd z` zaxgnC opixn`C.àúzàa §©§¦¨§©§¤¤¤©©¦§¦§¨
dX`dW itl ,zipqrM F` dPfn dX`dWM§¤¨¦¨§©¨©§¨¦§¦¤¨¦¨

`le DYk`ln dUFr Dpi`e dipEpfA zwQrzn¦§©¤¤¦§¤¨§¥¨¨§©§¨§Ÿ

:mit`pnl DlrA lW z` zxwtnE DziA zxOWn§©¤¤¥¨©§¤¤¤¤©£¨¦§¨£¦

.ìàøNé eàèçL íã÷:zFixrA.ãçàå ãçà ìk íò Ÿ¤¤¨§¦§¨¥©£¨¦¨¤¨§¤¨
:FziaA.íäî ä÷lzñðlFki Fpi`C mzial `aNn §¥¦§©§¨¥¤¦¨Ÿ§¥¨§¥¨

:FziaAW zFxiarA zF`xl.Bzîc÷îFzzin iptl ¦§©£¥¤§¥§©©§¦§¥¦¨

:eiptl zfxkn.Bzôtìî:FYkxFM.íúä ïðz'tA ©§¤¤§¨¨§©©§©§§©¨¨§

`PTW in(.`l oOwl)cg` cr xn` ipYwC i`O` ¦¤¦¥§©¨©©§¨¨¥¨©¥¤¨

:dzFW dzid `l d`nhPW dizi`x.ïéca äéäL §¦¦¨¤¦§§¨Ÿ¨§¨¨¤¨¨©¦
:`xw aizkC e`l i` Fpin`dl `NW.äðBLàøä ¤Ÿ§©£¦¦¨¦§¦§¨¨¦¨

:dxizq.íìBò øeqà dzøñBà ïéàdYWY m`W §¦¨¥©§¨¦¨¤¦¦§¤

:dnExzle Dlral zxYn dxFdh `vOzeïéà §¦¨¥§¨ª¤¤§©£¨§¦§¨¥
.íéðMî úBçôa úîi÷úîxaC xnbinl opiracM ¦§©¤¤§¨¦§©¦¦§¨¦¨§¦§©¨¨

:oFnOn xaC.äðBøçàäxg` `idW d`nh ¨¨¦¨¨©£¨ª§¨¤¦©©

:dxizQd.da LiL ìkon`p DA WIW zEcr lM ©§¦¨¨¤¥¨¨¥¤¥¨¤¡¨

`we ,cg `N` ixY DA oi` cre lirl opiWxccM¦§©§¦¨§¥§¥¥¨§¥¤¨©§¨

`ide wilq DPn `dC i`w d`nH`e dxEq` xn`̈©£¨§©ª§¨¨¦§¨¦¨§¦§¦

:DA oi` cre d`nhp.øîçå ì÷crA miIwzYW ¦§§¨§¥¥¨©¨Ÿ¤¤¦§©¥§¥

:cg`.øîBì ãeîìzDA `vn iM zlwlwn dX`A ¤¨©§©§¦¨§©§¤¤¦¨¨¨

aYknl il dOl opikxtE :'eM oNdlE xaC zexr¤§©¨¨§©¨©§¦¨¨¨¦§¦§¨

:deW dxfbA Dtlinléòaéî 'åk éep÷a àìå da §¥§¨¦§¥¨¨¨¨§Ÿ§¦¦¨¥
.déì'ixnB `le `Ed `hErin DA aizkC oeikC ¥§¥¨¦§¦¨¦¨§Ÿ©§¦
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éáøåoipin dyly wxta xn`c `cqg axl dniz .dl aezkl k"` `aiwr(:bn sc xifp)eia`l

i`n mixai`l dl jixhvi` `l dicicl mixai`l `edy onfa `le mly `edy onfa

azk `nhi azkc icii`e `aiwr iaxck daegl yixc ded xnel yie `nhi dla yixc ied

:dl

éøùîìol `wtp `kdn .zene`d lkn cg`

oiprl] xkfd xg` jld zene`ac

:[oiqgei

áéúëiax iac `pzckl [mda] (mkig`ae) inp

opiyxcc jixhv` `d z"`e .l`rnyi

jyp edfi` wxta(:br sc n"a)ezi`x m` oipn

ea carzydl i`yx dz`y dxeyk `ly bdep

minkg qpwe `ed `nlra `zknq` l"ie 'eke

:oxqiil ick `ed

äî.mler xeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

zecrl dn jxtnl ivn dedc dniz

dl `piw ixdy xacl milbx oky dpexg`d

:dxzqpe

ì"ú`edc oeik dniz .da yiy lk da oi` cre

'` cr iz` `zyde dxzqpe dl `piw

dil yigkn `le wizy lra `nzqn d`nehc

elit` on`p cg` crc `xw jixv i`n k"`

`peeb i`d ika dxizqe iepw `la `nlra d`neh

xne`d wxta `zi`ck onidn did(.eq sc oiyecw)

xn`c `axl gpiz 'eke cg` cra dzpif ezy`

onidn xn`c iia`l `l` dexray xac ded mzd

xninl ol zi` k"r `l` xninl `ki` i`n

yigknc `kid `l` `xw jixhvi` `l iia`lc

:dl `piwc b"r`
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àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ
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éøèöéà 'äîLð ìk äéçúîì énð Cíäa íìòì' ázëé §©¤¨§¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤
úéðòðkä ìò àaL úBneàä ìkî ãçà éøLéîì 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©©§©£¦
ïépî àéðúc ,BúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa äpnî ãéìBäå§¦¦¤¨¥¤©¨©©¦§§©§¨¦©¦
äpnî ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä ïî ãçàì§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦¦¤¨
íâå' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©§©
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äpnî ãéìBäå úBneàä ïî úçà ìò àaL éðòðkä©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨
øLà' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©£¤
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'íäa' ,ìàòîLé éaøå .äáBçì ,él änì 'eãáòz íää¤©£Ÿ¨¨¦§¨§©¦¦§¨¥¨¤
àø÷c àôéqî íëéçàa ,àáé÷ò éaøå .íëéçàa àìå§Ÿ§©¥¤§©¦£¦¨§©¥¤¦¥¨¦§¨
Ba äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe' à÷ôð©§¨§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
áéúk 'íëéçàáe' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .'Cøôa§¨¤§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦§©¥¤§¦
éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëì 'íäa' énð©¦¨¤§¦§©¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦
øîà .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨¨©
àéø÷ ék àúéáa àt÷ez ,àcñç áø øîàå .àîNîeNì àéø÷ ék àúéáa àúeðæ ,àcñç áø©¦§¨§¨§¥¨¦©§¨§§§¨§¨©©¦§¨§¨§¥¨¦©§¨
íãB÷ äléçza ,àcñç áø øîàå .da ïì úéì àøáâa ìáà àúzéàa éãéàå éãéà .àîNîeNì§§§¨¦¦§¦¦§¦§¨£¨§©§¨¥¨¨§¨©©¦§¨¦§¦¨¤
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Bzîc÷î äfä íìBòa úçà äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨©©¨¨©¤§©©§
éðôì Cìäå' øîàpL ,àaä íìBòì åéðôì úëìBäå,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëå 'E÷ãö E §¤¤§¨¨¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤

éaø .'eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìé' øîàpL ,ïécä íBéì åéðôì úëìBäå Bzôtìî§©©§§¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥©¦
øîàpL áìëk Ba äøeL÷ ,øîBà øæòéìàì äéìà òîL àìå'ì' ,'dîò úBéäì dìöà ákLákL ¡¦¤¤¥§¨§¤¤¤¤¡©§Ÿ¨©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©
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ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
à÷ôð àø÷c àôéqîcnlp -weqtd jyndnmda mlerl' ly ¦¥¨¦§¨©§¨

" aezky ,'ecearzBa äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
"Cøôazl`ey .ixkp cara enk ixar cara carzydl oi`y ixd - §¨¤
`xnbd,ok m`ìàòîLé éaøåmlerl'n z`f cenll jxved recn - §©¦¦§¨¥

zceara ixar car ciardl xeqi`d ok` ,daiyne .'ecearz mda
iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt
daegy epcnll `a `l 'ecearz mda mlerl' weqtdy l`rnyi

y `l` ,iprpk cara carzydláéúëc éãéià'íëéçàáe'énð áéúk ©§¥¦§¦©£¥¤§¦©¦
'íäa'ipa mkig`ae' ixar cara oicd z` dxezd dazky xg`n - ¨¤

z` mb dazke dxfg ,jxt zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi
ciardl xzen eze`y - 'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd

.jxt zcearìàòîLé éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì, §¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦¦§¨¥
úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨

da LcçúpL.lirl x`azdy itke - ¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨

àîNîeNì àéø÷ ékz` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨
.meyneydàúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåmxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨

ziad zaxgdlàîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .éãéàå éãéà ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦
àúzéàae` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd - §¦§¨

ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny meyn ,zqrek
,eilr zxney dpi`eda ïì úéì àøáâa ìáàlrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨

.ziad zaxgdl minxeb mpi`íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤
ìàøNé eàèçLzeixr ixeqi`aãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨

ãçàåenk ,mziaa dy`e yi` lk mr -øîàpL"éäìà 'ä ékE §¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤
ðçî áø÷a CìäúîE"¯.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra ¦§©¥§¤¤©£¤¥¨¤¨§

øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð"áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå ¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨
éøçàîE.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixra mi`heg m` - " ¥©£¤

äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨
äfä íìBòa úçàdeevn dze` ,åéðôì úëìBäå Bzîc÷îdnicwn - ©©¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨

ribnyk eilr dfixkneàaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E." ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤
,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëådxiardBzôtìîzkxkp - §¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤§©©§

eaiaqïécä íBéì åéðôì úëìBäåenk ,xary eilr cirdløîàpL §¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©
"eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìédidz dxiardy - " ¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewn `edy mepidbl enr jlze ea dkexkøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
xary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk ,øîàpLxy`k sqei lv` §¨§¤¤¤¤¡©

" ,dxiar dzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy`äéìà òîL àìå§Ÿ¨©¥¤¨
ìdîò úBéäì dìöà ákLdvx `ly ,miyxece ,"ìdìöà ákL- ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨

dnräfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäìdxiard mr - ¨¨©¤¦§¦¨
àaä íìBòì. ¨¨©¨

dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd
z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd
íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦

ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨
,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpyïéàL¤¥

¯ íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ©§¨¦¨
mewn lkne ,dxyk `vnize dheqúîéi÷úî dðéàzecrdúBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨

¯ íéðMî.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`y ¦§©¦
¯ äðBøçàä úeãò,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLlr ¥¨©£¨¤©§¨¦¨

,dlraíéi÷úz àlL ïéc BðéàzecrdíéðMî úBçôa.ok oicd oi` ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦
y meynøîBì ãeîìzdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯miyxece ©§©§¥¥¨

j` ,dzpify micr ipy oi`yda LiL ìkdpc .on`p cg` cr elit` ¨¤¥¨
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קעח
ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

,`ziixad zl`eyänëå`ed onføeòéL¯ äøéúñdcgiizd m`y §©¨¦§¦¨
,daiyne .dheq oick dlra lr zxq`p df onfl dy`déãkonf §¥

icil ea `al dlekiyäàîeèea yiy onf xnelk ,äàéa éãklekiy - §¨§¥¦¨
epiide ,df onfa dilr `ealäàøòä éãkzx`an .d`ia zligz - §¥©£¨¨

`ed dnk `ziixad,d`ia zligz onfì÷c úôwä éãkonfd itk - §¥©¨©¤¤
,lwc ur dkilda siwdl yxcpyìàòîLé éaø éøác.øæòéìà éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦¡¦¤¤

ñBkä úâéæî éãk øîBàziriax ly qek befnl yxcpy onfd itk - ¥§¥§¦©©
.mina oii beldøîBà òLBäé éaøyxcpy onfd itkì éãkBúBzL- ©¦§ª©¥§¥¦§

.oii beld ziriax ly qekd z`øîBà éàfò ïayxcpy onfd itkéãk ¤©©¥§¥
äöéa úBìöì.øîBà àáé÷ò éaøyxcpy onfd itkdòîBâì éãk- ¦§¥¨©¦£¦¨¥§¥§§¨
.dvia zezyløîBà àøéúa ïa äãeäé éaøyxcpy onfd itkéãk ©¦§¨¤§¥¨¥§¥

ìL òBîâìBæ øçà Bæ íéöéa L.øîBà äéîøé ïa øæòéìà éaøitk ¦§©¨Ÿ¥¦©©©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥
yxcpy onfdàîéð éãøb øBL÷ì éãkmiheg bxe`d xeywiy - §¥¦§©§¦¥¨

.cadn mi`veiyøîBà ñçðt ïa ïéðçyxcpy onfd itkéãk ¨¦¤¦§¨¥§¥
èéLBzLdy`íñé÷ ìBhéì äét CBúì dãé.dipiy oia `vnpd ¤¦¨¨§¦¨¦¥¨

øîBà Bîéìtyxcpy onfd itkèéLBzL éãkdy`ìBhéì ìqì dãé §¥¥§¥¤¦¨¨©©¦
epnnøkke ,äéàø ïéàL ét ìò óà`xwnd onøácìxeriydy ,df ¦¨©©¦¤¥§¨¨©¨¨

yi mewn lkn ,lqdn xkk lehizy ick `edøëæfnx -øácì, ¥¤©¨¨
xn`py"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékdy` dywedy ixd ," ¦§©¦¨¨©¦©¤¤

.mgl xkkl dpef
,`ziixad ly `pzd lr `xnbd dywnél änì éðä ìëårecn - §¨¨¥¨¨¦

,d`ia ick `edy d`neh ick `ed dxizq onfy xn`e eixaca jix`d
x`yk e` lwc ztwd ick `edy x`iae ,d`xrd ick `edy
icil `eal lkezy icka `ed xeriydy dxvwa xn` `le .mixeriyd
x`yk e` lwc ztwdl yxcpy onfd itk `ed df onfe ,d`neh

`xnbd zvxzn .mixeriydéëéøö ,meyn ,jk aezkl `pzd jxved - §¦¥
àðz éàcwx'äàîeè éãk',àðéîà äåä`ed dxizq onfyéãk §¦¨¨§¥§¨£¨£¦¨§¥

dúeöøàå dúàîeèdzeztl mb leki didy onfl enr dcgiizdy - §¨¨§©§¨
,dilr `eal mbe mixacaïì òîLî à÷`pzd xn` jkitl -éãk' ¨©§©¨§¥

'äàéa`eal leki didy onfl `l` enr dcgiizd `l m` s`y - ¦¨
.zxq`pe dxzqpy aygp ,dilràðz éàå' wxäåä 'äàéa éãk §¦¨¨§¥¦¨£¨

àðéîà`ed xeriydyäàéa øîb éãkdidy onfl enr dcgiizdy - £¦¨§¥§©¦¨
,dxenb d`ia dilr `eal lekiïì òîLî à÷s` `ed dxizq onfy ¨©§©¨

`l` enr dcgiizp `l m`äàøòä éãkyxcpy onf epiidc - §¥©£¨¨
.d`ia zligzlïðéòîLà éàåwx'äàøòä éãk',àðéîà äåä §¦¨§§¦©§¥©£¨¨£¨£¦¨
`ed xeriydydúeöøàå äàøòä éãkdidy onfl enr dcgiizdy - §¥©£¨¨§©§¨

,d`ia zligzl mbe mixaca dzeztl mb leki¯ ïì òîLî à÷jkitl ¨©§©¨
' `ed xeriydy dligz `pzd xn`,'äàîeè éãkdny epcnll §¥§¨

`l` enr dcgizd `l m` s`y epiid ,'d`ia ick' okin xg`l xn`y
recn ok `l m`y ,dxizq aygp - ievix `la dnvr d`ia ly onfl
.'d`neh ick' xn`y dnn ok mircei epiid ixde ,el` milin siqed

`pzd yxtneänëå`ed onfì÷c úôwä éãk ,[äàøòä] éãk. §©¨§¥©£¨¨§¥©¨©¤¤
éäðéîøednn daiyid ipa eywd -xn`p ,zxg` `ziixaa epipy §¦§¦

' dheq iabläøzñðå,'änëå`ed onfäøéúñ øeòéL,eðòîL àì- §¦§§¨§©¨¦§¦¨Ÿ¨©§
.dxzqpe dlindn gikedl ozip `lj`àeäLkweqtd -øîBà §¤¥

øîBà éåä ,'äàîèð àéäå'`ed dxizq xeriyy micnl ep` -éãk §¦¦§¨¨¡¥¥§¥
äàîeèepiide ,äàéa éãkxnelk ,äàøòä éãkd`ia zligz onfe . §¨§¥¦¨§¥©£¨¨

`edì÷c úøæç éãk,øæòéìà éaø éøác.øîBà òLBäé éaøéãk §¥£¨©¤¤¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥§¥
ñBkä úâéæî,ì éãk øîBà éàfò ïaBúBzL,éãk øîBà àáé÷ò éaø §¦©©¤©©¥§¥¦§©¦£¦¨¥§¥

äöéa úBìöì,dòîBâì éãk øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøzezyl - ¦§¥¨©¦§¨¤§¥¨¥§¥§§¨
.dviad z`,`iyewd z` `xnbd zx`anïézòc à÷ìñ à÷epad - ¨¨§¨©§¦
y dligzaì÷c úøæç eðééä ì÷c úôwä eðééäiax xn`y dn - ©§©¨©¤¤©§£¨©¤¤

dlert dze` idef ,'lwc ztwd ick' dpey`xd `ziixaa l`rnyi
dyw ok m`e ,'lwc zxfg ick' dipyd `ziixaa xfril` iax xn`y

ixdyíúä,dpey`xd `ziixaa -àìàòîLé éaø øîxeriydy ¨¨¨©©¦¦§¨¥
`edì÷c úôwä éãk,déìò øæòéìà éaø âéìôeeilr wlgp mye - §¥©¨©¤¤¨¦©¦¡¦¤¤£¥

eli`e ,xg` xeriy xn`e xfril` iaxøæòéìà éaø øîà àëäzrck ¨¨¨©©¦¡¦¤¤
`ed xeriydy ,dpey`xd `ziixaa l`rnyi iaxì÷c úøæç éãk. §¥£¨©¤¤

,`xnbd zvxzn,éiaà øîàzelert md lwc zxfge lwc ztwd ¨©©©¥
ick `ed xeriydy l`rnyi iax xn`y dn ,zepeyäôwä,lwc ly ©¨¨

zkll ick mc`l yxcpy onf epiidìâøaeilr wlgpe ,lwcd aiaq ¨¤¤
xeriydy dipyd `ziixaa xfril` iax xn`y dne .my xfril` iax

ick `edäøæçepiid ,lwc lyçeøaiznn slegy onfd itk - £¨¨¨©
.enewnl xfegy cr lwc ly spr ztgec gexdy,éMà áø éòaidn ¨¥©©¦

xfril` iax zpeekly onf ick `ed xeriydyäøæçlwcd ly £¨¨
,çeøam`déúà øãäå ìéæàc éëéä éklr sprd sgcpy onfd itk - §©¦¥¦§¨¦§¨©¨¥

.xvw onf `edy ,zg` mrt enewnl xfege gexd iciék àîìéc Bà¦§¨¦
dézëeãa éà÷ øãäå éúàå ìéæàc éëéäiznn slegy onfd itk - ¥¦§¨¦§¨¥§¨©¨¥§§¥

enewna cnrpe reprpdn gpy cr ,erprpl dligzn gexdy.dwiqn
,`xnbde÷ézoia dxizq yi oiicr ixdy ,zeywdl `xnbd dkiynn . ¥

l` iax zrca zeziixadixdy ,xfriíúä,dpey`xd `ziixaa - ¨¨
øæòéìà éaø øîà`ed xeriydyñBkä úâéæî éãkeli`e ,àëä- ¨©©¦¡¦¤¤§¥§¦©©¨¨

`ed xeriydy xn` ,diipyd `ziixaaì÷c úøæç éãkzvxzn . §¥£¨©¤¤
`xnbdàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàmd lwc zxfge qek zbifn - ¦¦§¦¦©¦¨

.onf ly xeriy eze`
dxizq yi mi`pzd x`y zrca dxe`kly ,zeywdl `xnbd dtiqen

ixdy ,zeziixad oiaíúä,dpey`xd `ziixaa -òLBäé éaø øîà ¨¨¨©©¦§ª©
`ed xeriydyì éãkBúBzLly qek zezyl ick yxcpy onf - §¥¦§

eli`e ,oii ziriaxàëä,dipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydyéãk ¨¨¨©§¥
ñBkä úâéæî.mina oii ziriax ly qek befnl ick yxcpy onf - §¦©©

,`xnbd zayiinàîéàxeriyd ryedi iax zrcly ,xnel jixv - ¥¨
`edìå âBæîì éãkúBzLoii ziriax qek befnl yxcpy onfd itk - §¥¦§§¦§

.dzezyle,jk uxzl epkxved recn ,`xnbd zl`eyàîéìåuxzp - §¥¨
meyn ,ryedi iax zrca zeziixad oia dxizq oi`yyéãéàå éãéà¦¦§¦¦

¯ àeä àøeòéL ãçzayiin .onf ly xeriy eze` md diizye dbifn ©¦¨
ick `ed xeriydy ryedi iax ixaca x`al jixv gxkda ,`xnbd

y meyn ,dizye dbifnïk íà`l` dbifn ick wx `ed xeriydy - ¦¥
,dizy enk onf xeriy eze` `edyøæòéìà éaø eðééäoi`y `vnp - ©§©¦¡¦¤¤

xfril` iax zrcl mb ixdy ,xfril` iaxl ryedi iax oia welig
`ed xeriyd ryedi iax zrcly i`ce `l` ,dbifn ick `ed xeriyd

.diizye dbifn ick
,i`fr oa iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywníúä- ¨¨

,dpey`xd `ziixaaéàfò ïa øîà`ed xeriydyúBìöì éãk ¨©¤©©§¥¦§
äöéaeli`e ,àëä,dipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydyéãk ¥¨¨¨¨©§¥

ìBúBzL,`xnbd zvxzn .oii ziriax ly qekd z` -ãç éãéàå éãéà ¦§¦¦§¦¦©
àeä àøeòéLxeriy eze` md oii ziriax qek ziizye dvia ziilv - ¦¨

.onf
,`aiwr iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywníúä- ¨¨

,dpey`xd `ziixaaàáé÷ò éaø øîà`ed xeriydydòîBâì éãk ¨©©¦£¦¨§¥§§¨
eli`e ,dviad z` -àëä,diipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydy ¨¨¨©

äöéa úBìöì éãk,`xnbd zvxzn .àîéàiax zrca xnel jixv - §¥¦§¥¨¥¨
`ed xeriydy `aiwrdòîBâìe äöéa úBìöì éãk,`xnbd zl`ey . §¥¦§¥¨§§¨

,jk uxzl epkxved recnàîéìåzeziixad oia dxizq oi`y uxzp - §¥¨
meyn ,`aiwr iax zrcayàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàziilv - ¦¦§¦¦©¦¨

gxkda ,`xnbd zayiin .onf ly xeriy eze` md dviad zrinbe
,drinbe dilv ick `ed xeriydy `aiwr iax ixaca x`al jixv

y meynïk íàeze` `edy `l` dilv ick wx `ed xeriydy - ¦¥
,drinb enk onf xeriyéàfò ïa eðééäiax oia welig oi`y `vnp - ©§¤©©

ziilv ick `ed xeriyd i`fr oa zrcl mb ixdy ,i`fr oal `aiwr
.drinbe diilv ly xeriyl `aiwr iax zpeeky gken `l` ,dvia

,`xiza oa dcedi iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywn
íúä,dpey`xd `ziixaa -àøéúa ïa äãeäé éaø øîàxeriydy ¨¨¨©©¦§¨¤§¥¨
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oifge` mipy` cenr c sc oey`x wxtdheq
.äàîè éãkxa` zwiWp EpiidC ,d`xrd icM d`iA icM EdnE .d`iA icM d`nh icM EdnE §¥ª§¨©§¥ª§¨§¥¦¨©§¥¦¨§¥©£¨¨§©§§¦©¥¤

oOwlE ,lwCd zFaiaq Klil mc`d lkEIW lwC ztTd icM DxErW dOke ,mFwn FzF`A§¨§©¨¦¨§¥©¨©¤¤¤©¨¨¨¥¥§¦©¤¤§©¨

:oFdNM ipzinl il dOl Wxtn.ñBk úâéæî éãkoOwlE .ziriax qFM mzqE ,minA Fbfnl §¨¥¨¨¦§¦§¥ª§§¥§¦©§¨§§©¦§¨§¦¦§©¨

:Fz`xrdA ddFW `EdW dOM xrW FnvrA ElNd minkgd on cg`e cg` lM 'ixn`ìBèéì ©§¦¨¤¨§¤¨¦©£¨¦©¨§©§¦¥©¨¤¤§©£¨¨¦
.íñé÷:diPW oiAn.äéàø ïéàL ô"ò óàådxEnB ¥¨¦¥¦¤¨§©¤¥§¨¨§¨

Wi ,DiA azM lQl ci zhWFd e`l `xwC ,xaCl©¨¨¦§¨¨¨©¨©©¨©¥¥

:mgl xMkl dpFf dX` dWTdC zvwn fnxe xkf¥¤§¤¤¦§¨§ª§¨¦¨¨§¦©¤¤

.éì änì éðä ìëåxEriW ipzil '`WixA ipzinl §¨¨¥¨¨¦§¦§¥§¥¨¦§¥¦

:lwC ztTd icM d`nh icM dxizqéãk àðz éàc §¦¨§¥ª§¨§¥©¨©¤¤§¦¨¨§¥
.àðéîà äåä äàîèicil `al KixSd xEriW lkA ª§¨£¨£¦¨§¨¦©¨¦¨Ÿ¦¥

xAcie DzF` dYtIW ,DzEvx`e d`nh EpiidC KM̈§©§ª§¨§©§¨¤§©¤¨¦©¥

:dSxzYW cr DAl lr.ì"î÷d`nh i`nC ©¦¨©¤¦§©¤§©ª§¨

dxizQd mcw xninl `Mi`C ,DcEgl d`iA¦¨§©§¦¨§¥©Ÿ¤©§¦¨

:Fl ziSxzp.äàøòä éãk ì"î÷wxtA l"iwC ¦§©¥§¥©£¨¨§§¤¤

FYnai lr `Ad(.cp zFnai)d`iA xnbM d`xrd ©¨©§¦§§¨©£¨¨¦§©¦¨

:zFixrd lkl.äàøòä éãk àðz éàå`pY `le §¨¨£¨§¦¨¨§¥©£¨¨§Ÿ¨¨

d`xrd icM `pin` ded ,d`nh icM `WixA§¥¨§¥ª§¨£¨£¦¨§¥©£¨¨
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,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ,'ãeöú äø÷é§¨¨¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
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àëä áéúk ,íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¨¨¨¤¥©¨©§¦¥£©¨¦§¦¨¨
,øîà déãéc ïðçBé éaøå .'Eúéa ìà äáòBú àéáú àìå' íúä áéúëe 'áì dáb ìk 'ä úáòBz'£©¨§©¥§¦¨¨§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤§©¦¨¨¦¥¨©

éäìà 'ä úà zçëLå Eááì íøå' øîàpL ,øwéòa øôk eléàkàðéðç øa àîç éaø .'Bâå E §¦¨©¨¦¨¤¤¡©§¨§¨¤§¨©§¨¤¡Ÿ¤§©¦¨¨©£¦¨
úà ék' íúä áéúëe ,'áì dáâ ìk 'ä úáòBz' àëä áéúk ,úBéøòä ìk ìò àa eléàk ,øîà̈©§¦¨©¨¨£¨§¦¨¨£©¨§©¥§¦¨¨¦¤
øLà íãàä ïî íëì eìãç' øîàpL ,äîa äða eléàk ,øîà àìeò .'Bâå ìàä úáòBzä ìk̈©¥Ÿ¨¥§¨¨©§¦¨¨¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦¨¨¨£¤
øîà 'ä÷ðé àì ãéì ãé' éàî .äîa àlà äna éø÷éz ìà 'àeä áLçð äná ék Btàa äîLð§¨¨§©¦©¤¤§¨©¦§¥©¤¤¨¨¨©¨§¨Ÿ¦¨¤¨©
,eðéáà íäøáàk õøàå íéîL àeä Ceøa LBãwäì eäð÷ä eléôà ,Léà úLà ìò àaä ìk ,áø©¨©¨©¥¤¦£¦¦§¨§©¨¨¨©¦¨¤¤§©§¨¨¨¦
.ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì 'õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìà 'ä ìà éãé éúîéøä' déa áéúëc¦§¦¥£¦Ÿ¦¨¦¤¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
éaø éác éøîà àlà ,déì éòaéî éãé 'ä÷ðé àì ãéì ãé' éàä ,àìéL éaø éáãì eäì àéL÷©§¨§¦§¥©¦¦¨©¨§¨Ÿ¦¨¤¨¦¦¨¥¥¤¨¨§¦§¥©¦
dðécî ä÷pé àì 'Bîì úã Là Bðéîéî' déa áéúëc ,åðáø äLîk äøBz ìaé÷ eléôà ,àìéL¦¨£¦¦¥¨§Ÿ¤¦§¦¥¦¦¥¨¨Ÿ¦¨¤¦¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ד עמוד ב
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dheq(iriax meil)

mixryn m`d wtzqdl yi okeéøòNãa Bà éhçãaieyrd xkka - ¦§¦¥¦§©£¥
yxcpy mixeryn ieyrd xkka e` ,cidn hnype wlg `edy mihign

mixryn m`d wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegtBà àëékøa§©¦¨
àLewàa,cidn hnyp jx `edy jezne dkx dqira yelipy xkka - §©¨

lk lr `xnbd dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpy dyw dqira e`
,enilt zrca iy` ax ly zewitqde÷éz. ¥

ãçàå ãçà ìk ïðçBé éaø øîà óñBé (áø) øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©¥¨©©¦¨¨¨¤¨§¤¨
eeydy mi`pzdn,d`ia zligz onf z` døòéL Bîöòaitk xriy - §©§¦¥

,`xnbd zl`ey .d`ia zligza envra ddey didy onfdàkéàäå§¨¦¨
áéñð àìc éàfò ïaitk xriyy xnel ozip cvike ,dy` `yp `ly - ¤©©§Ÿ§¦

,`xnbd dper .d`iaa ddy envr `edy onfdàîéà úéòaéàm` - ¦¨¥¥¨
y aiyz dvxzäåä Løéôe áéñð`l` ,dilr `ae dy` `yp - §¦¦¥£¨

.dy`dn yxte yxbzd okn xg`lyàîéà úéòaéàå,òéîL déaøî §¦¨¥¥¨¥©¥§¦©
déìonf `ed dnk eaxn laiw j` ,dy` `yp `l envr `ed mpn` - ¥

.d`iadàîéà úéòaéàå" xn`py dn ea miiwzd ,åéàøéì 'ä ãBñ- " §¦¨¥¥¨¦¥¨
.ieyp did m` ddey did onf dnk rciy

àøéåò áø Løc,dì øîà ïéðîæef dyxc xn` minrt -déîMî ¨©©£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥
énà éaøc,éqà éaøc déîMî dì øîà ïéðîæå,íçì ìëBàä ìk §©¦©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦¨¨¥¤¤

íéãé úìéèð àìaeze` miyiprn ,dlik`d iptläMà ìò àa eléàk §Ÿ§¦©¨©¦§¦¨©¦¨
øîàpL .äðBæ"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékweqtd yxcpe ," ¨¤¤¡©¦§©¦¨¨©¦©¤¤

mc`d aiigzn mgl xkka `hgy `hg liayay ,ezligzl eteqn
,`xnbd zl`ey .dpef dy` lr `ay ink yperaàáø øîàéàä- ¨©¨¨©

weqtd oeyl ixd'íçì økk ãò äðBæ äLà ãòaitk yxtzn epi` ' §©¦¨¨©¦©¤¤
' eixacl ixdy ,`xier ax yxcy'äðBæ äMà ãò íçì økk ãòa§©¦©¤¤©¦¨¨

déì éòaéîdyrnd lr yxtzn 'cra'y meyn ,aezkl did jixv - ¦¨¥¥§©
z` yxc `xier ax eli`e ,lawny yperd lr yxtzn 'cr'e ,dyry©

.jtidl weqtdàáø øîà àlà,jk weqtd z` yexcl yiàaä ìk ¤¨¨©¨¨¨©¨
óBqì ,äðBæ äMà ìòy eteq -,íçì økk Lwáîicil ribny ©¦¨¨©§©¥¦©¤¤

.zeiprúìéèða ìæìænä ìk øæòéìà éaø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦¡¦¤¤¨©§©§¥¦§¦©
íéãée zny eteq ,eici z` lehil `la lek`l libxy -ïî ø÷òð ¨©¦¤¡¨¦

íìBòä. ¨¨
áø øîà éMà øa àéiç áø øîàmc` lhepyk ,¯ íéðBLàø íéî ¨©©¦¨©©¦¨©©©¦¦¦

,dcerqd iptly mici zlihpéøöåéãé déaâiL Cdlihpd zrya ¨¦¤©§¦©¨¨
äìòîìlhepyke .íéðBøçà íéî,dcerqd seqay mici zlihp - §©§¨©¦©£¦

éøöähîì åéãé ìétLiL C.éëä énð àéðz,`ziixaa epipy oke - ¨¦¤©§¦¨¨§©¨©§¨©¦¨¦
êéøö åéãé ìèBpääìòîì åéãé déaâiLyyg yi ,ok dyri `l m`y , ©¥¨¨¨¦§¤©§¦©¨¨§©§¨

íénä eàöé ànLdpey`xd dlihpa e`nhpy÷øtì õeçuegn - ¤¨¥§©©¦©¤¤
,cid skl zerav`d oiay xeaigd mewnleøæçéåeizerav`l §©§§

,diipy mrt lehiykíéãiä úà eànèéå..ìk eäaà éaø øîà ¦©§¤©¨©¦¨©©¦©¨¨
íéãé áebéð àìa út ìëBàä,dlihpd xg`l eici z` abpn `ly - ¨¥©§Ÿ¦¨©¦

aygpe ,qe`n xac df ixdàîè íçì ìëBà eléàk,øîàpLxg`l §¦¥¤¤¨¥¤¤¡©
didi jky oniqk dqe`n dxeva mgl zet`l l`wfgil 'd xn`y

" ,zelba l`xyilíîçì úà ìàøNé éðá eìëàé äëk 'ä øîàiå©Ÿ¤¨¨Ÿ§§¥¦§¨¥¤©§¨
Bâå àîè"¯.`nh `xwp qe`n xacy ixd ¨¥§

,`xnbd zl`eyéàîeweqtd jyndn miyxec dn -Léà úLàå" ©§¥¤¦
"ãeöú äø÷é Lôð,`xnbd dper .éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ¤¤§¨¨¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

,ïðçBé,jk yexcl yiçeøä úeqb Ba LiL íãà ìk,dee`b -óBqáì ¨¨¨¨¨¤¥©¨©§©
Léà úLàa ìLëð,yi` zy` xeqi`a -Lôð Léà úLàå' øîàpL ¦§¨§¥¤¦¤¤¡©§¥¤¦¤¤

'ãeöú äø÷éddeabd ytpd xnelk ,dxwid ytpdy ,miyxece - §¨¨¨
.dpef yi` zy` xg` secxz ,d`bzny,`xnbd dywnàáø øîà, ¨©¨¨

éàäweqtd oeyl ixd -äø÷é Lôð''iax yxcy itk yxtzn epi` ©¤¤§¨¨
,eixacl ixdy ,opgei¯ ääBáb Lôðdee`b oeyl `edydéì éòaéî- ¤¤§¨¦¨¥¥

.aezkl jixv didãBòå,déì éòaéî ãeöz àéä,weqtd zpeek m` - §¦¨¦¨¥¥
,'cevz `id' aezkl jixv did ,yi` zy`d z` dcv dxwid ytpdy
.dxwid ytpd z` dcv yi` zy`dy rnyn weqtd oeyln eli`e

àáø øîà àlà,jk yxcp weqtdLéà úLà ìò àaä ìkdyr `le ¤¨¨©¨¨¨©¨©¥¤¦
,daeyzeléôàm`da áéúëc äøBz ãîì"íéðéðtî àéä äø÷é"¯ £¦¨©¨¦§¦¨§¨¨¦¦§¦¦

aeyg mkg cinlzy ,df weqt miyxecexzeiñðëpL ìBãb ïäkî¦Ÿ¥¨¤¦§¨
¯ íéðôìå éðôìok it lr s` ,miycewd ycewlàéä`ay dxiard - ¦§©§¦§¦¦
yi` zy` lrípäéb ìL dðéãì epãeöz.mepdibl eze` `iaz - §¤§¦¨¤¥¦Ÿ

elit` ,yi` zy` lr `ay in - 'yi` zy`e' ,jk weqtd yxtzne
.mepidibl eze` 'cevz' ef dxiar ,dxez cnly - 'dxwi ytp' `edy

úeqb Ba LiL íãà ìk éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨¨¤¥©
çeøäaygp ,dee`b lra -eléàkyíéáëBk úãBáò ãáBòcnlpe , ¨©§¦¥£©¨¦
dnny ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúkdee`b lra iabl - §¦¨¨

"áì dáb ìk 'ä úáòBz,"íúä áéúëe" dxf dcear iabl -àìå £©¨§©¥§¦¨¨§Ÿ
Eúéa ìà äáòBú àéáú."déãéc ïðçBé éaøåenvra -,øîàlray ¨¦¥¨¤¥¤§©¦¨¨¦¥¨©

dee`baygpeléàkyøwéòa øôk,'ca -øîàpL"Eááì íøå §¦¨©¨¦¨¤¤¡©§¨§¨¤
éäìà 'ä úà zçëLåBâå Ez` gky eli`k aygp dee`b ici lry - " §¨©§¨¤¡Ÿ¤§

.'cøîà àðéðç øa àîç éaø`ed ixd dee`b lraeléàkyìò àa ©¦¨¨©£¦¨¨©§¦¨©
úBéøòä ìkdnn cnlpe ,y ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúk- ¨¨£¨§¦¨¨

" ,dee`b lra iabláì dáâ ìk 'ä úáòBz,"¯ íúä áéúëeiabl £©¨§©¥§¦¨¨
" ,zeixrBâå ìàä úáòBzä ìk úà ék."øîà àìeòdee`b lray ¦¤¨©¥Ÿ¨¥§¨¨©
`ed ixdäîa äða eléàk,dxf dcear -øîàpL"ïî íëì eìãç §¦¨¨¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦

àeä áLçð äná ék Btàa äîLð øLà íãàä,miyxece ,"ìà ¨¨¨£¤§¨¨§©¦©¤¤§¨©
éø÷ézik' weqtd z`äna,'`ed aygpàlàik'äîa,'`ed aygp ¦§¥©¤¤¨¨¨

car eli`k aygp - ytp lral envr aiygdl d`bzndy epiidc
.dnaa dxf dcear

,`xnbd zl`eyéàî" weqtdn miyxec dn -ä÷ðé àì ãéì ãé." ©¨§¨Ÿ¦¨¤
,`xnbd dperáø øîà,jk yexcl yiLéà úLà ìò àaä ìk- } ¨©©¨©¨©¥¤¦

,{gex zeqb ea yiy lkeléôàmc` eze` m`Ceøa LBãwäì eäð÷ä £¦¦§¨§©¨¨
õøàå íéîL àeäenqxt jk ici lre ,`ed jexa yecwd z` gaiy - ¨©¦¨¤¤

ux`e miny lr ehilydedéa áéúëc eðéáà íäøáàk"éãé éúîéøä §©§¨¨¨¦¦§¦¥£¦Ÿ¦¨¦
õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìà 'ä ìàok it lr s` ,"dðécî ä÷pé àì ¤¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤Ÿ¦¨¤¦¦¨

ípäéb ìL,`xnbd dywn .éáãì eäì àéL÷ly daiyid ipa -éaø ¤¥¦Ÿ©§¨§¦§¥©¦
àìéL,éàä' weqtd oeyl ixd -ä÷ðé àì ãéì ãéenk yxtzn `l ' ¦¨©¨§¨Ÿ¦¨¤

eixacl ixdy ,ax yxcydéì éòaéî éãé,aezk zeidl jixv did - ¨¦¦¨¥¥
.epia` mdxa` lv` azkpy enkàìéL éaø éác éøîà àlàyi ¤¨¨§¦§¥©¦¦¨

,jk weqtd z` yexcleléôàde`b lrad m`äøBz ìaé÷icin £¦¦¥¨
`ed jexa yecwdeðéaø äLîk,déa áéúëcdxezd zlaw lr - §Ÿ¤©¥¦§¦¥

"Bîì úã Là Bðéîéîok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. ¦¦¥¨¨Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
ïðçBé éaøì déì àéL÷,éàä' weqtd oeyl ixd -ãéì ãé'yxtzn `l ©§¨¥§©¦¨¨©¨§©

mdixacl ixdy ,`liy ax icinlz eyxcy enkdéì àéòaéî ãiî ãé̈¦¨¦©§¨¥
ixv did -jexa yecwd ly ecin eicil laiw ixdy ,aezk zeidl j

.`edïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

íMLeid eay mewnd `edïé÷LîúàúBèBqä,ïéøäèîeúà ¤¨©§¦¤©§©£¦¤
úBãìBiäoaxw z` miaixwny drya zecleid my zecner eidy - ©§
,mzxdhïéøäèîeúàïéòøBönä.mlbxe mci lr mcd z` mifn - §©£¦¤©§¨¦

ïäëåæçBàäéãâáa,dhn itlk jyene ,x`evd gzta -íàeòø÷ð §Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§
,dkiynd zngn dicbaeòø÷ð,jk lr citwn epi`eíàåeîøôð- ¦§§§¦¦§§

,miax mirxwl enxtp m` s`eeîøôðdcba z` odkd jyen jke ,ãò ¦§§©
àeäLälâîúàdaì,oke .øúBñåúàdøòNz` odkd xizn - ¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨

dl mexbie dleepl ick ,dxry z` dliby xg`l ezxiywn dxry
.dcezyéaøäãeäée wlegøîBày ,íàäéädaìäàðàìäéä ©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨

eälâî,íàåäéädøòNäàðàìäéäøúBñda exbzi `ly ick , §©¥§¦¨¨§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥
m` .mipdkdäúéääqkúîíéðáìamicba dyeal dzid m` - ¨§¨¦§©¨¦§¨¦

,mipaläqëîíéøBçLa.dleepl ick mixegy micba dl miyialn - §©¨¦§¦
m` okeääéäéìòéìk¯ áäæ,adf ihiykz ¨¨¨¤¨§¥¨¨
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קפי

oifge` mipya cenr c sc oey`x wxtdheq
.éøòNãa Bà éhçãa:mixFrU lWn xzFi hnWpe wlg oiHg lW.àëékøxzFi hnWp ¦§¦¥¦§©£¥¤¦¦¨¨§¦§¨¥¦¤§¦©¦¨¦§¨¥

:`WET`n.àëékø:dMx dQrd dWFNPW.ãçàå ãçà ìk:ElNd mi`PYd on.øòL Bîöòa ¥©¨©¦¨¤¦¨¨¦¨©¨¨¤¨§¤¨¦©©¨¦©¨§©§¦¥
:Fz`iaA ddFW didW dOM.áéñð àìc éàfò ïa àkéàäåzFnaiA xn`cM(:bq sC)dn la` ©¨¤¨¨¤§¦¨§¨¦¨¤©©§Ÿ§¦¦§¨©¦¨©£¨¨

:FYnai lr `Ad wxtA .mixg` i"r mIwzIW mlFrl xWt` ,dxFzA dwWg iWtPW dUr ¤̀¡¤¤©§¦¨§¨§¨¤§¨¨¨¤¦§©¥©£¥¦§¤¤©¨©§¦§

.'Bâå äðBæ äMà ãòá ékDil WixC `YWd ¦§©¦¨¨§©§¨¨¦¥

aiIgzn mc` mgl xMM liaWA ,DiWixl DitiQn¦¥¥§¥¥¦§¦¦©¤¤¨¨¦§©¥

:dpFf dX` lW WprAãòa 'éñøb àáøc déúlîa §Ÿ¤¤¦¨¨§¦§¥§¨¨©§¦§©
.déì éòaî äðBæ äMà ãò íçì økkrnWnC ¦©¤¤©¦¨¨¦¨¥¥§©§©

dX` Wpr icM cr Wprd ax mgl xMM liaWA¦§¦¦©¤¤©¨Ÿ¤©§¥Ÿ¤¦¨

crA dpFf dX` cr aizM ded i` iOp d"de ,dpFf¨§©¥¦£¨§¦©¦¨¨§©

i`CeC ,icin `axl `iWw ded `l mgl xMM¦©¤¤Ÿ£¨©§¨§¨¨¦¥§©©

`w craE cr `N` ,`xw WixCn DiWixl DitiQn¦¥¥§¥¥¦¨¦§¨¤¨©§©¨

aYknl Dil ded mgl xMM iAbC ,Dil `iWw©§¨¥§©¥¦©¤¤£¨¥§¦§¨

:cr aYknl Dil ded dpFf dX` iAbe crA§©§©¥¦¨¨£¨¥§¦§¨©

.ìæìæîä:mici zlihp `lA cinY lkF`W.ø÷òð ©§©§¥¤¥¨¦§Ÿ§¦©¨©¦¤¡¨
aizkC dzin aiIg minkg ixaC lr xaFrC§¥©¦§¥£¨¦©¨¦¨¦§¦

Wgp EPkWi xcB uxFtEi zldw)(:.íéðBLàø íéî ¥¨¥¦¨¤¨¨Ÿ¤¤©¦¦¦
:oFfOd iptNW.åéãé déaâiLeizFrAv` iW`x ¤¦§¥©¨¤©§¦©¨¨¨¥¤§§¨
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ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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éøöék déì àøhòîe ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .úéðéîLa äðBîMî ãçà Ba àäiL C ¨¦¤§¥¤¨¦§¨¦§¦¦¨©©¨§¥§©§ª©§©§¨¥¦
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Y ø"Na ,äø"î í"c øô"à ¯ í"ãà ,ïðçBé éaø øîà,éøîàc àkéà ,än"ø äçeø"ñ äLe"a ¨©©¦¨¨¨¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¨¦¨¦¨§¨§¦
øîàpL ,úçôð óBqì ,çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,éMà áø øîà .ïéLa áéúëc ìBàL§¦§¦§¦¨©©©¦¨¨¨¤¥©¨©©¦§¨¤¤¡©
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Bâå"¯.oldlcke ,mc` lk aezk `leàøéæ éaø øîà,déa áéúk øNa §¨©©¦¥¨¨¨§¦¥
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.eiae`knl d`etx oi` ,dnc`k xnelk ,mc`k dyw ealy
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dlind zfnxp xya mya¯ ìBàLoi`e .xawa zeidl mc`d ly eteqy §
meyn ,dgexq dlind zfnxpy yxtláéúëcxyaïéLa.oiUa `le ¦§¦§¦

¯ úçôð óBqì çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk éMà áø øîàhrnzn ¨©©©¦¨¨¨¤¥©¨©©¦§¨
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.úîaéúî àìå úöìBç:(`nrh Wxtn `xnBAàä ¤¤§Ÿ¦§©¤¤©§¨¨§¨¥©§¨¨
éðôa dì øîà dì àp÷î ãöék zøîà àéL÷ àôeb¨©§¨¨§©§¥©§©¥¨¨©¨¦§¥

.'åk íéðLcvikC `WExR Epiid 'eM Dl xn` c"qw §©¦¨©¨©§¥¨§¥©

opirEnW`e ,'eM mipW iptA Dl xn` Dl `Pwn§©¥¨¨©¨¦§¥§©¦§©§¦¨

:iEPTd EdfC.àéä äøéúñ øeac àîìà'it` §¤©¦©§¨¦§¦¨¦£¦

xn`wCn Dl aiWg dxizq wEXA FOr zxAcn§©¤¤¦©§¦¨£¦¨¦§¨¨©

`xQYin `le `Ed dxizqC e`l i`C ,iEPTd df¤©¦§¦¨¦§¦¨§Ÿ¦©§¨

:DA dxznC il dOle `Mi` iEPw i`n DAøãäå ¨©¦¦¨§¨¨¦§©§¤¨©£©
.éðzzxYn FOr dxAce Fz`xzd lr dxar ikC ¨¥§¦¨§¨©©§¨¨§¦§¨¦ª¤¤

:Dzial.øîà÷ éëä éiaà øîàe`l Dl xn` §¥¨¨©©©¥¨¥¨¨©¨©¨¨

ipYw iYxY `N` ,`Ed Dl `Pwn cvikC `WExR¥¨§¥©§©¥¨¤¨©§¥¨¨¥

dxAC F` dxYqpe ixAcY l` Dl xn` ,w"de§©¨©¨©§©§¦§¦§§¨¦§¨

dxAC m` F` ,xEAC lv` FiEPw lr dxarW t"r`¤¨§¨©¦¥¤¦¦¦§¨

zg`A oiicr ,ixzQY l`C xEnB iEPw xg` FOr¦©©¦¨§©¦¨§¦£©¦§©©

FiEPw lr dxar la` .Dlral zxYn EN` iYXn¦§¥¥ª¤¤§©£¨£¨¨§¨©¦

dqpkpe ixzQY l` Dl xn`W oFbM ,dxizq lv ¥̀¤§¦¨§¤¨©¨©¦¨§¦§¦§§¨

:'eM xzQd zial FOr.Búéaî äàöéåDiPn lirl ¦§¥©¥¤§¨§¨¦¥§¥¦¥

FziAn d`vie 'Fbe xaC zexr DA `vn iM aizM§¦¦¨¨¨¤§©¨¨§§¨§¨¦¥

DiixWnl i` ,aYknl il dOl ,xg` Wi`l 'Fbe§§¦©¥¨¨¦§¦§¨¦§¦§§¨

d`vie aFYkl zEzixM hB ici lr `aFqp`l§©§¨©§¥¥§¦¦§§¨§¨

,xg`l aYknl il dOl ,Wi`l dzide FziAn¦¥§¨§¨§¦¨¨¦§¦§¨§©¥

xg` lrA DWxB `lC `kid dnai ihErnl `N ¤̀¨§©¥§¨¨¥¨§Ÿ¥§¨©©©©

iM i`xw irOYWn ikde ,xaC zexr DA `vOW¤¨¨¨¤§©¨¨§¨¥¦§©§¥§¨¥¦

zEzixM xtqA dPWxbi xaC zexr DA `vn̈¨¨¤§©¨¨§¨§¤¨§¥¤§¦

oiA FziAn `vYW cv lkaE xnFlM ,FziAn d`vie§¨§¨¦¥§©§¨©¤¥¥¦¥¥

,`UPl z`A m` ,dzin i"r oiA oiWExiB i"r©¥¦¥©¦¨¦¨¦¨¥

lv` xg` Fpi`W ,maIl `le `UPY xg` Wi`l§¦©¥¦¨¥§Ÿ©¨¨¤¥©¥¥¤

zwwfp `id oFW`x i`EVp gMOW ,Ff lW oi`EVp¦¦¤¤¦Ÿ©¦¥¦¦¦§¤¤

:Fl.éòaéz àì énð äöéìç éëä éàDxhR `dC ¦¨¥£¦¨©¥Ÿ¦¨¥§¨§¨¨

`vYW oipr lkA xg` Wi`l DiixWe `pngx©§¨¨§©§¨§¦©¥§¨¦§¨¤¥¥

:xaC zexr DA `vnPW xg` FziAndéúéà elà ¦¥©©¤¦§¨¨¤§©¨¨¦¦¥
.ìòaìDl azke aizM `d ,hB `lA `ixYWn in ©©©¦¦§©§¨§Ÿ¥¨§¦§¨©¨

zEzixM xaC zexr DA `vn 'it` ,zEzixM xtq¥¤§¦£¦¨¨¨¤§©¨¨§¦

A mFwnA maiC ,dvilg `irA iOp `YWd ,`irA:i`w lr.éøîàc úéàsqFi ax ipW ikdC ©§¨©§¨©¥©§¨£¦¨§¨¨¦§©©¨¥¦§¨§¥§¨¥¨¥©¥

`lC ikid iM xaC zexr DA `vOWM FziAn DWxbl Dlral dEv 'eM xn` `pngx ,lirl§¥©§¨¨¨©¦¨§©£¨§¨§¨¦¥§¤¨¨¨¤§©¨¨¦¥¦§Ÿ

:`nWnEWl `ixw iM `ziaA `zEpf lirl xn`cM ,Dizial DixYqY¦§§¥§¥¥¦§¨©§¥§¨§¥¨¦©§¨§§§¨
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àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

dil ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

`kd la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl

meyn `kd jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit`

dxizq eyexit `yixc ixacz l` xninl ivnc

`pwn cvikc `pyil xity iz`e xenb iepiw epiidc

`kd t"de `tiql `yix `l` icin `iyw `le dl

ipzwcn `ed dxizq xeaicc 'ipznc yexit `nl`

`nw wxta opzck `ed iwp oeyle `pwn cvik

zeaezkc(.bi sc)i`n 'nba yxtne zxacn de`x

dxaic ipzwc `tiq iywiz k"` dxzqp zxacn

oizipznc xeaicc yexit i`e dzial zxzen oiicr

itle `ed ynn xeaic `l` zxzen i`n` dxizq

`yixc xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid

seq mzd `zi` ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq

dxac `le enr dxzqp m` `d enr xaczy xac

`z` dxeac dinza yexit melk dzxizq oi`

oiicr dxzqp `le enr dxac 'it` jl xnin

xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl dzial zxzen

lr xninl ol zi` `tiqc edin iwp oeyl `yixc

:ynn xeaic jgxk

øçàìdy`d wxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy(.`t sc zeaezk)

opira `de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

ax xn` ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl

c"a i`pz oeyl oiprlc inc xg` enk mai iy`

llka g`d oi` `xwc xg`a la` xg`k diiey

oiyicwn oi` wxta rnyn inp ikde(:dk sc oikxr)

`le xg`l xg` yi`l dcyd z` xkn m` ipzwc

xne` `edyk g`l `le xg`l `l` epi` e` oal

xg`l miiwn ip` dn `d xen` g` ixd yi`

`d yi` aizkc `nrh rnync oal `le xg`l

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd e`l

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)ot `xw xn`

ax dl siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni

ipyne mai xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy

xne`d wxtn `iyw la` xg` ixwn `l maic

(:fq sc oiyecw)`lc xne`d wxta `kdn ol `wtpc

`xw jixhvi`c xni` dy` zeg`a oiyecw iqtz

'ixn`ck ineail dilr `inxc meyn mail `wec

dywz cere olpn dy` zeg` izk`e oizrnya

mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r` `kdc

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)miaexw

i`n dpgwi xg` yi`e seq seq mai xg`lne

:dia zyxc

øçàìxac xac opitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqe(:`i sc)dxehtc

`l` azkinl jixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil

åìéàzexeht d"t`e dizi`c `kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq `de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

dizi`c `kid zipelii`e qixq zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main

`ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
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ì àlà 'úàN' ïéàå ,'úçtñìå úàNìå',dBáb ïBL §©§¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå' øîàpL¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨
éðçôñ' øîàpL ,äìéôè àlà úçtñ ïéàå ,'úBàNðä©¦¨§¥©©©¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦
éaø øîà .'íçì út ìëàì úBpäkä úçà ìà àð̈¤©©©§ª¤¡Ÿ©¨¤¨©©¦
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©
,íéi÷ Lc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨©¨
äçðî øëN äçðî ,Bãéa äìBò øëN äìBò áéø÷î íãà̈¨©§¦¨§©¨§¨¦§¨§©¦§¨
áeúkä åéìò äìòî äìôL BzòcL éî ìáà ,Bãéa§¨£¨¦¤©§§¥¨©£¤¨¨©¨
íéäìà éçáæ' øîàpL ílek úBðaøwä ìk áéø÷ä eléàk§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦
,úñàîð Búléôz ïéàL àlà ãBò àìå .'äøaLð çeø©¦§¨¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
øîàå .'äfáú àì íéäìà äkãðå øaLð áì' øîàpL¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤§¨©
,äfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©
àlà 'íNå' éø÷z ìà 'íéäìà òLéa eðàøà Cøã íNå'§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨
,àéL÷ àôeb àä :['eë dì àp÷î ãöék] :'Cøc íLå'§¨¤¤¥©§©¥¨¨¨©§¨
Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîà zøîà̈§©§¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦
äøaéc éðz øãäå ,àeä äøéúñ 'øeac' àîìà ,äæ éðBìt§¦¤©§¨¦§¦¨©£©¨¥¦§¨
,äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò¦£©¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àeä íeìk àì 'øeac' àîìà©§¨¦Ÿ§¨©©©¥¨¦¨¨©
,(íeìk àìå) äøzñðå éøaãz ìà ,äøaãå éøaãz ìà©§©§¦§¦§¨©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
éî ,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©¦
éøîàc úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àìŸ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦§¨§¦
äëìäå Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥§¨§¨

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäåzøîà zàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§¨§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ה עמוד ב
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(iying meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨
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déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

.zpeepzn `id zekføáñ óñBé áøå,¯ äðåeðúî àéåä éaøìiaxl wx §©¥¨©§©¦©§¨¦§©§¨
j` ,zklede dyigkn `id¯ äðåeðúî àéåä àì ïðaøìiptn `l` §©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨

mlerly ,dpyndn gikedl oi` `linne .xac dilr xkip `l zekfd
dl rxi` `ly dne ,micr yiy ote`a mb dze` miwcea mindy okzi

.zekf dl dzidy meyn `ed xac
,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîdpyna epipy , ¥¦©¦¦©©¦
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lv` xg` Fpi`W ,maIl `le `UPY xg` Wi`l§¦©¥¦¨¥§Ÿ©¨¨¤¥©¥¥¤

zwwfp `id oFW`x i`EVp gMOW ,Ff lW oi`EVp¦¦¤¤¦Ÿ©¦¥¦¦¦§¤¤

:Fl.éòaéz àì énð äöéìç éëä éàDxhR `dC ¦¨¥£¦¨©¥Ÿ¦¨¥§¨§¨¨

`vYW oipr lkA xg` Wi`l DiixWe `pngx©§¨¨§©§¨§¦©¥§¨¦§¨¤¥¥
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àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

dil ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

`kd la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl

meyn `kd jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit`

dxizq eyexit `yixc ixacz l` xninl ivnc

`pwn cvikc `pyil xity iz`e xenb iepiw epiidc

`kd t"de `tiql `yix `l` icin `iyw `le dl

ipzwcn `ed dxizq xeaicc 'ipznc yexit `nl`

`nw wxta opzck `ed iwp oeyle `pwn cvik

zeaezkc(.bi sc)i`n 'nba yxtne zxacn de`x

dxaic ipzwc `tiq iywiz k"` dxzqp zxacn

oizipznc xeaicc yexit i`e dzial zxzen oiicr

itle `ed ynn xeaic `l` zxzen i`n` dxizq

`yixc xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid

seq mzd `zi` ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq

dxac `le enr dxzqp m` `d enr xaczy xac

`z` dxeac dinza yexit melk dzxizq oi`

oiicr dxzqp `le enr dxac 'it` jl xnin

xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl dzial zxzen

lr xninl ol zi` `tiqc edin iwp oeyl `yixc

:ynn xeaic jgxk

øçàìdy`d wxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy(.`t sc zeaezk)

opira `de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

ax xn` ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl

c"a i`pz oeyl oiprlc inc xg` enk mai iy`

llka g`d oi` `xwc xg`a la` xg`k diiey

oiyicwn oi` wxta rnyn inp ikde(:dk sc oikxr)

`le xg`l xg` yi`l dcyd z` xkn m` ipzwc

xne` `edyk g`l `le xg`l `l` epi` e` oal

xg`l miiwn ip` dn `d xen` g` ixd yi`

`d yi` aizkc `nrh rnync oal `le xg`l

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd e`l

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)ot `xw xn`

ax dl siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni

ipyne mai xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy

xne`d wxtn `iyw la` xg` ixwn `l maic

(:fq sc oiyecw)`lc xne`d wxta `kdn ol `wtpc

`xw jixhvi`c xni` dy` zeg`a oiyecw iqtz

'ixn`ck ineail dilr `inxc meyn mail `wec

dywz cere olpn dy` zeg` izk`e oizrnya

mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r` `kdc

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)miaexw

i`n dpgwi xg` yi`e seq seq mai xg`lne

:dia zyxc

øçàìxac xac opitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqe(:`i sc)dxehtc

`l` azkinl jixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil

åìéàzexeht d"t`e dizi`c `kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq `de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

dizi`c `kid zipelii`e qixq zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main

`ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
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úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
éî ,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©¦
éøîàc úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àìŸ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦§¨§¦
äëìäå Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥§¨§¨

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäåzøîà zàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§¨§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥
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ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(iying meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

.zpeepzn `id zekføáñ óñBé áøå,¯ äðåeðúî àéåä éaøìiaxl wx §©¥¨©§©¦©§¨¦§©§¨
j` ,zklede dyigkn `id¯ äðåeðúî àéåä àì ïðaøìiptn `l` §©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨

mlerly ,dpyndn gikedl oi` `linne .xac dilr xkip `l zekfd
dl rxi` `ly dne ,micr yiy ote`a mb dze` miwcea mindy okzi

.zekf dl dzidy meyn `ed xac
,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîdpyna epipy , ¥¦©¦¦©©¦

myéaø¯ íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà øîBà ïBòîLlr wleg ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦
dpnn repnl llk dliren dy`d ly zekf oi`y xaeqe ,opaxe iax

,mixnd mind ici lr `eal ie`xd yperd z`úeëæ øîBà äzà íàå§¦©¨¥§
¯ íéønä íéna äìBz`vnp ,yprz `ly dliren zekfy xn`z m` ¨©©¦©¨¦

¯ úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà äçãî`l zeheqd ©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©
,cere .mind z` zezyln ecgtiìò òø íL àéöBî äzàå§©¨¦¥©©

eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rxi` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦
eéä úBàîèepif zn`ay odilr exn`ie -àlàúeëæ ïäì äìzL- §¥¨¤¨¤¨¨¨¤§

.mciay zekf zngn edf xac odl rx` `ly dn,dyweàúéà íàå§¦¦¨
m`y df oic zngn ,zyy axk xn`p m` -úðéãîa íéãò dì Lé¥¨¥¦¦§¦©

íiädze` miwcea mind oi`énð ,`vnpìò òø íL àéöBî äzà ©¨©¦©¨¦¥©©
eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rx` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦

eéä úBàîè,epif zn`ay odilr exn`ie -íéãò ïäì LiL àlà §¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦
íiä úðéãîamind oi`y meyn edf ,xac odl rx` `ly dn - ¦§¦©©¨

eiy micr yiy oeik owceal milirenixacn gken `l` .epify mirc
,dzpify mirceiy micr yiy dxwna mb miwcea mindy oerny iax

,`xnbd zvxzn .zyy ax lr dywezøîà÷ ïBòîL éaøìike - §©¦¦§¨¨§©§
,zyy ax ixack `ly giken dz` oerny iaxnïBòîL éaøì§©¦¦§

eìz àì énð íéãò àéìz àì úeëæcîxaeqd oerny iax zrcl - ¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨
m`y ,eixac gikede ,dwceal mind miliren zekf dcia yi m` s`y
mirceiy micr yiy ote`a mb ok` ,zexyk miyp lr frl `vi ok `l
iax zrcl epic z` xn` zyy axe .dze` miwcea mind dzpify

.df frll eyyg `ly opaxe
,zyy ax lr `xnbd dywnáø áéúî,oldl dpyna epipyelàå ¥¦©§¥

¯ úBôøNð ïäéúBçðnLz` mitxeyy zeheqd miypd od el` ¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl o`ivedl e` ozectl ozip `le ,odizegpn
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שישי לעומר עמ' א



קפו
ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§
íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤

äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤

m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal
.dzpif
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dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
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dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
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àøéñà àä ,äøñàð .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì̈§¨¨Ÿ¨¤¥¤¤§¨¨£¦¨
ïäk úLà àlà .àeä dì øeñà ,dì øzeî .àîéé÷å§©§¨¨¨¨¨¤¨¥¤Ÿ¥
äøñàð íà ,íaéúz àì ììç çà Bì Léå úîe äñðàpL¤¤¤§¨¥§¥¨¨¨Ÿ¦§©¥¦¤¤§¨
ìàøNéa ñðBà .ïkL ìk àì dì øeñàa ,dì øzeîa§¨¨§¨¨Ÿ¨¤¥¤§¦§¨¥

:àøeqéà àkéì (àäéî) éàäc éaâå ,éøL àøLéîäðLî ¦§¨¨¥§©¥§©¦¨¥¨¦¨¦§¨
éðà äàîè úøîBàä ,äîeøúa ìBëàlî úBøeñà elàå§¥£¦¤¡¦§¨¨¤¤§¥¨£¦
äúBL éðéà úøîBàäå ,äàîè àéäL íéãò eàaLå ,Eì§§¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨
äéìò àa dìòaLå dúB÷Läì äöBø Bðéà dìòaLå§¤©§¨¥¤§©§¨§¤©§¨¨¨¤¨

:Cøcaàøîâáø ïì øîà àúléî àä ,íøîò áø øîà ©¤¤§¨¨¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
íéãò dì LiL äèBñ ,ïéúéðúîî ïéðééò ïì øäðàå úLL¥¤§©§©¨©§¦¦©§¦¦¨¤¥¨¥¦
,àîòè éàî ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà íiä úðéãîa¦§¦©©¨¥©©¦§¦¨©©£¨
àkéìc 'da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥¥¨§¥¨
øäðàå ,da òãéc àkéà àäc ,àä é÷etàì ,da òãéc§¨©¨§©¥¨§¨¦¨§¨©¨§©§©
àéäL íéãò dì eàaLå éðz÷c ,ïéúéðúîî ïéðééò ïì̈©§¦¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨¨¥¦¤¦

îè,éúLúc énwî àîéð éà ,úîéà íéãò eúàc ,äà §¥¨§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
ïéà àîìLa zøîà éà ,éàúLc øúáì àlà ,àéä äðBæ¨¦¤¨§¨©¦§©¦¨§©§¦§¨¨¥
ïé÷ãBa íéî zøîà éà àlà .øétL ,dúBà ïé÷ãBa íénä©©¦§¦¨©¦¤¨¦¨§©§©¦§¦

íéî Cì àîéà íìBòì ,óñBé áø déì øîà .eäðéð éøwL éãäñc òøôîì àúléî élbéz ,dúBà¨¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥©¨¥¦§¨©¥©¥§¨¥¨¨©¦
øîBà éaø ïðúc ,éaøc äðåeðúîa éâìôéî÷ éàîa .dì äìBz úeëæ øeîéà àäå ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨§¨¥§¨¨§©¨¦§§¥§¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥
àéäL óBñì ,úëìBäå äðåeðúî àlà úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå íéønä íéna äìBz úeëæ§¨©©¦©¨¦§¥¨¤¤§¥¨©§©©¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦
éaøì ,øáñ óñBé áøå ,äðåeðúî àéåä ïðaøì ïéáe éaøì ïéa ,øáñ úLL áø .äúéî dúBàa äúî¥¨§¨¦¨©¥¤¨©¥§©¦¥§©¨¨©§¨¦§©§¨§©¥¨©§©¦
úeëæ ïéà øîBà ïBòîL éaø ,éMà øa éîéL áø áéúî .äðåeðúî àéåä àì ïðaøì ,äðåeðúî àéåä©§¨¦§©§¨§©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨¥¦©¦¦©©¦©¦¦§¥¥§
éðôa íénä úà äzà äçãî ,íéønä íéna äìBz úeëæ øîBà äzà íàå ,íéønä íéna äìBz¨©©¦©¨¦§¦©¨¥§¨©©¦©¨¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥
àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàå úBúBMä íéLpä ìk̈©¨¦©§©¨¦¥©©©§¤¨§¥§¦§¥¨¤¨
úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzà énð íiä úðéãîa íéãò dì Lé ,àúéà íàå ,úeëæ ïäì äìzL¤¨¨¨¤§§¦¦¨¥¨¥¦¦§¦©©¨©¦©¨¦¥©©©§
,zøîà÷ ïBòîL éaøì .íiä úðéãîa íéãò ïäì LiL àlà eéä úBàîè íéøîBà ïäå eúML¤¨§¥§¦§¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦¦§¦©©¨§©¦¦§¨¨§©§
,úBôøNð ïäéúBçðnL elàå ,áø áéúî .eìz àì énð íéãò ,àéìz àì úeëæcî ïBòîL éaøì§©¦¦§¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨¥¦©§¥¤¦§¥¤¦§¨
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קפז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§
íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤

äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤

m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal
.dzpif
àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
dzpify mirceiy`l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr

,jk lr micirn¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàdliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpif m` wecalàîòè éàîmind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwceal dlirenàø÷ øîàc"ãòå äàîèð àéäå äøzñðå §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥
da ïéàxnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxece ,"òãéc àkéìc ¥¨§¥¨§¨©

dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d `iade" dyxtd

.mixnd mind¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnl §©¥¨
¯ da òãéc àkéà àäc.dzpify rceiy in yi ixdyïéðééò ïì øäðàå §¨¦¨§¨©¨§©§©¨©§¦

¯ ïéúéðúnî,epzpynn epicl di`x zyy ax `iadeeàaLå éðz÷c ¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨
äàîè àéäL íéãò dìyi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq` ¨¥¦¤¦§¥¨

,xxal¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a iznéà §¨¥¦¥©¦
¯ éúLúc énwî àîéðz` dheqd dzzyy iptl e`ay xn`p m` ¥¨¦©¥§¦§¥

dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`y xnel dpynd dkxved recn ,mind
ixdy ,llk yecigàéä äðBædzced m`y dpynd dxn` xake , ¨¦

.micr e`a m` oky lke ,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d
àlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaéàúLc øúáìxaky ixg` - ¤¨§¨©¦§©

rxi` `ly it lr s`y dpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy
x`an .dzpify xnel micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl

,dpyndn dgkedd z` zyy axàîìLa zøîà éàmicr yi m`y ¦¨§©§¦§¨¨
dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà,¯ øétLs`y xacd oaen ¥©©¦§¦¨©¦

eidy oeiky ,dzpif `ly di`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy
.dwceal miliren mind oi` ,dzpify erciy micrzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

dydúBà ïé÷ãBa íéîm` ,dzpify mirceiy micr yiy ote`a mb ©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,okéãäñc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥

eäðéð éøwL,xwy icr md dzpify micirny micrdy xxazi - ©¨¥¦§
mirceiy micr yiy ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne

.dze` miwcea mind oi` - dzpify
,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,àîéà íìBòì ¨©¥©¥§¨¥¨

Cìd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -ïé÷ãBa íéî ¨©¦§¦
dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥

mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn
ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyøc äðåeðúîaéa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥

¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦
zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltep dkxiedðéàå§¥¨
¯ úçaLî dðéàå úãìBé,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi` ¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqäúî àéäL ¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨
äúéî dúBàadkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay §¨¦¨

,mzwelgn z` `xnbd zx`an .zltepïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áø©¥¤¨©¥§©¦¥
ïðaøì,iax lr miwlegy¯ äðåeðúî àéåädyigkn `id ixd §©¨¨©§¨¦§©§¨

,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind ziizy onfn zklede
micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx dzina dzn opaxle
xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy xaky xg`l dzpify
dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax giked okle ,mind zizy
ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y ,dze` miwcea mind oi`
dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzd `l recn ,zekf dl dzid
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oifge` mipy` cenr e sc oey`x wxtdheq
.déìò ïðéîø à÷ éîzncFw mEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦¤¤

`lC ,DnAil xEq`C `xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨§¨§©§¨§Ÿ

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW.øçà Bàø÷ áeúkä,D`UFPW inl ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨§¨©¥§¦¤§¨

:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e.øçàì úàOðDA `vOW oFW`x DWxBW §©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥§©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨

iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC zexr¤§©¨¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥

,dP`Vi m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦¦¨¤¨

:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe.éàäc déab §¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦©¥§©
:df lW eig` ,xg`.àîéé÷ äåä áBè íLa`Mi`e ©¥¨¦¤¤§¥£¨©§¨§¦¨

D`UFPd `N` xg` iExw oi`e ,DA dxcd xninl§¥©©§¨¨§¥¨©¥¤¨©§¨

dlwlTW in lr oiWExB F` zEpnl` KFYn¦©§¨¥¦©¦¤¦§§¨

:eiYgY.øîà àáø`le oizipzn ipYwC i`d ©§¨¨¨¨©©§¨¨¥©§¦¦§Ÿ

xYOA Ff dxizqA zxq`p m`C e"w ,znAiizn¦§©¤¤§¦¤¡¤¤¦§¦¨©ª¨

eiWkr Elwlwzpe Dl xYn didW DlraA ,Dl̈§©£¨¤¨¨ª¨¨§¦§©§§©§¨

:eilr xq`il oi`EVPd.dì øeñàaDnai EpiidC ©¦¦¥¨¥¨¨¨¨¨§©§§¨¨

oMW lM `l ,DlrA iIgA Dl xEq` `EdW¤¨¨§©¥©£¨Ÿ¨¤¥

gMn mAizdl `NW oFW`xd i`EVp Exq`PW¤¤¤§¦¥¨¦¤Ÿ§¦§©¥¦Ÿ©

:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL`idW ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨¤¦

:eilr dxEq`.íaéúz àìm` ,df e"w gMn £¨¨¨Ÿ¦§©¥¦Ÿ©¤¦

oOwlE ,'eM dxq`pxYn i`nE dxq`p i`n Wxtn ¤¤§¨§©¨§¨¥©¤¤§¨©ª¨

:FzNgYn did xEq` `ld Dl.àlà,KixR ikd ¨£Ÿ¨¨¨¦§¦¨¤¨¨¥¨¦

odM zW`C ,eilr dxq`pe dqp`PW odM zW ¥̀¤Ÿ¥¤¤¤§¨§¤¤§¨¨¨§¥¤Ÿ¥

zxYn l`xUi zW` la` qp`A ENt` dxEq £̀¨£¦§Ÿ¤£¨¥¤¦§¨¥ª¤¤

aizkC(d xAcOA)dURzp `d dURzp `l `ide ¦§¦©¦§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨¦§¨¨

WiC rnWnE `Ed `hErin `ide aizkCnE ,zxYnª¤¤¦¦§¦§¦¦¨©§©§¥
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iOp ikd oi` ,oiNgl wERiY WECwl `ifg©§¨§¦¥§ª¦¦¨¥©¥

ztxUp `id opAxcnE ,oiNgl z`vi `ziixF`Cn¦§©§¨¨¨§ª¦¦§©¨¨¦¦§¤¤

liaWAW rcil zFkldA oi`iwA lMd oi`W itl§¦¤¥©Ÿ§¦¦©£¨¥©¤¦§¦

Ez`e ,WCwl diE`x dzid `l micr Dl EidW¤¨¨¥¦Ÿ¨§¨§¨§©¥§¨

:oiNgl zxW ilkA WCTW xaC oi`ivFn xninl§¥©¦¦¨¨¤¦¥¦§¦¨¥§ª¦

.úBçðnä ìëk àéä éøäEWcw `NW cr E`nhPW £¥¦§¨©§¨¤¦§§©¤Ÿ¨§

:dgpOd z` dincA `iaie dcRze ilkALã÷ ¦§¦§¦¨¤§¨¦§¨¤¨¤©¦§¨¨©
.õîwäWcw zxW ilkA unTd ozpe DvnTW ©Ÿ¤¤§¨¨§¨©©Ÿ¤¦§¦¨¥¨©

zFcFar rAx` dpErh dgpOdW ,unw zXcwA¦§ª©Ÿ¤¤©¦§¨§¨©§©£

KFYn dvinw ,migaf mC lW zFcFar rAx` cbpM§¤¤©§©£¤©§¨¦§¦¨¦

zxW ilM lW oiMQdW ,dhigW cbpM zxW ilM§¦¨¥§¤¤§¦¨¤©©¦¤§¦¨¥

cbpM dklFd ,mC zlAw cbpM ipW zxW ilkA unTd WiCwdl ilM oYnE ,mCd z` WCwn§©¥¤©¨©©§¦§©§¦©Ÿ¤¦§¦¨¥¥¦§¤¤©¨©¨¨¨§¤¤

:mCd zwixf cbpM unTd zxhwde ,dklFd.àeä únLopirA o`O`C ,dzFW Dpi` aEWe ¨¨§©§¨©©Ÿ¤§¤¤§¦©©¨¤¥§¥¨¨§©©¨¥¨

:DiixWnl.úBçðnä ìëk àéä éøä:dHnl sxVze dxhwdl dvinw oiA lEqR odA rxi`W §¦§§¨£¥¦§¨©§¨¤¥©¨¤§¥§¦¨§©§¨¨§¦¨¥§©¨

.÷étñä àìå:mixiXd z` lFk`l odM.äøtkzxRM e`l dxRM i`d .Dwtq z` Ff dgpn §Ÿ¦§¦Ÿ¥¤¡¤©¦©¦¦§¨¦§¨¤§¥¨©©¨¨¨©¨©

oeike ,wcAze DzF` dwWie `ai ,daxw xWkdA ixdW ,zFUrl dilr WIX dn lM Dvnw zxhwd zrWA Ff dgpn dzUrW ,opixn`w Dl diE`xd dxRM `N` ,oFr zxMfd `le `Ed oFr̈§Ÿ©§¨©¨¤¨©¨¨¨§¨¨¨©§¦¨¤¨§¨¦§¨¦§©©§¨©¨§¨¨©¤¥¨¤¨©£¤£¥§¤§¥¨§¨¨Ÿ§©§¤¨§¦¨¥§¥¨

:otEbA lEqR odA rxi` `NW onf lM oilk`p dixiW daxw xWkdaC.äàîè àéäL íéãò dì eàa:dxhwd mcw ,i`w `xTrO`.ïéîîBæ äéãò eàöîð:Kkl d`A mdici lrW Dzxizq icr ¦§¤§¥¨§¨§¨¤¨¤¡¨¦¨§©¤Ÿ¥©¨¤§§¨¨¨¥¦¤¦§¥¨©¥¦¨¨¨¥Ÿ¤©§¨¨¦§§¥¤¨§¦¥¥§¦¨¨¤©§¥¤¨¨§¨

.ïélç dúçðîiM n"ye ,lgl zxW ilMn oi`ivFn Exn`i `OW oinnFf dicr E`vnp iM opAxCn sxVY opixn` `l `nl` ,ded zErhaC DA oilrFn oi`e ,ilM zXcw `le dR zXcw `l ¦§¨¨ª¦Ÿ§ª©¤§Ÿ§ª©§¦§¥£¦¨¦§¨£¨©§¨Ÿ©§¦¨¦¨¥¦§©¨¨¦¦§§¥¤¨§¦¤¨Ÿ§¦¦¦§¦¨¥§Ÿ¦

:i`ed WCwn zaC ,xn`w `ziixF`Cn ztxUp Dzgpn d`nh `idW micr Dl E`A ipYw.eäì úéà àì÷:zErh DWcwdW oircFi lMd.úLL áøc déúååkWIW dhFq oiwcFA miOd oi`C ¨¨¥¨¨¥¦¤¦§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§©§¨¨¨©§©¦§©£¨¨¨¦§©Ÿ§¦¤¤§¥¨¨§¨¥§©¥¤§¥©©¦§¦¨¤¥

:micr Dl.déîòhî àìå:`wtp `pixg` `xTn `N` ,cg` crA zi`Ce dhFql `N` Wixcin dhFq wtql e`l `EddC ,DA oi` creC.äøBäèdzTpe `id dxFdhE dX`d d`nhp `l m`e ¨¥¦§Ÿ¦©§¥¦§¥¥¨§©¨¦§¥¨¦§¦¤¨§¨©¨¦§¥¤¨¤¨¦§¨©£¦¨©§¨§¨§¦Ÿ¦§§¨¨¦¨§¨¦§¦§¨

:Dz`nhA micr EidW ipRn miOd on zlFSPW `le rxf drxfp dxFdh ,ikd Wxcnl dWxcl `id dxFdhE ,'Fbe dzTpe d`nhp `l m`e aYknl Dil dede ,rxf drxfpe.äøBäèe`xizi e"ie §¦§§¨¨©©£¨¥§¦§¨§¦Ÿ¦§§¨§¦§¨§§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨¥§¨¦§§¨¨©§Ÿ¤¦¤¦©©¦¦§¥¤¨¥¦§ª§¨¨§¨¨§¥¨

:rxf drxfpe `xw xn` `l `daC ,zEkf Dl dzlYW ihErnl.àéä:DA xAcl DA zFpzFpe zF`UFp Eid xaMW ,lMl mqxtn DlEwlw didW ici lr miOd on zlFSPd `le.äðála úBøæBî §©¥¤¨§¨¨§¦§¨Ÿ¨©§¨§¦§§¨¨©¦§Ÿ©¦¤¦©©¦©§¥¤¨¨¦§¨§ª§¨©Ÿ¤§¨¨§§§¨§©¥¨§©§¨¨
:dpaNA zFFh miWp.ïBòîL éaøå ïðéëøôe:mdl Eid micr Exn`ie zFxFdHd lr rx mW `ivFn dY`C `iWw ,`xTn `wtp micr Dl Wi Edin WixC `l e"ieC idp ,dlFY zEkf oi` xn`C ¨¦©§¨¨©§¦¨§©¦¦§§¨©¥§¨§¦§¨Ÿ¨¦¦¥¨¥¦©§¨¦§¨©§¨§©¨¦¥©©©§§Ÿ§¥¦¨¨¤
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éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
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,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå éðà äàîè úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
÷etéz ,LBc÷úc énwî àîéìéà ,úîéà íéãò eúàc§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
íéî àîìLa zøîà éà ,Lec÷c øúáì àlà .ïéleçì§¦¤¨§¨©§©¦¨§©§¦§¨¨©¦
Lec÷ éëå ,àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìà ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨©§¨©¦§©¦§©¦§¦©
.úôøNð dúçðî éëä íeMîe ,Lec÷ øétL àøwéòî¥¦¨¨©¦©¦¨¦¦§¨¨¦§¤¤
àúléî élbéz ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¥©©¦§¦¨¦©¥¦§¨
÷etéúå Lec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©§¥
äúpéfL ïBâk ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà .ïéleçì§¦¨©©§¨¦¦§©§¨§¤¦§¨

é÷úî .Lec÷ øétL àøwéòî Lec÷ éëc ,äøæòadì ó ¨£¨¨§¦©¥¦¨¨©¦©©§¦¨
äúpéfL ,dúBà ïéeìî äpeäk éçøét àìäå ,àiLøLî áø©§©§¦¨©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨¤¦§¨
äëøöpL ïBâk ,øîà éMà áø .ïîöò äpeäk éçøétî¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨
àtt áø .dì éìz ätéëa äpeäk éçøét eèàc ,äéá÷ðì¦§¨¤¨§¨¦§¥§¨§¦¨¨¥¨©¨¨

îàãk íìBòì ,øîà÷etéz zøîà÷ãe ,àøwéòî ïðéø ¨©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨§¨¨§©§¥
úøL éìkî ïéàéöBî eøîàé ànL äøéæb ,ïðaøcî ïéleçì§¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§¦¦¦§¥¨¥
dLc÷ àlL ãò dúçðî úàîèð ,éøî áø áéúî .ìBçì§¥¦©¨¦¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨
éìëa dLcwMî .äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìëa¦§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤¦¤¦§¨¦§¦
àìå õîBwä Lã÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò Báéø÷äì ÷étñä¦§¦§©§¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
÷étñä àìå õîBwä áø÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ¦§¦
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL ìBëàì¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
,äléçzî úàa ÷ôqä ìòL ,ìëàúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¥¨¥¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
àéäL íéãò dì eàa .dì äëìäå d÷éôñ äøték¦§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨¥¦¤¦
dúçðî ,ïéîîBæ äéãò eàöîð .úôøNð dúçðî ,äàîè§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
úéà àì÷ ïéîîBæ íéãò ,zøîà÷ ïéîîBæ íéãò .ïéleç¦¥¦§¦¨¨§©§¥¦§¦¨¨¦
'äøBäè' ,déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðz .eäì§©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥§¨
àìå 'äøBäèe' .íiä úðéãîa íéãò dì LiL àìå§Ÿ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨§¨§Ÿ
úBøæBî da eðzéå eàOiL àìå 'àéä' .úeëæ dì äúìzL¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§¨§
,àkéà àäå Léøc àì å"éåc éäð ,ïBòîL éaøå .äðála©§¨¨§©¦¦§§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
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àéäL íéãò dì eàa .dì äëìäå d÷éôñ äøték¦§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨¥¦¤¦
dúçðî ,ïéîîBæ äéãò eàöîð .úôøNð dúçðî ,äàîè§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
úéà àì÷ ïéîîBæ íéãò ,zøîà÷ ïéîîBæ íéãò .ïéleç¦¥¦§¦¨¨§©§¥¦§¦¨¨¦
'äøBäè' ,déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðz .eäì§©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥§¨
àìå 'äøBäèe' .íiä úðéãîa íéãò dì LiL àìå§Ÿ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨§¨§Ÿ
úBøæBî da eðzéå eàOiL àìå 'àéä' .úeëæ dì äúìzL¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§¨§
,àkéà àäå Léøc àì å"éåc éäð ,ïBòîL éaøå .äðála©§¨¨§©¦¦§§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¨
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ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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קצ
ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(ycew zay meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨

.mzwelgn
àøîâipy lral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlzéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -ìàîé §¨¨¥¨
òéiñîdéìáøìiabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p - §©©¥§©
,cegiiøîàcáøäãeäéøîàáø,àìeðLcgiizdl dy`l xzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mràlàìáà ,øéòaCøcadxeq` ,xirl uegn - ¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdlãòàkéàcìLäLyi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp` ©§¦¨§Ÿ¨

yeyglànLCøèöéãçàïäîåéá÷ðìmewn wegixa zeptzdl jlie ¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨
,zeripv meynàöîðåãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯ §¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

lrad mr eglyy ,dpyna x`eany dnne .eilr dxeq`y dy`d
dgec .ax ixack gken ,cg` gilya ic `le migely ipy dy`de

,`xnbdàì¯e ,ax ixacl dpyndn di`x oi`àëädpyna -eðééä Ÿ¨¨©§
àîòè`l` ,cegi xeqi` meyn df oi` ,cg` gily witqn `lyék ©£¨¦

éëéäeåäéìcdéìòéãäñlr eciri ,jxca dlra dilr `eai m`y - ¥¦§¤¡£¥©£¥
.mind z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯icinlz `weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkgélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eidàîéì ¥¨§¨Ÿ¥¨

òéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p §©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mr cgiizdl dy`làlàïéøLk¯miyp` mr ¤¨§¥¦
,mixyk miwfgenyìáàïéöeøt¯,zeixra mivexty miyp` mr £¨§¦

eléôàmräøNòénðàì¯miyiiazn mpi`y oeik ,cgiizdl dxeq` £¦£¨¨©¦Ÿ
ok`e .xeqi` icil e`eaiy miyyege ,ipydn cg`äNòîäéä ©£¤¨¨

äeàéöBäåäøNòähîayi` zy` e`ived mivext miyp` dxyr - §¦¨£¨¨§¦¨
epfl ick dhina xirdndnne .xaca miyiiazn mpi`y ixd ,dnr z

,minkg icinlz `weec dy`de lrad mr eglyy dpyna x`eany
,`xnbd dgec .ax ixack gkenàì¯ax ixacl dpyndn di`x oi` Ÿ

e ,el`àëädpyna -eðééäàîòè,minkg icinlz `weec eglyy ¨¨©§©£¨
meynéòãécééeøúàìdéadilr `eal dlra dvexy e`xi m`y - §¨§¥§©§¥¥

.dze` ewyi `l dilr `eai m`y el xnele erpkyl erci ,jxca
,dpyna epipyéaøäãeäéøîBàdìòa'eëåmigely el mixqen oi` , ©¦§¨¥©£¨§

.jxca dilr `eai `ly on`py oeikàéðzéaøäãeäéøîBàdìòa ©§¨©¦§¨¥©£¨
ïîàðz`f cnele ,ìwîøîBçå,äîeäcðàéäLúøëalr dxeq`y - ¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

ok it lr s` ,zxk eypery xeng xeqi`a dlradìòaïîàðäéìò- ©£¨¤¡©¨¤¨
.dcp `idy onfa dilr `eai `lyäèBñàéäLåàìalr dxeq`y - ¨¤¦§¨

,lw xzei xeqi` `edy e`l xeqi`a lradàììkïkLlrad didiy Ÿ¨¤¥
,`xnbd zl`ey .dilr `eai `ly on`pïðaøå`l lrady mixaeqd §©¨¨

,`xnbd daiyn .xnege lwd lr eaiyi dn ,migily ipy jixve on`p
y mixaeq opaxàéäúðúBpäxeqi`d xneg oia z`ady weligd - ¦©¤¤

ep`y itk oicdy xnel daiqd `ed ,dheqa xeqi`d xnegl dcpa
y ,mixne`äcðúøëc,zxk eyper dilr `a m`y dcp `idyk - ¦¨§¨¥

àøéîçdéìïîéäîe`eai `ly on`p okle eipira xeng xeqi`d - £¦¨¥§¥¨
j` .dilräèBñåàìc`l` xar `l dilr `eai m`e dheq `idyk - ¨§¨

,e`l lràìàøéîçdéìàìå¯ ïîéäîepi` okle ,eipira xeng epi` Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
.micr ipy `la dnr cgiizdl el xeq`e ,dilr `eai `ly on`p

,d`iady `ziixad lr `xnbd dywnéaøåäãeäéìwîøîBçå §©¦§¨¦©¨¤
éúééîdì,xnege lwn on`p lrady cnl dcedi iax ike -àäåéaø ©§¥¨§¨©¦
äãeäééàøwîéúééîdì.weqtn z`f cnly ep`vn ixde -àéðúc §¨¦§¨¥©§¥¨§©§¨

" dheq iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaaàéáäåLéàäúàBzLà §¥¦¨¦¤¦§
ìàïäkäy x`ean ,"ïîäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàdheqd ¤©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§

.edeeliy mipy jixv oi`e ,lecbd oic zialìáàeøîàíéîëç- £¨¨§£¨¦
opaxcnïéøñBîBìéðLéãéîìz,íéîëçmiyyegy meynànLàáé §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ

äéìòCøca.éaøéñBée wlegøîBàmipy jixv oi` opaxcn s` , ¨¤¨©¤¤©¦¦¥
`l` ,edeeliydìòaïîàðäéìòcnele ,dilr `eai `lyz`fìwî ©£¨¤¡¨¨¤¨¦©

øîBçå,äîeäcðàéäLúøëa,dìòaïîàðäéìò,äèBñàéäL ¨¤©¦¨¤¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
åàìa,àììkïkL.on`pyeøîàBì,iqei iaxl minkgàìoi` - §¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ

,ekxetl yiy meyn xnege lwdn cenllíàzøîàäcðadn - ¦¨©§¨§¦¨
meyn `ed on`p dlray dcp iabl epivnyïkLLédìøzéä- ¤¥¥¨¤¥

`eaiy miyyeg `l okle ,zlaehyk onf xg`l el zxzen didzy
,xeqi`a dilrøîàzäèBñaïéàLdìøzéämyn cenll oi` - Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

didz dzpify xxazi m` ixdy ,dheq xeqi` iabl mb on`p didiy
.jxca dilr `eaiy yyg xzei yi okle ,mlerl eilr dxeq`øîBàå§¥
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ïéîééànL Cøãk äéìò ïéîééàîe íéìLeøéaL ìBãbä ïéc¦©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦

úeãìé äaøä ,äNBò ÷BçN äaøä ,äNBò ïéé äaøä ,éza dì íéøîBàå úBLôð éãò ìò©¥¥§¨§§¦¨¦¦©§¥©¦¤©§¥§¤©§¥©§
ì éNò ,ïéNBò íéòøä íéðëL äaøä ,äNBòìò äçné àlL äMeã÷a ázëpL ìBãbä BîL ¨©§¥§¥¦¨¨¦¦£¦¦§©¨¤¦§©¦§¨¤Ÿ¦¨¤©
ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì øîBàå .íénääøîà íà .äéáà úéa úçtLî ìëå àéä ,ïòîBL ©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§§¨¦§¨¦§©©¥¨¦¨¦¨§¨

ì dúBà ïéìòî ,éðà äøBäè äøîà íàå .úàöBéå dúaeúk úøáBL ,éðà äàîèçøænä øòL §¥¨£¦¤¤§¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©©¦§¨
úà ïéøäèîe úBãìBiä úà ïéøäèîe úBèBqä úà ïé÷Lî íML øBðwð øòL çút ìòL¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤
úà älâî àeäL ãò eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íà ,äéãâáa æçBà ïäëå ,ïéòøBönä©§¨¦§Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤

íà øîBà äãeäé éaø .døòN úà øúBñå daìäéä íàå ,eälâî äéä àì äàð daì äéä ¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨
áäæ éìk äéìò äéä ,íéøBçLa dqëî íéðáìa äqkúî äúéä ,øúBñ äéä àì äàð døòN§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¨¤¨§¥¨¨
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קצי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(ycew zay meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨

.mzwelgn
àøîâipy lral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlzéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -ìàîé §¨¨¥¨
òéiñîdéìáøìiabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p - §©©¥§©
,cegiiøîàcáøäãeäéøîàáø,àìeðLcgiizdl dy`l xzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mràlàìáà ,øéòaCøcadxeq` ,xirl uegn - ¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdlãòàkéàcìLäLyi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp` ©§¦¨§Ÿ¨

yeyglànLCøèöéãçàïäîåéá÷ðìmewn wegixa zeptzdl jlie ¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨
,zeripv meynàöîðåãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯ §¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

lrad mr eglyy ,dpyna x`eany dnne .eilr dxeq`y dy`d
dgec .ax ixack gken ,cg` gilya ic `le migely ipy dy`de

,`xnbdàì¯e ,ax ixacl dpyndn di`x oi`àëädpyna -eðééä Ÿ¨¨©§
àîòè`l` ,cegi xeqi` meyn df oi` ,cg` gily witqn `lyék ©£¨¦

éëéäeåäéìcdéìòéãäñlr eciri ,jxca dlra dilr `eai m`y - ¥¦§¤¡£¥©£¥
.mind z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯icinlz `weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkgélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eidàîéì ¥¨§¨Ÿ¥¨

òéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p §©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mr cgiizdl dy`làlàïéøLk¯miyp` mr ¤¨§¥¦
,mixyk miwfgenyìáàïéöeøt¯,zeixra mivexty miyp` mr £¨§¦

eléôàmräøNòénðàì¯miyiiazn mpi`y oeik ,cgiizdl dxeq` £¦£¨¨©¦Ÿ
ok`e .xeqi` icil e`eaiy miyyege ,ipydn cg`äNòîäéä ©£¤¨¨

äeàéöBäåäøNòähîayi` zy` e`ived mivext miyp` dxyr - §¦¨£¨¨§¦¨
epfl ick dhina xirdndnne .xaca miyiiazn mpi`y ixd ,dnr z

,minkg icinlz `weec dy`de lrad mr eglyy dpyna x`eany
,`xnbd dgec .ax ixack gkenàì¯ax ixacl dpyndn di`x oi` Ÿ

e ,el`àëädpyna -eðééäàîòè,minkg icinlz `weec eglyy ¨¨©§©£¨
meynéòãécééeøúàìdéadilr `eal dlra dvexy e`xi m`y - §¨§¥§©§¥¥

.dze` ewyi `l dilr `eai m`y el xnele erpkyl erci ,jxca
,dpyna epipyéaøäãeäéøîBàdìòa'eëåmigely el mixqen oi` , ©¦§¨¥©£¨§

.jxca dilr `eai `ly on`py oeikàéðzéaøäãeäéøîBàdìòa ©§¨©¦§¨¥©£¨
ïîàðz`f cnele ,ìwîøîBçå,äîeäcðàéäLúøëalr dxeq`y - ¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

ok it lr s` ,zxk eypery xeng xeqi`a dlradìòaïîàðäéìò- ©£¨¤¡©¨¤¨
.dcp `idy onfa dilr `eai `lyäèBñàéäLåàìalr dxeq`y - ¨¤¦§¨

,lw xzei xeqi` `edy e`l xeqi`a lradàììkïkLlrad didiy Ÿ¨¤¥
,`xnbd zl`ey .dilr `eai `ly on`pïðaøå`l lrady mixaeqd §©¨¨

,`xnbd daiyn .xnege lwd lr eaiyi dn ,migily ipy jixve on`p
y mixaeq opaxàéäúðúBpäxeqi`d xneg oia z`ady weligd - ¦©¤¤

ep`y itk oicdy xnel daiqd `ed ,dheqa xeqi`d xnegl dcpa
y ,mixne`äcðúøëc,zxk eyper dilr `a m`y dcp `idyk - ¦¨§¨¥

àøéîçdéìïîéäîe`eai `ly on`p okle eipira xeng xeqi`d - £¦¨¥§¥¨
j` .dilräèBñåàìc`l` xar `l dilr `eai m`e dheq `idyk - ¨§¨

,e`l lràìàøéîçdéìàìå¯ ïîéäîepi` okle ,eipira xeng epi` Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
.micr ipy `la dnr cgiizdl el xeq`e ,dilr `eai `ly on`p

,d`iady `ziixad lr `xnbd dywnéaøåäãeäéìwîøîBçå §©¦§¨¦©¨¤
éúééîdì,xnege lwn on`p lrady cnl dcedi iax ike -àäåéaø ©§¥¨§¨©¦
äãeäééàøwîéúééîdì.weqtn z`f cnly ep`vn ixde -àéðúc §¨¦§¨¥©§¥¨§©§¨

" dheq iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaaàéáäåLéàäúàBzLà §¥¦¨¦¤¦§
ìàïäkäy x`ean ,"ïîäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàdheqd ¤©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§

.edeeliy mipy jixv oi`e ,lecbd oic zialìáàeøîàíéîëç- £¨¨§£¨¦
opaxcnïéøñBîBìéðLéãéîìz,íéîëçmiyyegy meynànLàáé §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ

äéìòCøca.éaøéñBée wlegøîBàmipy jixv oi` opaxcn s` , ¨¤¨©¤¤©¦¦¥
`l` ,edeeliydìòaïîàðäéìòcnele ,dilr `eai `lyz`fìwî ©£¨¤¡¨¨¤¨¦©

øîBçå,äîeäcðàéäLúøëa,dìòaïîàðäéìò,äèBñàéäL ¨¤©¦¨¤¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
åàìa,àììkïkL.on`pyeøîàBì,iqei iaxl minkgàìoi` - §¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ

,ekxetl yiy meyn xnege lwdn cenllíàzøîàäcðadn - ¦¨©§¨§¦¨
meyn `ed on`p dlray dcp iabl epivnyïkLLédìøzéä- ¤¥¥¨¤¥

`eaiy miyyeg `l okle ,zlaehyk onf xg`l el zxzen didzy
,xeqi`a dilrøîàzäèBñaïéàLdìøzéämyn cenll oi` - Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

didz dzpify xxazi m` ixdy ,dheq xeqi` iabl mb on`p didiy
.jxca dilr `eaiy yyg xzei yi okle ,mlerl eilr dxeq`øîBàå§¥

" weqtd xne`y itk ,yyg xzei yi dheq iabl oke -íéîíéáeðâ ©¦§¦
e÷zîéBâå,el xeq`d xaca `weec mc`l zewizn yiy ,epiidc ," ¦§¨§

,`ziixad dkiynn .dilr `eai `ly on`p lrad oi` okleéaø©¦
äãeäéïî ,øîBàäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàìàïäkä, §¨¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§¤©Ÿ¥

øîàpL"àéáäåLéàäúàBzLàefd `ziixaay ,dyw ok m`e ." ¤¤¡©§¥¦¨¦¤¦§
eli`e ,ecal jlede on`p lrady weqtn cnl dcedi iaxy x`ean
,`xnbd zvxzn .xnege lwn ok cnly x`ean dpey`xd `ziixaa

øîàeäìì÷øîBçåàLéøalrady dcedi iax mdl xn` dligza - ¨©§©¨¤§¥¨
,xnege lwn on`pdeëøôe,xnege lwd z` el ekxte -øãäåøîà ©§©©£©¨©

eäìàø÷.weqtdn ok mdl yxce xfge - §§¨
,diipyd `ziixad lr `xnbd zl`eyéaøäãeäéeðééäàpzàn÷- ©¦§¨©§©¨©¨

md dnae ,micr jixv `l lrady weqtdn micnel ixd mdipy
,`xnbd zvxzn .miwlegàkéàeäééðéaìáàeøîà`nw `pzy - ¦¨¥©§£¨¨§

iax eli`e ,migely ipy jixv opaxcny ,'minkg exn` la`' siqed
.ef dpwz xaq `l dcedi

lecbd oic ziaa dl miyer eidy mixacd xcq z` x`az dpynd
.dze` ewydy mcew ycwnd ziaae

äðùî.eéämigilyde lradïéìòîdúBàdy`d z` -úéáìïéc ¨©£¦¨§¥¦
ìBãbämipiic cg`e miray lyíéìLeøéaL,ïéîééàîeäéìò- ©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨

`le jka dcez dlrap m`y ick ,dheqd inn dze` micigtn
,wcaidl jxhvzCøãkïéîééànLìòéãòúBLôðepivny enk - §¤¤¤§©§¦©¥¥§¨

.mc` mibxed mzecr it lry micr micigtnyøîBàådìick oiicd §¥¨
,zecedl jxc dipta geztléza,jlra zgz zipf ok`y okzi , ¦¦

yäaøäïééäNBòoke ,dxiar icil `al mxeb -äaøä÷BçNäNBò, ©§¥©¦¤©§¥§¤
äaøäúeãìéäNBò,äaøäíéðëLíéòøäïéNBòl` ,zipf ok` m`e . ©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦¦

icez `l` ,mind ziizy ici lr d`ad zleepn dzin jnvrl inxbz
,dl xne` oke .jkaéNòicez ,zipf ok` m` -ìBîLìBãbäázëpL £¦¦§©¨¤¦§©

äMeã÷adlibnd lr azkpy myd my ceak ornl -àlLäçnéìò ¦§¨¤Ÿ¦¨¤©
íénäok enk .miyer eid jky -øîBàåäéðôìíéøácíðéàLéãk ©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§¥

ìïòîBLecede e`hgy miwicvd lr ,mze` rnyzy dl ie`x oi`y - §§¨
,`xnba x`aziy itkàéädipta mrinyn -ìëåúçtLîúéaäéáà ¦§¨¦§©©¥¨¦¨

.dcezy liaya ,dzgtyn iptae -íàzecedl dy`d drpkzyd ¦
eäøîàäàîèéðà`id ixd ,dlra zgz dzpify -úøáBLdúaeúk ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨

,dzaezk z` dciqtde dzpify xaey zazek -úàöBéå.hba dlran §¥
íàåe dixac lr dcnr ,dl exn`y dn lk xg`l s`äøîàäøBäè §¦¨§¨§¨
éðàeid ,ïéìòîdúBàìøòLçøænä,ziad xd ly ipevigd xryd - £¦©£¦¨§©©©¦§¨

ìòLçútøòLøBðwð,xepwip xry `xwpd dxfrd xryl myne - ¤©¤©©©¦¨
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oifge` mipy` cenr f sc oey`x wxtdheq
.àçéëL àì'xl lirl ipWC `de .ikdA zFxFdhl EdpicWgnl EdiiYrC` iWpi` iwQn `le Ÿ§¦¨§Ÿ©§¥¦§¥©©§©§§¦§§¦§¦§§¨¥§¨§¨¥§¥§

i`dC `WxC ol `niiw ded `l iYM`C mEXn ,ElY `l iOp micr dlY `l zEkfCn oFrnW¦§¦¦§Ÿ¨¨¥¦©¥Ÿ¨¦§©©¥Ÿ£¨©§¨¨§¨¨§©

:`xw.Cøca äéìò àáé ànL 'éðúî:oOwlcM lFcBd c"aA milWExiA DzFwWdl KixSW §¨©§¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤¤¨¦§©§¨¦¨©¦§©¨§¦§©¨

.äéìò ïîàð:`ai `NW'îâ.eðL àìipW mr zcgiizn dX` la` oiWECwA opzC `d ¤¡¨¨¤¨¤Ÿ¨ŸŸ¨¨¦§©§¦¦£¨¦¨¦§©¤¤¦§¥

:miWp`.'åk Cøèöé ànLli`Fd iOp `kd £¨¦¤¨¦§¨¥¨¨©¥¦

Kxhvi `OW ,ixzA ibq `l DA oixEq` mdipWE§¥¤£¦¨Ÿ¨¥¦§¥¤¨¦§¨¥

:'eM eiawpl c"a gilW F` lrAddéìò éåäéìc ©©©§¦©¦§¨¨§¤¡¥£¥
.éãäñlFcBd c"al[a] eilr Eciri dilr `ai m` ¨£¥¦¨Ÿ¨¤¨¨¦¨¨©¨

:dEwWi `le.ù"ìipW mr zcgizn dX`C §Ÿ©§¨§¦¨¦§©¤¤¦§¥

:miWp`.äøNò äeàéöBäåxirl uEg Wi` zW`l £¨¦§¦¨£¨¨§¥¤¦¨¦

:DOr lwlwl dzn zwfgA dHnAééeøúàì éòãéc §¦¨§¤§©¥¨§©§¥¦¨§¨§¥§©§¥
.déadTpn Wi`d oi`WM dxFYd on Fl xnFle ¥§©¦©¨§¤¥¨¦§ª¤

miOd oi` ,eilr dxq`PXn dilr `AW ,oFrn¥¨¤¨¨¤¨¦¤¤¤§¨¨¨¥©©¦

:FYW` z` oiwcFA.äéìò ïîàð dìòaKixv oi`e §¦¤¦§©£¨¤¡¨¨¤¨§¥¨¦

:Flv` micr cinrdl.åàìa àéäL äèBñ`lC §©£¦¥¦¤§¨¤¦§¨§Ÿ

w"tA zFnaiA opixn`C ,'Fbe oFW`xd DlrA lkEi©©£¨¨¦§§©§¦¨¦¨§

(:`i sC)zFAxl d`OHd xW` ixg` mIwn ip` dn ©©£¦§©¥©£¥£¤ª©¨¨§©

:dxYqPW dhFq.úðúBpä àéäåz`Gd dCOd ¨¤¦§§¨§¦©¤¤©¦¨©Ÿ

oiCd z` zpzFPd `id ,Lixacl di`x z`adW¤¥¥¨§¨¨¦§¨¤¦©¤¤¤©¦

:micr KixSW mixnF` Ep`W.úøëa àéäL äcð ¤¨§¦¤¨¦¥¦¦¨¤¦§¨¥
:dilr `A Fpi`e eilr dxEng.øzä dì Lé ïkL £¨¨¨§¥¨¨¤¨¤¥¥¨¤¥

`Ed ghaOW FtwFY Fxvi oi` Kkitl ,xdhYWkl¦§¤¦§©§¦¨¥¦§§¤ª§¨

:onf xg`l.øzä dì ïéàL,d`nh `vOY m` §©©§©¤¥¨¤¥¦¦¨¥§¥¨

:dixg` scFx FAl KkitlE.íéáeðbxaC xnFlM §¦¨¦¥©£¤¨§¦§©¨¨

:eixg` scFx Fxvi Fl xEq`d.deëøôexn`cM ¨¨¦§¥©£¨§¨©¦§¨©

:xYd Dl Wi oMW.÷"ú eðééä:`ziixaCìáà ¤¥¥¨¤¥©§¦§©§¨£¨
.eøîà'ipzn :Dil zil dcEdi 'xl.äéìò ïéîiàîe ¨§§§¨¥¥§©§¦¨¤¨

:dcFn `dYW.úBLôð éãò ìòopixn`cM ¤§¥¨©¥¥§¨¦§©§¦¨

ipiC zFpFnn ipicM `NW oircFi Eed ,oixcdpqA§©§¤§¦¡§¦¤Ÿ§¦¥¨¦¥

zFpFnn ipiC cg` wxtA ,'eM zFWtp(.fl sC):äaøä §¨§¤¤¤¨¦¥¨©©§¥
.äNBò úeãìéicil `aYW dCli dxrpl mxFbe ©§¨§¥§©£¨©§¨¤¨Ÿ¦¥

Knvr i`iaY l` ,xaCd zn` `OWe ,lEwlw¦§§¤¨¡¤©¨¨©¨¦¦©§¥

:Ff zlEpn dzin icil.íéòø íéðëLmircFi ¦¥¦¨§ª¤¤§¥¦¨¦§¦

:cinY Dl oiiEvnE zFYtlì éàãk dðéàL.ïòîL §©§¦¨¨¦¤¥¨§©§¨§¨
zF`cFd ixaC diptl xnF`W ,Dl diE`x Dpi ¥̀¨§¨¨¤¥§¨¤¨¦§¥¨

lr dcFYW icM `N` ,mipFW`xd miwiCv©¦¦¨¦¦¤¨§¥¤¤©

:WFA `le dcFd dcEdi oOwl 'ixn`cM DlEwlw¦§¨¦§©§¦§©¨§¨¨§Ÿ

.dúaúk úøáBLiziPf ,DzAzM lr xaFW zazFM ¤¤§ª¨¨¤¤¥©§ª¨¨¦¦¦

`NW DlrA ciA zpzFpe ,izAzM iYcqtde§¦§©§¦§ª¨¦§¤¤§©©£¨¤Ÿ

Exzd `NW ,zbxdp Dpi`e .onf xg`l EPrAzY¦§§¤§©©§©§¥¨¤¡¤¤¤Ÿ¦§

:dUrn zrWA micr DAì.çøæî øòLxrW ¨¥¦¦§©©£¤§©©¦§¨©©

xrWl mXnE ,ziAd xdl oiqpkp FAW oFvigd©¦¤¦§¨¦§©©©¦¦¨§©©

zxfr oiAW dnFgAW oFilrd xrW `Ed xFpTp¦¨©©¨¤§¤©¨¤¥¤§©

:miWp zxfrl l`xUi.úBèBqä úà ïé÷Lî íML ¦§¨¥§¤§©¨¦¤¨©§¦¤©
FzF` llg iar dxfr zXcwA WCwzp `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦§©¥¦§ª©£¨¨¢¦£©

odici oiqipkOW oirxFvOd ipRn ,xrXd©©©¦§¥©§¨¦¤©§¦¦§¥¤

xQgnE ,Fci odA lr mW`d mCn oYl zFpFdal¦§¦¥¦©¨¨¨©Ÿ¤¨§ª¨

dEWCw `l Kkitl ,zxkA dxfrl qpkPW mixERM¦¦¤¦§©¨£¨¨§¨¥§¦¨Ÿ¦§¨

odM did m`W ,xrXd llgA cFnrl lkEIW¤©©£©£©©©©¤¦¨¨Ÿ¥

lqtp `Ed ixd dxfrl uEg mW`d mC z` `ivFn¦¤©¨¨¨¨£¨¨£¥¦§¨

llg KFzl Fci qipkdl Kixv Kkitl ,`vFiA§¥§¦¨¨¦§©§¦¨§£©

:`pngx `xW zvwn z`iaE ,dxfrd.øBðwðmc` ¨£¨¨¦©¦§¨¨¨©§¨¨¦¨¨¨

`IxCpqMl`n zWgp zFYlC `iade ,did lFcB̈¨¨§¥¦©§§Ÿ¤¥©¤§©§§¦¨

opzcM miqp FA EUrpe xrW FzF`l mixvn lW¤¦§©¦§©©§©£¦¦§¦§©

`nFi xcqA(:fl sC):FnW lr E`xwpe ,ïé÷Lî íML §¥¤¨©§¦§§©§¤¨©§¦
.úBèBñ:oOwl silicM 'd iptl opiraCïéøäèîe §¨¥¨¦§¥¦§¨¦§©¨§©£¦

.úBãìBiä úà:`id i`n Wxtn oOwlæçBà ¤©§§©¨§¨¥©¦¥
.äéãâáa:DNW x`ESd ziaA.eòø÷ð íà:WWFg Fpi`.eîøôð íàå`wlq mixtC i`d FnM f"rlA x"iivpinc dAxd mirxwl drxwPW drixTn dlFcB dnixR .WWFg Fpi`(:cr sC zAW):ãò ¦§¨¤¨§¥©©¨¤¨¦¦§§¥¥§¦¦§§¥¥§¦¨§¨¦§¦¨¤¦§§¨¦§¨¦©§¥§§©§¨¥¦§¨©¨©©

.daì úà älânL:`xTn Dl sili oOwlE.døòN úà øúBñåDl sili oOwlE ,FzrilTn: ¤§©¤¤¦¨§©¨¨¦¨¦§¨§¥¤§¨¨¦§¦¨§©¨¨¦¨
úåàéìè÷å

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

ùé:giky `l inp jxca dlra dilr `a d"de .`giky `l mid zpicna micr dléëikid

oilebd od el` 'ta inp opixn` ikde .dia iiexz`l ircic(:h sc zekn)xirl oileb iab

dia exz`c e`l i`n `xnba wiice jxca epbxdi `ny minkg icinlz ipy el oixqene hlwn

:minkg icinlz opira d`xzd iab `nl` `ed `lhw xa lihw i`cäãðzxka `idy

oi` wxta rnync dniz .dilr on`p dlra

oicinrn(:el sc f"r)m` `ziixe`c zeixrc cegic

cegi `wec xnel yie ixyc olpn dcpc cegi ok

dxq` en` mr oac `inec xzid odl oi`c zeixrc

:`l dcp la` dxez

àéällk inc `l zpzepd `id i`d .zpzepd

oiaexirc `nw wxtc `eddl(.i sc):øîà
yi oky `kxita `wec xnel yi .dekxte e"w edl

`l zpzepd `ida la` edekxt [e]dxeqi`l xzid

izixg` `kxitl [e]dkxved jkle edekxt

iypi`l edl `xingc oi`ibq izkeca ogky`c

dxeng dxiarn ith dpin etzqne dlw dxiar

zeaezkc w"ta oebk(:c sc)zelia` edl `xingc

'tae zxka `idy dcpn opaxcn `l` ied `lc

oiwfpd(.cp sc oihib)`xing dcedi iaxc dixz`a

`edy zayn e`l `l` `kilc ziriay edl

dviac w"t yixae dliwqa(:a sc)liwc i`d xn`

ol mzqc zay iab y"n xn`c ith dwgxd jixv

zay dcedi iaxk aeh mei iabe oerny iaxk `pz

iaxk ol mzq liwc h"i y"xk ol mzq xingc

`zxingn ith `zliwn ilica oipnif `nl` dcedi

itl `ziixad ayiil jixv `zyde `kti` oipnife

`ztqeza `ipzin ikdc `ztqezde inlyexid

(`"t)xnege lwn dlra dilr on`p xne` dcedi 'x

xne` iqei 'x 'eke zxk dz`ia lr aiigy dcp dne

'ebe ezy` z` yi`d `iade '`py epin`d aezkd

dlra xne` dcedi iax ikd `ipzin inlyexiae

dl yiy dcpa zxn` m` `l el exn` 'eke on`p

`ed aezkd zxifb dcedi iax mdl xn` 'eke xzid

calae el exn` 'ebe ezy` z` yi`d `iade

`ztqez `iddac xninl ol zi` `zyde micra

inlyexic `iddk `xw edl xn` xcde edekxt

[`kti` xninl] denzl `ki` iqei iaxcn[a] la`

lw edl xn` xcde `xw edl xn` `xwirnc

:xnegeøîåàåxne`e i`dc d`xp .miaepb min

xzid oi`y ikda ilz i`n xnelk ikd eyexit

xzid oi`y xg`n etwez exvic `cg dxeqi`l

izni` eiykr `l m` xaca oezn oi` dxeqi`l

dlrae li`ed ezy` lr exvi eptwzi `l z"`e

:ewzni miaepb min xak
dn

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

:àçéëL àì ,íiä úðéãîa íéãò dì LéäðLîãöék ¥¨¥¦¦§¦©©¨Ÿ§¦¨¦§¨¥©
ïéøñBîe íB÷î BúBàaL ïéc úéáì dëéìBî ,dì äNBò¤¨¦¨§¥¦¤§¨§¦
éaø .Cøca äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL Bì§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤©¦

:äéìò ïîàð dìòa ,øîBà äãeäéàøîâeäéàå éøz §¨¥©§¨¤¡¨¨¤¨§¨¨§¥§¦
äãeäé áø øîàc ,áøì déì òéiñî àîéì ,àúìz àä̈§¨¨¥¨§©©¥§©§¨©©§¨
àkéàc ãò Cøca ìáà øéòa àlà eðL àì ,áø øîà̈©©Ÿ¨¤¨¨¦£¨©¤¤©§¦¨

ìLãçà àöîðå åéá÷ðì ïäî ãçà Cøèöé ànL ,äL §Ÿ¨¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨§¦§¨¤¨
ék àîòè eðééä àëä ,àì .äåøòä íò ãçééúî ïäî¥¤¦§©¥¦¨¤§¨Ÿ¨¨©§©£¨¦
élek ,ïéà íéîëç éãéîìz .éãäñ déìò eåäéìc éëéä¥¦§¤¡£¥©£¥©§¦¥£¨¦¦¥
áø øîàc ,áøc Cãéàì déì òéiñî àîéì ,àì àîìò̈§¨Ÿ¥¨§©©¥§¦¨§©§¨©©
öeøt ìáà ïéøLk àlà eðL àì ,áø øîà äãeäéïé §¨¨©©Ÿ¨¤¨§¥¦£¨§¦

äøNò äeàéöBäå äéä äNòî .àì énð äøNò eléôà£¦£¨¨©¦Ÿ©£¤¨¨§¦¨£¨¨
:déa ééeøúàì éòãéc àîòè eðééä àëä ,àì .ähîa§¦¨Ÿ¨¨©§©£¨§¨§¥§©§¥¥
,øîBà äãeäé éaø àéðz :'eëå dìòa øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¨§©§¨©¦§¨¥
dìòa úøëa àéäL äcð äîe ,øîBçå ìwî ïîàð dìòa©§¨¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥©§¨
,ïðaøå .ïkL ìk àì ,åàìa àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð¤¡©¨¤¨¨¤¦§¨Ÿ¨¤¥§©¨¨
äèBñ ,ïîéäîe déì àøéîç úøëc äcð ,úðúBpä àéä¦©¤¤¦¨§¨¥£¦¨¥§¥¨¨
ìwî äãeäé éaøå .ïîéäî àìå déì àøéîç àì ,åàìc§¨Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨§©¦§¨¦©
,dì éúééî éàøwî äãeäé éaø àäå ,dì éúééî øîBçå̈¤©§¥¨§¨©¦§¨¦§¨¥©§¥¨
äøBzä ïî 'ïäkä ìà BzLà úà Léàä àéáäå' àéðúc§©§¨§¥¦¨¦¤¦§¤©Ÿ¥¦©¨
ïéøñBî íéîëç eøîà ìáà BzLà úà àéáî Léàä̈¦¥¦¤¦§£¨¨§£¨¦§¦
éaø .Cøca äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL Bì§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤©¦
äcð äîe ,øîBçå ìwî äéìò ïîàð dìòa ,øîBà éñBé¦¥©§¨¤¡¨¨¤¨¦©¨¤©¦¨
,åàìa àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð dìòa úøëa àéäL¤¦§¨¥©§¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦§¨
Lé ïkL äcða zøîà íà ,àì Bì eøîà .ïkL ìk àìŸ¨¤¥¨§Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¥¥
íéî' øîBàå ,øzéä dì ïéàL äèBña øîàz ,øzéä dì̈¤¥Ÿ©§¨¤¥¨¤¥§¥©¦
Léàä äøBzä ïî ,øîBà äãeäé éaø .'Bâå e÷zîé íéáeðâ§¦¦§¨§©¦§¨¥¦©¨¨¦
úà Léàä àéáäå' øîàpL ïäkä ìà BzLà úà àéáî¥¦¤¦§¤©Ÿ¥¤¤¡©§¥¦¨¦¤
øãäå ,deëøôe àLéøa øîBçå ì÷ eäì øîà .'BzLà¦§¨©§©¨¤§¥¨©§©©£©
àkéà ,àn÷ àpz eðééä äãeäé éaø .àø÷ eäì øîà̈©§§¨©¦§¨©§©¨©¨¦¨

:eøîà ìáà eäééðéaäðLîúéáì dúBà ïéìòî eéä ¥©§£¨¨§¦§¨¨©£¦¨§¥
ïéîééànL Cøãk äéìò ïéîééàîe íéìLeøéaL ìBãbä ïéc¦©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦

úeãìé äaøä ,äNBò ÷BçN äaøä ,äNBò ïéé äaøä ,éza dì íéøîBàå úBLôð éãò ìò©¥¥§¨§§¦¨¦¦©§¥©¦¤©§¥§¤©§¥©§
ì éNò ,ïéNBò íéòøä íéðëL äaøä ,äNBòìò äçné àlL äMeã÷a ázëpL ìBãbä BîL ¨©§¥§¥¦¨¨¦¦£¦¦§©¨¤¦§©¦§¨¤Ÿ¦¨¤©
ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì øîBàå .íénääøîà íà .äéáà úéa úçtLî ìëå àéä ,ïòîBL ©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§§¨¦§¨¦§©©¥¨¦¨¦¨§¨

ì dúBà ïéìòî ,éðà äøBäè äøîà íàå .úàöBéå dúaeúk úøáBL ,éðà äàîèçøænä øòL §¥¨£¦¤¤§¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©©¦§¨
úà ïéøäèîe úBãìBiä úà ïéøäèîe úBèBqä úà ïé÷Lî íML øBðwð øòL çút ìòL¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤
úà älâî àeäL ãò eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íà ,äéãâáa æçBà ïäëå ,ïéòøBönä©§¨¦§Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤

íà øîBà äãeäé éaø .døòN úà øúBñå daìäéä íàå ,eälâî äéä àì äàð daì äéä ¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨
áäæ éìk äéìò äéä ,íéøBçLa dqëî íéðáìa äqkúî äúéä ,øúBñ äéä àì äàð døòN§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¨¤¨§¥¨¨

úåàéìè÷å

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר



קצב

oifge` mipya cenr f sc oey`x wxtdheq
.úBàéìè÷åon DpFxB z` siTnE DwElg z` FA zxbFqe ,gEzR lEBr ivg oinM `Ed hiWkY §©§¦©§¦§¦£¦¦¨©§¤¤¤£¨©¦¤§¨¦

:oiccSd.éøönä ìáç:eilr KExke lwCd aiaq lcBd aiQn ,lwC ixFSn iEUrøLB÷å ©§¨¦¤¤©¦§¦¨¦¥¤¤¦¦©¨¥¨¦©¤¤§¨¨¨§¥
.äéccî äìòîì:ux`l dicbA EhnWi `NW icM.da ñb dalLFziA ipA d`Fx mc`WM §©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¨¨¤¤¦¨©¨§¤¨¨¤§¥¥

WcTd mW dgOi `le dcFYW oiWTan Ep`e ,dcFY `le `xiY `le eilr zxABzn FYrC©§¦§©¤¤¨¨§Ÿ¦¨§Ÿ¤§¨§©§¦¤¤§Ÿ¦¨¤¥©Ÿ¤

:miOd lr.dúBàøì úBøzî íéLpä ìëåoOwl ©©©¦§¨©¨¦ª¨¦§¨§©¨

DA zF`xl dvFxd lM `Wix `pY `de KixR̈¦§¨¨¨¥¨¨¨¤¦§¨

:miWp` ENt`e d`Fx.íéLpä ìk eøñeðå`xwn ¤©£¦£¨¦§¦©§¨©¨¦¦§¨

'nb :l`wfgiA `Ed.élî éðä àðîc"a `iraC ¦¤§¥§¨¨¥¦¥§©§¨

DzFwWdl opirA milWExiaC idp ,lFcBd©¨§¦§¦¨©¦¨¥¨§©§¨

la` ,'d iptl dX`d z` odMd cinrde aizkcM§¦§¦§¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥£¨

`lC olpn cg`e miraW EpiidC lFcBd c"a©¨§©§¦§¦§¤¨§¨¨§Ÿ

lW mW EidW oipiC iYA ipXn cg` DA ExXMzp¦§©§¨¤¨¦§¥¨¥¦¦¤¨¨¤

ziAd xd gzR lr aWFi cg` ,dWlWE mixUr¤§¦§Ÿ¨¤¨¥©¤©©©©¦

oixcdpqA xn`cM dxfrd gzR lr aWFi cg`e§¤¨¥©¤©¨£¨¨¦§¨©§©§¤§¦

(:et sC):.ïläl äî:`xnn owfA.ãçàå íéòáLa ©©§©¨§¨¥©§¥§¦§¦§¤¨
aizkC(fi mixaC),cgin mFwn ,`Edd mFwOd on ¦§¦§¨¦¦©¨©¨§ª¨

ibR iA` o`vn ENt`W ,zifBd zMWl EpiidC§©§¦§©©¨¦¤£¦§¨¨©¥¨¥

Fz`xnd oi`C DiPn opitli odilr dxnde§¦§¨£¥¤©§¦¨¦¥§¥©§¨¨

d`xnd(:ci sC oixcdpq):ééøea ìò éãîò.CiknQd ©§¨¨©§¤§¦©¦§¦©§¥¦¨§¦

:KizEIwp lr.älâî ä÷çîpL íã÷`NW icM ©§¦¦Ÿ¤¤¦§£¨§¦¨§¥¤Ÿ

xg`lE ,zFYWl `NW oinI`n mXd dgOi¦¨¤©¥§©§¦¤Ÿ¦§§©©

m` zFYWl oinEgpY ixaC Dl mixnF` dwgnPW¤¦§£¨§¦¨¦§¥©§¦¦§¦

on `xiY `NW ,Dlral DxiYdl icM `id dIwp§¦¨¦§¥§©¦¨§©£¨¤Ÿ¦¨¦

`ivFze dxFdh `ide ip` d`nh xn`ze miOd©©¦§Ÿ©§¥¨£¦§¦§¨§¦

:dipA lre Dnvr lr frl.íéðBLàøä íéáeúka ©©©©§¨§©¨¤¨©§¦¨¦¦
minIA EUrPW dxFYA miaEzMd mixaCA©§¨¦©§¦©¨¤©£©¨¦

EciBi minkg xW`C Ff dcBd oFbM ,mipFW`xd̈¦¦§©¨¨©£¤£¨¦©¦

inE .mdizFa`n mpFr Ecgk `le m`hg lr EcFie§©¤§¨§Ÿ¦££¨¥£¥¤¦

dcEdie ,oOwlcM ddlA dUrnA oaE`x ,md¥§¥§©£¥¦§¨§¦§©¨¦¨

:iPOn dwcv xnY dUrnAäðzð ícáì íäì §©£¥¨¨¨§¨¦¤¦¨¤§©¨¦§¨
.õøàäzFkxaC `YtqFzA zEklnl dkf dcEdi ¨¨¤§¨¨¨§©§§¤§¨¦§¨

(c"t):oCxId xarA ux`A dNgY wlg lhp oaE`x ,§¥¨©¥¤§¦¨¨¨¤§¥¤©©§¥

.íëBúa øæ øáò àìåizni` ,`nEgpY iAx WxC §Ÿ¨©¨§¨¨©©¦©§¨¥¨©

:okxal dWn `AWM ,mkFzA xf xar `léçé Ÿ¨©¨§¨§¤¨Ÿ¤§¨§¨§¦
.äãeäéì úàæå ïáeàømihaXd lM zMxaA Ll oi` §¥§Ÿ¦¨¥§§¦§©¨©§¨¦

:FGn uEg z`fe zlgznäãeäé ìL åéúBîöò ©§¤¤§Ÿ¦©§¨¤§¨
.ïBøàa ïéìbìbúîElrd mihaXd lM zFnvr ¦§©§§¦¨¨©§¨©§¨¦¤¡

z` mzilrde sqFi xn`W `Ede ,mixvOn¦¦§©¦§¤¨©¥§©£¦¤¤

mkY` dGn izFnvr(bi zFnW)Eide ,mkizFnvr mr ©§©¦¤¦§¤§¦©§¥¤§¨

dcEdie ,zniIw oClW mihaXd lM zFnvr©§¨©§¨¦¤§¨©¤¤¦¨

dCPW ipRn FpFx`A oilBlBznE oiwxRzn eixai ¥̀¨¨¦§¨§¦¦§©§§¦©£¦§¥¤¦¨

lM Ll iz`hge oinipA lW FpFaxrA Fnvr z ¤̀©§§¤§¤¦§¨¦§¨¨¦§¨

minId(bn ziW`xA)`kdnE .`Ad mlFrl 'it` ©¨¦§¥¦£¦¨¨©¨¥¨¨

ol `wtp(:`i sC zFMn)i`pY lr ENt` mkg lW iECp ©§¨¨©©¦¤¨¨£¦©§©

:`A `Ed.äãBiL ïáeàøì íøb éîirEvi dUrnA ¨¦¨©¦§¥¤¤§©£¥§¥

:eia`.äãeäédid oke .xnY dUrnA dcFdW ¨¦§¨¤¨§©£¥¨¨§¥¨¨

,`nEgpY 'xC dcB` WxcnE .mdiciA zxFqn̈¤¦¥¤¦§©©¨¨§©§¨

xn`e oaE`x cnr iPOn dwcv dcEdi xn`WM§¤¨©§¨¨§¨¦¤¦¨©§¥§¨©

FClW oaE`x igi eiWkre ,ia` irEvi iYlAlA¦§©§¦§¥¨¦§©§¨§¦§¥¤§

`EdW dcEdil z`fe ,ig `Ed EN`M zniIw©¤¤§¦©§Ÿ¦¨¤

:lBlBznì.àôLsWC FnM ,mXn EwYPW mFwOl ¦§©§¥§¨¨©¨¤¦§¦¨§§©

DiYkECn(:an sC oiNg):àzáéúîìmr oYle `Vl . ¦§¥ª¦©¦§¦§¨¦¨§¦¥¦

:minkgd x`W.çøèîe ì÷Lîì:oYle `Vlåéãé §¨©£¨¦§¦§©¦§©¦¨§¦¥¨¨
.Bì áøeici aizkC i`de ,Faix aixl oFgSp Fl `di ¨§¥¦¨¨¦¦§©¦§¦¨¨

:dxFY lW DYngln `Ed dngln oFWlàaìà §¦§¨¨¦§©§¨¤¨©¦¨
.àúëìäc:lAwzOd xaC xnFl dkFf did `l.déàèç èéøôîc ïàî:xaCA mlkp[e WFA] Fpi`W d`xp miAxl.éäBçà ecLçéì àìc:mdia`n oicWgp eig` x`W Edi `NWïéáúBk dpî òîL §¦§§¨Ÿ¨¨¤©¨¨©¦§©¥©¦§¨¥£¨¥¨©¦¦§¤¤¥§¦§¨©¨¨§Ÿ¦©§£¦¤Ÿ§§¨¤¨¤§¨¦¥£¦¤§©¦¨§¦

.øáBL`xzA `aaA `id iqFi iAxe dcEdi iAxC `YbEltE(:rw sC):mixAkrd on FxaFW xFnWl df Kixv oM m`C ,xhXd z` Erxwi `N` xaFW oiazFM oi` dcEdi iAx xn`wC.úòø÷î éðz ¥§§¨§©¦§¨§©¦¦¦§¨¨©§¨©§¨¨©©¦§¨¥§¦¥¤¨¦§§¤©§¨§¦¥¨¦¤¦§¨¦¨©§¨¦¨¥§¨©©
:DzAzM xhW.äaúk ïéáúBk ïéàL íB÷îaE ,DA daFbe DHB d`ivFn DWxbOWkE dpn dpnl`lE miz`n dlEzal EpwYW oiC ziA i`pY lr oiknFq `N`dzin icr d`ian dpnl`zPWk §¨§ª¨¨§¨¤¥§¦§ª¨¤¨§¦©§©¥¦¤¦§¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¤§¨§¨¦¨¦¨§¨¨§¤¦§©§§¨§¦¨¥¥¦¨

:EPrAzze xg` oiC ziaA mixg` dzin icr `iaze xFfgY `NW icM rxRW di`x zvw FciA `dIW Fl aFhC ,xaFW oiazFMW dcEdi iAx icFn xWt` `lC oeiM mzde ,daFbe§¨§¨¨¥¨§Ÿ¤§¨¦©¦§¨¤§¦¥§¤§¥§¨§¨§¨¨¤¨©§¥¤Ÿ©£§¨¦¥¥¦¨£¥¦§¥¦©¥§¦§§¤
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äîoixcdpqc w"ta `xnn owfe dheql edl ipz `l i`n` dniz .cg`e miraya oldlsc)

(.a`l `xnn owfe dheq ly xnbc meyn l"ie cg`e miray ly c"aa eedc ipd icda

:cg`e miray ly oic ziaa didäîopitlic oeik `iyw .cg`e miray ly oic ziaa oldl

oilrn eid jkle `xnn owf iab enk mxeb mewndy dheq iab xninl jl zi` `xnn owfn

mixnd mind ewqt k"` zifbd zkyll dze`

xn`ck zepga dl dayie oixcdpq dzlby mein

oiwcea eid wxta(.`n sc oixcdpq)evx `ly itl

`xza wxtae mxeb mewndy itl zeytp ipic oecl

oizliknc(.fn sc onwl)i`kf oa opgei oaxc opixn`

eid wxta xne` oixcdpq zelb mcewe owiqtd

oiwcea(.`n my)ayei cinlz i`kf oa opgei oaxc

`l mei`c d`xpe oax ixwn `le did eax iptl

k"tr` llk oinii`n eid `l m`e akrn did

xg`l 'it` zbdep dzid jklid dzey dzid

:zelb

àìl`eny iax mya i"x yxit .mkeza xf xar

dcedie oae`xy l`wfgi zwelga epiid

:mipkyúòîù`de dniz .xaey oiazek dpin

dca` zxne` `id m` xaey `la xyt` `l `kd

dzaezk xifgdl dze` seki dna izaezk

xifgiy cr oerxtd akrn `nlra del `nlya

o`k ixdy oerxt oi` o`k la` xhyd z` deln

lkd ixac xyt` `lc `kide dzaezk dca`

cr elv` hbd z` akrl leki didy l"ie oiazek

wiqnc i`n metl dinz la` daezkd el xifgzy

il dnl xaey oiazek daezk oiazek oi`y mewna

opc `hib eilr aezkie hbd rxwi xaey azkinl

`l` `ed `leqt `hibc meyn `l edeprxwc

opixn`ck izixg` `pnif dia iabze xcdz `lc

azekd 'ta(:ht sc zeaezk)`aac `nw wxtae

`rivn(.gi sc)jli`e dpkqd on ixiin `kdc l"ie

azekd wxta xn`c(:ht sc zeaezk)icra daebc

:hb `la elit` oiyexib

øîà.opiwqr daezk oiazek oi`y mewna `ax

oiazek oi` oiazeky mewna `d miywn

heyt hbae xaey(:`rw 'c a"a)`xazqn p"d xn`

xaey oiazekcicge dld lk`i oiazek oi` i`c

lk`i exaey ca` oiazek i`n `l` iia` l"`

deln yi`l del car oi` `ax l"` icge dld

`axc d`xpe oiazekc `xaq dze` laiwc `nl`

`kilc `ed `nlra diigc `kd la` oiazek l"q

:xaey oiazekc `kdn rnynl
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.dìåeðì éãk äpnî ïéøéáòî ,úBòaèå íéîæð úBàéìè÷å§©§¦§¨¦§©¨©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨
ìëå ,äéccî äìòîì BøLB÷å éøöî ìáç àéáî Ck øçàå§©©¨¥¦¤¤¦§¦§§§©§¨¦©¤¨§¨
,äéúBçôLå äéãáòî õeç úBàøì àa úBàøì äöBøä̈¤¦§¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨
dúBàøì úBøzeî íéLpä ìëå .ïäa ñb dalL éðtî¦§¥¤¦¨©¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
:'äðëúîæk äðéNòú àìå íéLðä ìk eøñåðå' øîàpL¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

àøîâøîà àãîb øa àéiç éaø øîà ,éléî épäðî §¨¨§¨©¥¦¥¨©©¦¦¨©©§¨¨©
àëä áéúk ,äøBz äøBz àéúà ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨§¦¨¨
ìò' íúä áéúëe 'äøBzä ìk úà ïäkä dì äNòå'§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦¨¨©
óà ãçàå íéòáLa ïläl äî 'EeøBé øLà äøBzä ét¦©¨£¤©§©¨§¦§¦§¤¨©
,eäðéîøe :'eëå äéìò ïéîéiàîe :ãçàå íéòáLa ïàk̈§¦§¦§¤¨§©§¦¨¤¨§§¦§
äéìò ïéîéiàî Ck äzLz àlL äéìò ïéîéiànL Cøãk§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤¨§©§¦¨¤¨
øácä Cì øeøa íà éza dì íéøîBà ,äzLzL¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

ééøea ìò éãîò ,zà äøBähLíéî ïéàL éôì ,éúLe C ¤§¨©§¦§¦©§¥§¦§¦¤¥©¦
,éç øNa ìò çðenL Láé íñì àlà ïéîBc íéønä©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©
Bðéà äkî íL ïéà ,ãøBéå ìçìçî äkî íL Lé íà¦¥¨©¨§©§¥§¥¥¨©¨¥
,äléâî ä÷çîpL íãB÷ ïàk ,àéL÷ àì .íeìk ìéòBî¦§Ÿ©§¨¨¤¤¦§£¨§¦¨
eðz :'eëå äéðôì øîBàå :äléâî ä÷çîpL øçàì ïàk̈§©©¤¦§£¨§¦¨§¥§¨¤¨§¨
eòøéàL íéNòîe äãbä ìL íéøác äéðôì øîBà ïðaø©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤©¨¨©£¦¤¥§
àìå eãéâé íéîëç øLà' ïBâk ,íéðBLàøä íéáeúka©§¦¨¦¦§£¤£¨¦©¦§Ÿ
,BôBñ äéä äî ,LBa àìå äãBä äãeäé .'íúBáàî eãçë¦£¥£¨§¨¨§Ÿ¤¨¨
äéä äî ,LBa àìå äãBä ïáeàø .àaä íìBòä éiç ìçð̈©©¥¨¨©¨§¥¨§Ÿ¤¨¨
ïøëO äî ,ïøëO äîe .àaä íìBòä éiç ìçð ,BôBñ¨©©¥¨¨©¨©§¨¨©§¨¨
íãáì íäì' äfä íìBòa ïøëO äî àlà ,ïðéøîà à÷ãk¦§¨¨§¦©¤¨©§¨¨¨¨©¤¨¤§©¨
,äãeäéa àîìLa .'íëBúa øæ øáò àìå õøàä äðzð¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨¦§¨¨¦¨

äé økiå' áéúëc éãBàc ïçkLà,'épnî ä÷ãö øîàiå äãe ©§§¨§¥¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦
éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,éãBàc ïìðî ïáeàø àlà¤¨§¥§¨¨§¥§¨©©¦§¥©©§¨¦
'úîé ìàå ïáeàø éçé' áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ
øaãna ìàøNé eéäL íéðL ïúBà ìk ,'äãeäéì úàæå'§Ÿ¦¨¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨
ãîòL ãò ïBøàa ïéìbìeâî äãeäé ìL åéúBîöò eéä̈©§¨¤§¨§§¨¦¨¨©¤¨©
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íéîçø åéìò Lwáe äLîŸ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨¦¤¨
ãiî 'äãeäéì úàæå' äãeäé ,äãBäL ïáeàøì íøb éî¦¨©¦§¥¤¨§¨§Ÿ¦¨¦¨

ì déøáéà ìò ,'äãeäé ìB÷ 'ä òîL'ìàå' àòé÷øc àzáéúîì déì ïéìéiòî à÷ äåä àìå àôL §©§¨©¥¨¥§¨¨§Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨§¤
à÷ äåä àì ,'Bì áø åéãé' ïðaø éãäa àzòîLa çøèîe ì÷Lî òãé à÷ äåä àìå ,'epàéáz Bîò©§¦¤§Ÿ£¨¨¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨¨¨¨Ÿ£¨¨
àìc éëéä ék ,éãBàc äãeäé àîìLa .'äéäz åéøvî øæòå' àúëìéäc àaélà àzòîL déì à÷ìñ̈§¨¥§©§¨©¦¨§¦§§¨§¥¤¦¨¨¦§¤¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ

éöç úLL áø øîàäå ,éãBàc déì änì ïáeàø àlà ,øîz óøOézèéøôîc (ìàøNé øa) éìò ó ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©¦§¨¥¦§¨¥
.øáBL ïéáúBk dpéî zòîL :'eëå éðà äàîè äøîà íà :éäBçà eãLçéì àìc éëéä ék ,déàèç¤§¥¦¥¦§Ÿ¥¨§£¦¦¨§¨§¥¨£¦§¨§©§¦¨§¦¥
ïéàL íB÷îa ,àáø øîà àlà ,éðz÷ úøáBL àäå ,àáø déì øîà .úòø÷î éðz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦§¨©©¨©¥¨¨§¨¤¤¨¨¥¤¨¨©¨¨§¨¤¥

ì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå :ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk,dúBà ïéìòî :çøæî éøòL §¦§¨¨§¦©§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨©£¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

úBàéìè÷å,diptln x`evd z` siwnd hiykz -íéîæðúBòaèå, §©§¦§¨¦§©¨
ïéøéáòîmze` mixiqn -äpnîéãkdìåeðì.dcezy liaya ,øçàå ©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨§©©

Ck,ald cbpk cr dcba z` odkd rxwy xg` -àéáîìáçéøöî- ¨¥¦¤¤¦§¦
,lwcd aiaq lcbd aiqn ieyrdBøLB÷åäìòîìäéccî`ly liaya §§§©§¨¦©¤¨

.dhn itlk cer dicba eltiìëåäöBøäúBàøìdpeifaa dheqd z` §¨¨¤¦§
dzyeaaeàaúBàøì,õeçäéãáòîäéúBçôLåy ,éðtîdalLñb ¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨¦§¥¤¦¨©

ïäa.mdipta dcez `l `idìëåíéLpäúBøzeîdúBàøìzrya ¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
,dleeipøîàpL"eøñåðåìkíéLðäàìåäðéNòúäðëúîæklr - " ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

`eal `ly mnvr exnyi ,dheql miyery dn miypd e`xiy ici
.zepfe dnif icil

àøîâ.lecbd oic zial dheqd z` mi`ian eidy ,dpyna epipy
.milyexia,`xnbd zl`eyépäðîéléîoic zia jixv dheq iably - §¨©¥¦¥

,daiyne .mipiic cg`e miray lyøîàéaøàéiçøaàãîbøîàéaø ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦
éñBééaøaàðéðç,àéúà' deey dxifba micnel -äøBz' 'äøBz,' ¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨

áéúkàëädheq iabl -äNòå"dìïäkäúàìkäøBzä"áéúëe §¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦
íúä`xnn owf iabl -ìò"étäøBzäøLà"EeøBémicnele ,äî ¨¨©¦©¨£¤©
ïlälíéòáLaãçàåzia cbpk dxed m` `weec aiig `xnn owfy - §©¨§¦§¦§¤¨

,lecbd oicóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLz §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤
CkïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä ¨§©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥
,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦

íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨
mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî, §©§¥§¥¥¨©¨

BðéàìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,mind ok enke ¥¦§
dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer `l mixnd

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilr mini`ny x`eanàìŸ
àéL÷,ïàk,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany dn - ©§¨¨

ok miyer eidíãB÷ä÷çîpLdäléâîjeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`n eid okle ,mind

.mydïàkick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany dn - ¨
ok miyer eid ,dzyzyøçàìä÷çîpLdäléâîmy xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨

`l dxedh `id m`y ick ,minegpz ixac dl mixne` eid ,myd
.mindn cgtzy zngn dzpify dcez

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤

äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaeyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦
minia.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâé ¨¦¦§£¤£¨¦©¦

àìåeãçë"íúBáàî`le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - §Ÿ¦£¥£¨
y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze` exizqdäãeäéäãBälr `ay §¨¨

xnzàìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaä. §Ÿ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨
eïáeàøäãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñ §¥¨§Ÿ¤¨¨

e dkfìçðéiçíìBòä.àaä,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ¨©©¥¨¨©¨
,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedl drpkyl ickäîeïøëOdn - ©§¨¨

`xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x elaiwy xkyd
,`ziixad lr dywneäîïøëOdn dl`yy `ziixad zpeek dn - ©§¨¨

,oxkyà÷ãkïðéøîà.`ad mlerd iig elgpy x`azd ixde - ¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxznàlà,dzl`ya `ziixad zpeekäîïøëOelaiwy ¤¨©§¨¨

íìBòaäfäxn`py ,dfd mlera s` mxky elaiw ,`ziixad daiyn . ¨¨©¤
mdilríäì"íãáìäðzðõøàäàìåøáòøæ"íëBúa. ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨

,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøa §¨©©¦§¥©
éðîçðøîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå" ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ

"äãeäéì,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptn - ¦¨
y jl xnelìkïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìL ¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤

äãeäémixvnn l`xyi elrdyïéìbìeâîïBøàamilblbzn - §¨§§¨¦¨¨
,oex`a miwxtzneãòãîòLäLîLwáeåéìòíéîçød"awd iptl ©¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦

eøîàBðBaø ,åéðôììLéî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäLdyrn lr ¨©§¨¨¦¤¨¦¨©¦§¥¤¨
,ddlaäãeäédced xnz dyrn lr dcen dcedi z` d`xy oeiky - §¨

' dyn xn` df lre ,ddla dyrn lr `edúàæåäãeäéìdcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw ecly oae`x eli`e miwxetn eixa`ãiîòîL''äìB÷'äãeäé ¦¨§©§¨
e ,dcedi lr dyn ly ezlitz dlawzd -ìòdéøáéàìàôLexfge - ©¥¨¥§¨¨

.mxeaig mewnl eixa`àìåäåäà÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øc §Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨
lltzdy cr ,dlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr j` -

dynìàå'Bîò'epàéázdlrn ly daiyil edeqipkde ,.àìåäåäà÷ §¤©§¦¤§Ÿ£¨¨
òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäaïðaørcei did `l oiicr j` - ¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

dyn lltzdy cr ,minkgd mr dxez ixaca zzle z`yl dcedi
åéãé'áø'Bìxg`e ,dxez ly dznglna gvpl gk el didiy - ¨¨¨

j` .dxez ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdyàìäåäà÷à÷ìñ Ÿ£¨¨¨§¨
déìàzòîLàaélààúëìéäcxnel dcedi dkef did `l oiicr - ¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

dyn lltzdy cr ,dkldl elawziy mixacøæòå'åéøvî'äéäz. §¥¤¦¨¨¦§¤
.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd

,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ
óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨

déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©
(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥

dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyék¦
éëéäàìceãLçéì¯ éäBçàmig`d x`ya awri ceygi `ly ick ¥¦§Ÿ¥¨§£¦

.ezhin z` elalae e`hg mdy
,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëåxhy lral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§

.izaezk z` izcqtde izipf ea aezkyzòîLdpéîixacn cnlp - ¨§©§¦¨
y dpyndïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥

z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy
oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy
mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y
aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke
,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'
,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤

éðz÷zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
.zrxewyàlàøîààáø,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨
y meyníB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòlr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©

zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy mewn
oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y minkg

xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl daezk
,dpyna epipyì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå.çøæî éøòL §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨

,`xnbd dywn¯ dúBà ïéìòîyiy dxfrl uegn dziid `id ike ©£¦¨
,myl dzelrdl jxev

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



קצג

oifge` mipya cenr f sc oey`x wxtdheq
.úBàéìè÷åon DpFxB z` siTnE DwElg z` FA zxbFqe ,gEzR lEBr ivg oinM `Ed hiWkY §©§¦©§¦§¦£¦¦¨©§¤¤¤£¨©¦¤§¨¦

:oiccSd.éøönä ìáç:eilr KExke lwCd aiaq lcBd aiQn ,lwC ixFSn iEUrøLB÷å ©§¨¦¤¤©¦§¦¨¦¥¤¤¦¦©¨¥¨¦©¤¤§¨¨¨§¥
.äéccî äìòîì:ux`l dicbA EhnWi `NW icM.da ñb dalLFziA ipA d`Fx mc`WM §©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¨¨¤¤¦¨©¨§¤¨¨¤§¥¥

WcTd mW dgOi `le dcFYW oiWTan Ep`e ,dcFY `le `xiY `le eilr zxABzn FYrC©§¦§©¤¤¨¨§Ÿ¦¨§Ÿ¤§¨§©§¦¤¤§Ÿ¦¨¤¥©Ÿ¤

:miOd lr.dúBàøì úBøzî íéLpä ìëåoOwl ©©©¦§¨©¨¦ª¨¦§¨§©¨

DA zF`xl dvFxd lM `Wix `pY `de KixR̈¦§¨¨¨¥¨¨¨¤¦§¨

:miWp` ENt`e d`Fx.íéLpä ìk eøñeðå`xwn ¤©£¦£¨¦§¦©§¨©¨¦¦§¨

'nb :l`wfgiA `Ed.élî éðä àðîc"a `iraC ¦¤§¥§¨¨¥¦¥§©§¨

DzFwWdl opirA milWExiaC idp ,lFcBd©¨§¦§¦¨©¦¨¥¨§©§¨

la` ,'d iptl dX`d z` odMd cinrde aizkcM§¦§¦§¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥£¨

`lC olpn cg`e miraW EpiidC lFcBd c"a©¨§©§¦§¦§¤¨§¨¨§Ÿ

lW mW EidW oipiC iYA ipXn cg` DA ExXMzp¦§©§¨¤¨¦§¥¨¥¦¦¤¨¨¤

ziAd xd gzR lr aWFi cg` ,dWlWE mixUr¤§¦§Ÿ¨¤¨¥©¤©©©©¦

oixcdpqA xn`cM dxfrd gzR lr aWFi cg`e§¤¨¥©¤©¨£¨¨¦§¨©§©§¤§¦

(:et sC):.ïläl äî:`xnn owfA.ãçàå íéòáLa ©©§©¨§¨¥©§¥§¦§¦§¤¨
aizkC(fi mixaC),cgin mFwn ,`Edd mFwOd on ¦§¦§¨¦¦©¨©¨§ª¨

ibR iA` o`vn ENt`W ,zifBd zMWl EpiidC§©§¦§©©¨¦¤£¦§¨¨©¥¨¥

Fz`xnd oi`C DiPn opitli odilr dxnde§¦§¨£¥¤©§¦¨¦¥§¥©§¨¨

d`xnd(:ci sC oixcdpq):ééøea ìò éãîò.CiknQd ©§¨¨©§¤§¦©¦§¦©§¥¦¨§¦

:KizEIwp lr.älâî ä÷çîpL íã÷`NW icM ©§¦¦Ÿ¤¤¦§£¨§¦¨§¥¤Ÿ

xg`lE ,zFYWl `NW oinI`n mXd dgOi¦¨¤©¥§©§¦¤Ÿ¦§§©©

m` zFYWl oinEgpY ixaC Dl mixnF` dwgnPW¤¦§£¨§¦¨¦§¥©§¦¦§¦

on `xiY `NW ,Dlral DxiYdl icM `id dIwp§¦¨¦§¥§©¦¨§©£¨¤Ÿ¦¨¦

`ivFze dxFdh `ide ip` d`nh xn`ze miOd©©¦§Ÿ©§¥¨£¦§¦§¨§¦

:dipA lre Dnvr lr frl.íéðBLàøä íéáeúka ©©©©§¨§©¨¤¨©§¦¨¦¦
minIA EUrPW dxFYA miaEzMd mixaCA©§¨¦©§¦©¨¤©£©¨¦

EciBi minkg xW`C Ff dcBd oFbM ,mipFW`xd̈¦¦§©¨¨©£¤£¨¦©¦

inE .mdizFa`n mpFr Ecgk `le m`hg lr EcFie§©¤§¨§Ÿ¦££¨¥£¥¤¦

dcEdie ,oOwlcM ddlA dUrnA oaE`x ,md¥§¥§©£¥¦§¨§¦§©¨¦¨

:iPOn dwcv xnY dUrnAäðzð ícáì íäì §©£¥¨¨¨§¨¦¤¦¨¤§©¨¦§¨
.õøàäzFkxaC `YtqFzA zEklnl dkf dcEdi ¨¨¤§¨¨¨§©§§¤§¨¦§¨

(c"t):oCxId xarA ux`A dNgY wlg lhp oaE`x ,§¥¨©¥¤§¦¨¨¨¤§¥¤©©§¥

.íëBúa øæ øáò àìåizni` ,`nEgpY iAx WxC §Ÿ¨©¨§¨¨©©¦©§¨¥¨©

:okxal dWn `AWM ,mkFzA xf xar `léçé Ÿ¨©¨§¨§¤¨Ÿ¤§¨§¨§¦
.äãeäéì úàæå ïáeàømihaXd lM zMxaA Ll oi` §¥§Ÿ¦¨¥§§¦§©¨©§¨¦

:FGn uEg z`fe zlgznäãeäé ìL åéúBîöò ©§¤¤§Ÿ¦©§¨¤§¨
.ïBøàa ïéìbìbúîElrd mihaXd lM zFnvr ¦§©§§¦¨¨©§¨©§¨¦¤¡

z` mzilrde sqFi xn`W `Ede ,mixvOn¦¦§©¦§¤¨©¥§©£¦¤¤

mkY` dGn izFnvr(bi zFnW)Eide ,mkizFnvr mr ©§©¦¤¦§¤§¦©§¥¤§¨

dcEdie ,zniIw oClW mihaXd lM zFnvr©§¨©§¨¦¤§¨©¤¤¦¨

dCPW ipRn FpFx`A oilBlBznE oiwxRzn eixai ¥̀¨¨¦§¨§¦¦§©§§¦©£¦§¥¤¦¨

lM Ll iz`hge oinipA lW FpFaxrA Fnvr z ¤̀©§§¤§¤¦§¨¦§¨¨¦§¨

minId(bn ziW`xA)`kdnE .`Ad mlFrl 'it` ©¨¦§¥¦£¦¨¨©¨¥¨¨

ol `wtp(:`i sC zFMn)i`pY lr ENt` mkg lW iECp ©§¨¨©©¦¤¨¨£¦©§©

:`A `Ed.äãBiL ïáeàøì íøb éîirEvi dUrnA ¨¦¨©¦§¥¤¤§©£¥§¥

:eia`.äãeäédid oke .xnY dUrnA dcFdW ¨¦§¨¤¨§©£¥¨¨§¥¨¨

,`nEgpY 'xC dcB` WxcnE .mdiciA zxFqn̈¤¦¥¤¦§©©¨¨§©§¨

xn`e oaE`x cnr iPOn dwcv dcEdi xn`WM§¤¨©§¨¨§¨¦¤¦¨©§¥§¨©

FClW oaE`x igi eiWkre ,ia` irEvi iYlAlA¦§©§¦§¥¨¦§©§¨§¦§¥¤§

`EdW dcEdil z`fe ,ig `Ed EN`M zniIw©¤¤§¦©§Ÿ¦¨¤

:lBlBznì.àôLsWC FnM ,mXn EwYPW mFwOl ¦§©§¥§¨¨©¨¤¦§¦¨§§©

DiYkECn(:an sC oiNg):àzáéúîìmr oYle `Vl . ¦§¥ª¦©¦§¦§¨¦¨§¦¥¦

:minkgd x`W.çøèîe ì÷Lîì:oYle `Vlåéãé §¨©£¨¦§¦§©¦§©¦¨§¦¥¨¨
.Bì áøeici aizkC i`de ,Faix aixl oFgSp Fl `di ¨§¥¦¨¨¦¦§©¦§¦¨¨

:dxFY lW DYngln `Ed dngln oFWlàaìà §¦§¨¨¦§©§¨¤¨©¦¨
.àúëìäc:lAwzOd xaC xnFl dkFf did `l.déàèç èéøôîc ïàî:xaCA mlkp[e WFA] Fpi`W d`xp miAxl.éäBçà ecLçéì àìc:mdia`n oicWgp eig` x`W Edi `NWïéáúBk dpî òîL §¦§§¨Ÿ¨¨¤©¨¨©¦§©¥©¦§¨¥£¨¥¨©¦¦§¤¤¥§¦§¨©¨¨§Ÿ¦©§£¦¤Ÿ§§¨¤¨¤§¨¦¥£¦¤§©¦¨§¦

.øáBL`xzA `aaA `id iqFi iAxe dcEdi iAxC `YbEltE(:rw sC):mixAkrd on FxaFW xFnWl df Kixv oM m`C ,xhXd z` Erxwi `N` xaFW oiazFM oi` dcEdi iAx xn`wC.úòø÷î éðz ¥§§¨§©¦§¨§©¦¦¦§¨¨©§¨©§¨¨©©¦§¨¥§¦¥¤¨¦§§¤©§¨§¦¥¨¦¤¦§¨¦¨©§¨¦¨¥§¨©©
:DzAzM xhW.äaúk ïéáúBk ïéàL íB÷îaE ,DA daFbe DHB d`ivFn DWxbOWkE dpn dpnl`lE miz`n dlEzal EpwYW oiC ziA i`pY lr oiknFq `N`dzin icr d`ian dpnl`zPWk §¨§ª¨¨§¨¤¥§¦§ª¨¤¨§¦©§©¥¦¤¦§¦§¨¨©¦§©§¨¨¨¤§¤§¨§¨¦¨¦¨§¨¨§¤¦§©§§¨§¦¨¥¥¦¨

:EPrAzze xg` oiC ziaA mixg` dzin icr `iaze xFfgY `NW icM rxRW di`x zvw FciA `dIW Fl aFhC ,xaFW oiazFMW dcEdi iAx icFn xWt` `lC oeiM mzde ,daFbe§¨§¨¨¥¨§Ÿ¤§¨¦©¦§¨¤§¦¥§¤§¥§¨§¨§¨¨¤¨©§¥¤Ÿ©£§¨¦¥¥¦¨£¥¦§¥¦©¥§¦§§¤
íúä

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

äîoixcdpqc w"ta `xnn owfe dheql edl ipz `l i`n` dniz .cg`e miraya oldlsc)

(.a`l `xnn owfe dheq ly xnbc meyn l"ie cg`e miray ly c"aa eedc ipd icda

:cg`e miray ly oic ziaa didäîopitlic oeik `iyw .cg`e miray ly oic ziaa oldl

oilrn eid jkle `xnn owf iab enk mxeb mewndy dheq iab xninl jl zi` `xnn owfn

mixnd mind ewqt k"` zifbd zkyll dze`

xn`ck zepga dl dayie oixcdpq dzlby mein

oiwcea eid wxta(.`n sc oixcdpq)evx `ly itl

`xza wxtae mxeb mewndy itl zeytp ipic oecl

oizliknc(.fn sc onwl)i`kf oa opgei oaxc opixn`

eid wxta xne` oixcdpq zelb mcewe owiqtd

oiwcea(.`n my)ayei cinlz i`kf oa opgei oaxc

`l mei`c d`xpe oax ixwn `le did eax iptl

k"tr` llk oinii`n eid `l m`e akrn did

xg`l 'it` zbdep dzid jklid dzey dzid

:zelb

àìl`eny iax mya i"x yxit .mkeza xf xar

dcedie oae`xy l`wfgi zwelga epiid

:mipkyúòîù`de dniz .xaey oiazek dpin

dca` zxne` `id m` xaey `la xyt` `l `kd

dzaezk xifgdl dze` seki dna izaezk

xifgiy cr oerxtd akrn `nlra del `nlya

o`k ixdy oerxt oi` o`k la` xhyd z` deln

lkd ixac xyt` `lc `kide dzaezk dca`

cr elv` hbd z` akrl leki didy l"ie oiazek

wiqnc i`n metl dinz la` daezkd el xifgzy

il dnl xaey oiazek daezk oiazek oi`y mewna

opc `hib eilr aezkie hbd rxwi xaey azkinl

`l` `ed `leqt `hibc meyn `l edeprxwc

opixn`ck izixg` `pnif dia iabze xcdz `lc

azekd 'ta(:ht sc zeaezk)`aac `nw wxtae

`rivn(.gi sc)jli`e dpkqd on ixiin `kdc l"ie

azekd wxta xn`c(:ht sc zeaezk)icra daebc

:hb `la elit` oiyexib

øîà.opiwqr daezk oiazek oi`y mewna `ax

oiazek oi` oiazeky mewna `d miywn

heyt hbae xaey(:`rw 'c a"a)`xazqn p"d xn`

xaey oiazekcicge dld lk`i oiazek oi` i`c

lk`i exaey ca` oiazek i`n `l` iia` l"`

deln yi`l del car oi` `ax l"` icge dld

`axc d`xpe oiazekc `xaq dze` laiwc `nl`

`kilc `ed `nlra diigc `kd la` oiazek l"q

:xaey oiazekc `kdn rnynl
myy

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

.dìåeðì éãk äpnî ïéøéáòî ,úBòaèå íéîæð úBàéìè÷å§©§¦§¨¦§©¨©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨
ìëå ,äéccî äìòîì BøLB÷å éøöî ìáç àéáî Ck øçàå§©©¨¥¦¤¤¦§¦§§§©§¨¦©¤¨§¨
,äéúBçôLå äéãáòî õeç úBàøì àa úBàøì äöBøä̈¤¦§¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨
dúBàøì úBøzeî íéLpä ìëå .ïäa ñb dalL éðtî¦§¥¤¦¨©¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
:'äðëúîæk äðéNòú àìå íéLðä ìk eøñåðå' øîàpL¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

àøîâøîà àãîb øa àéiç éaø øîà ,éléî épäðî §¨¨§¨©¥¦¥¨©©¦¦¨©©§¨¨©
àëä áéúk ,äøBz äøBz àéúà ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨§¦¨¨
ìò' íúä áéúëe 'äøBzä ìk úà ïäkä dì äNòå'§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦¨¨©
óà ãçàå íéòáLa ïläl äî 'EeøBé øLà äøBzä ét¦©¨£¤©§©¨§¦§¦§¤¨©
,eäðéîøe :'eëå äéìò ïéîéiàîe :ãçàå íéòáLa ïàk̈§¦§¦§¤¨§©§¦¨¤¨§§¦§
äéìò ïéîéiàî Ck äzLz àlL äéìò ïéîéiànL Cøãk§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤¨§©§¦¨¤¨
øácä Cì øeøa íà éza dì íéøîBà ,äzLzL¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

ééøea ìò éãîò ,zà äøBähLíéî ïéàL éôì ,éúLe C ¤§¨©§¦§¦©§¥§¦§¦¤¥©¦
,éç øNa ìò çðenL Láé íñì àlà ïéîBc íéønä©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©
Bðéà äkî íL ïéà ,ãøBéå ìçìçî äkî íL Lé íà¦¥¨©¨§©§¥§¥¥¨©¨¥
,äléâî ä÷çîpL íãB÷ ïàk ,àéL÷ àì .íeìk ìéòBî¦§Ÿ©§¨¨¤¤¦§£¨§¦¨
eðz :'eëå äéðôì øîBàå :äléâî ä÷çîpL øçàì ïàk̈§©©¤¦§£¨§¦¨§¥§¨¤¨§¨
eòøéàL íéNòîe äãbä ìL íéøác äéðôì øîBà ïðaø©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤©¨¨©£¦¤¥§
àìå eãéâé íéîëç øLà' ïBâk ,íéðBLàøä íéáeúka©§¦¨¦¦§£¤£¨¦©¦§Ÿ
,BôBñ äéä äî ,LBa àìå äãBä äãeäé .'íúBáàî eãçë¦£¥£¨§¨¨§Ÿ¤¨¨
äéä äî ,LBa àìå äãBä ïáeàø .àaä íìBòä éiç ìçð̈©©¥¨¨©¨§¥¨§Ÿ¤¨¨
ïøëO äî ,ïøëO äîe .àaä íìBòä éiç ìçð ,BôBñ¨©©¥¨¨©¨©§¨¨©§¨¨
íãáì íäì' äfä íìBòa ïøëO äî àlà ,ïðéøîà à÷ãk¦§¨¨§¦©¤¨©§¨¨¨¨©¤¨¤§©¨
,äãeäéa àîìLa .'íëBúa øæ øáò àìå õøàä äðzð¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨¦§¨¨¦¨

äé økiå' áéúëc éãBàc ïçkLà,'épnî ä÷ãö øîàiå äãe ©§§¨§¥¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦
éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,éãBàc ïìðî ïáeàø àlà¤¨§¥§¨¨§¥§¨©©¦§¥©©§¨¦
'úîé ìàå ïáeàø éçé' áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ
øaãna ìàøNé eéäL íéðL ïúBà ìk ,'äãeäéì úàæå'§Ÿ¦¨¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨
ãîòL ãò ïBøàa ïéìbìeâî äãeäé ìL åéúBîöò eéä̈©§¨¤§¨§§¨¦¨¨©¤¨©
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íéîçø åéìò Lwáe äLîŸ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨¦¤¨
ãiî 'äãeäéì úàæå' äãeäé ,äãBäL ïáeàøì íøb éî¦¨©¦§¥¤¨§¨§Ÿ¦¨¦¨

ì déøáéà ìò ,'äãeäé ìB÷ 'ä òîL'ìàå' àòé÷øc àzáéúîì déì ïéìéiòî à÷ äåä àìå àôL §©§¨©¥¨¥§¨¨§Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨§¤
à÷ äåä àì ,'Bì áø åéãé' ïðaø éãäa àzòîLa çøèîe ì÷Lî òãé à÷ äåä àìå ,'epàéáz Bîò©§¦¤§Ÿ£¨¨¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨¨¨¨Ÿ£¨¨
àìc éëéä ék ,éãBàc äãeäé àîìLa .'äéäz åéøvî øæòå' àúëìéäc àaélà àzòîL déì à÷ìñ̈§¨¥§©§¨©¦¨§¦§§¨§¥¤¦¨¨¦§¤¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ

éöç úLL áø øîàäå ,éãBàc déì änì ïáeàø àlà ,øîz óøOézèéøôîc (ìàøNé øa) éìò ó ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©¦§¨¥¦§¨¥
.øáBL ïéáúBk dpéî zòîL :'eëå éðà äàîè äøîà íà :éäBçà eãLçéì àìc éëéä ék ,déàèç¤§¥¦¥¦§Ÿ¥¨§£¦¦¨§¨§¥¨£¦§¨§©§¦¨§¦¥
ïéàL íB÷îa ,àáø øîà àlà ,éðz÷ úøáBL àäå ,àáø déì øîà .úòø÷î éðz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦§¨©©¨©¥¨¨§¨¤¤¨¨¥¤¨¨©¨¨§¨¤¥

ì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå :ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk,dúBà ïéìòî :çøæî éøòL §¦§¨¨§¦©§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨©£¦¨
íúä
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ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

úBàéìè÷å,diptln x`evd z` siwnd hiykz -íéîæðúBòaèå, §©§¦§¨¦§©¨
ïéøéáòîmze` mixiqn -äpnîéãkdìåeðì.dcezy liaya ,øçàå ©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨§©©

Ck,ald cbpk cr dcba z` odkd rxwy xg` -àéáîìáçéøöî- ¨¥¦¤¤¦§¦
,lwcd aiaq lcbd aiqn ieyrdBøLB÷åäìòîìäéccî`ly liaya §§§©§¨¦©¤¨

.dhn itlk cer dicba eltiìëåäöBøäúBàøìdpeifaa dheqd z` §¨¨¤¦§
dzyeaaeàaúBàøì,õeçäéãáòîäéúBçôLåy ,éðtîdalLñb ¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨¦§¥¤¦¨©

ïäa.mdipta dcez `l `idìëåíéLpäúBøzeîdúBàøìzrya ¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
,dleeipøîàpL"eøñåðåìkíéLðäàìåäðéNòúäðëúîæklr - " ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

`eal `ly mnvr exnyi ,dheql miyery dn miypd e`xiy ici
.zepfe dnif icil

àøîâ.lecbd oic zial dheqd z` mi`ian eidy ,dpyna epipy
.milyexia,`xnbd zl`eyépäðîéléîoic zia jixv dheq iably - §¨©¥¦¥

,daiyne .mipiic cg`e miray lyøîàéaøàéiçøaàãîbøîàéaø ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦
éñBééaøaàðéðç,àéúà' deey dxifba micnel -äøBz' 'äøBz,' ¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨

áéúkàëädheq iabl -äNòå"dìïäkäúàìkäøBzä"áéúëe §¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦
íúä`xnn owf iabl -ìò"étäøBzäøLà"EeøBémicnele ,äî ¨¨©¦©¨£¤©
ïlälíéòáLaãçàåzia cbpk dxed m` `weec aiig `xnn owfy - §©¨§¦§¦§¤¨

,lecbd oicóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLz §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤
CkïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä ¨§©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥
,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦

íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨
mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî, §©§¥§¥¥¨©¨

BðéàìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,mind ok enke ¥¦§
dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer `l mixnd

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilr mini`ny x`eanàìŸ
àéL÷,ïàk,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany dn - ©§¨¨

ok miyer eidíãB÷ä÷çîpLdäléâîjeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`n eid okle ,mind

.mydïàkick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany dn - ¨
ok miyer eid ,dzyzyøçàìä÷çîpLdäléâîmy xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨

`l dxedh `id m`y ick ,minegpz ixac dl mixne` eid ,myd
.mindn cgtzy zngn dzpify dcez

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤

äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaeyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦
minia.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâé ¨¦¦§£¤£¨¦©¦

àìåeãçë"íúBáàî`le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - §Ÿ¦£¥£¨
y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze` exizqdäãeäéäãBälr `ay §¨¨

xnzàìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaä. §Ÿ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨
eïáeàøäãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñ §¥¨§Ÿ¤¨¨

e dkfìçðéiçíìBòä.àaä,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ¨©©¥¨¨©¨
,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedl drpkyl ickäîeïøëOdn - ©§¨¨

`xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x elaiwy xkyd
,`ziixad lr dywneäîïøëOdn dl`yy `ziixad zpeek dn - ©§¨¨

,oxkyà÷ãkïðéøîà.`ad mlerd iig elgpy x`azd ixde - ¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxznàlà,dzl`ya `ziixad zpeekäîïøëOelaiwy ¤¨©§¨¨

íìBòaäfäxn`py ,dfd mlera s` mxky elaiw ,`ziixad daiyn . ¨¨©¤
mdilríäì"íãáìäðzðõøàäàìåøáòøæ"íëBúa. ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨

,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøa §¨©©¦§¥©
éðîçðøîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå" ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ

"äãeäéì,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptn - ¦¨
y jl xnelìkïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìL ¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤

äãeäémixvnn l`xyi elrdyïéìbìeâîïBøàamilblbzn - §¨§§¨¦¨¨
,oex`a miwxtzneãòãîòLäLîLwáeåéìòíéîçød"awd iptl ©¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦

eøîàBðBaø ,åéðôììLéî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäLdyrn lr ¨©§¨¨¦¤¨¦¨©¦§¥¤¨
,ddlaäãeäédced xnz dyrn lr dcen dcedi z` d`xy oeiky - §¨

' dyn xn` df lre ,ddla dyrn lr `edúàæåäãeäéìdcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw ecly oae`x eli`e miwxetn eixa`ãiîòîL''äìB÷'äãeäé ¦¨§©§¨
e ,dcedi lr dyn ly ezlitz dlawzd -ìòdéøáéàìàôLexfge - ©¥¨¥§¨¨

.mxeaig mewnl eixa`àìåäåäà÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øc §Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨
lltzdy cr ,dlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr j` -

dynìàå'Bîò'epàéázdlrn ly daiyil edeqipkde ,.àìåäåäà÷ §¤©§¦¤§Ÿ£¨¨
òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäaïðaørcei did `l oiicr j` - ¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

dyn lltzdy cr ,minkgd mr dxez ixaca zzle z`yl dcedi
åéãé'áø'Bìxg`e ,dxez ly dznglna gvpl gk el didiy - ¨¨¨

j` .dxez ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdyàìäåäà÷à÷ìñ Ÿ£¨¨¨§¨
déìàzòîLàaélààúëìéäcxnel dcedi dkef did `l oiicr - ¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

dyn lltzdy cr ,dkldl elawziy mixacøæòå'åéøvî'äéäz. §¥¤¦¨¨¦§¤
.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd

,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ
óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨

déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©
(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥

dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyék¦
éëéäàìceãLçéì¯ éäBçàmig`d x`ya awri ceygi `ly ick ¥¦§Ÿ¥¨§£¦

.ezhin z` elalae e`hg mdy
,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëåxhy lral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§

.izaezk z` izcqtde izipf ea aezkyzòîLdpéîixacn cnlp - ¨§©§¦¨
y dpyndïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥

z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy
oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy
mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y
aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke
,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'
,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤

éðz÷zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
.zrxewyàlàøîààáø,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨
y meyníB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòlr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©

zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy mewn
oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y minkg

xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl daezk
,dpyna epipyì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå.çøæî éøòL §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨

,`xnbd dywn¯ dúBà ïéìòîyiy dxfrl uegn dziid `id ike ©£¦¨
,myl dzelrdl jxev
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dקצד wxt diryi - mi`iap

äéòùéägÎe

å:øèî åéìò øéèîäî äeöà íéáòä ìòå úéLå øéîL äìòå øãòé àìå øîfé àì äúá eäúéLàåæék ©£¦¥´¨À̈³Ÿ¦¨¥Æ§´Ÿ¥¨¥½§¨¨¬¨¦−¨¨®¦§©³¤¨¦Æ£©¤½¥©§¦¬¨−̈¨¨«¦´
òeLòL òèð äãeäé Léàå ìàøNé úéa úBàáö äåäé íøëäpäå ä÷ãöì çtNî äpäå ètLîì å÷éå åé ¤¹¤§¨³§¨Æ¥´¦§¨¥½§¦´§½̈§©−©£¨®©§©³§¦§¨Æ§¦¥´¦§½̈¦§¨−̈§¦¥¬

:ä÷òöç (ô):õøàä áø÷a íëcáì ízáLeäå íB÷î ñôà ãò eáéø÷é äãNá äãN úéáa úéá éòébî éBä §¨¨«À©¦¥¬©Æ¦Æ§©½¦¨¤¬§¨¤−©§¦®©µ¤´¤¨½§«©§¤¬§©§¤−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx

.‰˙· Â‰˙È˘‡Â (Â)וכן היא וריקנות שממה ז)ל' (לקמן

הבתות: ÚÈ„¯.בנחלי ‡ÏÂ:היא כרם חפירת ÏÚÂ‰ל'
.˙È˘Â ¯ÈÓ˘ ואני סרוק בן מנחם בהם פתר קוצים מיני

שבו  אבנים המבקע הוא חזק תולעת ל' שמיר אומר
שנאמר כענין המקדש בית את שלמה ג)בנה (יחזקאל

מצור: חזק והשבר˘È˙.כשמיר השאת ג)ל' ל'(איכה
שממה ו)תשאה ומתוך (לקמן בו ליכנס דורש מאין צדו

תולעת: בו תעלה ·˙‰.כך Â‰˙È˘‡Â,הושבתיו צדו
בימיו: תורה נתתי ÚÈ„¯.שלא ‡ÏÂ ¯ÓÊÈ ‡Ï ילמדו לא

טוב: מעשה ולא זכות לא È˘Â˙.ממנו ¯ÈÓ˘ ‰ÏÚÂ
מעשים  לעשות אחריו ובדורותיו הרע יצר בו שלט

‡ˆÂ‰.מקולקלים: ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ שומרים עליו צויתי
החיים: עץ דרך את ·È˙לשמור ˙Â‡·ˆ '‰ Ì¯Î ÈÎ (Ê)

.Ï‡¯˘È מה כל כי ישראל בית משולים אתם הזה לכרם
אדם  הוא והכרם לישראל, עשה הזה לכרם שעשה
בתנחומא  הרבה במקומות במ''א מצינו כי הראשון
נטרד  לא עליו נדרשין הללו שמקראות רבה ובבראשית
לעשות  ויקו שנאמר וגידף שחירף עד הראשון אדם

ובמקו  וגו' שומרים ענבים עליו הושיב מצינו אחר '
וכן  אצוה העבים ועל שנאמר החיים מעץ יאכל שלא

עליו: Ï‡¯˘È.נדרשנו ˙È· ˙Â‡·ˆ '‰ Ì¯Î ÈÎ כי
לי  היו הם השבטים עשרת ישראל בית לי הכרם כאותו
כהונה  שמן שמינה בארץ שמן כקרן זית ככרם יין ככרם
תחלה  עזקתים מנחות שמן מנורה שמן מלכות שמן
מפושעי  ונקיתים וסקלתים במדבר כבוד ענני בהיקף
שורק  כמניין מצות ושש מאות שש שורק נטעתים הדור
בניתי  נח בני שנצטוו מצות שבע על עליהם, הוספתי
והשיתין: המזבח יקב וגם ומקדשי משכני בתוכו מגדל

.ÌÈ˘Â‡· ˘ÚÈÂ ירושלים יושב ועתה מעשיהם קילקלו
ביני  נא ישפטו עדיין גליתים לא אשר יהודה ואיש

מה  מי על סרח מי עליהם שהבאתי הרעה על וביניהם
אודיע  לו עשיתי ולא לכרמי טובה עוד לעשות לי היה
בעיני  הגון אשר את אותי המכעיסים אתם גם אתכם נא
הסר  הראשון לאדם עשיתי אשר ככל לכרמי לעשות
כמה  עליהם המסוככ' מעליה' שכינתי אסלק מסוכתו

נב)שנאמר יהודה:(לקמן מסך את ‚„¯Â.ויגל ıÂ¯Ù
חומותיו: ·˙‰.אתוץ Â‰˙È˘‡Â:רטישין Ï‡ואשוינון

.¯„ÚÈ ‡ÏÂ ¯ÓÊÈ:יסתמכון ולא אסתעדון ÏÚÂ‰לא
.˙È˘Â ¯ÈÓ˘ שמיר דוגמת ושביקין מטלטלין ויהיו

הוא  אחר במקום ממש הכרם ואצל כרם של ושית
ובור: הובאי ‡ˆÂ‰.מתורג' ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ נבייא ועל

למטר  נמשלה הנבואה עליהון, יתנבון דלא אפקד
מקבלין  הנביאים כך השמים מן אותה מקבלין שהעבים

הקדושה: מפי ˘ÂÈÚÂ˘Ú.הנבואה ÚË ולפי נטע כמו
השלמים זבח בקר כמו (פתח) נקוד דבוק (במדבר שהוא

על Â˜ÈÂ.:ז) חטא אסיפ' משפח והנה משפט שיעשו
מהסתפח כמו כו)חטא א ולפי (שמואל נגע ל' אחר דבר ,

משפט  דומה בקריאתו הל' על נופל לשון שהוא
בפי  הקודש רוח בו נפל לצדקה צעקה וכן למספח

··È˙.הנביא: ˙È· ÈÚÈ‚Ó ÈÂ‰ (Á) אשרי ושנים עשרים
ושנים  ועשרים התורה מקיימי על תהלים בספר נאמר
על  אנחה צעקת ל' הוי הרשעים, על ישעיה אמר הוי

לבא: העתידה ··È˙.פורענות ˙È· ÈÚÈ‚Ó מקרבים
העניים  קרקע גוזלים כך ומתוך זה אצל זה בתיהם

בשדה: שדה וכן הבתים ב' שבין Ú„החלשים Â·È¯˜È
.ÌÂ˜Ó ÒÙ‡:לישב לעני מקום Ì˙·˘Â‰Âשאין

.ı¯‡‰ ·¯˜· ÌÎ„·Ï חלק שאין אתם כסבורים
במעשרות  חלקו בארץ לעניים ולא הוא ברוך להקדוש
לבדכם  אתם שתהיו ארצם את ולעניים גוזלים אתם

בה: יושבים

cec zcevn
(Â).Â‰˙È˘‡Â:שממה אותו ÓÊÈ¯.אשים  ‡Ïיחתכו לא

לכרמים: שעושים כדרך  ענפים להרבות ÚÈ„¯.הזמורות ‡ÏÂלא
הגפנים: לתקון בכרמים  שחופרים  כדרך  האילנות תחת  יחפרו 

.˙È˘Â ¯ÈÓ˘ ‰ÏÚÂ: נעבד שאינו  השדה  כדרך קוצים יגדל 
הכרם : הם ישראל  שבית  ואמר  המשל ˘ÂÈÚÂ˘Ú.מפרש ÚË

בו : ומשמח  משעשע  שהוא  הטובהÂ˜ÈÂ.הנטיעה  מרבית לפי 
אספו כי הוא כן לא  והנה  משפט  שיעשו  מקום  היה להם שעשה 

צרעת: כנגע  מגונים מעשים  עשו או רבים היהÏˆ„˜‰.חטאים 
עשוקים: צעקת  נשמע והנה צדקה שיעשו ר ''ל ‰ÈÂ.(Á)מקוה 

שמצד  החזק היה זרוע בעלי חזקים אנשים בתי  בין בית לו  היה חלש  כשאדם  בבית בית  מגיעים שהמה  מה על להתאונן יש
שביניהם: להחלש מקום נשאר  שלא  עד  השני שמצד זה וכן מגבולו ולקח  החלש בית גבול  בתוך ביתו מגיע  Ì˙·˘Â‰Â.זה

עמכם: מקום  להחלש ואין הארץ בקרב  ותתקיימו תשבו לבדכם אתם  שרק אתם סבורים וכי הזרוע לבעלי  הנביא אמר

oeiv zcevn
(Â).Â‰˙È˘‡Â:אותו בנחלי·˙‰.אשים כמו  שממון ענין

ו ): (לקמן כמוÓÊÈ¯.הבתות גפן ענפי קציצת יקרא כן
כה): (ויקרא תזמור לא  וכל ÚÈ„¯.וכרמך כמו חפירה ענין 

ז): (לקמן יעדרון במעדר  אשר  È˘Â˙.ההרים  ¯ÈÓ˘שמות
קוצים: מה˘ÂÈÚÂ˘Ú.(Ê)מיני בדבר התעסקות  ענינו
בו: ביתÁÙ˘Ó.לשמוח  על  ונספחו  כמו  חטא אסיפת ר ''ל 

משפח  של ' ולפי הצרעת ספחת מל ' הוא או  יד ) (לקמן יעקב
כן: אמר משפט  ל ' על  אין:‡ÒÙ.(Á)נופל כמן  הוא 
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(‡).‰˙È· ‰˙· ˙ÂÓÎÁ את הקב''ה בנה בחכמה
˘·Ú‰.העולם: ‰È„ÂÓÚ ‰·ˆÁ,בראשית ימי שבעת

ספר  הארון בנסוע ויהי בתורה, שיש ספרים ז' ד''א
שבת: במסכת ÎÒÓ‰(·)לעצמו, ‰Á·Ë ‰Á·Ë

.‰ÈÈ לשתות ראוי שאינו חזק יין כמו במים מזגם
˘ÁÏ‰.חי: ‰Î¯Ú Û‡:ויבש לח יצירת כל
(‚).‰È˙Â¯Ú ‰ÁÏ˘:ואהרן משה ד''א וחוה, אדם
(„).‰‰ ¯ÂÒÈ È˙Ù ÈÓ:ויחכם אותי וילמוד
(‰).È˙ÎÒÓ ÔÈÈ· Â˙˘Â ÈÓÁÏ· ÂÓÁÏ ÂÎÏ ביין

Ù(Â)שמזגתי: Â·ÊÚ.ÂÈÁÂ ÌÈ‡˙:הפתיות דרך את
.Â¯˘‡Âרגלי אחזה באשורו כמו פעם כג)לשון :(איוב

(Ê).ÂÓÂÓ Ú˘¯Ï ÁÈÎÂÓÂ שזה למוכיח הוא מום

לדבר  שאסור אזהרה היא זו לו שומע ואינו מחרפו
ולקרבם: להוכיחם אפילו הישרה מדרך המסיתים עם

(Ë).„ÂÚ ÌÎÁÈÂ ÌÎÁÏ Ô˙(שנה) הגון לתלמיד
וגו' הטהורה הבהמה מכל לנח נאמר אגדה ומדרש

ו) וגו'(בראשית הבהמה מכל ויקח אמר (שם)וכשיצא
שאקריב  שרצה אלא באלו להרבות הקב''ה ראה מה

מהן: È„ˆÏ˜.לו Ú„Â‰:חכמה.Á˜Ï ÛÒÂÈ ‡Â‰Â
שמועתו: ועל ‰',(È)מדעתו ˙‡¯È ‰ÓÎÁ ˙ÏÁ˙

.ÌÈ˘Â„˜ ˙Ú„Â:הבינה עיקר ÍÏ(È‡)היא ÂÙÈÒÂÈÂ
.ÌÈÈÁ ˙Â˘:ועושר פרנסה של הם חיים של שנים

(ÊË).ÂÏ ‰¯Ó‡Â ,·Ï ¯ÒÁ אמרה מה הללו, הדברים
לו:

cec zcevn
(‡).˙ÂÓÎÁ: לעצמה בית בנתה מהחכמות אחת Áˆ·‰.כל 

בהשוואה כזה  זה המה  וחצובים עמודים  הרבה על בנויה
הרואה: לעין הנחמד  דבר  והוא  שחטהÁ·Ë‰.(·)גמורה

להקרואים: להאכיל  שלחנה ערכה  ואף יינה  ומזגה זבחים 
העיר˙˜¯‡.(‚) מרום  גבהי על  נערותיה ע''י תקרא אחת  כל 

למרחוק : הקול  È˙Ù.(„)להשמיע ÈÓשאין פתי  מי ותאמר 
להכ  תבונה  תקראבו וכן הנה  ויבוא  ממקומו  יסור  מאכל ין

לו: ותאמר וכל  מכל  לב  ÂÓÁÏ.(‰)לחסר  ÂÎÏלכם אין אם
נחמדת היא התורה  חכמת הלא לומר  מליצה  ענין והוא  אני מזגתי  אשר היין  ושתו בלחמי ואכלו הנה  בואו עצמיכם משל
אשכילו אני משכל  לבו צפון ואם  וילמוד יבוא  ללמוד  הרוצה כל  ואומרת מכרזת וכאלו בה  לההוגים  דעת וחוננת  עינים  מאירת

בינה:Â·ÊÚ.(Â)דעה: בדרך  מעתה וצעדו ותחיו דרכיכם  עזבו פתאים  אתם ıÏ.(Ê)לזאת ¯ÒÂÈהרשע ואת הלץ את אבל  ר ''ל 
אף לו ישיב כי עצמו על  מום מביא  לרשע והמוכיח  ויבזהו  בו  יתלוצץ  כי קלון לעצמו לוקח הלץ את  המוכיח  כי אוכיח  לא

עמהם : עסק לי  אין ולזה  בכבודו ויפגום כמוני Í‡˘È.(Á)אתה ÔÙ: לפניו ישרה ודרכו בעיניו חכם הוא הואÍ·‰‡ÈÂ.כי כי
אדם : מכל  ולומד מדותיו בתקון ÌÎÁÏ.(Ë)חפץ Ô˙: יותר עוד  מדעתו  ויחכם חכמה דברי לו  אמור  È„ˆÏ˜.ר''ל Ú„Â‰משמרת

Á˜Ï.הצדק : ÛÈÒÂÈÂ: למשמרת משמרת לעשות  לימוד יוסיף  מביאה˙ÏÁ˙.(È)מדעתו היראה כי החכמה תחילת היא ה ' יראת 
חכמה : ˜„ÌÈ˘Â.לידי  ˙Ú„Â: בינה לידי מביא לו במותר עצמו ·È.(È‡)לקדש  ÈÎהאלה והימים ימיך  ירבו התורה  עסק בעבור 

בעוה ''ב: חיים שנות בזה לך  ויתוסף  במעש''ט  תרבה  הימים ברבות כי חיים שנות  לך ÍÏ.(È·)יוסיפו ˙ÓÎÁתהיה החכמה
לתועלת: עונש:ÏÂˆ˙.לך תשא לבדך  אתה באנשים תתלוצץ ÂÏÈÒÎ˙.(È‚)ואם והיא‡˘˙ בקולה תהמה סכלה  אשה הנה

דעת: בבלי ותהמה מאומה  יודעת ואינה  ·È˙‰.(È„)פתיות Á˙ÙÏ:עליה דרך  העוברים ˜¯˙.לראות ÈÓÂ¯Óעומדת כסאה על
למרחוק : קולה להשמיע העיר „¯Í.(ÂË)במרום È¯·ÂÚÏוהיא ה ' בדרכי  מישור באורח  ההולכים  מהלכם דרך שם להעוברים 

העבירה: ותענוג ערבות  ומראה לעבירה תסית המתאווה שהנפש  לומר מליצה  È˙Ù.(ÊË)ענין ÈÓנפשו המחסר הפתי הוא מי
לכסילות: בעיניה תחשב  התורה ערבות מניעת  כי חכמה אשכילו הנה  ויבא  ממקומו  יסור  Ï·.מטובה  ¯ÒÁÂלב החסר הוא  מי 

במ ''ש: ענין  כפל  והוא מטובה עצמו ÂÏ.המונע ‰¯Ó‡Â:לו תאמר  וכן

oeiv zcevn
(‡).‰·ˆÁ: באבנים הנופל  וחתוך  כריתה ÎÒÓ‰.(·)ענין

שכר למסוך  כמו במים היין מזיגת  ה):ענין עניןÎ¯Ú‰.(ישעיה
אגפים‚ÈÙ.(‚)סדור: בין עד  ובדרז ''ל  כנף מ''ו)ענין  (חולין

באגפיו : שם יפרח שהעוף גבוה  במקום קריה˜¯˙.ור''ל מל '
וכןÂÓÁÏ.(‰)ועיר : בלחמי אמר ביאור ולתוספת לחם אכלו 

פארה  י'):מסעף בדרך Â¯˘‡Â.(Â)(ישעיה ואשר כמו וצעדו
כ''ג):לבך  (לקמן
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.‰˙· Â‰˙È˘‡Â (Â)וכן היא וריקנות שממה ז)ל' (לקמן

הבתות: ÚÈ„¯.בנחלי ‡ÏÂ:היא כרם חפירת ÏÚÂ‰ל'
.˙È˘Â ¯ÈÓ˘ ואני סרוק בן מנחם בהם פתר קוצים מיני

שבו  אבנים המבקע הוא חזק תולעת ל' שמיר אומר
שנאמר כענין המקדש בית את שלמה ג)בנה (יחזקאל

מצור: חזק והשבר˘È˙.כשמיר השאת ג)ל' ל'(איכה
שממה ו)תשאה ומתוך (לקמן בו ליכנס דורש מאין צדו

תולעת: בו תעלה ·˙‰.כך Â‰˙È˘‡Â,הושבתיו צדו
בימיו: תורה נתתי ÚÈ„¯.שלא ‡ÏÂ ¯ÓÊÈ ‡Ï ילמדו לא

טוב: מעשה ולא זכות לא È˘Â˙.ממנו ¯ÈÓ˘ ‰ÏÚÂ
מעשים  לעשות אחריו ובדורותיו הרע יצר בו שלט

‡ˆÂ‰.מקולקלים: ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ שומרים עליו צויתי
החיים: עץ דרך את ·È˙לשמור ˙Â‡·ˆ '‰ Ì¯Î ÈÎ (Ê)

.Ï‡¯˘È מה כל כי ישראל בית משולים אתם הזה לכרם
אדם  הוא והכרם לישראל, עשה הזה לכרם שעשה
בתנחומא  הרבה במקומות במ''א מצינו כי הראשון
נטרד  לא עליו נדרשין הללו שמקראות רבה ובבראשית
לעשות  ויקו שנאמר וגידף שחירף עד הראשון אדם

ובמקו  וגו' שומרים ענבים עליו הושיב מצינו אחר '
וכן  אצוה העבים ועל שנאמר החיים מעץ יאכל שלא

עליו: Ï‡¯˘È.נדרשנו ˙È· ˙Â‡·ˆ '‰ Ì¯Î ÈÎ כי
לי  היו הם השבטים עשרת ישראל בית לי הכרם כאותו
כהונה  שמן שמינה בארץ שמן כקרן זית ככרם יין ככרם
תחלה  עזקתים מנחות שמן מנורה שמן מלכות שמן
מפושעי  ונקיתים וסקלתים במדבר כבוד ענני בהיקף
שורק  כמניין מצות ושש מאות שש שורק נטעתים הדור
בניתי  נח בני שנצטוו מצות שבע על עליהם, הוספתי
והשיתין: המזבח יקב וגם ומקדשי משכני בתוכו מגדל

.ÌÈ˘Â‡· ˘ÚÈÂ ירושלים יושב ועתה מעשיהם קילקלו
ביני  נא ישפטו עדיין גליתים לא אשר יהודה ואיש

מה  מי על סרח מי עליהם שהבאתי הרעה על וביניהם
אודיע  לו עשיתי ולא לכרמי טובה עוד לעשות לי היה
בעיני  הגון אשר את אותי המכעיסים אתם גם אתכם נא
הסר  הראשון לאדם עשיתי אשר ככל לכרמי לעשות
כמה  עליהם המסוככ' מעליה' שכינתי אסלק מסוכתו

נב)שנאמר יהודה:(לקמן מסך את ‚„¯Â.ויגל ıÂ¯Ù
חומותיו: ·˙‰.אתוץ Â‰˙È˘‡Â:רטישין Ï‡ואשוינון

.¯„ÚÈ ‡ÏÂ ¯ÓÊÈ:יסתמכון ולא אסתעדון ÏÚÂ‰לא
.˙È˘Â ¯ÈÓ˘ שמיר דוגמת ושביקין מטלטלין ויהיו

הוא  אחר במקום ממש הכרם ואצל כרם של ושית
ובור: הובאי ‡ˆÂ‰.מתורג' ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ נבייא ועל

למטר  נמשלה הנבואה עליהון, יתנבון דלא אפקד
מקבלין  הנביאים כך השמים מן אותה מקבלין שהעבים

הקדושה: מפי ˘ÂÈÚÂ˘Ú.הנבואה ÚË ולפי נטע כמו
השלמים זבח בקר כמו (פתח) נקוד דבוק (במדבר שהוא

על Â˜ÈÂ.:ז) חטא אסיפ' משפח והנה משפט שיעשו
מהסתפח כמו כו)חטא א ולפי (שמואל נגע ל' אחר דבר ,

משפט  דומה בקריאתו הל' על נופל לשון שהוא
בפי  הקודש רוח בו נפל לצדקה צעקה וכן למספח

··È˙.הנביא: ˙È· ÈÚÈ‚Ó ÈÂ‰ (Á) אשרי ושנים עשרים
ושנים  ועשרים התורה מקיימי על תהלים בספר נאמר
על  אנחה צעקת ל' הוי הרשעים, על ישעיה אמר הוי

לבא: העתידה ··È˙.פורענות ˙È· ÈÚÈ‚Ó מקרבים
העניים  קרקע גוזלים כך ומתוך זה אצל זה בתיהם

בשדה: שדה וכן הבתים ב' שבין Ú„החלשים Â·È¯˜È
.ÌÂ˜Ó ÒÙ‡:לישב לעני מקום Ì˙·˘Â‰Âשאין

.ı¯‡‰ ·¯˜· ÌÎ„·Ï חלק שאין אתם כסבורים
במעשרות  חלקו בארץ לעניים ולא הוא ברוך להקדוש
לבדכם  אתם שתהיו ארצם את ולעניים גוזלים אתם

בה: יושבים

cec zcevn
(Â).Â‰˙È˘‡Â:שממה אותו ÓÊÈ¯.אשים  ‡Ïיחתכו לא

לכרמים: שעושים כדרך  ענפים להרבות ÚÈ„¯.הזמורות ‡ÏÂלא
הגפנים: לתקון בכרמים  שחופרים  כדרך  האילנות תחת  יחפרו 

.˙È˘Â ¯ÈÓ˘ ‰ÏÚÂ: נעבד שאינו  השדה  כדרך קוצים יגדל 
הכרם : הם ישראל  שבית  ואמר  המשל ˘ÂÈÚÂ˘Ú.מפרש ÚË

בו : ומשמח  משעשע  שהוא  הטובהÂ˜ÈÂ.הנטיעה  מרבית לפי 
אספו כי הוא כן לא  והנה  משפט  שיעשו  מקום  היה להם שעשה 

צרעת: כנגע  מגונים מעשים  עשו או רבים היהÏˆ„˜‰.חטאים 
עשוקים: צעקת  נשמע והנה צדקה שיעשו ר ''ל ‰ÈÂ.(Á)מקוה 

שמצד  החזק היה זרוע בעלי חזקים אנשים בתי  בין בית לו  היה חלש  כשאדם  בבית בית  מגיעים שהמה  מה על להתאונן יש
שביניהם: להחלש מקום נשאר  שלא  עד  השני שמצד זה וכן מגבולו ולקח  החלש בית גבול  בתוך ביתו מגיע  Ì˙·˘Â‰Â.זה

עמכם: מקום  להחלש ואין הארץ בקרב  ותתקיימו תשבו לבדכם אתם  שרק אתם סבורים וכי הזרוע לבעלי  הנביא אמר

oeiv zcevn
(Â).Â‰˙È˘‡Â:אותו בנחלי·˙‰.אשים כמו  שממון ענין

ו ): (לקמן כמוÓÊÈ¯.הבתות גפן ענפי קציצת יקרא כן
כה): (ויקרא תזמור לא  וכל ÚÈ„¯.וכרמך כמו חפירה ענין 

ז): (לקמן יעדרון במעדר  אשר  È˘Â˙.ההרים  ¯ÈÓ˘שמות
קוצים: מה˘ÂÈÚÂ˘Ú.(Ê)מיני בדבר התעסקות  ענינו
בו: ביתÁÙ˘Ó.לשמוח  על  ונספחו  כמו  חטא אסיפת ר ''ל 

משפח  של ' ולפי הצרעת ספחת מל ' הוא או  יד ) (לקמן יעקב
כן: אמר משפט  ל ' על  אין:‡ÒÙ.(Á)נופל כמן  הוא 

h wxt ilyn - miaezk

è éìùîfhÎ`
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:íéiçáé:àOú Ecáì zöìå Cl zîëç zîëç-íàâé:än äòãé-ìáe úeiút äiîä úeìéñk úLà ©¦«¦¨ −©§¨¨©´§¨¨®§¹©À§¨§©§¬¦¨«¥´¤§ −¦«Ÿ¦¨®§¹©À©¨¬§¨¨«
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:Bl äøîàå áì-øñçå äpä øñé̈ª´¥®¨©£©¥¹À§¨´§¨«
i"yx

(‡).‰˙È· ‰˙· ˙ÂÓÎÁ את הקב''ה בנה בחכמה
˘·Ú‰.העולם: ‰È„ÂÓÚ ‰·ˆÁ,בראשית ימי שבעת

ספר  הארון בנסוע ויהי בתורה, שיש ספרים ז' ד''א
שבת: במסכת ÎÒÓ‰(·)לעצמו, ‰Á·Ë ‰Á·Ë

.‰ÈÈ לשתות ראוי שאינו חזק יין כמו במים מזגם
˘ÁÏ‰.חי: ‰Î¯Ú Û‡:ויבש לח יצירת כל
(‚).‰È˙Â¯Ú ‰ÁÏ˘:ואהרן משה ד''א וחוה, אדם
(„).‰‰ ¯ÂÒÈ È˙Ù ÈÓ:ויחכם אותי וילמוד
(‰).È˙ÎÒÓ ÔÈÈ· Â˙˘Â ÈÓÁÏ· ÂÓÁÏ ÂÎÏ ביין

Ù(Â)שמזגתי: Â·ÊÚ.ÂÈÁÂ ÌÈ‡˙:הפתיות דרך את
.Â¯˘‡Âרגלי אחזה באשורו כמו פעם כג)לשון :(איוב

(Ê).ÂÓÂÓ Ú˘¯Ï ÁÈÎÂÓÂ שזה למוכיח הוא מום

לדבר  שאסור אזהרה היא זו לו שומע ואינו מחרפו
ולקרבם: להוכיחם אפילו הישרה מדרך המסיתים עם

(Ë).„ÂÚ ÌÎÁÈÂ ÌÎÁÏ Ô˙(שנה) הגון לתלמיד
וגו' הטהורה הבהמה מכל לנח נאמר אגדה ומדרש

ו) וגו'(בראשית הבהמה מכל ויקח אמר (שם)וכשיצא
שאקריב  שרצה אלא באלו להרבות הקב''ה ראה מה

מהן: È„ˆÏ˜.לו Ú„Â‰:חכמה.Á˜Ï ÛÒÂÈ ‡Â‰Â
שמועתו: ועל ‰',(È)מדעתו ˙‡¯È ‰ÓÎÁ ˙ÏÁ˙

.ÌÈ˘Â„˜ ˙Ú„Â:הבינה עיקר ÍÏ(È‡)היא ÂÙÈÒÂÈÂ
.ÌÈÈÁ ˙Â˘:ועושר פרנסה של הם חיים של שנים

(ÊË).ÂÏ ‰¯Ó‡Â ,·Ï ¯ÒÁ אמרה מה הללו, הדברים
לו:

cec zcevn
(‡).˙ÂÓÎÁ: לעצמה בית בנתה מהחכמות אחת Áˆ·‰.כל 

בהשוואה כזה  זה המה  וחצובים עמודים  הרבה על בנויה
הרואה: לעין הנחמד  דבר  והוא  שחטהÁ·Ë‰.(·)גמורה

להקרואים: להאכיל  שלחנה ערכה  ואף יינה  ומזגה זבחים 
העיר˙˜¯‡.(‚) מרום  גבהי על  נערותיה ע''י תקרא אחת  כל 

למרחוק : הקול  È˙Ù.(„)להשמיע ÈÓשאין פתי  מי ותאמר 
להכ  תבונה  תקראבו וכן הנה  ויבוא  ממקומו  יסור  מאכל ין

לו: ותאמר וכל  מכל  לב  ÂÓÁÏ.(‰)לחסר  ÂÎÏלכם אין אם
נחמדת היא התורה  חכמת הלא לומר  מליצה  ענין והוא  אני מזגתי  אשר היין  ושתו בלחמי ואכלו הנה  בואו עצמיכם משל
אשכילו אני משכל  לבו צפון ואם  וילמוד יבוא  ללמוד  הרוצה כל  ואומרת מכרזת וכאלו בה  לההוגים  דעת וחוננת  עינים  מאירת

בינה:Â·ÊÚ.(Â)דעה: בדרך  מעתה וצעדו ותחיו דרכיכם  עזבו פתאים  אתם ıÏ.(Ê)לזאת ¯ÒÂÈהרשע ואת הלץ את אבל  ר ''ל 
אף לו ישיב כי עצמו על  מום מביא  לרשע והמוכיח  ויבזהו  בו  יתלוצץ  כי קלון לעצמו לוקח הלץ את  המוכיח  כי אוכיח  לא

עמהם : עסק לי  אין ולזה  בכבודו ויפגום כמוני Í‡˘È.(Á)אתה ÔÙ: לפניו ישרה ודרכו בעיניו חכם הוא הואÍ·‰‡ÈÂ.כי כי
אדם : מכל  ולומד מדותיו בתקון ÌÎÁÏ.(Ë)חפץ Ô˙: יותר עוד  מדעתו  ויחכם חכמה דברי לו  אמור  È„ˆÏ˜.ר''ל Ú„Â‰משמרת

Á˜Ï.הצדק : ÛÈÒÂÈÂ: למשמרת משמרת לעשות  לימוד יוסיף  מביאה˙ÏÁ˙.(È)מדעתו היראה כי החכמה תחילת היא ה ' יראת 
חכמה : ˜„ÌÈ˘Â.לידי  ˙Ú„Â: בינה לידי מביא לו במותר עצמו ·È.(È‡)לקדש  ÈÎהאלה והימים ימיך  ירבו התורה  עסק בעבור 

בעוה ''ב: חיים שנות בזה לך  ויתוסף  במעש''ט  תרבה  הימים ברבות כי חיים שנות  לך ÍÏ.(È·)יוסיפו ˙ÓÎÁתהיה החכמה
לתועלת: עונש:ÏÂˆ˙.לך תשא לבדך  אתה באנשים תתלוצץ ÂÏÈÒÎ˙.(È‚)ואם והיא‡˘˙ בקולה תהמה סכלה  אשה הנה

דעת: בבלי ותהמה מאומה  יודעת ואינה  ·È˙‰.(È„)פתיות Á˙ÙÏ:עליה דרך  העוברים ˜¯˙.לראות ÈÓÂ¯Óעומדת כסאה על
למרחוק : קולה להשמיע העיר „¯Í.(ÂË)במרום È¯·ÂÚÏוהיא ה ' בדרכי  מישור באורח  ההולכים  מהלכם דרך שם להעוברים 

העבירה: ותענוג ערבות  ומראה לעבירה תסית המתאווה שהנפש  לומר מליצה  È˙Ù.(ÊË)ענין ÈÓנפשו המחסר הפתי הוא מי
לכסילות: בעיניה תחשב  התורה ערבות מניעת  כי חכמה אשכילו הנה  ויבא  ממקומו  יסור  Ï·.מטובה  ¯ÒÁÂלב החסר הוא  מי 

במ ''ש: ענין  כפל  והוא מטובה עצמו ÂÏ.המונע ‰¯Ó‡Â:לו תאמר  וכן

oeiv zcevn
(‡).‰·ˆÁ: באבנים הנופל  וחתוך  כריתה ÎÒÓ‰.(·)ענין

שכר למסוך  כמו במים היין מזיגת  ה):ענין עניןÎ¯Ú‰.(ישעיה
אגפים‚ÈÙ.(‚)סדור: בין עד  ובדרז ''ל  כנף מ''ו)ענין  (חולין

באגפיו : שם יפרח שהעוף גבוה  במקום קריה˜¯˙.ור''ל מל '
וכןÂÓÁÏ.(‰)ועיר : בלחמי אמר ביאור ולתוספת לחם אכלו 

פארה  י'):מסעף בדרך Â¯˘‡Â.(Â)(ישעיה ואשר כמו וצעדו
כ''ג):לבך  (לקמן
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨
,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨

dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨
éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦

ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦
,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia
,`xnbde÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨
økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa

mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv

.lqd on e`ivedl onf zegt yxcp
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום רביעי לעומר עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הפסוק בהמשך א. עמוד עה ה)דף יא וגו'(שם 'זכרנּו úàåנאמר íéàMwä úà ְַָ¥©¦ª¦§¥

íéçháàä,'הּׁשּומים ואת הּבצלים ואת החציר éqàואת éaøå énà éaø נחלקו ¨£©¦¦ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ©¦©¦§©¦©¦
ישראל. בני תלונת øîà,בביאור ãçאמנם,ïna eîòè ïéðénä ìk íòèאבלíòè ©¨©©©¨©¦¦¨£©¨©©

,Ba eîòè àì eìlä ïéðénä úLîç.חסרונם על התלוננו íòèלפיכך ,øîà ãçå £¥¤©¦¦©¨Ÿ¨£§©¨©©©
ïLnîe ïîòè eîòè ïéðénä ìk,המאכל ממשות בפיהם חשו -eìläå במינים - ¨©¦¦¨£©§¨©¨¨§©¨

את רק טעמו àìåאלו, ïîòèאתïLnî. ©§¨§Ÿ©¨¨
המן לגבי בתורה לא)נאמר טז (Bîòèå)'.,(שמות ïáì ãb òøæk [àeäå] (ïîäå)'§§¤©©¨¨§©§

,éqà éaø øîà ש היא הכתוב כוסבר,àãéâkהואìBâòכוונת זרע -úéìbøîk ïáìå. ¨©©¦©¦¨§¦¨§¨¨§©§¨¦
ïéìBòába ïzLt òøæì äîBcL 'ãb' ,(éëä énð àéðz).עגול הוא íéøçàשאף ©§¨©¦¨¦©¤¤§¤©¦§¨©¦§¦£¥¦

'ãb' ,íéøîBàלפי,íénk íãà ìL Baì úëLBnL äãbäì äîBcL נמשכו כך §¦©¤¤§©¨¨¤¤¤¦¤¨¨©©¦
המן. ãébnLאחר 'ãb' ,Cãéà àéðz[מגלה-]ìäòLz ïa éà ìàøNéì íä ©§¨¦¨©¤©¦¨¤§¦§¨¥¦¤¦§¨

ïBøçàì äòáL ïa éàå ïBLàøì בעלה לאחר חדשים שלשה שהתה שלא אשה - ¨¦§¦¤¦§¨¨©£
לאחר  או  הוא, הראשון ומהבעל חדשים תשעה לאחר נולד אם וספק וילדה, ונשאת

המן  את כשליקטו שהרי זה. ספק להם פושט המן היה הוא, ומהשני חדשים שבעה

שבנו  בידוע יותר אצלו שנמצא מי כן אם שבביתו, הנפשות מספר כפי אחד כל מצא

ìàøNéהוא. ìL ïäéúBðBò ïéaìnL 'ïáì',מן ירד לא מחר שמא שדאגו מתוך - ¨¨¤©§¦£¥¤¤¦§¨¥
למקום. לבם משעבדים היו

ïéøBçaM äî ìàøNéì íäì ãébî äéä àéápäL íLk øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥§¥¤©¨¦¨¨©¦¨¤§¦§¨¥©¤©¦
ïé÷ãqaM äîe,הנסתרים עוונותיהם את -äî ìàøNéì íäì ãébî ïnä Ck ©¤©§¨¦¨©¨©¦¨¤§¦§¨¥©

ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM.ספקות ומברר נסתרות מגלה -éðôì eàaL íéðL ,ãöék ¤©¦©¤©§¨¦¥©§©¦¤¨¦§¥
íäì øîà ,éì Bzøëî äzà øîBà äæå záðb écáò øîBà äæ ,ïécì äLîŸ¤©¦¤¥©§¦¨©§¨§¤¥©¨§©§¦¨©¨¤

ètLî ø÷Baì äLî.הטענות בירור ללא אף המשפט יתברר בבוקר -íà ,øçîì Ÿ¤©¤¦§¨§¨¨¦
Baø úéáa BøîBò àöîð הäfL òeãéa ïBLàøהשני -,BáðbאךBøîBò àöîð íà ¦§¨§§¥©¦§¨©¤¤§¨¦¦§¨§

Baø úéáa הäfL òeãéa éðLהראשוןéðôì eàaL äMàå Léà ïëå .Bì Bøëî §¥©¥¦§¨©¤¤§¨§¥¦§¦¨¤¨¦§¥
éìò äçøñ àéä øîBà äæ ,ïécì äLî,כתובה בלא לגרשה ורוצה תחתי, זינתה - Ÿ¤©¦¤¥¦¨§¨¨©

éìò çøñ àeä úøîBà àéäå,כתובה לי שיתן לגרש רוצה ואם נגדי, חטא -øîà §¦¤¤¨©¨©¨©
òeãéa dìòa úéáa døîBò àöîð íà ,øçîì .ètLî ø÷aì ,äLî íäì̈¤Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨§¨¨¦¦§¨§¨§¥©£¨§¨©

åéìò äçøñ àéäL,לפייסו שצריכה זו והיא כדין עמה נוהג כי בידו מזונותיה ולפיכך ¤¦¨§¨¨¨
אם äéìò,אבל çøñ àeäL òeãéa äéáà úéáa døîBò àöîð נוהג שאינו ולפי ¦§¨§¨§¥¨¦¨§¨©¤¨©¨¤¨

בידו. מזונותיה את זימנו לא כבוד בה

המן: ירידת מקום בענין בפסוקים השינויים את מבארת ט)áéúkהגמרא יא [ãøé(במדבר äìéì äðçnä ìò ìhä úãøáe' §¦§¤¤©©©©©£¤¨§¨¥¥
,'[åéìò ïnä.המחנה בתוך המן שירד א)áéúëeהרי טז eè÷ìå',(שמות íòä àöéå'.למחנה סמוך שירד áéúëeמשמע ©¨¨¨§¦§¨¨¨¨§¨§§¦

ח) יא eè÷ìå',(במדבר íòä eèL'.רחוק שירד ãöékמשמע àäאלא הפסוקים, כל מתקיימים איך -ìò ãøé íé÷écö ¨¨¨§¨§¨¥©©¦¦¨©©
eàöé íéðBðéa ,íäéza çút למחנה eèLו eè÷ìå,סמוך íéòLø[הרחיקו-].eè÷ìå ¤©¨¥¤¥¦¨§§¨§§¨¦¨§¨§

המן: של הכנתו צורת את מבררת ד)áéúkהגמרא טז כלחם,'íçì',(שמות אפוי המן שהיה ח)áéúëeמשמע יא 'úBâò'(שם §¦¤¤§¦ª
אפייה, קודם עיסה לטחנו.'eðçèå(שם)áéúëeשמשמעו הוצרכו שאף משמע íé÷écöברחים' ,ãöék àä כ íçì,קיבלוהו §¦§¨£ִֵַָ¨¥©©¦¦¤¤

íéðBðéa כ,úBâeò ו.íéçéøa eðçè íéòLø ¥¦§¨¦¨£¨¥©¦
נוספים: דברים ירדו המן שעם הפסוק מן דורשת äëãna'הגמרא eëã Bà'(ח יא àîéúéàå(שם áø øîà äãeäé áø øîà , ¨©§Ÿ¨¨©©§¨¨©©§¦¥¨

íéLð éèéLëz ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àðéðç éaøa àîç éaø שהוא בהם, מתקשטות שנשים בשמים - ©¦¨¨§©¦£¦¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨©§¦¥¨¦
CBcépL øác[הנשחק-]äøéã÷ é÷éö ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àîç éaø øîà ,'øeøta eìMáe' .äëBãna ¨¨¤¦©§¨¦§©¨¨©©¦¨¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨¦¥§¥¨

במאכל. טוב וריח טעם הנותנים תבלינים -

i"yx

åîòè àì åììä .à ãåîò äò óã.
zewipine zexaerl oiyw ody
xne` lyn ixtqa opixn`ck
iptn lva ilk`z `l dy`l

:wepizdøîà ïáì ãâ òøæë àåäå
éñà éáøla` oal epi` cbd rxf .

`ede `xw xn`w ikde `ed lebr
:zilbxnk oale cb rxfk lebr

àãéâë:ixcpiil` ly oirxb .
ïúùô òøæì äîåãù`ed mby .

:lebrïäéúåðååò ïéáìîùjezn .
on cxi `l `ny mib`ec eidy
:mewnl mal micaryn eid xgnl

'åëå äòùú ïá íàxn`py itl .
oia xnera ecenie (fh zeny)
hrn hwily oia daxd hwily
`vnp m`e zleblebl xner `ven
oay recia oey`xd ziaa xzi
ziaa m`e `ed oey`xl dryz
:`ed oexg`d oay recia oexg`d

éìò çøñ àåä:dzaezk ezraeze .
åéìò ïîä ãøédpgnd jeza `nl` .

d`ivi ehwle mrd `vie azke cxei
ehy aizke rnyn dpgnl uegn
heyn enk wegx mewnl rnyn

:(` aei`) ux`aíçì:iet` rnyn .
úåâåò:diit` mcew rnyn .

íéùð éèéùëúzekec ody minya .
zeidl oda zehywzne dkecna

:odilral axr ogixäøéã÷ é÷éö.
:myeane axr liyazl oilaz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨
,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨

dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨
éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦

ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦
,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia
,`xnbde÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨
økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa

mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv

.lqd on e`ivedl onf zegt yxcp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הפסוק בהמשך א. עמוד עה ה)דף יא וגו'(שם 'זכרנּו úàåנאמר íéàMwä úà ְַָ¥©¦ª¦§¥

íéçháàä,'הּׁשּומים ואת הּבצלים ואת החציר éqàואת éaøå énà éaø נחלקו ¨£©¦¦ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ©¦©¦§©¦©¦
ישראל. בני תלונת øîà,בביאור ãçאמנם,ïna eîòè ïéðénä ìk íòèאבלíòè ©¨©©©¨©¦¦¨£©¨©©

,Ba eîòè àì eìlä ïéðénä úLîç.חסרונם על התלוננו íòèלפיכך ,øîà ãçå £¥¤©¦¦©¨Ÿ¨£§©¨©©©
ïLnîe ïîòè eîòè ïéðénä ìk,המאכל ממשות בפיהם חשו -eìläå במינים - ¨©¦¦¨£©§¨©¨¨§©¨

את רק טעמו àìåאלו, ïîòèאתïLnî. ©§¨§Ÿ©¨¨
המן לגבי בתורה לא)נאמר טז (Bîòèå)'.,(שמות ïáì ãb òøæk [àeäå] (ïîäå)'§§¤©©¨¨§©§

,éqà éaø øîà ש היא הכתוב כוסבר,àãéâkהואìBâòכוונת זרע -úéìbøîk ïáìå. ¨©©¦©¦¨§¦¨§¨¨§©§¨¦
ïéìBòába ïzLt òøæì äîBcL 'ãb' ,(éëä énð àéðz).עגול הוא íéøçàשאף ©§¨©¦¨¦©¤¤§¤©¦§¨©¦§¦£¥¦

'ãb' ,íéøîBàלפי,íénk íãà ìL Baì úëLBnL äãbäì äîBcL נמשכו כך §¦©¤¤§©¨¨¤¤¤¦¤¨¨©©¦
המן. ãébnLאחר 'ãb' ,Cãéà àéðz[מגלה-]ìäòLz ïa éà ìàøNéì íä ©§¨¦¨©¤©¦¨¤§¦§¨¥¦¤¦§¨

ïBøçàì äòáL ïa éàå ïBLàøì בעלה לאחר חדשים שלשה שהתה שלא אשה - ¨¦§¦¤¦§¨¨©£
לאחר  או  הוא, הראשון ומהבעל חדשים תשעה לאחר נולד אם וספק וילדה, ונשאת

המן  את כשליקטו שהרי זה. ספק להם פושט המן היה הוא, ומהשני חדשים שבעה

שבנו  בידוע יותר אצלו שנמצא מי כן אם שבביתו, הנפשות מספר כפי אחד כל מצא

ìàøNéהוא. ìL ïäéúBðBò ïéaìnL 'ïáì',מן ירד לא מחר שמא שדאגו מתוך - ¨¨¤©§¦£¥¤¤¦§¨¥
למקום. לבם משעבדים היו

ïéøBçaM äî ìàøNéì íäì ãébî äéä àéápäL íLk øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥§¥¤©¨¦¨¨©¦¨¤§¦§¨¥©¤©¦
ïé÷ãqaM äîe,הנסתרים עוונותיהם את -äî ìàøNéì íäì ãébî ïnä Ck ©¤©§¨¦¨©¨©¦¨¤§¦§¨¥©

ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM.ספקות ומברר נסתרות מגלה -éðôì eàaL íéðL ,ãöék ¤©¦©¤©§¨¦¥©§©¦¤¨¦§¥
íäì øîà ,éì Bzøëî äzà øîBà äæå záðb écáò øîBà äæ ,ïécì äLîŸ¤©¦¤¥©§¦¨©§¨§¤¥©¨§©§¦¨©¨¤

ètLî ø÷Baì äLî.הטענות בירור ללא אף המשפט יתברר בבוקר -íà ,øçîì Ÿ¤©¤¦§¨§¨¨¦
Baø úéáa BøîBò àöîð הäfL òeãéa ïBLàøהשני -,BáðbאךBøîBò àöîð íà ¦§¨§§¥©¦§¨©¤¤§¨¦¦§¨§

Baø úéáa הäfL òeãéa éðLהראשוןéðôì eàaL äMàå Léà ïëå .Bì Bøëî §¥©¥¦§¨©¤¤§¨§¥¦§¦¨¤¨¦§¥
éìò äçøñ àéä øîBà äæ ,ïécì äLî,כתובה בלא לגרשה ורוצה תחתי, זינתה - Ÿ¤©¦¤¥¦¨§¨¨©

éìò çøñ àeä úøîBà àéäå,כתובה לי שיתן לגרש רוצה ואם נגדי, חטא -øîà §¦¤¤¨©¨©¨©
òeãéa dìòa úéáa døîBò àöîð íà ,øçîì .ètLî ø÷aì ,äLî íäì̈¤Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨§¨¨¦¦§¨§¨§¥©£¨§¨©

åéìò äçøñ àéäL,לפייסו שצריכה זו והיא כדין עמה נוהג כי בידו מזונותיה ולפיכך ¤¦¨§¨¨¨
אם äéìò,אבל çøñ àeäL òeãéa äéáà úéáa døîBò àöîð נוהג שאינו ולפי ¦§¨§¨§¥¨¦¨§¨©¤¨©¨¤¨

בידו. מזונותיה את זימנו לא כבוד בה

המן: ירידת מקום בענין בפסוקים השינויים את מבארת ט)áéúkהגמרא יא [ãøé(במדבר äìéì äðçnä ìò ìhä úãøáe' §¦§¤¤©©©©©£¤¨§¨¥¥
,'[åéìò ïnä.המחנה בתוך המן שירד א)áéúëeהרי טז eè÷ìå',(שמות íòä àöéå'.למחנה סמוך שירד áéúëeמשמע ©¨¨¨§¦§¨¨¨¨§¨§§¦

ח) יא eè÷ìå',(במדבר íòä eèL'.רחוק שירד ãöékמשמע àäאלא הפסוקים, כל מתקיימים איך -ìò ãøé íé÷écö ¨¨¨§¨§¨¥©©¦¦¨©©
eàöé íéðBðéa ,íäéza çút למחנה eèLו eè÷ìå,סמוך íéòLø[הרחיקו-].eè÷ìå ¤©¨¥¤¥¦¨§§¨§§¨¦¨§¨§

המן: של הכנתו צורת את מבררת ד)áéúkהגמרא טז כלחם,'íçì',(שמות אפוי המן שהיה ח)áéúëeמשמע יא 'úBâò'(שם §¦¤¤§¦ª
אפייה, קודם עיסה לטחנו.'eðçèå(שם)áéúëeשמשמעו הוצרכו שאף משמע íé÷écöברחים' ,ãöék àä כ íçì,קיבלוהו §¦§¨£ִֵַָ¨¥©©¦¦¤¤

íéðBðéa כ,úBâeò ו.íéçéøa eðçè íéòLø ¥¦§¨¦¨£¨¥©¦
נוספים: דברים ירדו המן שעם הפסוק מן דורשת äëãna'הגמרא eëã Bà'(ח יא àîéúéàå(שם áø øîà äãeäé áø øîà , ¨©§Ÿ¨¨©©§¨¨©©§¦¥¨

íéLð éèéLëz ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àðéðç éaøa àîç éaø שהוא בהם, מתקשטות שנשים בשמים - ©¦¨¨§©¦£¦¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨©§¦¥¨¦
CBcépL øác[הנשחק-]äøéã÷ é÷éö ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àîç éaø øîà ,'øeøta eìMáe' .äëBãna ¨¨¤¦©§¨¦§©¨¨©©¦¨¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨¦¥§¥¨

במאכל. טוב וריח טעם הנותנים תבלינים -

i"yx

åîòè àì åììä .à ãåîò äò óã.
zewipine zexaerl oiyw ody
xne` lyn ixtqa opixn`ck
iptn lva ilk`z `l dy`l

:wepizdøîà ïáì ãâ òøæë àåäå
éñà éáøla` oal epi` cbd rxf .

`ede `xw xn`w ikde `ed lebr
:zilbxnk oale cb rxfk lebr

àãéâë:ixcpiil` ly oirxb .
ïúùô òøæì äîåãù`ed mby .

:lebrïäéúåðååò ïéáìîùjezn .
on cxi `l `ny mib`ec eidy
:mewnl mal micaryn eid xgnl

'åëå äòùú ïá íàxn`py itl .
oia xnera ecenie (fh zeny)
hrn hwily oia daxd hwily
`vnp m`e zleblebl xner `ven
oay recia oey`xd ziaa xzi
ziaa m`e `ed oey`xl dryz
:`ed oexg`d oay recia oexg`d

éìò çøñ àåä:dzaezk ezraeze .
åéìò ïîä ãøédpgnd jeza `nl` .

d`ivi ehwle mrd `vie azke cxei
ehy aizke rnyn dpgnl uegn
heyn enk wegx mewnl rnyn

:(` aei`) ux`aíçì:iet` rnyn .
úåâåò:diit` mcew rnyn .

íéùð éèéùëúzekec ody minya .
zeidl oda zehywzne dkecna

:odilral axr ogixäøéã÷ é÷éö.
:myeane axr liyazl oilaz



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyänk àúléîc àçøBàjxce zelibxd `id dn - §¨§¦§¨©¨
zeyx el ozzy ezy` z` zeztl lekiy in s` ,xnelk ,mlerd
jk lr `yi `le ezian yextl el ie`x onf dnk ,epevxk yextl

:`xnbd daiyn .`hg,áø øîàoibexiql ddyiy bedpl ie`xLãç ¨©©Ÿ¤
ïàk,zxg` xiray yxcnd ziaa -.úéaa Lãçåxeriyl di`xe ¨§Ÿ¤©©¦
,dføîàpL,jlnd cec z` ecary mizxynd iabl(` fk '` i"dc) ¤¤¡©

KlOd z` mizxWnd'Lãç úàöBiäå äàaä úB÷ìçnä øác ìëì ©§¨§¦¤©¤¤§Ÿ§©©©§§©¨¨§©¥Ÿ¤
,'äðMä éLãç ìëì Lãçazereaw zewlgn izy eidy epiide §Ÿ¤§Ÿ¨§¥©¨¨

jlnd ziaa yceg ,belica miycg dyy zg` lk zeynynd
ick zxg` xirl zkll cinlzd leki ,o`k s`e .mziaa ycege

.eziaa cg` yceg zedyl aeyle ,cg` yceg dxez cenll
:wlegd zrc z` `xnbd d`ian,øîà ïðçBé éaøådie`xd dbdpdd §©¦¨¨¨©

,`idLãçcg`øîàpL .Búéáa íéðLe ïàkglyy miyp`d iabl Ÿ¤¨§©¦§¥¤¤¡©
zia oipa jxevl oepala mivr zexkl l`xyi ux`n jlnd dnly

xn`pe ,miyp` sl` miyly eidy ,ycwnd(gk d '` mikln)mglWIe'©¦§¨¥
[mitlgzn eid-] zFtilg WcgA mitl` zxUr dpFpaleéäé Lãç §¨¨£¤¤£¨¦©Ÿ¤£¦Ÿ¤¦§

,'Búéáa íéLãç íéðL ïBðáláeid yi` mitl` zxyr lky epiide ©§¨§©¦¢¨¦§¥
.miycegl mzial mixfege ,oepala cg` yceg micaer

weqtdn cnl `l mi`xen`dn cg` lk recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .exiag `iadyøîà àì àîòè éàî ,énð áøå§©©¦©©§¨Ÿ¨©

àéääîzia oipaa wqerd weqtdn df oic cnl `l recn ,ax s`e - ¥©¦
:`xnbd daiyn .ziaa miiyceg zedyl jixvy x`eany ,ycwnd

éðàL`ed dpey -Lc÷nä úéa ïéðaoeikøLôàcezepaléãé ìò ©¦¦§©¥©¦§¨§¤§¨©§¥
,íéøçàcenil j` ,miiyceg mziaa midey milretd eid okle £¥¦

okle ,mixg` ici lr zeyridl leki epi` mc`d lr lheny dxezd
.ecenill xefgle cg` yceg eziaa zedyl i`yx

:zl`eye `xnbd dkiynnàéääî øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé éaøå§©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©¥©¦
,jlnd cec izxyn iabl xen`d weqtdn df oic cnl `l recn -

:`xnbd daiyn .mziaa cg` yceg wx edyyíúä éðàLdpey - ©¦¨¨
,my xacdäçååøä déì úéàcyi jlnd ziaa cearl jleddy - §¦¥©§¨¨

ick eziaa yceg wx didiy ezy` dvxzne ,ezqpxta dgeexd el
wx devn ef dxez cenil j` ,geixa mihiykze zepefn dl eidiy
zedyl eilr `l` ,ziaa yceg wx didiy dvxzn dpi`e ,ely

.yxcnd ziaa ycege eziaa miiyceg

* * *
cenll ezian yextl ie`xd xeriya opgei iaxe ax zwelgn ab`

:mdipia zwelgn cer d`ian ,dxezéöç úøáBL äçðà ,áø øîàgk ¨©©£¨¨¤¤£¦
øîàpL .íãà ìL Bôeb,milyexi oaxeg lr l`wfgi z`eapal`wfgi) ¤¨¨¤¤¡©

(`i `kå','çðàz úeøéøîáe ,íéðúî ïBøáLa çðàä íãà ïá äzà,epiide §©¨¤¨¨¥¨©§¦§¨§©¦¦§¦¥¨©
.sebd rvn`a mdy ,mipznd cr sebd z` zxaey dgp`dyéaøå§©¦

ïðçBée wlg,øîàzxaey dgp`øîàpL ,íãà ìL Bôeb ìk óàweqta ¨¨¨©©¨¤¨¨¤¤¡©
,eixg`yéìà eøîàé ék äéäå'ìà ,zøîàå ,çðàð äzà äî ìò E §¨¨¦Ÿ§¥¤©¨©¨¤§¨§¨©§¨¤

äúäëå íéãé ìë eôøå áì ìk ñîðå ,äàá ék äòeîL[xvwz-]ìë §¨¦¨¨§¨¥¨¥§¨¨¨©¦§¦£¨¨
'íén äðëìz íékøa ìëå ,çeø`ll dldae zzxa erepi mikxad - ©§¨¦§©¦¥©§¨©¦

ixdy ,sebd lk z` zxaey dgp`dy gkene ,min enk dgepn
.sebd lkn mixa` weqta exkfed

.exiag zyxca o`in mi`xen`dn cg` lk recn `xnbd zxxan
:`xnbd zl`ey,'íéðúî ïBøáLa' áéúkä ,énð ïðçBé éaøåixd §©¦¨¨©¦©§¦§¦§¨§©¦

:`xnbd daiyn .seb ivg wx zxaey dgp`yàéää,df weqt - ©¦
wx cnlnàìçúî éëcgk z` xayl dgp`d dligzn xy`ky - §¦©§£¨

,sebdàìçúî íéðúnîlkl dribn `id seqal j` ,dligzn `id - ¦¨§©¦©§£¨
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המשך בעמוד רלה

miwxt dyelya` cenr aq sc ± iriax wxtzeaezk
àúìéîã àçøåàleki `ed elit`e ,`hg eilr `yi `ly ,ux` jxc Ðdzeztlel ozzy

.zeyxùãçá ùãç úàöåéäå äàáä úå÷ìçîä øáã ìëìzewlgna minid ixaca Ðeidy

`zernync ab lr s`e .ycg zewlgn lk cec z` micaerdid `ly rnyn `piiprc

miycg xyr cg`e o`k ycg `l` myn cenll oi`e ,dpya cg` ycg `l` ezian yxet

eziaaÐz`veide d`adc `xizi `xw ax

jlnd z` mizxynd" :azknl dil dedc ,yixc

xac" azke ,"dpyd iycg zewlgn xac lkl

lkl ycga ycg z`veide d`ad zewlgnd

miavp zewlgn izy eidy rnyn ,"dpyd iycg

,mizxynedyy ef ,x`yd mr mizxyny

belica miycg.belica miycg dyy efed`a ef

ziaa ycg ixd ,ycga ycg icn d`vei efe

o`k s`e .eziaa ycge jlndÐeax ziaa ycg

.eziaa ycgeåúéáá íéùãç íéðùåyi`d Ð

,qnd did yi` sl` miyly ixdy .eziaa

"mglyiedpepal,"ycga mitl` zxyr

mitilgnyk,mixg` mitl` zxyr oikled el`

`vnp .miyily mitl` zxyr iyilyd ycgae

mlek oke .miycg ipy mziaa mipey`xd ecnry

.jk mditelgaíéøçà éãé ìò øùôàùitl Ð

.miler eid jk zetilgd oipnúéàã íúä éðàù
äçååøä äéì`ki`e ,jlnd zian mipdp eidy Ð

ziaa didiy dilr zlawn jkitl ,`zia geex

el yiy oeiky ,miycg ipyn cg` [ycg] jlnd

zepefn dl yi xkymigeexn.oihiykzela`

dxez cenlzÐ.`ed dilic devnúøáåù äçðà
'åëeblti`c icii` Ð`yxca opgei iaxe ax da

.`kd inp dl hwp ,`xwcíéðúîrvn`a Ð

.sebdäá ïðùãeplbxed Ðycc oeik" enk ,da

.(a,ep oihib) "ycàôìîãäúäá àì éìëúÐ

dy`zcenildlkyldipamxaewldpi`

`dinzzcgtnezenaxaky ,mdn cg`

.zcenilé÷øéô éðáievn axdy micinlz Ð

,oxira mdlmipeye,mwxt.mziaa mipleïàî
ïäá áéúëã.zeipne` ilral xn`p mliaya Ð

úáù éøçàî íå÷ éîéëùî íëì àåùÐ

avra mngl ilke` ,zeyxd zk`lnlÐozi ok

`py ecicil `ed jexa yecwdÐccpny inl

.dpiy ezevnle eceakläðéù úåããðîÐ

zepiznnmipeye max ziaa ody odilra z`

z`e .oax ziaa ocer dpiy zrya ,`nl` .mwxt

i`pt odl yi zxn`dperldlil lka?!áø
úìéù øá ìàåîù,did zewepiz cnln Ð

qpxtzne"dzztzpy dxrp"a opixn`ck ,odn

.(`,p lirl)éìç àìåäéááà àëìîã à÷úñéøô ó
le`yl egzt lr xaer qxt jln gily oi` Ð

epi`y ,eilr jlnd oir oi`y .jlnd zcear el

.mdipira xiyràáøòîã é÷ðôîux` ipa Ð

l`xyimibpernmd jkl ,dzyne lk`na

.yinyzl gk ilrae mi`ixaéðàá éá úéçôéàÐ

.my miltep mindy llg yi ze`vgxnd zgz

åäðé÷ñà,zg` ecia micard z` dlrd Ð

did dipyaeqthn.cenra dlereéëäã øçàî
.dz` gk lray Ðïë íàyiz`y Ð,igk z`

`le.ipeknqiçéðà äîynzydl invra gk Ð

.dpwf zrl eaíøéòá.zaya mizy Ðìôëéà
ìòåôå ìééè ïðéòåîùàì àðúmzqc `pz Ð

zay mixne` lld zia ,ezy` z` xicnd :lirl

zg`Ðlnba `le otqa `l z`f xnel el oi`

icinlza `le xnga `les`] ixdy ,minkg

cg` mei liayae ,zaya zg` ezper [xngd

daezk ozie `ivei?lnb oky lke ,drayl drayn ezper ixd!otqe.zaya mizy ynyl ekxcy ,exira dk`ln dyerd lrete liih `l` dfd llka oi`
åäìåëà
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àìàleki `ed elit`e `hg eilr `yi `ly qxhpewa yxit Ð dnk `zlinc `gxe`

`la mzdc :xnel yie ?onwlc edpd lke `aiwr iax `vi j`ide :xn`z m`e .dzeztl

,daxc`e .minkg icinlz zeidle ,dxez cenll oikled odilra eidy zegny eid iezt

xpe .dxez cenll ekliy e`yp ikdc `zrc``le ,i`w milret`c wgvi epiaxl d`

oi`vei zeyxa `ly elit` `dc .micinlz`

`kde .cg` mei ezial xefgie mei miyly mlerl

o`nl miycg ipy e` eziaa ycg xn`w `xw

milret` `l` .zeyxa `edy it lr s`c xn`c

m`e .ixii` milreta iziinc inp `xwe ,i`w

edl zi`c mzd ip`y jenqa xn`w ikide :xn`z

yie !`geex edl zi` inp oizipznc milret ,`geex

.yitp ,jlnd zk`lnc mzdc `geex :xnel

éðàùÐ `aeh `tiwzc ycwnd zia zreny

gp`d mc` oa dz`e"c `xw i`d `de :xn`z m`e

aizkc ,aizk ycwnd zia iab "mipzn oexaya

gp`p dz` dn lr jil` exn`i ik dide" dixza

!"al lk qnpe d`a ik dreny l` (mdl) zxn`e

did oke .aizk oaxeg mcew `xw `eddc :xnel yie

zia zreny lr gp`p didy l`xyil `iap xne`

jezn "al lk qnpe" f`e ,axgil cizry ycwnd

zia zreny lr oaxegd xg` didzy dgp`d

.ycwnd

ïéìééè.ediipct`c `leha mkxcy my lr

úåããðîmicinlza Ð mdipirn dpiy

xira i`c ,i`w mxira micneld

qpkil jxc oi` `d ?dpiy zeccpn i`n` Ð zxg`

.dlila xiraàéðúäåzaya zg` milretd

ivn `l zg` zay milretd ipzwc `yixn Ð

`l` ,ixiin dper oica e`l `yixc ,jxtinl

dper lhale zepyl ixyc opireny` ,daxc`

jixt `ziixan la` .dlgz mbdpn didy dnn

`le dxeza dxen`d dper oica ixii`c ,xity

`le ,zaya zg` :ipzwcn ,zeyxa `ly d`ivia

dyerac :ipyne .oizipzna enk zg` zay ipzw

mbdpne mkxc dide ,ixii` zxg` xira dk`ln

elit` ?jk mbdpnyk `ixi` i`n :xn`z m`e .jk

!oizipzna ziyixtck zg` zay oileki zepyl

it lr s`c ol rnyn `w `ziixaac :xnel yie

m` ,zxg` xira dk`ln zeyrl jk mbdpny

.mcia zeyxd oi` Ð xzei zedyle zepyl mivex

zecn ylyc xne` did jexa iaxa wgvi epiaxe

mizy Ð oxira dk`ln oiyerdc ,milreta

dk`ln oiyera `ziixae ,oizipzna opzck ,zaya

,zaya zg` mzial mei lka oixfege zxg` xira

oi`y mze` la` .jxcd gxeh mdl yiy itl

enk ,did `l oia mbdpn did oia ,mzial oixfeg

Ð zg` zay oi`vei ipzwc oizipznc `yix

mei lka oixfege uega dray lk ody rnyn

pinyzecn izy `l` yxit `l wgvi epiax la` .i

.`pyixtck zaya zg`e ,zaya mizy
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é÷pôî ïBâk :øîà ïéáø àúà ék .déáaà àkìîc§©§¨©¨¥¦£¨¨¦£©§§©§¥
éëîñ eåä ,éðàa éa éà÷ äåä eäaà éaø .àáøòîc§©©¨¨©¦©¨£¨¨¥¥¨¥¨¨§¥
éîøúéà ,déúezî éðàa éa úéçôéà .éãáò éøz déì¥§¥©§¥¦§¦¥¨¥¦¥¦§§¥
÷éìñ÷ äåä ïðçBé éaø .eäðé÷qàå ÷éìñ ,àãenò déì¥©¨§¥§©§¦§©¦¨¨£¨¨¨¥
àúçôéà .éñà áøå éîà áø déì éëîñ eåä ,àbøãa§©§¨¨¨§¥¥©©¦§©©¦¦§§¨

éëäc øçàî éëå :ïðaø déì éøîà .eäðé÷qàå ÷éìñ ,déúBz àbøc¯?déëîñéîì déì änì ©§¨¥§¥§©§¦§¨§¦¥©¨©§¦¥©©§¨¦¨¨¥§¦§§¥
úçà íéìòBtä :àéðúäå ."úaLa íézL íéìòBtäå" ?äð÷æ úòì çépà äî ïk íà :eäì øîà£©§¦¥¨©¦©§¥¦§¨§©£¦§©¦§©¨§¨©§¨©£¦©©

ïàk :àéL÷ àì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà !úaLa¯ïàk ,ïøéòa äëàìî ïéNBòa¯ïéNBòa §©¨¨©©¦¥§©¦£¦¨¨©§¨¨§¦§¨¨§¦¨¨§¦
íéøeîà íéøác äna ,úaLa íézL íéìòBtä" :éëä éîð àéðz .úøçà øéòa äëàìî¯ïéNBòa §¨¨§¦©¤¤©§¨©¦¨¦©£¦§©¦§©¨©¤§¨¦£¦§¦

äëàìî ïéNBòa ìáà ,ïøéòa äëàìîúøçà øéòa¯."úaLa úçà íéønçä" .úaLa úçà §¨¨§¦¨£¨§¦§¨¨§¦©¤¤©©§©¨©©¨¦©©§©¨
,àì :déì øîà ?ìòBôe ìéiè ïðéòeîLàì àpz ìtëéà :ééaàì ïðç áø øa äaø déì øîà£©¥©¨©©¨¨§©©¥¦§©©¨§©§¦©©¨¥£©¥¨
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyänk àúléîc àçøBàjxce zelibxd `id dn - §¨§¦§¨©¨
zeyx el ozzy ezy` z` zeztl lekiy in s` ,xnelk ,mlerd
jk lr `yi `le ezian yextl el ie`x onf dnk ,epevxk yextl

:`xnbd daiyn .`hg,áø øîàoibexiql ddyiy bedpl ie`xLãç ¨©©Ÿ¤
ïàk,zxg` xiray yxcnd ziaa -.úéaa Lãçåxeriyl di`xe ¨§Ÿ¤©©¦
,dføîàpL,jlnd cec z` ecary mizxynd iabl(` fk '` i"dc) ¤¤¡©

KlOd z` mizxWnd'Lãç úàöBiäå äàaä úB÷ìçnä øác ìëì ©§¨§¦¤©¤¤§Ÿ§©©©§§©¨¨§©¥Ÿ¤
,'äðMä éLãç ìëì Lãçazereaw zewlgn izy eidy epiide §Ÿ¤§Ÿ¨§¥©¨¨

jlnd ziaa yceg ,belica miycg dyy zg` lk zeynynd
ick zxg` xirl zkll cinlzd leki ,o`k s`e .mziaa ycege

.eziaa cg` yceg zedyl aeyle ,cg` yceg dxez cenll
:wlegd zrc z` `xnbd d`ian,øîà ïðçBé éaøådie`xd dbdpdd §©¦¨¨¨©

,`idLãçcg`øîàpL .Búéáa íéðLe ïàkglyy miyp`d iabl Ÿ¤¨§©¦§¥¤¤¡©
zia oipa jxevl oepala mivr zexkl l`xyi ux`n jlnd dnly

xn`pe ,miyp` sl` miyly eidy ,ycwnd(gk d '` mikln)mglWIe'©¦§¨¥
[mitlgzn eid-] zFtilg WcgA mitl` zxUr dpFpaleéäé Lãç §¨¨£¤¤£¨¦©Ÿ¤£¦Ÿ¤¦§

,'Búéáa íéLãç íéðL ïBðáláeid yi` mitl` zxyr lky epiide ©§¨§©¦¢¨¦§¥
.miycegl mzial mixfege ,oepala cg` yceg micaer

weqtdn cnl `l mi`xen`dn cg` lk recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .exiag `iadyøîà àì àîòè éàî ,énð áøå§©©¦©©§¨Ÿ¨©

àéääîzia oipaa wqerd weqtdn df oic cnl `l recn ,ax s`e - ¥©¦
:`xnbd daiyn .ziaa miiyceg zedyl jixvy x`eany ,ycwnd

éðàL`ed dpey -Lc÷nä úéa ïéðaoeikøLôàcezepaléãé ìò ©¦¦§©¥©¦§¨§¤§¨©§¥
,íéøçàcenil j` ,miiyceg mziaa midey milretd eid okle £¥¦

okle ,mixg` ici lr zeyridl leki epi` mc`d lr lheny dxezd
.ecenill xefgle cg` yceg eziaa zedyl i`yx

:zl`eye `xnbd dkiynnàéääî øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé éaøå§©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©¥©¦
,jlnd cec izxyn iabl xen`d weqtdn df oic cnl `l recn -

:`xnbd daiyn .mziaa cg` yceg wx edyyíúä éðàLdpey - ©¦¨¨
,my xacdäçååøä déì úéàcyi jlnd ziaa cearl jleddy - §¦¥©§¨¨

ick eziaa yceg wx didiy ezy` dvxzne ,ezqpxta dgeexd el
wx devn ef dxez cenil j` ,geixa mihiykze zepefn dl eidiy
zedyl eilr `l` ,ziaa yceg wx didiy dvxzn dpi`e ,ely

.yxcnd ziaa ycege eziaa miiyceg

* * *
cenll ezian yextl ie`xd xeriya opgei iaxe ax zwelgn ab`

:mdipia zwelgn cer d`ian ,dxezéöç úøáBL äçðà ,áø øîàgk ¨©©£¨¨¤¤£¦
øîàpL .íãà ìL Bôeb,milyexi oaxeg lr l`wfgi z`eapal`wfgi) ¤¨¨¤¤¡©

(`i `kå','çðàz úeøéøîáe ,íéðúî ïBøáLa çðàä íãà ïá äzà,epiide §©¨¤¨¨¥¨©§¦§¨§©¦¦§¦¥¨©
.sebd rvn`a mdy ,mipznd cr sebd z` zxaey dgp`dyéaøå§©¦

ïðçBée wlg,øîàzxaey dgp`øîàpL ,íãà ìL Bôeb ìk óàweqta ¨¨¨©©¨¤¨¨¤¤¡©
,eixg`yéìà eøîàé ék äéäå'ìà ,zøîàå ,çðàð äzà äî ìò E §¨¨¦Ÿ§¥¤©¨©¨¤§¨§¨©§¨¤

äúäëå íéãé ìë eôøå áì ìk ñîðå ,äàá ék äòeîL[xvwz-]ìë §¨¦¨¨§¨¥¨¥§¨¨¨©¦§¦£¨¨
'íén äðëìz íékøa ìëå ,çeø`ll dldae zzxa erepi mikxad - ©§¨¦§©¦¥©§¨©¦

ixdy ,sebd lk z` zxaey dgp`dy gkene ,min enk dgepn
.sebd lkn mixa` weqta exkfed

.exiag zyxca o`in mi`xen`dn cg` lk recn `xnbd zxxan
:`xnbd zl`ey,'íéðúî ïBøáLa' áéúkä ,énð ïðçBé éaøåixd §©¦¨¨©¦©§¦§¦§¨§©¦

:`xnbd daiyn .seb ivg wx zxaey dgp`yàéää,df weqt - ©¦
wx cnlnàìçúî éëcgk z` xayl dgp`d dligzn xy`ky - §¦©§£¨

,sebdàìçúî íéðúnîlkl dribn `id seqal j` ,dligzn `id - ¦¨§©¦©§£¨
.sebd

:zl`eye `xnbd dkiynnáéúkä ,énð áøåd ici lrydgp`ñîðå' §©©¦©§¦§¨¥
,'çeø ìë äúäëå ,íéãé ìë eôøå ,áì ìkzxayn dgp`dy gkene ¨¥§¨¨¨©¦§¦£¨¨©

:`xnbd daiyn .mc` ly eteb lkéðàLdgp`d `id dpey - ©¦
d zngn dribndäòeîLepaxeg lràáeè àôéwúc ,Lc÷nä úéác §¨§¥©¦§¨§©¦¨¨

mzq j` ,sebd lk zxiay ick cr ,c`n `id dywe dwfgy -
.sebd ivg `l` zxaey dpi` dgp`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdeåäc ,íéáëBk ãáBòå ìàøNé àeää©¦§¨¥§¥¨¦©£
éããä éãäa àçøBàa éìæà÷cgi mikldn eidy iebe icedia dyrn - ¨¨§¥§§¨©£¥£¨¥

,jxcaéãäa ééebñì íéáëBk ãáBò éönéà àìiebd gilvd `l - Ÿ¦§¥¥¨¦§©¥©£¥
d mr zkll,ìàøNéiebd dvx .ax gka xdn jldn l`xyid didy ¦§¨¥

,h`l zkll l`xyil mexbldéøkãàz` el xikfd -úéa ïaøeç ©§§¥§©¥
çðzéàå ãéâð .Lc÷nä,icedid gp`p -ãáBò éönéà àì éëä eléôàå ©¦§¨¨¦§¦§©©£¦¨¦Ÿ¦§¥¥
déãäa ééebñì íéáëBkcgi zkll iebd gilvd `l ok it lr s`e - ¨¦§©¥©£¥

.ezenk zexidnadéì øîà,iebdåàì`l m`d -eúéøîàyäçðà ¨©¥¨¨§¦£¨¨
,íãà ìL Bôeb éöç úøáBLh`dl dgp`d jl dnxb `l recne ¤¤£¦¤¨¨

.jkelidadéì øîà,l`xyidéléî éðäzxaey dgp`y ,df xac - ¨©¥¨¥¦¥
a wx `ed ,mc` ly eteb ivgézãç àúléîrxi`y ycg xac - ¦§¨©§¦

,mc`lda ïðLc ,àä ìáà,ycwnd zia oaxeg ly ef dreny - £¨¨¦§©¨
,da eplbxed xakyc .àìéLðéà éøîà,xnel mc` ipa milibxy - Ÿ§¨§¥¦§¥

éìëz äéôìîc,dipa z` lMWl dlibxd dy` -äúäa àìdpi` - §©§¥¦§¥§©¤Ÿ©£¨
ep` s`e .jka dlbxed xaky oeik ,mdn cg` zena aey zcgtn

.df xrva eplbxed xak

* * *
:dpyna epipyïéìéihämzper.íBé ìëa:`xnbd zxxanéàîin - ©©¨¦§¨©

md.'ïéìéiè':`xnbd daiyné÷øét éða ,àáø øîàmicinlz - ©¨¦¨©¨¨§¥¦§¥
axra mixfege xiray yxcnd ziaa micnele ,mxira ievn maxy

:`xnbd dywn .mzialeäa áéúëc ïàî ,éiaà déì øîàmze` - ¨©¥©©¥©¦§¦§
weqtd mdilr aezky(a fkw mildz)éøçàî íe÷ éîékLî íëì àåL'¨§¨¤©§¦¥§©£¥

,'àðL Bãéãéì ïzé ïk íéáöòä íçì éìëà úáL`ed mpiga ,xnelk ¤¤Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨
mixg`ne xweaa mewl minicwne dk`lna miwqerd ,mklnr
ozi ok ixdy ,avra mkngl milke` mz` ok zngne ,dlila ayil

,ezevnle eceakl mdipirn dpiy miccpnd mze`l xky 'døîàå§¨©
,÷çöé áø,'d ceakl dpiy miccpnd mze` md inìL ïäéúBLð elà ©¦§¨¥§¥¤¤

äfä íìBòa íäéðéòî äðéL úBãcðnL ,íéîëç éãéîìzoizndl ©§¦¥£¨¦¤§©§¥¨¥¥¥¤¨¨©¤
zekef od df zngne ,yxcnd zian eaeyiy cr odilralúBàáe¨

,àaä íìBòä éiçìpa mze`y ixddpiy zrya mi`vnp iwxit i §©¥¨¨©¨
,yxcnd ziaazøîà zàåmd mei lka mzpery 'miliih'yéða §©§¨§©§§¥

,é÷øétmiiwl i`pt mdl oi` ,mzial aeyl mixg`n mdy oeik ixde ¦§¥
.dlil lk mzper

:'miliih'd md in xg` ote`a iia` yxtn ef `iyew zngnàlà¤¨
,éiaà øîà`ed dpynd yexit,áø øîàc ,áøãkmd oiliihdïBâk ¨©©©¥¦§©§¨©©§

,úìéL øa ìàeîL áø,odn qpxtzne zewepiz cnln didyìéëàc ©§¥©¥©§¨¦
déãécî éúLå déãécî,envr lyn dzeye lke`y -àìeèa éðâå ¦¦¥§¨¥¦¦¥§¨¥§¨

déðãtàc,ezial uegn dxegql `vei epi`e ,ezia lva oyie -àìå §©©§¥§Ÿ
éìçdéáaà àkìîc à÷zñéøt ólr xaer epi` qxt jln gily - ¨¦§¦§§¨§©§¨©¨¥

.mdipira xiyr epi`y oeik ,jlnd zcear el le`yl ezia gzt
.mei lka ezper miiwl i`pt el yi ezeely jezne

:ztqep drcàúà ék`ayk -ïéáølaal l`xyi ux`n,øîà ¦¨¨¨¦¨©
epiid 'miliih'àáøòîc é÷ðôî ïBâk,l`xyi ux`ay miwpetnd - §§©§¥§©£¨¨

miiwl gk ilrae mi`ixa md okle ,dzyne lk`na md mibperny
.mei lk mzper

ux` ipa ly mgek z` ze`xdl miyrn ipy d`ian `xnbd
:l`xyiéðàa éa éà÷ äåä ,eäaà éaø,ugxnd ziaa cner did - ©¦©¨£¨¨¥¥¨¥

éãáò éøz déì éëîñ eåä.micar ipy ea eknze -éðàa éa úéçôéà ¨¨§¥¥§¥©§¥¦§¦¥¨¥
déúezîzizgzl eicare `ed ltpe ,eizgz ugxnd xayp - ¦¥

.mind mitq`zn myy ,ugxndàãenò déì énøúéàiaxl oncfd - ¦§©¥¥©¨
,cenr eda`eäðé÷qàå ÷éìñeciae ,zg`d ecia cenrd lr dlr - ¨¦§©§¦§

.eicar ipy z` dlrd dipyd
:sqep dyrnàbøãa ÷éìñ÷ äåä ïðçBé éaø,zebxcna dlr -eåä ©¦¨¨£¨¨¨¦§©§¨£

déì éëîñea eknz -déúez àbøc àúçôéà ,éqà áøå énà áø- ¨§¥¥©©¦§©©¦¦§£¨©§¨¥
.mzyly eltpe ,eizgz dbxcnd dxaypeäðé÷qàå ÷éìñqtih - ¨¦§©§¦§

in` ax z` s` enr dlrde ,zebxcnd zizgzn opgei iax dlre
.iq` axeïðaø déì éøîà,opgei iaxléëäc øçàî éëåjgeky oeik - ¨§¥¥©¨¨§¦¥©©§¨¦

,jk lk axdéëîñéîì déì änìeknqiy wewf dz` dn myl - ¨¨¥§¦§§¥
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miwxt dyelya` cenr aq sc ± iriax wxtzeaezk
àúìéîã àçøåàleki `ed elit`e ,`hg eilr `yi `ly ,ux` jxc Ðdzeztlel ozzy

.zeyxùãçá ùãç úàöåéäå äàáä úå÷ìçîä øáã ìëìzewlgna minid ixaca Ðeidy

`zernync ab lr s`e .ycg zewlgn lk cec z` micaerdid `ly rnyn `piiprc

miycg xyr cg`e o`k ycg `l` myn cenll oi`e ,dpya cg` ycg `l` ezian yxet

eziaaÐz`veide d`adc `xizi `xw ax

jlnd z` mizxynd" :azknl dil dedc ,yixc

xac" azke ,"dpyd iycg zewlgn xac lkl

lkl ycga ycg z`veide d`ad zewlgnd

miavp zewlgn izy eidy rnyn ,"dpyd iycg

,mizxynedyy ef ,x`yd mr mizxyny

belica miycg.belica miycg dyy efed`a ef

ziaa ycg ixd ,ycga ycg icn d`vei efe

o`k s`e .eziaa ycge jlndÐeax ziaa ycg

.eziaa ycgeåúéáá íéùãç íéðùåyi`d Ð

,qnd did yi` sl` miyly ixdy .eziaa

"mglyiedpepal,"ycga mitl` zxyr

mitilgnyk,mixg` mitl` zxyr oikled el`

`vnp .miyily mitl` zxyr iyilyd ycgae

mlek oke .miycg ipy mziaa mipey`xd ecnry

.jk mditelgaíéøçà éãé ìò øùôàùitl Ð

.miler eid jk zetilgd oipnúéàã íúä éðàù
äçååøä äéì`ki`e ,jlnd zian mipdp eidy Ð

ziaa didiy dilr zlawn jkitl ,`zia geex

el yiy oeiky ,miycg ipyn cg` [ycg] jlnd

zepefn dl yi xkymigeexn.oihiykzela`

dxez cenlzÐ.`ed dilic devnúøáåù äçðà
'åëeblti`c icii` Ð`yxca opgei iaxe ax da

.`kd inp dl hwp ,`xwcíéðúîrvn`a Ð

.sebdäá ïðùãeplbxed Ðycc oeik" enk ,da

.(a,ep oihib) "ycàôìîãäúäá àì éìëúÐ

dy`zcenildlkyldipamxaewldpi`

`dinzzcgtnezenaxaky ,mdn cg`

.zcenilé÷øéô éðáievn axdy micinlz Ð

,oxira mdlmipeye,mwxt.mziaa mipleïàî
ïäá áéúëã.zeipne` ilral xn`p mliaya Ð

úáù éøçàî íå÷ éîéëùî íëì àåùÐ

avra mngl ilke` ,zeyxd zk`lnlÐozi ok

`py ecicil `ed jexa yecwdÐccpny inl

.dpiy ezevnle eceakläðéù úåããðîÐ

zepiznnmipeye max ziaa ody odilra z`

z`e .oax ziaa ocer dpiy zrya ,`nl` .mwxt

i`pt odl yi zxn`dperldlil lka?!áø
úìéù øá ìàåîù,did zewepiz cnln Ð

qpxtzne"dzztzpy dxrp"a opixn`ck ,odn

.(`,p lirl)éìç àìåäéááà àëìîã à÷úñéøô ó
le`yl egzt lr xaer qxt jln gily oi` Ð

epi`y ,eilr jlnd oir oi`y .jlnd zcear el

.mdipira xiyràáøòîã é÷ðôîux` ipa Ð

l`xyimibpernmd jkl ,dzyne lk`na

.yinyzl gk ilrae mi`ixaéðàá éá úéçôéàÐ

.my miltep mindy llg yi ze`vgxnd zgz

åäðé÷ñà,zg` ecia micard z` dlrd Ð

did dipyaeqthn.cenra dlereéëäã øçàî
.dz` gk lray Ðïë íàyiz`y Ð,igk z`

`le.ipeknqiçéðà äîynzydl invra gk Ð

.dpwf zrl eaíøéòá.zaya mizy Ðìôëéà
ìòåôå ìééè ïðéòåîùàì àðúmzqc `pz Ð

zay mixne` lld zia ,ezy` z` xicnd :lirl

zg`Ðlnba `le otqa `l z`f xnel el oi`

icinlza `le xnga `les`] ixdy ,minkg

cg` mei liayae ,zaya zg` ezper [xngd

daezk ozie `ivei?lnb oky lke ,drayl drayn ezper ixd!otqe.zaya mizy ynyl ekxcy ,exira dk`ln dyerd lrete liih `l` dfd llka oi`
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àìàleki `ed elit`e `hg eilr `yi `ly qxhpewa yxit Ð dnk `zlinc `gxe`

`la mzdc :xnel yie ?onwlc edpd lke `aiwr iax `vi j`ide :xn`z m`e .dzeztl

,daxc`e .minkg icinlz zeidle ,dxez cenll oikled odilra eidy zegny eid iezt

xpe .dxez cenll ekliy e`yp ikdc `zrc``le ,i`w milret`c wgvi epiaxl d`

oi`vei zeyxa `ly elit` `dc .micinlz`

`kde .cg` mei ezial xefgie mei miyly mlerl

o`nl miycg ipy e` eziaa ycg xn`w `xw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zeaezk(oey`x meil)

`l`eäìekà:`xnbd ddnz .epizpyna miiepnd lk lr -àäå- ©§§¨
l zg` mzper miptq ixdeøîà÷ íéLãç äMLm` recne ,`pzd ¦¨¢¨¦¨¨©

meyn :`xnbd zvxzn .`ivei xak cg` reay yinyzn dxicd
yäîBc Bðéàly xrvdL éîdprzne,Blña út Bì Lidvxi m`e ¥¤¦¤¥©§©

,lek`l lkeiL éîìe dprzn,Blña út Bì ïéàcer lk ,o`k s`e §¦¤¥©§©
mrtn xzei dper miiwl careyn epi`y s` ,d`pd dxicn epi`y
dfd onfd jeza ribi `ny `id dtvn mewn lkn ,miycg dyya
okle ,el dtvn dpi` aey yinyzn dxicdy oeik j` .dpcwtie

.`ivei ,zg` zayn xzeil wx dxicd m` elit`

* * *
.mei miylyl zg` milnbd ,zaya zg` mixngd :dpyna epipy
ici lry ote`a ,ezepne` z` zepyl i`yx mc` m`d dpc `xnbd

.ezper hrnzz jk,éiaàì ïðç áø øa äaø déì øîàzryay mc` ¨©¥©¨©©¨¨§©©¥
did ei`eyipnç,ø,zaya zg` ezperyäNòðåzeyridl dvexe - ©¨§©£¤

,ìnbxzei zgeexn lnbd zqpxty oeik ,mei miylyl zg` ezpery ©¨
,xngd lynéàîdgeexd didzy dy`l sicr m`d ,epic dn - ©

dzeyx `la ezepne` zepyl i`yxe ,dzper ieaixn xzei ziaa
xzei dper ieaixa dy`l gpy e` ,ezqpxt geexzy ick

.zepyl i`yx epi`e ,dgeexdandéì øîàzeyrl i`yx epi` ,iia` ¨©¥
dpyna epipy ixdy ,eziaa dgeexd didz df ici lry s`e ,ok

(.k dheq),á÷a äMà äöBøj` ,zepefn hrn -úeìôéúådlray - ¨¦¨§©§¦§
,dnr didiïéa÷ äøNòî,zepefnúeLéøôe.dpnn wegx dlray - ¥£¨¨©¦§¦

* * *
zeyxa `ly dxez cenlzl mi`vei micinlzd :dpyna epipy

,'eke mei miylyíéðtqämzperì úçàéaø éøác ,íéLãç äML ©©¨¦©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¦
.øæòéìà:dkldd z` `xnbd zwqet,áø øîà ,àðBøa áø øîà ¡¦¤¤¨©©§¨¨©©

.øæòéìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¡¦¤¤
:xfril` iax lr miwlegd yiy d`ian `xnbdøa àcà áø øîà̈©©©¨©

Bæ ,áø øîà ,äáäàmzian z`vl micinlzl dxiznd ,epizpyn - ©£¨¨©©
xira dxez cenll ick cg` yceg wx mdizeyp zeyx `ll

,zxg`ïéàöBé íéãéîìzä ,íéøîBà íéîëç ìáà ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤£¨£¨¦§¦©©§¦¦§¦
äøBz ãeîìúìelit`ìLå íézLíéðL LúeLøa àlL.mdizeyp §©§¨§©¦§¨Ÿ¨¦¤Ÿ¦§

ïðaø eëîñ ,àáø øîàminkg icinlz mikneq -øa àcà áøcà ¨©¨¨¨§©¨¨©§©©¨©
,äáäàcenll jlil xzeny mixaeqe miwleg minkgy xn`y ©£¨

,mipy dnk elit` dy`d zeyx `ll dxezàãáeò éãáòåmiyere - §¨§¥§¨
`ed df xace ,ezenk dyrneäééLôðamdy ,mzeytpa rbet - §©§©§

.mizne miyprp
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàä ék,rxi`y df dyrn enk - ¦¨

àæBçîa àáøc dén÷ çéëL äåä éîeçø áøclibx did inegx ax - §©§¥£¨§¦©©¥§¨¨¦§¨
e ,`fegn xira `ax iptl cenllìk déúéáì éúà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¥§¥¥¨

éøetéëc àîBé éìòî.xetik mei axr lk ezial aeyl libx dide - ©£¥¨§¦¥
àzòîL dézëLî ãç àîBéjynp ,xetk mei axra ,cg` mei - ¨©§©§¥§©§¨

,ribdl did libxy onfa ribd `le ,ecenilaeäúéác àéëñî äåä- £¨§©§¨§¦§
zxne`e dtvn ezy` dzidéúà àzLä éúà àzLä,`eai dzr - ©§¨¨¥©§¨¨¥

e ,`eai dzràúà àì.`a `le -ìçdzòc Llr ezy` dxrhvd - Ÿ¨¨¨©©§¨
,jkdðéòî àúòîc úéçàonf eze`a .dpirn drnc dcixede - ©¦¦§¨¨¥¥¨

drnc dcixedyàøbéàa áéúé äåä,bba inegx ax ayi -úéçôà £¨¨¦§¦§¨¦§¦
déúezî àøbéà,ltpe eizgzn bbd xayp -ådéùôð çðax xhtp - ¦§¨¦¥§¨©§¥

.inegx

* * *
:`xnbd zl`ey.úîéà íéîëç éãéîìz ìL äðBò:`xnbd daiyn ¨¤©§¦¥£¨¦¥©

,úaL áøòì úaL áøòî ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmrt ,xnelk ¨©©§¨¨©§¥¥¤¤©¨§¤¤©¨
.zay lila dpnfe ,reaya zg`

cinlz lr weqta xn`p :df xeriyl `zknq` `xnbd d`ian
mkg(b-a ` mildz)mnFi dBdi FzxFzaE Fvtg 'd zxFzA m` iM'¦¦§©¤§§¨¤§¤¨

min iblR lr lEzW urM dide ,dlile,'Bzòa ïzé Béøt øLàrnyne ¨¨§¨§¨¨§¥¨©©§¥¨¦£¤¦§¦¥§¦
e ,eixt zzl zcgein zr el yiyàîéúéàå ,äãeäé áø øîàyie-] ¨©©§¨§¦¥¨

z`f xn`y [mixne`àîéúéàå ,àðeä áøz`f xn`yäæ ,ïîçð áø ©¨§¦¥¨©©§¨¤
.úaL áøòì úaL áøòî Búhî LnLnä©§©¥¦¨¥¤¤©¨§¤¤©¨

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéøa äãeäé[epa-],àéiç éaøc §¨§¥§©¦¦¨
déðúç[epzg-]áø éáa áéúéå ìéæà äåä éàpé éaøcayeie jled did - ©§¥§©¦©©£¨¨¦§¨¦§¥©

,ecenlza yxcnd ziaa reayd lkéLîL éa ìëåzay axr lk - §¨¥¦§¥
zeynyd oiadéúéáì éúà äåä,ezial ribn did -,éúà äåä éëå £¨¨¥§¥¥§¦£¨¨¥

àøeðc àãenò dén÷ éæç à÷ äåäd`ex did ,ezial `a didyke - £¨¨¨¥©¥©¨§¨
y` cenr eiptl jlede micwny i`pi iax.dézëLî ãç àîBé¨©§©§¥

àzòîL,ezial onfa ribd `le ,ezrenya jynp ,cg` mei -ïåék §©§¨¥¨
àðnéñ àeää éæç àìcly oniq eze` z` i`pi iax d`x `ly oeik - §Ÿ¨¥©¦¨¨

,y`d cenréàpé éaø eäì øîà,ezia ipalBúhî eôkz` ektid - ¨©§©¦©©§¦¨
,mila`znd jxck ,ezhnäãeäé éìîìéàLdid,íéi÷y i`ceàì ¤¦§¨¥§¨©¨Ÿ

.BúðBò ìhéaok xn`y oeik j` ,ig dcedi did zn`d itl mpn`e ¦¥¨
,i`pi iaxéàåäeixac eid -'èélMä éðôlî àöiL äââLk'(d i zldw), £©¦§¨¨¤Ÿ¨¦¦§¥©©¦

déùôð çðå.dcedi ax xhtp - §¨©§¥

* * *
:oi`eyp oipra mipey miyrn d`ian `xnbdéaø,yecwd epiax - ©¦

àéiç éaø éa déøáì déì ÷ñòéàly eza z` epal `iydl wqrzd - ¦£©¥¦§¥¥©¦¦¨
j` ,`iig iaxàèî ékribdyk -dLôð çð ,äaeúk ázëéîì ¦¨¨§¦§©§¨¨©§¨

àúéáøc.`iig iax ly eza ,dxrpd dxhtp -íBìLå ñç ,éaø øîà §¨¦¨¨©©¦©§¨
àkéà àìeñt.el` oi`eyip rpend qegi leqt yi `ny -eáéúé- §¨¦¨§¦

eayiúBçtLîa eðéiòåy e`vne ,odiqegiiaéúà éaø[`a-]äéèôMî §©¦§¦§¨©¦¨¥¦§©§¨
ìèéáà ïa,jlnd cec i`v`vn `ed ixde ,cec zy`åeli`àéiç éaø ¤£¦©§©¦¦¨

,ãåc éçà éòîMî éúà,mikln za `l` `yil jln oal ie`x oi`e ¨¥¦¦§¦£¦¨¦
.dxrpd dxhtp okle

:dyrnd z` `xnbd dkiynndéøáì déì ÷ñòéà ìéæàiax jld - ¨¦¦£©¥¦§¥
dy` epal `iydl wqre,àøîéæ ïa éñBé éaø éa.eza z` qxi`e ¥©¦¥¤¦§¨
ïéðL éøñ ézøz déì e÷ñtmipy dxyr mizy el eavw -éáa ìæéîì ¨§¥©§¥§¥§¦§¥©§¥

áøiptl j` .dp`yiy mcew yxcn ziaa dxez cenll jlil - ©
jldydén÷ äeôìçà,ditei z` d`xe eiptl ezqex` z` exiard - ©§§¨©¥

eäì øîà,iax ly epaïéðL úéL eåäéðjl`y mipy yy wx eidi - ¨©§¦£¦§¦
.dpy dxyr mizy oizn` `le ,dpqpk` jk xg`e ,dxez cenll

dén÷ äeôìçà,eiptl dexiarde exfg -eäì øîà,iax ly epa ©§§¨©¥¨©§
ìéæéà øãäå ñéðëéàjlil jk xg` wxe ,dligz dz`yl ipevx - ¦§¦§¨©¥¦

.yxcn ziaa cenlléñëî à÷ äåäóiax ly epa yiiazd -äeáàî £¨¨¦§¦¥£¨
.dze` ezad` zngn e`pzn ea xfgy ,eia`n -déì øîàiax ¨©¥

,qeit jxcaðB÷ úòc ,éðaEa Lé Eyecwd bdpy itk dfa zbdp - §¦©©§¥§
c ,l`xyi mr `ed jexaàøwéòîdligza -áéúk(fi eh zeny) ¥¦¨¨§¦

Bîòhúå Bîàáz''d WcTn 'd YlrR LYaWl oFkn Lzlgp xdA §¦¥§¦¨¥§©©£¨§¨§¦§§¨©§¨¦§¨
xg`e ,mvx`l l`xyi z` 'd `iai dligzy ,xnelk ,'Lici EppFM§¨¤

,ycwnd zia dpai jk,áéúk óBqáìexacna mzeida xakydk my) §©§¦
(g,'íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå'mcew zivx dligza ,dz` s`e §¨¦¦§¨§¨©§¦§¨

dvex jpde ,ja zxfg seqae ,jzia zepal jk xg`e dxez cenll
.mcew jzia zepal

:dyrnd jynd z` `xnbd d`ianìéæàxg` ,iax ly epa [jld-] ¨¦
,`xnif oa iqei iax ly eza z` `ypyáø éáa éðL éøñ ézøz áéúé̈¦©§¥§¥¨¥§¥©

.yxcnd ziaa mipy dxyr mizy ayi -àúàc ãò`ay cr - ©§¨¨
,ezialeäúéác àø÷òéàjxc jky meyn ,dxwr ezy` dzyrp - ¦©§¨§¦§

.dxwr ziyrpy ,lra `la mipy xyr ddeyy dy`,éaø øîà̈©©¦
ãéáòð éëéä,mipa el eidiy ick dyrp dn -dLøâðz` yxbi m` - ¥¦©£¦§¨§¨

,clil die`xd zxg` dy` `yie ezy`eøîàézeixadBæ äéiðò Ÿ§£¦¨
äønéL àåMìzian xefgiy cr dlral ef dy` dpiznd mpigl - ©¨§¦§¨

.dyxib seqale ,yxcndéúéøçà àúzéà áéñðéðdyxbi `l m` - ¦§¦¦§¨©£¦¦
,dpnn mipa el didiy ick ,zxg` dy` dilr `yi `l`eøîàéŸ§

,zeixadBæ`id dipyd dy`d -,BzLà,mipa dpnn el yiyBæå ¦§§
wx `id ,`xnif oa iqei iax ly eza.BúðBæ,okléîçø dìò éòa- ¨¨¥£¨©£¥
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רט
miwxt dyelyaa cenr aq sc ± iriax wxtzeaezk

åäìåëàzg` zayn xzi xcp ici lrc ,xn`w inp ÐÐ.`làäådyy ,xcp `la Ð

.miptqa xn`w miycgäîåã åðéà'ek el yiy in ziprz oiprl ÐÐxcp `la ,o`k s`

,ef la` .onfd jeza `ai `ny ,dlral dgep dzrcdxicdyndtvn dpi`y ink `id ixd

.lraléàî ìîâ äùòðå øîçzeyxa `ly lnb zeyril edn ,xng `edyk el z`yip Ð?

,xyrziy ,dl `ticr dgeexd`ticr dper e`

dl?á÷áúåìôéúå.dnr dlra zeidl Ð

ïéá÷ äøùòî.xyrzdl Ðéøáãøæòéìà éáøÐ

.hiwp oizipznc `tiqe .i`w oizipzn`éøáã åæ
øæòéìà éáøzeyxa `ly ze`ivie zeper jpd Ð

mi`vei micinlzd :ipzwc ,oizipznccenlzl

.mei miyly zeyxa `ly dxezïðáø åëîñÐ

epxecay micinlzoi`veie ,eixac lr mikneq

.zeyxa `lyàãáåò éãáòå.dizeek Ðåäééùôðá
miyprpy ,zeytp mdn lehil mdl `a `ede Ð

.mizneàéëñî.dtvn ly mebxz Ðúáù áøòî
'åë.sebd z`pde ,dziaye ,beprz lil `edy Ð

åúèî åôëziitka oiaiigc ,mila`znd zck Ð

.dhndäéøáì ÷ñòéàiax ly eza `iydl Ð

.`iigàìåñô àëéàmipbedn eid `ly Ðbefl

.cg`ìèéáà ïá äéèôùlhia` ,did cec oa Ð

edfe ,irnyn iz` `iig iaxe .cec zy` my

za dzid `le ,cec zian did iaxy :leqtd

irnyn d`adza dzid `ly ,epal zpbed

.miklnïéðù éøñ éúøú äéì å÷ñômcew Ð

.qepkiyäéî÷ äåôìçàiptl dxrpd exiard Ð

.ozgdêá ùé êðå÷ úòãonf wigxdl xn`y Ð

xfge ,eztegdaxwe.ezlk zaig aexnàø÷éòî
åîàéáú áéúëåîòèúåïåëî êúìçð øäá

êúáùìjk xg`e ux`l e`aiy Ðepaiel

.ycwnùã÷î éì åùòå øîà óåñáìå.xacna Ð

àø÷òéàzecnerd jxc ok .dxwr ziyrp Ð

.lra `la mipy xyréáøã äéìåìä éäìéùá
ïåòîù.ezteg ini seq Ðéì áëòéàil oznd Ð

.ax ial jnr jl`e ,izteg ini elkiy cr

àúîã éìéáù åðúùéàmipipa xira epapy Ð

,miycg.ze`ean da enzqpeàúéáø àéääìÐ

.dxrpäáì éåñdncp :xnelk ,dal d`x Ð

.dlra dfy me`zt dallãáòãë ãéáòéà àì
éàðéëç øá.me`zt ezial qpkpy Ðäéî÷ áéúé

.exikn a`d did `le Ðàéæçoccgnc dixal Ð

.dizzrnyàëä éàåä éào`k iziid eli` Ð

izklde ohw ipa izgpdykÐecnln iziid

.dfk mkg dide ,dxezòåáù àáìëcg` my Ð

ixiyrnalkk arx ezial qpkpd lky ,milyexi
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äöåø`nye !`geex edl zi`c mzd ip`y :lirl opixn`c :dniz Ð 'ek zeltize awa dy`

.ith `geex `ki` jlnd zcear

äòùúî(a,cq zeaezk) opz yily ici lr ezy` dxyndc Ð opiqxb zeyixte oiaw

Ð yinyzn ezy` lr cxende .yinyzn yxet epi`e ,oiaw ipy dl ozepc

.(`,bq onwl) xpic dyly dzaezk lr oitiqen

xpic dyly ied rlqa oi`q rax` oeayg itle

.jexra yxit ok ,oiaw xyr dpeny

èåçäitl Ð wzpi dxdna `l yleynd

opixn`ck .df z` df e`x ozylyy

`irye` iax xn`y (`,hp `xza `aaa) `nlra

ediilr ixw jkl .`qia iaxl el`ye ez`e ,xac

`l :xnelk ,"wzpi dxdna `l yleynd hegd"

`aa) `nlra opixn`ck ,mlerl erxfn wzpi

,epa oae epae `ed cnel mc`y oeik :(`,dt `rivn

,dly `ipqk` lr zxfeg dxez jli`e o`kn

'ebe izixa z`f ip`e"n yixce."

äåäã"oixaer el`"a xn`c `de Ð ilrne ripv

:`aiwr iax xn` :(a,hn migqt)

cinlz il ozi in :xne` iziid ux`d mr iziidyk

!ilrn ded `lc rnyn .xengk epkyp`e mkg

`pey didy meyn e`l mzdc xninl `ki`

oi`bzny xeaq didy meyn `l` ,minkg icinlz

minkg icinlz eide ,ozxez iptn ux`d inr lr

mze` oigipn eid `ly meyn mbe .mze` mi`pey

mr icba :(a,gi dbibg) opixn`ck ,mda rbil

xney mewn lkn la` .miyextl qxcn ux`d
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zeaezk(oey`x meil)

`l`eäìekà:`xnbd ddnz .epizpyna miiepnd lk lr -àäå- ©§§¨
l zg` mzper miptq ixdeøîà÷ íéLãç äMLm` recne ,`pzd ¦¨¢¨¦¨¨©

meyn :`xnbd zvxzn .`ivei xak cg` reay yinyzn dxicd
yäîBc Bðéàly xrvdL éîdprzne,Blña út Bì Lidvxi m`e ¥¤¦¤¥©§©

,lek`l lkeiL éîìe dprzn,Blña út Bì ïéàcer lk ,o`k s`e §¦¤¥©§©
mrtn xzei dper miiwl careyn epi`y s` ,d`pd dxicn epi`y
dfd onfd jeza ribi `ny `id dtvn mewn lkn ,miycg dyya
okle ,el dtvn dpi` aey yinyzn dxicdy oeik j` .dpcwtie

.`ivei ,zg` zayn xzeil wx dxicd m` elit`

* * *
.mei miylyl zg` milnbd ,zaya zg` mixngd :dpyna epipy
ici lry ote`a ,ezepne` z` zepyl i`yx mc` m`d dpc `xnbd

.ezper hrnzz jk,éiaàì ïðç áø øa äaø déì øîàzryay mc` ¨©¥©¨©©¨¨§©©¥
did ei`eyipnç,ø,zaya zg` ezperyäNòðåzeyridl dvexe - ©¨§©£¤

,ìnbxzei zgeexn lnbd zqpxty oeik ,mei miylyl zg` ezpery ©¨
,xngd lynéàîdgeexd didzy dy`l sicr m`d ,epic dn - ©

dzeyx `la ezepne` zepyl i`yxe ,dzper ieaixn xzei ziaa
xzei dper ieaixa dy`l gpy e` ,ezqpxt geexzy ick

.zepyl i`yx epi`e ,dgeexdandéì øîàzeyrl i`yx epi` ,iia` ¨©¥
dpyna epipy ixdy ,eziaa dgeexd didz df ici lry s`e ,ok

(.k dheq),á÷a äMà äöBøj` ,zepefn hrn -úeìôéúådlray - ¨¦¨§©§¦§
,dnr didiïéa÷ äøNòî,zepefnúeLéøôe.dpnn wegx dlray - ¥£¨¨©¦§¦

* * *
zeyxa `ly dxez cenlzl mi`vei micinlzd :dpyna epipy

,'eke mei miylyíéðtqämzperì úçàéaø éøác ,íéLãç äML ©©¨¦©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¦
.øæòéìà:dkldd z` `xnbd zwqet,áø øîà ,àðBøa áø øîà ¡¦¤¤¨©©§¨¨©©

.øæòéìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¡¦¤¤
:xfril` iax lr miwlegd yiy d`ian `xnbdøa àcà áø øîà̈©©©¨©

Bæ ,áø øîà ,äáäàmzian z`vl micinlzl dxiznd ,epizpyn - ©£¨¨©©
xira dxez cenll ick cg` yceg wx mdizeyp zeyx `ll

,zxg`ïéàöBé íéãéîìzä ,íéøîBà íéîëç ìáà ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤£¨£¨¦§¦©©§¦¦§¦
äøBz ãeîìúìelit`ìLå íézLíéðL LúeLøa àlL.mdizeyp §©§¨§©¦§¨Ÿ¨¦¤Ÿ¦§

ïðaø eëîñ ,àáø øîàminkg icinlz mikneq -øa àcà áøcà ¨©¨¨¨§©¨¨©§©©¨©
,äáäàcenll jlil xzeny mixaeqe miwleg minkgy xn`y ©£¨

,mipy dnk elit` dy`d zeyx `ll dxezàãáeò éãáòåmiyere - §¨§¥§¨
`ed df xace ,ezenk dyrneäééLôðamdy ,mzeytpa rbet - §©§©§

.mizne miyprp
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàä ék,rxi`y df dyrn enk - ¦¨

àæBçîa àáøc dén÷ çéëL äåä éîeçø áøclibx did inegx ax - §©§¥£¨§¦©©¥§¨¨¦§¨
e ,`fegn xira `ax iptl cenllìk déúéáì éúà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¥§¥¥¨

éøetéëc àîBé éìòî.xetik mei axr lk ezial aeyl libx dide - ©£¥¨§¦¥
àzòîL dézëLî ãç àîBéjynp ,xetk mei axra ,cg` mei - ¨©§©§¥§©§¨

,ribdl did libxy onfa ribd `le ,ecenilaeäúéác àéëñî äåä- £¨§©§¨§¦§
zxne`e dtvn ezy` dzidéúà àzLä éúà àzLä,`eai dzr - ©§¨¨¥©§¨¨¥

e ,`eai dzràúà àì.`a `le -ìçdzòc Llr ezy` dxrhvd - Ÿ¨¨¨©©§¨
,jkdðéòî àúòîc úéçàonf eze`a .dpirn drnc dcixede - ©¦¦§¨¨¥¥¨

drnc dcixedyàøbéàa áéúé äåä,bba inegx ax ayi -úéçôà £¨¨¦§¦§¨¦§¦
déúezî àøbéà,ltpe eizgzn bbd xayp -ådéùôð çðax xhtp - ¦§¨¦¥§¨©§¥

.inegx

* * *
:`xnbd zl`ey.úîéà íéîëç éãéîìz ìL äðBò:`xnbd daiyn ¨¤©§¦¥£¨¦¥©

,úaL áøòì úaL áøòî ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmrt ,xnelk ¨©©§¨¨©§¥¥¤¤©¨§¤¤©¨
.zay lila dpnfe ,reaya zg`

cinlz lr weqta xn`p :df xeriyl `zknq` `xnbd d`ian
mkg(b-a ` mildz)mnFi dBdi FzxFzaE Fvtg 'd zxFzA m` iM'¦¦§©¤§§¨¤§¤¨

min iblR lr lEzW urM dide ,dlile,'Bzòa ïzé Béøt øLàrnyne ¨¨§¨§¨¨§¥¨©©§¥¨¦£¤¦§¦¥§¦
e ,eixt zzl zcgein zr el yiyàîéúéàå ,äãeäé áø øîàyie-] ¨©©§¨§¦¥¨

z`f xn`y [mixne`àîéúéàå ,àðeä áøz`f xn`yäæ ,ïîçð áø ©¨§¦¥¨©©§¨¤
.úaL áøòì úaL áøòî Búhî LnLnä©§©¥¦¨¥¤¤©¨§¤¤©¨

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéøa äãeäé[epa-],àéiç éaøc §¨§¥§©¦¦¨
déðúç[epzg-]áø éáa áéúéå ìéæà äåä éàpé éaøcayeie jled did - ©§¥§©¦©©£¨¨¦§¨¦§¥©

,ecenlza yxcnd ziaa reayd lkéLîL éa ìëåzay axr lk - §¨¥¦§¥
zeynyd oiadéúéáì éúà äåä,ezial ribn did -,éúà äåä éëå £¨¨¥§¥¥§¦£¨¨¥

àøeðc àãenò dén÷ éæç à÷ äåäd`ex did ,ezial `a didyke - £¨¨¨¥©¥©¨§¨
y` cenr eiptl jlede micwny i`pi iax.dézëLî ãç àîBé¨©§©§¥

àzòîL,ezial onfa ribd `le ,ezrenya jynp ,cg` mei -ïåék §©§¨¥¨
àðnéñ àeää éæç àìcly oniq eze` z` i`pi iax d`x `ly oeik - §Ÿ¨¥©¦¨¨

,y`d cenréàpé éaø eäì øîà,ezia ipalBúhî eôkz` ektid - ¨©§©¦©©§¦¨
,mila`znd jxck ,ezhnäãeäé éìîìéàLdid,íéi÷y i`ceàì ¤¦§¨¥§¨©¨Ÿ

.BúðBò ìhéaok xn`y oeik j` ,ig dcedi did zn`d itl mpn`e ¦¥¨
,i`pi iaxéàåäeixac eid -'èélMä éðôlî àöiL äââLk'(d i zldw), £©¦§¨¨¤Ÿ¨¦¦§¥©©¦

déùôð çðå.dcedi ax xhtp - §¨©§¥

* * *
:oi`eyp oipra mipey miyrn d`ian `xnbdéaø,yecwd epiax - ©¦
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aiyg `lc `l` ,xaca excp dlez` biltc meyn

.xaca excp dlezk diläéúøá`aiwr iaxc

`de :xn`z m`e Ð ikd i`fr oal dil `car

i`fr oa `ki` `de :jixt (a,c) dheqc `nw wxta

Ð yxite aiqp ipync `pyil `eddle ?aiqp `lc

`kd xn`wc ab lr s`c :xnel yie .xity iz`

,d`yp `l mewn lkn Ð i`fr oal ikd `carc

.oiqexi`a `l`ïéúçåôÐ oixpic dray dl

dy`dy zek`ln ray cbpk :yxtn inlyexia

dyly oitiqenc cxend iabe .dlral dyer

.dzpere dzeqk dx`y cbpk :yxtn oixpic

dn `xnba ira `dc ,ok xaeq oi` eply cenlzde

.`pixg` `nrh yxtne ,zcxenl cxen oia

áø`l dk`lnn la` Ð yinyzn xn` `ped

lirl xn`c ,dinrhl `ped axc .zcxen ded

zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki :(a,gp)

.yiwl yixk xaq `pipg xa iqei iaxe .dyer ipi`e

dlekiy xn`c ,`ped axk xaqwc xninl `kile

epiid dk`lnn zcxene ,'ek dlral xn`zy dy`

eici eipt zvgxde dhnd zrvde qekd zbifn

ipi` dxn` elit` zaiigc `xazqnc ,eilbxe

`xczwa zayei` dedc icin ,dyer ipi`e zipefip

`l` zcxen `dzy d`xp oi`c .oda zaiigc

xn`wcn .cere .oizipzna zeyxetnd zek`lndn

Ð zek`ln oze`e ?`id dk`ln za dleg jenqa

,jk lk dleg dpi`c ,zeyrl dleki dleg elit`

ikc opixn` ded i`e .yinyz leaql dlekiy oeik

dnvr zrwtn `l dyer ipi`e zpefip ipi` dxn`

la` ,dici dyrn xwir `edy ,xnv ziiyrn `l`

x`yÐ `car 'ek dte`e zpgeh oebk zek`ln

,zvw rnyn oke .`ped axk xaq xity ivn ded

,uiiwc icin dici dyrn (`,hp) lirl ixwc

jiiy `l dte`e zpgeh oebk zek`ln x`yae

ipi` dxn` ik `l` ,d`xp oi` la` .`zeviw

ike ,zek`ln ray lkn dxeht dyer ipi`e zpefip

ziiyrn dl oizget Ð zek`ln x`y `car

dpi`c ,yily ici lr dze` dxyna ixii`c meyn Ð zwpin hwpc `de .dte`e zpgeh oicd `edc d`xpe ,dici dyrnn dl oizget zwpin dzid m`e :(a,cq zeaezk) oizipzna opzck ,xnva

d`xp mewn lkn la` .dici dyrnn dl oizget Ð alg hrnn gxehc meyne ,dwipn hwp `weecc xninl `ki`c :zegcl yi ,edine .ziaa enr dpi`c oeik ,zxg` dk`ln el zeyrl dleki

i`n` dk`lnn zcxen :xn`z m`e ?zpefip `dz i`nae ,dnvrl dyrz `l mlerl ok m` Ð zexg` zek`ln el dyrz m`y .zek`lnd lkn dxehtc Ð dyer ipi`e zpefip ipi` dxn` ikc

xc mc` oi`c ,oizgete ,zcxen `aiyg Ð diitk ici lr `l` zeyrl dvex dpi`c oeik :xnel yie !yiwl yixl dici dyrnl dtekl leki `dc ,aizile `xfit hewpil ?dzaezkn dl oizget

.zg` dtitka ygp mrøîåàáÐ ok `l m`c .ezy` z` oefl ick ,zxg` dk`ln zeyrl e` ,zwepiz cnll envr xikydl mc` aiigy edil` epiax giken o`kn Ð qpxtn ipi`e of ipi`

'ek glt` `p`e" daezka opiazkcn :di`x `iad cere .dy` ly dk`ln cbpk `ed qpxtne ofc meyn yxit qxhpewa ,edine ?dk`lnn cxen lv` df oipr dnenk ,zegcl yi df mb ,edine ."

.aiig epi` Ð envr xikydl la` ,zial zepefn `ia`e dcyd z` xecr`e ykp`e yexg` :yexit ,rwxwd zcear epiid Ð glt`c :mz epiax yxtnyøîàäåqpxtn ipi`e of ipi` xne`d ax

eze` oiteky it lr s`c xity iz` diciclc .jxtnl ivn `l ,oefl edetki Ð `ivedl eze` oiteky cr :xn`wc ,(`,fr zeaezk) "xicnd seqa" axc dilr biltc l`enyn Ð daezk ozie `ivei

:xn`z m`e ?ztqez jiiy dn Ð cin dyxbl eze` oiteky axl la` zg` dtitka ygp mr xc mc` oi`c ,ditk ici lr `l` dpefl dvex epi`c oeik ,oitiqen mewn lkn Ð dpefl egxk lr

.jinrhle xninl ivn dedc :xnel yie ?dini lk obrzze dzaezk lr etiqei mlerl eh`c ,`ivedl oitek inp yinyzn cxen jgxk lrc ,iywz inp Ð yinyzn xn`c o`nl
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,ef daixna÷éñôéà øî àìå ,÷éñôéà øî àìax `le `ax `l - Ÿ©¦§¦§Ÿ©¦§¦
.xetk mei axr ly zwqtnd dcerq elk` sqei

äðùî
z` mi`lnn mpi`y yi` e` dy`a dpc epiptly dpynd
mzetkl ick minkg mze` eqpwy zx`ane ,dfl df mdizeaeg

:mzaeg z` `lnldìòa ìò úãøBnädizeaeg z`lnn dpi`e ©¤¤©©£¨
,dzaezka aiigzi dzr dpyxbi m`e ,eitlkdúaeúkî dì ïéúçBt£¦¨¦§¨¨

úaLa ïéøðéc äòáLciqtz ,zeni e` dpyxbi m`y ,reay lka - ¦§¨¦¨¦§©¨
.dl ezgty xeriyd z`,øîBà äãeäé éaødl oizget reay lka ©¦§¨¥

.ïé÷éòtøè äòáL¦§¨§©§¦¦
:dpynd zx`anéúî ãòxeriy dfi` cr -ãâðk ãò ,úçBt àeä ©¨©¥©§¤¤

,dúaeúkxg`l `l` ,el dqipkdy beln iqkpn zget epi` la` §¨¨
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,eze` dyxie dia` znyäpîéä äáBbs` ,xnelk ,dyexidn - ¤¥¤¨
e` onl`zzy xg`l dy`d ly zeidl die`x dyexid dzidy
dray ly xeriya ,dzcixn zngn lrad dze` lhep ,yxbzz

xpic.zayl oiwirtxh e` oi
ïëåyi`ìL dúaeúk ìò ïéôéñBî ,BzLà ìò ãøBnäïéøðéc äL §¥©¥©¦§¦¦©§¨¨§¨¦¨¦

,úaLaly ztqez epnn dabz dzaezk z` dabzy dryay §©¨
.dcixn ly reay lk cbpk mixpic dyly,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

dl oitiqenìLïé÷éòtøè äL.reaya §¨§©§¦¦
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,dpyna rawpy xeriyk dzaezk lr dl etiqeiy elv` zakrzn
xen`d lkk ea miyer 'qpxtn ipi`e of ipi`' xne`d jixacl eli`e
zzle ezy` z` yxbl df lra lr mpn` :`xnbd zvxzn .dpyna

mewn lkne ,dzaezkåikéòa déa éëeìnàì åàìjxev oi` m`d - §©§¦§¥¥¨¥
onf eze` jezae ,ezy` z` oefie xefgiy eqiitle ea jlnidl
ax xn` dvxzn epi` m`e .dpyna xen`k dzaezk lr mitiqen

.[eilr etiqedy dn z` mb ozepe] daezk ozile `ivedl epicy
:`ziixan df oecip heytl dqpn `xnbd,éáúéî`ziixaa epipy ¥¦¥

,dzaezkn mizgety zcxen oic iabléì úçà`id m` welig oi` - ©©¦
äñeøà,`ypdl dvex dpi`yäàeNðe,d`eyp dzidy e` -eléôàå £¨§¨©£¦

`id m`eléôàå äcð`ideléôàå ,äìBç`idíáé úøîBLdpi`y ¦¨©£¦¨©£¦¤¤¨¨
.maiizdl dvex):`xnbd zwiicnøîàc ïàîì àîìLady`dy ¦§¨¨§©§¨©

zcxenøétL ,äëàìnîel` miypa s`y ,`ziixad zpaen - ¦§¨¨©¦
.da zeaiig ody dk`lnn dcixn zkiiyøîàc ïàîì àlà`idy ¤¨§©§¨©

zcxen,LéîLzîike,àéä LéîLz úa äcð,eilr dxeq` `id ixd ¦©§¦¦¨©©§¦¦
:`xnbd dgec .dcixn da zkiiy `leCì øîàxaeqd jl uxzi - ¨©¨

y ,yinyzn epiid zcxenyL éî äîBc Bðéàe dprznút Bì Li ¥¤¦¤¥©
,Blña,lek`l lkei dvxi m`eL éîìe dprznBì ïéà,elqa zt §©§¦¤¥

eilr zcxen dcpd ezy`y lrad ok enke ,xzei dyw eziprzy
,xzei lecb exrve ,xdhzyk s` dnr ynyl cizr epi`y rcei

:`ziixadn di`xa zxg` oeyl .zcxenk dpic okleéøîàc àkéà¦¨§¨§¥
jtidl `ziixadn di`x `iadl mixne`d yi -ïàîì àîìLa ,(¦§¨¨§©

øîàcepiid zcxen dy`yéðz÷c eðééä ,LéîLzîelit`' `ziixaa §¨©¦©§¦©§§¨¨¥
,'äìBç,dcixn da zkiiye ,yinyzl die`x `id s`y ¨
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miwxt dyelya` cenr bq sc ± iriax wxtzeaezk
úøáãî à÷z` Ð.zbdpznàúááéù.zepikyd Ðàåä äìù íëìùå éìùdxez Ð

izcnlyip`mzcnlyemz`Ð.`ed dci lràðî ì÷ù.mgldl `a eli`k ,oiif ilk Ð

ãåøèéà.daixn dze`a Ð÷éñôéà øî àìå ÷éñôéà øî àìmei zcerq elk` `l Ð

oiwiqtny mixetkda`a dryz axr ly dpexg` dcerq .zeprzdl dlik` dameie

dcerq ixw mixetkdmiwiqtny ,zwqtnd,da

.(`,l) ziprz zkqnaäðùîìò úãøåîä
äìòá.i`nn yxtn `xnba Ðïé÷éòôøèÐ

.yxtn `xnbaäúáåúë éãë ãòjk xg`e Ð

epi` la` .daezk `la d`veie ,hb dl ozep

zian dl eltpy miqkpd lr weqtl ddyn

dciqtdle dia`.dpnníéøðéã äùìùÐ

.dcic dpin `ed `py i`n yxtn `xnba

àøîâïæ éðéà øîåàá.dk`ln zgz epiidc Ð

àéöåé áø øîàäåepi`e ,opz oitiqen oizipzne Ð

.xzl`l `ivenéòá äéá éëåìîéà åàìå`ny Ð

oixifgne ,ea oiklnp ep`y onf jezae .ea xefgi

ea xefgiy eilrÐ.dzaezk lr oitiqenéì úçà
e` dcp `idy elit`e ,cxn zxeza zeey olek Ð

.zcxen `ide dlegäñåøà`l dxn`y Ð

:opiqxb ikd .`yp`øîàã ïàîì àîìùá
ùéîùúîÐmeyn xn`c o`nl `l` .xity

`id dk`ln za dleg ,dk`ln?o`nl `nlya

yinyzn xn`cÐe`lc dcp meyn i`e ,xity

`id yinyz zaÐzt el yiy in dnec epi`

.'ek xn`c o`nl `l` .onwlck ,'ek elqa
àìà
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àúòãàmixcpa opixn`c ,clepa geztl xeq` `lde :xn`z m`e Ð zxcp in dax `xabc

eq dyrpe ,ipeltl dpdp ipi`y mpew xn` ,cvik :(`,cq) "xfril` iax" wxtaxt

dyrpy cenll jleda `ed jxcc .ax ial jldy oeik ,clep aiyg `l `kdc :xnel yie !'ek

.xteq dyri `l m` zrc lr xcpy drya yxity ,xaca excp dlzc oebk ,inp i` .lecb mc`

iax" wxta opzck ,clep ded `l df oiprac

z` `yep ipi`y mpew :(`,dq my) "xfril`

daeyz dyr e` ,zn el exn` ,rx dia`y zipelt

dyr oicd `ede !`ed clep zn :`xnba jixte .'ek

excp dlezk dyrp :`ped ax xn` ,ipyne .daeyz

e`l Ð xg` oipra mzd ipync opgei iaxe .xaca

aiyg `lc `l` ,xaca excp dlez` biltc meyn

.xaca excp dlezk diläéúøá`aiwr iaxc

`de :xn`z m`e Ð ikd i`fr oal dil `car

i`fr oa `ki` `de :jixt (a,c) dheqc `nw wxta

Ð yxite aiqp ipync `pyil `eddle ?aiqp `lc

`kd xn`wc ab lr s`c :xnel yie .xity iz`

,d`yp `l mewn lkn Ð i`fr oal ikd `carc

.oiqexi`a `l`ïéúçåôÐ oixpic dray dl

dy`dy zek`ln ray cbpk :yxtn inlyexia

dyly oitiqenc cxend iabe .dlral dyer

.dzpere dzeqk dx`y cbpk :yxtn oixpic

dn `xnba ira `dc ,ok xaeq oi` eply cenlzde

.`pixg` `nrh yxtne ,zcxenl cxen oia

áø`l dk`lnn la` Ð yinyzn xn` `ped

lirl xn`c ,dinrhl `ped axc .zcxen ded

zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki :(a,gp)

.yiwl yixk xaq `pipg xa iqei iaxe .dyer ipi`e

dlekiy xn`c ,`ped axk xaqwc xninl `kile

epiid dk`lnn zcxene ,'ek dlral xn`zy dy`

eici eipt zvgxde dhnd zrvde qekd zbifn

ipi` dxn` elit` zaiigc `xazqnc ,eilbxe

`xczwa zayei` dedc icin ,dyer ipi`e zipefip

`l` zcxen `dzy d`xp oi`c .oda zaiigc

xn`wcn .cere .oizipzna zeyxetnd zek`lndn

Ð zek`ln oze`e ?`id dk`ln za dleg jenqa

,jk lk dleg dpi`c ,zeyrl dleki dleg elit`

ikc opixn` ded i`e .yinyz leaql dlekiy oeik

dnvr zrwtn `l dyer ipi`e zpefip ipi` dxn`

la` ,dici dyrn xwir `edy ,xnv ziiyrn `l`

x`yÐ `car 'ek dte`e zpgeh oebk zek`ln

,zvw rnyn oke .`ped axk xaq xity ivn ded

,uiiwc icin dici dyrn (`,hp) lirl ixwc

jiiy `l dte`e zpgeh oebk zek`ln x`yae

ipi` dxn` ik `l` ,d`xp oi` la` .`zeviw

ike ,zek`ln ray lkn dxeht dyer ipi`e zpefip

ziiyrn dl oizget Ð zek`ln x`y `car

dpi`c ,yily ici lr dze` dxyna ixii`c meyn Ð zwpin hwpc `de .dte`e zpgeh oicd `edc d`xpe ,dici dyrnn dl oizget zwpin dzid m`e :(a,cq zeaezk) oizipzna opzck ,xnva

d`xp mewn lkn la` .dici dyrnn dl oizget Ð alg hrnn gxehc meyne ,dwipn hwp `weecc xninl `ki`c :zegcl yi ,edine .ziaa enr dpi`c oeik ,zxg` dk`ln el zeyrl dleki

i`n` dk`lnn zcxen :xn`z m`e ?zpefip `dz i`nae ,dnvrl dyrz `l mlerl ok m` Ð zexg` zek`ln el dyrz m`y .zek`lnd lkn dxehtc Ð dyer ipi`e zpefip ipi` dxn` ikc

xc mc` oi`c ,oizgete ,zcxen `aiyg Ð diitk ici lr `l` zeyrl dvex dpi`c oeik :xnel yie !yiwl yixl dici dyrnl dtekl leki `dc ,aizile `xfit hewpil ?dzaezkn dl oizget

.zg` dtitka ygp mrøîåàáÐ ok `l m`c .ezy` z` oefl ick ,zxg` dk`ln zeyrl e` ,zwepiz cnll envr xikydl mc` aiigy edil` epiax giken o`kn Ð qpxtn ipi`e of ipi`

'ek glt` `p`e" daezka opiazkcn :di`x `iad cere .dy` ly dk`ln cbpk `ed qpxtne ofc meyn yxit qxhpewa ,edine ?dk`lnn cxen lv` df oipr dnenk ,zegcl yi df mb ,edine ."

.aiig epi` Ð envr xikydl la` ,zial zepefn `ia`e dcyd z` xecr`e ykp`e yexg` :yexit ,rwxwd zcear epiid Ð glt`c :mz epiax yxtnyøîàäåqpxtn ipi`e of ipi` xne`d ax

eze` oiteky it lr s`c xity iz` diciclc .jxtnl ivn `l ,oefl edetki Ð `ivedl eze` oiteky cr :xn`wc ,(`,fr zeaezk) "xicnd seqa" axc dilr biltc l`enyn Ð daezk ozie `ivei

:xn`z m`e ?ztqez jiiy dn Ð cin dyxbl eze` oiteky axl la` zg` dtitka ygp mr xc mc` oi`c ,ditk ici lr `l` dpefl dvex epi`c oeik ,oitiqen mewn lkn Ð dpefl egxk lr

.jinrhle xninl ivn dedc :xnel yie ?dini lk obrzze dzaezk lr etiqei mlerl eh`c ,`ivedl oitek inp yinyzn cxen jgxk lrc ,iywz inp Ð yinyzn xn`c o`nl
`l`
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miwxt dyelyaa cenr bq sc ± iriax wxtzeaezk

úãøåî àéåäã éâéìô àì àîìò éìåëã ùéîùúî àìà.yinyzn zcxena `zipzn jde Ð

åðîðå åøæçhrn zegtl dze` edyi `ly Ðxg`l dzaezk lk deciqti `l` ,hrn

.dfxkd ly zezay rax`úåúáù òáøà éðú÷ã éîð à÷éã,dk`ln ly mpi`y mini Ð

.zeyxcn izaae zeiqpk izaa oievn lkdeàëøåá.oebd epi`y xac Ðøáñ ïàîë åäéàå
xaq o`nk ,`id `kxea xn`c `ax Ð?ïéëìîð

äáxefgzy dilr oixifgne dhib z` oidyn Ð

oixpic dray dzaezkn oizget jk jezae ,da

.zayaúãøåî àéîã éëéäoitekc Ð,dze`

oidync.dzaezk oizgete dhibàðéòá äøîàã
'åë äéìici lr dtekl yiy Ð.dzaezk zzigt

éìò ñéàî äøîà ìáàezaezk `le `ed `l Ð

.`piraäì ïðéôééë àìozep `l` ,dzedydl Ð

.dzaezk `la d`veie ,hb dlãéáæ áøã äúìë
àãéøîéà.ilr qi`n dxn`e Ðàñéôú äåäàãç

àøéù.daezka el dqipkdy cg` lirn Ð

ïéîéé÷ äéúåàìá äãéñôädicba elit` Ð

dziipecpa el dqipkdyeilr me`nye

oiicre ,dzaezka.mze` ciqtz oiniiw ze`lad

éòá àéòáéî.e`l m` dize`la dciqtd m` Ð
íåùî
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àìàdk`lnn xn`c o`nl :xn`z m`e Ð `id yinyz za dcp yinyzn xn`c o`nl

zeleg zecp mzqc meyn ,`zeax iedc :xnel yie ?"dcp elit`e" ipzwc elit` i`n

.'ek qekd el zbfen dpi`c ,miyp x`y enk dk`ln za dpi`c ,inp i` .zvw

åðéàith ied xicnc meyn Ð dcpn xicn xnbc lirle Ð 'ek elqa zt el yiy in dnec

.excpl gzt `vni `ny ,cxenn elqa zt

.xicna `l la` oitiqen cxenac rcz

à÷éã`kilc Ð zezay rax` ipzwc inp

,mei lka zezay rax` oifixkny xninl

zaya zg` mrtc `ztqeza ipz `icdac

.oifixkn

åäðéàåedi`e :qixb i"yx Ð dexaq o`nk

.`kxea xn`c `ax :yexit .xaq o`nk

`l` ,epizeaxk dkld oi` `axlc xnel dvxe

oiklnpe .dzaezk zelk cr dl oizgetc oizipznk

xg` cin ciqtz `le ,oizgetc inp epiid Ð da

`ng xa inxc :yxtn mz epiaxe .zezay rax`

ipzw `lc ab lr s` .epizeax ixac lr siqedl `a

xa iax xn`w ,dfxkd xg` `l` dl oigleyc

mcew inp dl oigleyc mixne` eid inp ikdc `ng

dkld :`cqg ax xa ongp ax yxc ,dfxkd

ipzw `lc ,mdixack ynn :xnelk ,epizeaxk

.`ng xa inx` bilte .dfxkd mcew ly zegily

,`ng xa inxk dkld `l` ,`kxea i`d `ax xn`

.dexaq o`nk edpi` :opiqxbe .dl oigley minrtc

`le ,zelecb zekldae mipyi mixtqa aezk oke

,`cqg ax xa ongp axe wgvi xa ongp ax` i`w

lecb didy ,`pipg iaxa iqei iaxk ixaq edpi`c

.i`w `axe `ng xa inx` `l` ,zyy axn daxd

dklde .dfxkd mcew :yexit Ð da oiklnp dkld

la` .dfxkd mcew epiid ,inp Ð da oiklnp oi`

ixaca `icda `ipzck ,dcen Ð dfxkd xg`

,l`ppg epiax yexit jezn rnyn oke ,epzeax

`cqg ax xa ongp ax xn`c ab lr s`c wqtc

xn`c `axk dkld Ð epizeax ixack dkld

xa inx `dc .da oiklnp dkld zyy axc dinyn

ey minrt xn`c `ng,edine .dil riiqn dl oigl

`zy igxi xqixz dl opidync oizrnyc `pwqn

,i`w `kdc zcxen` Ð ipefn dl zile ,`hib`

.mz epiax yxtny enk ,ilr qi`n zxne`` `le

`lc ,xzl`l dy`l hb zzl einia epwzy ,`xixy ax azka dcedi epiax `vne .i`w `kdc zcxen` `l` ?yxbzdln dze` `dyp dnl Ð yxtpy enk ,oiyexiba mivtg mdipyy oeik `dc

.xzl`l `hib dl iziine ,`qitzc i`n dpin lwyinl epwz i`xeaq opaxc dcedi epiax inp azke .ciaf axc dizlkc oizrnyk

ìáàyegipc ,mz epiaxl d`xp oi`e .`ivedl eze` oitekc :miyxtn yie .daezk `la d`veie hb ozi `l` ,eizgz cenrl dl opitiik `l :qxhpewa yxit Ð dl opitiik `l ilr qi`n dxn`

dpzp dipir `ny yginl `ki` ,`wec daezk zelhep mzdc :zegcl yie .daezk zelhepe ze`vei miyp yly iab (a,v) mixcpc `xza wxta opzc `idd ik ,xg`a dpzp dipir `ny

`ly ,leqt mixkp cia dyern hb :opzc (a,gt oihib) "yxbnd" wxta oke .daezk ozep mzdc ,`ivedl oiteky oze` mr dl ipzw `l inp ikdle .`l Ð daezk `la d`veic `kd la` .xg`a

dlran dnvr riwtdl dleki `d ?mzpwza minkg elired dn ok m` Ð `ivedl eze` oitek ilr qi`n zxne`a m` zeywdl oi` .dlran dnvr zrwtne ,ixkp cia dnvr dlez dy` `dz

daezk dil epwzp idi` `wtp ik `niz ike :xn` (a,hn my) "oiwfpd" yixac :mz epiax dywd cere !dzaezk ciqtdl dnvr riwtz `le .daezk dl oi` ilr qi`na `dc ,ilr qi`n zprha

yic `kid `l` ilr qi`n xninl `ivn `lc zegcl yi ,edine !dpin daezk dil epwzp ok m` Ð `ivedl ilr qi`na oitek i` ?i`n`e .epevxl `l` `iven epi` yi`d :rny `z Ð dpin

wxta opixn`c dcil xrv dl `iedc `iig iaxc edziac zicedie .miyp aexa owzl jiiy `lc oeik ,yi`l daezk owzl evx `l Ð miyp oze` liayae .dl lawzn epi` lrady xacl milbx

:iqei iaxl oizipzna zeywdl oi` inp dfe .xity iz` ziyixtc dn itl :cere .ilr qi`n xnel dzvx `l Ð `xhef ik oiyecw da laiw dia`c m` il dxn` :dxn`c (a,ai) oiyecwc `nw

onf lkc ,daezkd zelk cr obern zeidle oizndl dvxi `ly dgeha `id ik ,ilr qi`n oevxa zpreh dpi` daezkd zelk mcewc !ilr qi`n oerhz ?dl dltpy dyexin dl zget i`n`

ciqtd xaky xg` la` .daezk dl ozie dpyxbie ,`pixg` dil opiadi `l dia `cib`cmixkip mixac ,dzaezk lk ezgity cr dprh `le dpizndc oeik `dc ,oerhz `l Ð daezkd lk d

m`c ,`ixy `zzi` :`ax xn` .wxre `vedl s`ep dihxt ,`ziac dixn `z` ,`zzpi`e `ed `ziaa wfxdin dedc s`ep `eddn (a,`v) mixcp idlyn :dyw cere .`nxrn `w inexri`c

oi` `d ?`xqzin zeed i`n` Ð ikd e`l i`c ,ixii` jl ip` d`nh zxne`ac d`xp dxe`kl ok m` .`xiq` ded Ð qkxin ded i`c rnyn .qkxin ded iqekxi` Ð `xeqi` carc `zi`

elit` .`geev `lc :cere .did dziaac ,ded oevxa `nzqn `dc ,dzaezk ciqtdl dvex ok m` Ð ixiin jl ip` d`nh zxne`ac oeike ,mit`pnd jxck e`xiy cr dlra lr zxq`p dy`

ip` d`nh zxne`a ixiin `l mlerlc :xnel yie !ilr qi`n dxn` `ira i`c ebna zpn`p `dz ?i`n`e ,qkxin `lc oeik ,xg`a dpzp dipirc xninl ol zi`c ,`ixy Ð qkxin `l ik ,ikd

yxtne .`vz Ð xacd xrekne li`ed :(a,ck) zenaic ipy wxta opixn`ck ,lreal `xiq` ded Ð qkxin ded i` la` ,zn e` lrad dyxib m` ,lreal epiid Ð xn`wc `ixy `zzi`e ,jl

yxtnc zezl`yd itl oky lke .`xeqi`c dkizg dytp diieyc oeik ,qkxin ded iqekxi`c mrhn dxizdl llk d`xp oi` Ð jl ip` d`nh zxne`ac d`xp oke .lkexn `vzc :mz epiax

dpi`c dxn` dry xg`le ,dwzy del`yyk dlgzay oebk ixii` mzdc :xnel yi cere .llk myn zeywdl oi`e ,xity iz`c ,lrad on s` `vz Ð xrekn xaca micr `ki`c `kidc

?dy`d ziitk `l` ,lrad ziitk xikfn epi` drenyd lkac :mz epiax dywn cere .dzewizy lr mrh zpzepe ,d`nh
d`xpe

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

äëàìnî øîàc ïàîì àlà¯?àéä äëàìî úa äìBç ¤¨§©§¨©¦§¨¨¨©§¨¨¦
.úãøBî àéåäc éâéìt àì àîìò élek LéîLzî ,àlà¤¨¦©§¦¥¨§¨¨§¦¦§¨§¨¤¤

éâéìt ék¯àéåä àì äëàìnî :øáñ øî .äëàìnî ¦§¦¦¦§¨¨¨¨©¦§¨¨¨¨§¨
:àôeb .úãøBî àéåä éîð äëàìnî :øáñ øîe ,úãøBî¤¤¨¨©¦§¨¨©¦¨§¨¤¤¨
äòáL dúaeúkî dì ïéúçBt dìòa ìò úãøBnä©¤¤©©§¨£¦¨¦§¨¨¦§¨
.ïé÷éòtøè äòáL :øîBà äãeäé éaø ,úaLa íéøðéc¦¨¦§©¨©¦§¨¥¦§¨§©¨¦¦
úBúaL òaøà äéìò ïéæéøëî eäiL eðîðå eøæç eðéúBaø©¥¨§§¦§¤§©§¦¦¨¤¨©§©©¨
eléôàL úòãBé éåä :ïéc úéa dì ïéçìBLå ,Bæ øçà Bæ©©§§¦¨¥¦¡¦©©¤£¦

éúaeúkäàeNðe äñeøà éì úçà .zãñôä äðî äàî C §¨¥¥¨¨¤¦§©§§©©¦£¨§¨
øîà .íáé úøîBL eléôàå ,äìBç eléôà ,äcð eléôà£¦¦¨£¦¨©£¦¤¤¨¨£©

ì óñBé øa àéiç éaø déìLéîLz úa äcð :ìàeîL ¥©¦¦¨©¥¦§¥¦¨©©§¦
Blña út Bì LiL éî äîBc Bðéà :déì øîà ?àéä¦£©¥¥¤¦¤¥©§©
ïéà :àîç øa éîø øîà .Blña út Bì ïéàL éîì§¦¤¥©§©¨©¨¦©¨¨¥

òaøà :éðú÷c ,éîð à÷éc :àáø øîà .úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa àlà äéìò ïéæéøëî©§¦¦¨¤¨¤¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¨©¨¨©§¨©¦§¨¨¥©§©
Bæ øçà Bæ úBúaL¯úçà ;ïéc úéaî dì ïéçìBL íéîòt :àîç øa éîø øîà .dpéî òîL ©¨©©§©¦¨¨©¨¦©¨¨©£©¦§¦¨¦¥¦©©

øîà .eðéúBaøk äëìä :àcñç áø øa ïîçð áø Løc .äæøëä øçàì úçàå äæøëä íãB÷¤©§¨¨§©©§©©©§¨¨¨©©©§¨©©¦§¨£¨¨§©¥£©
,déìäéð dúéøîà àðà ?déúëøea éàî :÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .àëøea éàä :àáø̈¨©§¨£©¥©©§¨©¦§¨©§¨¥£¨¨§¦¨¦£¥

epîe ,déìäéð dúéøîà äaø àøáâc déîMîe¯ék ?øáñ ïàîk eäéàå .àðéðç éaøa éñBé éaø ¦§¥§©§¨©¨¨§¦¨¦£¥©©¦¥§©¦£¦¨§¦§©¨©¦
LL áø øîà äãeäé øa àðeä áø .da ïéëìîð äëìä :úLL áø øîà àáø ,øîzàc àä:ú ¨§¦§©¨¨¨©©¥¤£¨¨¦§¨¦¨©¨©§¨¨©©¥¤

àðøòöîe déì àðéòa" äøîàc :øîéîà øîà ?úãøBî àéîc éëéä .da ïéëìîð ïéà ,äëìä£¨¨¥¦§¨¦¨¥¦¨§¨¤¤¨©©¥©§¨§¨¨¥¨¥§¨©§¨
éìò ñéàî" äøîà ìáà ,"déì"¯,àãáeò äåä .dì ïðéôéék :øîà àøèeæ øî .dì ïðéôéék àì ¥£¨¨§¨§¦¨©¨¨§¦©¨¨§¨¨©¨§¦©¨£¨§¨

.äåä àiîLc àzòéiñ íúä ,àéä àìå .àøeqî àðéðç éaø dépéî ÷ôðe ,àøèeæ øî dtëàå§©§¨¨§¨§©¦¥©¦£¦¨¦¨§¨¦¨¨¦©§¨¦§©¨£¨
áéúéå ,éLà áøå àøèeæ øîe øîéîà áéúé ,àøéL ãç àñéôz äåä .àãøîéà ãéáæ áøc déúìk©§¥§©§¦¦§§¨£¨§¦¨©¦¨§¥©¥©¨§¨§©©¦¦¥

äãøî :éøîà÷å éáúé .eäééab àcîb áø¯:àcîb áø eäì øîà .ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä ©©§¨©©§¨§¦§¨¨§¦¨§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦£©§©©§¨
.èéLt àìå àáø éòa àéòaéî :àðäk áø øîàäå ?déì eúéôéðçî äaø àøáb ãéáæ áøc íeMî¦§©§¦©§¨©¨©£¦¦¥§¨¨©©¨£¨¦¨£¨¨¥¨¨§¨¨¥

äãøî :éøîà÷å éáúé ,éøîàc àkéà¯:àcîb áø eäì øîà ,ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä àì ¦¨§¨§¦¨§¦§¨¨§¦¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦£©§©©§¨
íåùî
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כתובות. אף על פי - פרק חמישי דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zeaezk(ipy meil)

øîàc ïàîì àlàzcxen xaecny,äëàìnîikeäëàìî úa äìBç ¤¨§©§¨©¦§¨¨¨©§¨¨
,àéä.zcxenk dpecl oi` ,dk`ln zeyrl die`x dpi`y oeik ixde ¦

iqei iaxe `ped ax zwelgn z` `xnbd zx`an ef `ziixa zngn
:zxg` jxca `pipg iaxa,àlàzcxen iablàîìò élek ,LéîLzî ¤¨¦©§¦¥¨§¨

úãøBî àéåäc éâéìt àì,'zcxen' jka ziyrp `idy micen lkd - Ÿ§¦¥§©§¨¤¤
`ziixad zwqer dfae ,dpyna mixen`d mipicd da mibdepe

,zcxenk dpic dleg elit`y zxne`déâéìt ék`id mzwelgne - ¦§¦¥
zcxena wxøî ,äëàìnî`ped ax -àéåä àì äëàìnî ,øáñ ¦§¨¨©¨©¦§¨¨Ÿ©§¨
øîe ,úãøBî`pipg iaxa iqei iax -.úãøBî àéåä énð äëàìnî ,øáñ ¤¤©¨©¦§¨¨©¦©§¨¤¤

* * *
lirl zxkfend `ziixad lk z` d`ian `xnbd(`"r):da dpce

íéøðéc äòáL dúaeúkî dì ïéúçBt ,dìòa ìò úãøBnä ,àôeb¨©¤¤©©§¨£¦¨¦§¨¨¦§¨¦¨¦
eðîðå eøæç eðéúBaø .ïé÷éòtøè äòáL øîBà äãeäé éaø .úaLa- §©¨©¦§¨¥¦§¨§©§¦¦©¥¨§§¦§

miizpiae hrn hrn dzaezkn mizget oi`y ,ewqte oipnl ecnr
epwz `l` ,dlra zgz zx`yp `idòaøà äéìò ïéæéøëî eäiL¤§©§¦¦¨¤¨©§©

LBæ øçà Bæ úBúaoke ,da xefgze yiiazzy ick ,dlraa dcxny ©¨©©
,dail lr exacie diaexw ernyiïéc úéa dì ïéçìBLå,dl mixne`e §§¦¨¥¦

éúaeúk eléôàL úòãBé éåäzãñôä äðî äàî C`l m`e ,dlek z` ¡¦©©¤£¦§¨¥¥¨¨¤¦§©§§
lk z` dciqtn ,zezay rax` mze` xg`l dcxnn da dxfg

.dzaezkéì úçà`id m` welig oi` -äñeøàdvex dpi`y ©©¦£¨
,`ypdleléôà ,äàeNðe`idäcðeeléôà`idúøîBL eléôàå ,äìBç §¨£¦¦¨£¦¨©£¦¤¤

íáémifixkne zcxenk dze` mipc mlerl ,maiizdl dvex dpi`y ¨¨
.dzaezk z` dl miciqtne dilr

:`xnbd zl`eyì óñBé øa àéiç éaø déì øîà,ìàeîLikeúa äcð ¨©¥©¦¦¨©¥¦§¥¦¨©
,àéä LéîLzzaygp `id recne yinyza `id dxeq` ixd ©§¦¦

:`xnbd zvxzn .zcxenldéì øîà,l`enyéî äîBc Bðéà ¨©¥¥¤¦
Lj` dprznBlña út Bì Lé,lek`l lekieL éîìe dprznBì ïéà ¤¥©§©§¦¤¥

,Blña útdvex dpi` ezy`y lrad mb jke ,xzei dyw eziprzy ©§©
.xzei xrhvn ,dnr ynyl cizr epi`y rceie ,cer el wwfidl

dy` lr mifixkn okid ,`ziixad ixac z` zyxtn `xnbd
:dlraa zcxendäéìò ïéæéøëî ïéà ,àîç øa éîø øîà`idy ¨©¨¦©¨¨¥©§¦¦¨¤¨

zcxen,úBLøãî ézááe úBiñðk ézáa àlàmiweeya `le ¤¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
.zeaegxaeénð à÷éc ,àáø øîà`ng xa inx ixack wiicl yi - ¨©¨¨©§¨©¦

,`ziixad ixacnéðz÷cdilr oifixkny `ziixaaBæ úBúaL òaøà §¨¨¥©§©©¨
,Bæ øçàmiweeya miievn miyp` oi`y mini md zezay ixde ©©

ok` :`xnbd dwiqn .zeyxcn izae zeiqpk izaa `l` zeaegxae
dpéî òîL.`ng xa inxk `ziixad ixacn cenll yi - §©¦¨

:dfxkdd oipra sqep oicúéaî dì ïéçìBL íéîòt ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨©£©¦§¦¨¦¥
ïécmrt ,dzaezk z` ciqtz da xefgz `l m`y dricedlúçà ¦©©

e ,äæøëä íãB÷mrt.äæøëä øçàì úçà ¤©§¨¨©©§©©©§¨¨
dray zay lk dl mizget m`d ,dkldd z` zxxan `xnbd
dciqtne zezay rax` dilr mifixkny e` ,epizpynk ,mixpic

:`ziixaay 'epizeax' ixack ,dzaezk lk z`áø øa ïîçð áø Løc̈©©©§¨©©
,eðéúBaøk äëìä ,àcñçdciqtne zezay rax` dilr mifixkny ¦§¨£¨¨§©¥

epizeax zpwz dhytzdy oeik ,epizpynk `le ,dzaezk lk z`
.mdilr delaweàëøea éàä ,àáø øîàoeik ,oebd epi` df wqt - ¨©¨¨©§¨

`l iaxy jkne ,`id dpwz `l` ,`xaqa ielzd xac df oi`y
.`id zyaeyn `ziixay gken ef dpwz dpyna `iadáø déì øîà̈©¥©

déúëøea éàî ,÷çöé øa ïîçðixd ,oebd df wqt oi` recn -àðà ©§¨©¦§¨©§¨¥£¨
déìäéð dúéøîà,`cqg ax xa ongp axl eizxn` ip` -déîMîe ¨§¦¥¦£¥¦§¥

déìäéð dúéøîà äaø àøáâc,ok el izxn` lecb mc` ly enyne - §©§¨©¨¨§¦¥¦£¥

epîe,lecb mc` eze` edine -.àðéðç éaøa éñBé éaø ©©¦¥§©¦£¦¨
:`xnbd zxxaneäéàåi`d' epizeaxk wqtd lr xn`y `ax - §¦

,'`kxea,øáñ ïàîkwqt `pipg iaxa iqei iaxy rnyy xg` ixde §©¨©
:`xnbd zyxtn .ea xefgl el did okøîà àáø ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨¨¨©

myada ïéëìîð ,äëìä ,úLL áømiqiitne dhib z` midyn - ©¥¤£¨¨¦§¨¦¨
dzaezkn oixpic dray dl oizget jk jezae ,da xefgzy dze`

.epizpynk epiide ,zay lkaøîà äãeäé øa àðeä áømyaáø ©¨©§¨¨©©
ïéà ,äëìä ,úLL,da ïéëìîð,`ziixaay epizeaxk mibdep `l` ¥¤£¨¨¥¦§¨¦¨

.dzaezk dciqtne zezay rax` dilr mifixkny

* * *
.'zcxen' ziyrp `id dfay ,dy`d zxne` dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanàéîc éëéädy`d ziyrp cvik -,úãøBîexn`py ¥¦¨§¨¤¤
:`xnbd zyxtn .`ziixaae dpyna ex`azdy mipicd daøîà̈©

déì àðøòöîe déì àðéòa äøîàc ,øîéîàip` dvex zxne`a - £¥©§¨§¨§¦¨¥§©©§¨¥
jkle ,icxna dzr exrvl ipevx `l` ,ipyxbiy dvex ipi`e ilraa

.dcxnn da xefgzy ,dzaezk zzgtd ici lr dze` mitekìáà£¨
m`äøîàilra' dy`d'éìò ñéàîea `l dvex ipi`e ,ilr qe`n - ¨§¨¨¦¨©

,ezaezka `ledì ïðéôéék àì,eizgz x`ydl dze` mitek oi` - Ÿ©§¦¨¨
`ed ixdy ,dzaezk zzgtd ici lr dzetkl xyt` i`y oeik
dyxbn `l` ,ef ditk ici lr da xefgz `l i`ceae dilr qe`n

:wlegd zrc z` `xnbd d`ian .daezk dl oi`e,øîà àøèeæ øî©§¨¨©
,'ilr qi`n' dxn` m` s`dì ïðéôéékici lr dze` mitek - ©§¦¨¨

.da xefgzy okziy oeik ,dzaezk zcqtd
:didy dyrnn `xhef xnl `xnbd zriiqnàcáeò äåädid - £¨§¨
,'ilr qi`n' dlra lr dxn`y dy`a dyrnàøèeæ øî dtëàå- §©§¨©§¨

dxfg ok` ok zngne ,dzaezk zzgtd ici lr `xhef xn d`tke
,dlra zgz dx`ype dadépéî ÷ôðådy` dze`n clepe -éaø §¨©¦¥©¦

,àøeqî àðéðçdzvxzd ok`y di`x ef ixde .lecb mc` didy £¦¨¦¨
ie`x ok m`e ,ezenk lecb mc` dl clep did `l ok ilely ,zn`a

y ,'ilr qi`n' zxne`y dy` lk zetkldgec .dvxzz `n
:di`xd z` `xnbdàéä àìå`l` ,di`x ef oi` -àzòéiñ ,íúä §Ÿ¦¨¨¦©§¨

äåä àiîLcmc` mdipian `viy minyd on reiq df did my - ¦§©¨£¨
zxne`d dy` mitek oi` `l` ,dyrn eze`n cenll oi`e ,lecb

.daezk `la cin z`veie ,'ilr qi`n'
:df oipra sqep dyrndéúlkezlk -àãøîéà ,ãéáæ áøcdcxn - ©¨¥§©§¦¦§§¨

,'ilr qi`n' dxn`e dlraaàøéL ãç àñéôz äåäqetz did - £¨§¦¨©¥¨
.dzipecpa dlral dqipkdy iynn ieyrd lirn dciaáéúéayi - ¨¦

eäééab àãîb áø áéúéå ,éMà áøå àøèeæ øîe ,øîéîàepce ,[mzi`-] £¥©©§¨§©©¦§¨¦©©§¨©©§
.ciaf ax ly ezlk ,dy` dze` ly dpipraéøîà÷å éáúéeid - ¨§¥§¨¨§¥

y dy` ,mixne`e miayeiäéúBàìa äãéñôä ,äãøîdïéîéi÷s` - ¨§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦
,miniiw oiicr md j` ,elae ,dzipecpa dqipkdy micbad z`

.dyxbn dlrayk ,dnr mze` zlhep dpi`e mze` dciqtnøîà̈©
àãîb áø eäìike ,iy` axe `xhef xne xnin`lãéáæ áøc íeMî §©©§¨¦§©§¦

äaø àøáb,`ed lecb mc` -déì eúéôéðçîel mitipgn mz` - ©§¨©¨©£¦¦¥
,dize`la z` s` ciqtz dcxny ezlky mixne`eådf oic ixd ©

c ,xexa epi`èéLt àìå àáø éòa àéòaéî ,àðäk áø øîàä`ax - ¨¨©©©£¨¦©§¨¨¥¨¨§Ÿ¨¦
`le ,e`l m` dize`la z` dciqtn `id m`d ,df oica wtzqd

.dciqtdy mirixkn mz` cvike ,ewitq z` hyt
:df dyrna ztqep oeyléøîàc àkéàdf dyrny mixne` yi - ¦¨§¨§¥

,jk did,éøîà÷å éáúéy dy`äãéñôä àì ,äãøîz`äéúBàìa ¨§¥§¨¨§¥¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨
d,àcîb áø eäì øîà .ïéîéi÷©¨¦¨©§©©§¨
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ריג
miwxt dyelyaa cenr bq sc ± iriax wxtzeaezk

úãøåî àéåäã éâéìô àì àîìò éìåëã ùéîùúî àìà.yinyzn zcxena `zipzn jde Ð

åðîðå åøæçhrn zegtl dze` edyi `ly Ðxg`l dzaezk lk deciqti `l` ,hrn

.dfxkd ly zezay rax`úåúáù òáøà éðú÷ã éîð à÷éã,dk`ln ly mpi`y mini Ð

.zeyxcn izaae zeiqpk izaa oievn lkdeàëøåá.oebd epi`y xac Ðøáñ ïàîë åäéàå
xaq o`nk ,`id `kxea xn`c `ax Ð?ïéëìîð

äáxefgzy dilr oixifgne dhib z` oidyn Ð

oixpic dray dzaezkn oizget jk jezae ,da

.zayaúãøåî àéîã éëéäoitekc Ð,dze`

oidync.dzaezk oizgete dhibàðéòá äøîàã
'åë äéìici lr dtekl yiy Ð.dzaezk zzigt

éìò ñéàî äøîà ìáàezaezk `le `ed `l Ð

.`piraäì ïðéôééë àìozep `l` ,dzedydl Ð

.dzaezk `la d`veie ,hb dlãéáæ áøã äúìë
àãéøîéà.ilr qi`n dxn`e Ðàñéôú äåäàãç

àøéù.daezka el dqipkdy cg` lirn Ð

ïéîéé÷ äéúåàìá äãéñôädicba elit` Ð

dziipecpa el dqipkdyeilr me`nye

oiicre ,dzaezka.mze` ciqtz oiniiw ze`lad

éòá àéòáéî.e`l m` dize`la dciqtd m` Ð
íåùî
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àìàdk`lnn xn`c o`nl :xn`z m`e Ð `id yinyz za dcp yinyzn xn`c o`nl

zeleg zecp mzqc meyn ,`zeax iedc :xnel yie ?"dcp elit`e" ipzwc elit` i`n

.'ek qekd el zbfen dpi`c ,miyp x`y enk dk`ln za dpi`c ,inp i` .zvw

åðéàith ied xicnc meyn Ð dcpn xicn xnbc lirle Ð 'ek elqa zt el yiy in dnec

.excpl gzt `vni `ny ,cxenn elqa zt

.xicna `l la` oitiqen cxenac rcz

à÷éã`kilc Ð zezay rax` ipzwc inp

,mei lka zezay rax` oifixkny xninl

zaya zg` mrtc `ztqeza ipz `icdac

.oifixkn

åäðéàåedi`e :qixb i"yx Ð dexaq o`nk

.`kxea xn`c `ax :yexit .xaq o`nk

`l` ,epizeaxk dkld oi` `axlc xnel dvxe

oiklnpe .dzaezk zelk cr dl oizgetc oizipznk

xg` cin ciqtz `le ,oizgetc inp epiid Ð da

`ng xa inxc :yxtn mz epiaxe .zezay rax`

ipzw `lc ab lr s` .epizeax ixac lr siqedl `a

xa iax xn`w ,dfxkd xg` `l` dl oigleyc

mcew inp dl oigleyc mixne` eid inp ikdc `ng

dkld :`cqg ax xa ongp ax yxc ,dfxkd

ipzw `lc ,mdixack ynn :xnelk ,epizeaxk

.`ng xa inx` bilte .dfxkd mcew ly zegily

,`ng xa inxk dkld `l` ,`kxea i`d `ax xn`

.dexaq o`nk edpi` :opiqxbe .dl oigley minrtc

`le ,zelecb zekldae mipyi mixtqa aezk oke

,`cqg ax xa ongp axe wgvi xa ongp ax` i`w

lecb didy ,`pipg iaxa iqei iaxk ixaq edpi`c

.i`w `axe `ng xa inx` `l` ,zyy axn daxd

dklde .dfxkd mcew :yexit Ð da oiklnp dkld

la` .dfxkd mcew epiid ,inp Ð da oiklnp oi`

ixaca `icda `ipzck ,dcen Ð dfxkd xg`

,l`ppg epiax yexit jezn rnyn oke ,epzeax

`cqg ax xa ongp ax xn`c ab lr s`c wqtc

xn`c `axk dkld Ð epizeax ixack dkld

xa inx `dc .da oiklnp dkld zyy axc dinyn

ey minrt xn`c `ng,edine .dil riiqn dl oigl

`zy igxi xqixz dl opidync oizrnyc `pwqn

,i`w `kdc zcxen` Ð ipefn dl zile ,`hib`

.mz epiax yxtny enk ,ilr qi`n zxne`` `le

`lc ,xzl`l dy`l hb zzl einia epwzy ,`xixy ax azka dcedi epiax `vne .i`w `kdc zcxen` `l` ?yxbzdln dze` `dyp dnl Ð yxtpy enk ,oiyexiba mivtg mdipyy oeik `dc

.xzl`l `hib dl iziine ,`qitzc i`n dpin lwyinl epwz i`xeaq opaxc dcedi epiax inp azke .ciaf axc dizlkc oizrnyk

ìáàyegipc ,mz epiaxl d`xp oi`e .`ivedl eze` oitekc :miyxtn yie .daezk `la d`veie hb ozi `l` ,eizgz cenrl dl opitiik `l :qxhpewa yxit Ð dl opitiik `l ilr qi`n dxn`

dpzp dipir `ny yginl `ki` ,`wec daezk zelhep mzdc :zegcl yie .daezk zelhepe ze`vei miyp yly iab (a,v) mixcpc `xza wxta opzc `idd ik ,xg`a dpzp dipir `ny

`ly ,leqt mixkp cia dyern hb :opzc (a,gt oihib) "yxbnd" wxta oke .daezk ozep mzdc ,`ivedl oiteky oze` mr dl ipzw `l inp ikdle .`l Ð daezk `la d`veic `kd la` .xg`a

dlran dnvr riwtdl dleki `d ?mzpwza minkg elired dn ok m` Ð `ivedl eze` oitek ilr qi`n zxne`a m` zeywdl oi` .dlran dnvr zrwtne ,ixkp cia dnvr dlez dy` `dz

daezk dil epwzp idi` `wtp ik `niz ike :xn` (a,hn my) "oiwfpd" yixac :mz epiax dywd cere !dzaezk ciqtdl dnvr riwtz `le .daezk dl oi` ilr qi`na `dc ,ilr qi`n zprha

yic `kid `l` ilr qi`n xninl `ivn `lc zegcl yi ,edine !dpin daezk dil epwzp ok m` Ð `ivedl ilr qi`na oitek i` ?i`n`e .epevxl `l` `iven epi` yi`d :rny `z Ð dpin

wxta opixn`c dcil xrv dl `iedc `iig iaxc edziac zicedie .miyp aexa owzl jiiy `lc oeik ,yi`l daezk owzl evx `l Ð miyp oze` liayae .dl lawzn epi` lrady xacl milbx

:iqei iaxl oizipzna zeywdl oi` inp dfe .xity iz` ziyixtc dn itl :cere .ilr qi`n xnel dzvx `l Ð `xhef ik oiyecw da laiw dia`c m` il dxn` :dxn`c (a,ai) oiyecwc `nw

onf lkc ,daezkd zelk cr obern zeidle oizndl dvxi `ly dgeha `id ik ,ilr qi`n oevxa zpreh dpi` daezkd zelk mcewc !ilr qi`n oerhz ?dl dltpy dyexin dl zget i`n`

ciqtd xaky xg` la` .daezk dl ozie dpyxbie ,`pixg` dil opiadi `l dia `cib`cmixkip mixac ,dzaezk lk ezgity cr dprh `le dpizndc oeik `dc ,oerhz `l Ð daezkd lk d

m`c ,`ixy `zzi` :`ax xn` .wxre `vedl s`ep dihxt ,`ziac dixn `z` ,`zzpi`e `ed `ziaa wfxdin dedc s`ep `eddn (a,`v) mixcp idlyn :dyw cere .`nxrn `w inexri`c

oi` `d ?`xqzin zeed i`n` Ð ikd e`l i`c ,ixii` jl ip` d`nh zxne`ac d`xp dxe`kl ok m` .`xiq` ded Ð qkxin ded i`c rnyn .qkxin ded iqekxi` Ð `xeqi` carc `zi`

elit` .`geev `lc :cere .did dziaac ,ded oevxa `nzqn `dc ,dzaezk ciqtdl dvex ok m` Ð ixiin jl ip` d`nh zxne`ac oeike ,mit`pnd jxck e`xiy cr dlra lr zxq`p dy`

ip` d`nh zxne`a ixiin `l mlerlc :xnel yie !ilr qi`n dxn` `ira i`c ebna zpn`p `dz ?i`n`e ,qkxin `lc oeik ,xg`a dpzp dipirc xninl ol zi`c ,`ixy Ð qkxin `l ik ,ikd

yxtne .`vz Ð xacd xrekne li`ed :(a,ck) zenaic ipy wxta opixn`ck ,lreal `xiq` ded Ð qkxin ded i` la` ,zn e` lrad dyxib m` ,lreal epiid Ð xn`wc `ixy `zzi`e ,jl

yxtnc zezl`yd itl oky lke .`xeqi`c dkizg dytp diieyc oeik ,qkxin ded iqekxi`c mrhn dxizdl llk d`xp oi` Ð jl ip` d`nh zxne`ac d`xp oke .lkexn `vzc :mz epiax

dpi`c dxn` dry xg`le ,dwzy del`yyk dlgzay oebk ixii` mzdc :xnel yi cere .llk myn zeywdl oi`e ,xity iz`c ,lrad on s` `vz Ð xrekn xaca micr `ki`c `kidc

?dy`d ziitk `l` ,lrad ziitk xikfn epi` drenyd lkac :mz epiax dywn cere .dzewizy lr mrh zpzepe ,d`nh
d`xpe
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äëàìnî øîàc ïàîì àlà¯?àéä äëàìî úa äìBç ¤¨§©§¨©¦§¨¨¨©§¨¨¦
.úãøBî àéåäc éâéìt àì àîìò élek LéîLzî ,àlà¤¨¦©§¦¥¨§¨¨§¦¦§¨§¨¤¤

éâéìt ék¯àéåä àì äëàìnî :øáñ øî .äëàìnî ¦§¦¦¦§¨¨¨¨©¦§¨¨¨¨§¨
:àôeb .úãøBî àéåä éîð äëàìnî :øáñ øîe ,úãøBî¤¤¨¨©¦§¨¨©¦¨§¨¤¤¨
äòáL dúaeúkî dì ïéúçBt dìòa ìò úãøBnä©¤¤©©§¨£¦¨¦§¨¨¦§¨
.ïé÷éòtøè äòáL :øîBà äãeäé éaø ,úaLa íéøðéc¦¨¦§©¨©¦§¨¥¦§¨§©¨¦¦
úBúaL òaøà äéìò ïéæéøëî eäiL eðîðå eøæç eðéúBaø©¥¨§§¦§¤§©§¦¦¨¤¨©§©©¨
eléôàL úòãBé éåä :ïéc úéa dì ïéçìBLå ,Bæ øçà Bæ©©§§¦¨¥¦¡¦©©¤£¦

éúaeúkäàeNðe äñeøà éì úçà .zãñôä äðî äàî C §¨¥¥¨¨¤¦§©§§©©¦£¨§¨
øîà .íáé úøîBL eléôàå ,äìBç eléôà ,äcð eléôà£¦¦¨£¦¨©£¦¤¤¨¨£©

ì óñBé øa àéiç éaø déìLéîLz úa äcð :ìàeîL ¥©¦¦¨©¥¦§¥¦¨©©§¦
Blña út Bì LiL éî äîBc Bðéà :déì øîà ?àéä¦£©¥¥¤¦¤¥©§©
ïéà :àîç øa éîø øîà .Blña út Bì ïéàL éîì§¦¤¥©§©¨©¨¦©¨¨¥

òaøà :éðú÷c ,éîð à÷éc :àáø øîà .úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa àlà äéìò ïéæéøëî©§¦¦¨¤¨¤¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¨©¨¨©§¨©¦§¨¨¥©§©
Bæ øçà Bæ úBúaL¯úçà ;ïéc úéaî dì ïéçìBL íéîòt :àîç øa éîø øîà .dpéî òîL ©¨©©§©¦¨¨©¨¦©¨¨©£©¦§¦¨¦¥¦©©

øîà .eðéúBaøk äëìä :àcñç áø øa ïîçð áø Løc .äæøëä øçàì úçàå äæøëä íãB÷¤©§¨¨§©©§©©©§¨¨¨©©©§¨©©¦§¨£¨¨§©¥£©
,déìäéð dúéøîà àðà ?déúëøea éàî :÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .àëøea éàä :àáø̈¨©§¨£©¥©©§¨©¦§¨©§¨¥£¨¨§¦¨¦£¥

epîe ,déìäéð dúéøîà äaø àøáâc déîMîe¯ék ?øáñ ïàîk eäéàå .àðéðç éaøa éñBé éaø ¦§¥§©§¨©¨¨§¦¨¦£¥©©¦¥§©¦£¦¨§¦§©¨©¦
LL áø øîà äãeäé øa àðeä áø .da ïéëìîð äëìä :úLL áø øîà àáø ,øîzàc àä:ú ¨§¦§©¨¨¨©©¥¤£¨¨¦§¨¦¨©¨©§¨¨©©¥¤

àðøòöîe déì àðéòa" äøîàc :øîéîà øîà ?úãøBî àéîc éëéä .da ïéëìîð ïéà ,äëìä£¨¨¥¦§¨¦¨¥¦¨§¨¤¤¨©©¥©§¨§¨¨¥¨¥§¨©§¨
éìò ñéàî" äøîà ìáà ,"déì"¯,àãáeò äåä .dì ïðéôéék :øîà àøèeæ øî .dì ïðéôéék àì ¥£¨¨§¨§¦¨©¨¨§¦©¨¨§¨¨©¨§¦©¨£¨§¨

.äåä àiîLc àzòéiñ íúä ,àéä àìå .àøeqî àðéðç éaø dépéî ÷ôðe ,àøèeæ øî dtëàå§©§¨¨§¨§©¦¥©¦£¦¨¦¨§¨¦¨¨¦©§¨¦§©¨£¨
áéúéå ,éLà áøå àøèeæ øîe øîéîà áéúé ,àøéL ãç àñéôz äåä .àãøîéà ãéáæ áøc déúìk©§¥§©§¦¦§§¨£¨§¦¨©¦¨§¥©¥©¨§¨§©©¦¦¥

äãøî :éøîà÷å éáúé .eäééab àcîb áø¯:àcîb áø eäì øîà .ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä ©©§¨©©§¨§¦§¨¨§¦¨§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦£©§©©§¨
.èéLt àìå àáø éòa àéòaéî :àðäk áø øîàäå ?déì eúéôéðçî äaø àøáb ãéáæ áøc íeMî¦§©§¦©§¨©¨©£¦¦¥§¨¨©©¨£¨¦¨£¨¨¥¨¨§¨¨¥

äãøî :éøîà÷å éáúé ,éøîàc àkéà¯:àcîb áø eäì øîà ,ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä àì ¦¨§¨§¦¨§¦§¨¨§¦¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦£©§©©§¨
íåùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zeaezk(ipy meil)

øîàc ïàîì àlàzcxen xaecny,äëàìnîikeäëàìî úa äìBç ¤¨§©§¨©¦§¨¨¨©§¨¨
,àéä.zcxenk dpecl oi` ,dk`ln zeyrl die`x dpi`y oeik ixde ¦

iqei iaxe `ped ax zwelgn z` `xnbd zx`an ef `ziixa zngn
:zxg` jxca `pipg iaxa,àlàzcxen iablàîìò élek ,LéîLzî ¤¨¦©§¦¥¨§¨

úãøBî àéåäc éâéìt àì,'zcxen' jka ziyrp `idy micen lkd - Ÿ§¦¥§©§¨¤¤
`ziixad zwqer dfae ,dpyna mixen`d mipicd da mibdepe

,zcxenk dpic dleg elit`y zxne`déâéìt ék`id mzwelgne - ¦§¦¥
zcxena wxøî ,äëàìnî`ped ax -àéåä àì äëàìnî ,øáñ ¦§¨¨©¨©¦§¨¨Ÿ©§¨
øîe ,úãøBî`pipg iaxa iqei iax -.úãøBî àéåä énð äëàìnî ,øáñ ¤¤©¨©¦§¨¨©¦©§¨¤¤

* * *
lirl zxkfend `ziixad lk z` d`ian `xnbd(`"r):da dpce

íéøðéc äòáL dúaeúkî dì ïéúçBt ,dìòa ìò úãøBnä ,àôeb¨©¤¤©©§¨£¦¨¦§¨¨¦§¨¦¨¦
eðîðå eøæç eðéúBaø .ïé÷éòtøè äòáL øîBà äãeäé éaø .úaLa- §©¨©¦§¨¥¦§¨§©§¦¦©¥¨§§¦§

miizpiae hrn hrn dzaezkn mizget oi`y ,ewqte oipnl ecnr
epwz `l` ,dlra zgz zx`yp `idòaøà äéìò ïéæéøëî eäiL¤§©§¦¦¨¤¨©§©

LBæ øçà Bæ úBúaoke ,da xefgze yiiazzy ick ,dlraa dcxny ©¨©©
,dail lr exacie diaexw ernyiïéc úéa dì ïéçìBLå,dl mixne`e §§¦¨¥¦

éúaeúk eléôàL úòãBé éåäzãñôä äðî äàî C`l m`e ,dlek z` ¡¦©©¤£¦§¨¥¥¨¨¤¦§©§§
lk z` dciqtn ,zezay rax` mze` xg`l dcxnn da dxfg

.dzaezkéì úçà`id m` welig oi` -äñeøàdvex dpi`y ©©¦£¨
,`ypdleléôà ,äàeNðe`idäcðeeléôà`idúøîBL eléôàå ,äìBç §¨£¦¦¨£¦¨©£¦¤¤

íáémifixkne zcxenk dze` mipc mlerl ,maiizdl dvex dpi`y ¨¨
.dzaezk z` dl miciqtne dilr

:`xnbd zl`eyì óñBé øa àéiç éaø déì øîà,ìàeîLikeúa äcð ¨©¥©¦¦¨©¥¦§¥¦¨©
,àéä LéîLzzaygp `id recne yinyza `id dxeq` ixd ©§¦¦

:`xnbd zvxzn .zcxenldéì øîà,l`enyéî äîBc Bðéà ¨©¥¥¤¦
Lj` dprznBlña út Bì Lé,lek`l lekieL éîìe dprznBì ïéà ¤¥©§©§¦¤¥

,Blña útdvex dpi` ezy`y lrad mb jke ,xzei dyw eziprzy ©§©
.xzei xrhvn ,dnr ynyl cizr epi`y rceie ,cer el wwfidl

dy` lr mifixkn okid ,`ziixad ixac z` zyxtn `xnbd
:dlraa zcxendäéìò ïéæéøëî ïéà ,àîç øa éîø øîà`idy ¨©¨¦©¨¨¥©§¦¦¨¤¨

zcxen,úBLøãî ézááe úBiñðk ézáa àlàmiweeya `le ¤¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
.zeaegxaeénð à÷éc ,àáø øîà`ng xa inx ixack wiicl yi - ¨©¨¨©§¨©¦

,`ziixad ixacnéðz÷cdilr oifixkny `ziixaaBæ úBúaL òaøà §¨¨¥©§©©¨
,Bæ øçàmiweeya miievn miyp` oi`y mini md zezay ixde ©©

ok` :`xnbd dwiqn .zeyxcn izae zeiqpk izaa `l` zeaegxae
dpéî òîL.`ng xa inxk `ziixad ixacn cenll yi - §©¦¨

:dfxkdd oipra sqep oicúéaî dì ïéçìBL íéîòt ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨©£©¦§¦¨¦¥
ïécmrt ,dzaezk z` ciqtz da xefgz `l m`y dricedlúçà ¦©©

e ,äæøëä íãB÷mrt.äæøëä øçàì úçà ¤©§¨¨©©§©©©§¨¨
dray zay lk dl mizget m`d ,dkldd z` zxxan `xnbd
dciqtne zezay rax` dilr mifixkny e` ,epizpynk ,mixpic

:`ziixaay 'epizeax' ixack ,dzaezk lk z`áø øa ïîçð áø Løc̈©©©§¨©©
,eðéúBaøk äëìä ,àcñçdciqtne zezay rax` dilr mifixkny ¦§¨£¨¨§©¥

epizeax zpwz dhytzdy oeik ,epizpynk `le ,dzaezk lk z`
.mdilr delaweàëøea éàä ,àáø øîàoeik ,oebd epi` df wqt - ¨©¨¨©§¨

`l iaxy jkne ,`id dpwz `l` ,`xaqa ielzd xac df oi`y
.`id zyaeyn `ziixay gken ef dpwz dpyna `iadáø déì øîà̈©¥©

déúëøea éàî ,÷çöé øa ïîçðixd ,oebd df wqt oi` recn -àðà ©§¨©¦§¨©§¨¥£¨
déìäéð dúéøîà,`cqg ax xa ongp axl eizxn` ip` -déîMîe ¨§¦¥¦£¥¦§¥

déìäéð dúéøîà äaø àøáâc,ok el izxn` lecb mc` ly enyne - §©§¨©¨¨§¦¥¦£¥

epîe,lecb mc` eze` edine -.àðéðç éaøa éñBé éaø ©©¦¥§©¦£¦¨
:`xnbd zxxaneäéàåi`d' epizeaxk wqtd lr xn`y `ax - §¦

,'`kxea,øáñ ïàîkwqt `pipg iaxa iqei iaxy rnyy xg` ixde §©¨©
:`xnbd zyxtn .ea xefgl el did okøîà àáø ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨¨¨©

myada ïéëìîð ,äëìä ,úLL áømiqiitne dhib z` midyn - ©¥¤£¨¨¦§¨¦¨
dzaezkn oixpic dray dl oizget jk jezae ,da xefgzy dze`

.epizpynk epiide ,zay lkaøîà äãeäé øa àðeä áømyaáø ©¨©§¨¨©©
ïéà ,äëìä ,úLL,da ïéëìîð,`ziixaay epizeaxk mibdep `l` ¥¤£¨¨¥¦§¨¦¨

.dzaezk dciqtne zezay rax` dilr mifixkny

* * *
.'zcxen' ziyrp `id dfay ,dy`d zxne` dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanàéîc éëéädy`d ziyrp cvik -,úãøBîexn`py ¥¦¨§¨¤¤
:`xnbd zyxtn .`ziixaae dpyna ex`azdy mipicd daøîà̈©

déì àðøòöîe déì àðéòa äøîàc ,øîéîàip` dvex zxne`a - £¥©§¨§¨§¦¨¥§©©§¨¥
jkle ,icxna dzr exrvl ipevx `l` ,ipyxbiy dvex ipi`e ilraa

.dcxnn da xefgzy ,dzaezk zzgtd ici lr dze` mitekìáà£¨
m`äøîàilra' dy`d'éìò ñéàîea `l dvex ipi`e ,ilr qe`n - ¨§¨¨¦¨©

,ezaezka `ledì ïðéôéék àì,eizgz x`ydl dze` mitek oi` - Ÿ©§¦¨¨
`ed ixdy ,dzaezk zzgtd ici lr dzetkl xyt` i`y oeik
dyxbn `l` ,ef ditk ici lr da xefgz `l i`ceae dilr qe`n

:wlegd zrc z` `xnbd d`ian .daezk dl oi`e,øîà àøèeæ øî©§¨¨©
,'ilr qi`n' dxn` m` s`dì ïðéôéékici lr dze` mitek - ©§¦¨¨

.da xefgzy okziy oeik ,dzaezk zcqtd
:didy dyrnn `xhef xnl `xnbd zriiqnàcáeò äåädid - £¨§¨
,'ilr qi`n' dlra lr dxn`y dy`a dyrnàøèeæ øî dtëàå- §©§¨©§¨

dxfg ok` ok zngne ,dzaezk zzgtd ici lr `xhef xn d`tke
,dlra zgz dx`ype dadépéî ÷ôðådy` dze`n clepe -éaø §¨©¦¥©¦

,àøeqî àðéðçdzvxzd ok`y di`x ef ixde .lecb mc` didy £¦¨¦¨
ie`x ok m`e ,ezenk lecb mc` dl clep did `l ok ilely ,zn`a

y ,'ilr qi`n' zxne`y dy` lk zetkldgec .dvxzz `n
:di`xd z` `xnbdàéä àìå`l` ,di`x ef oi` -àzòéiñ ,íúä §Ÿ¦¨¨¦©§¨

äåä àiîLcmc` mdipian `viy minyd on reiq df did my - ¦§©¨£¨
zxne`d dy` mitek oi` `l` ,dyrn eze`n cenll oi`e ,lecb

.daezk `la cin z`veie ,'ilr qi`n'
:df oipra sqep dyrndéúlkezlk -àãøîéà ,ãéáæ áøcdcxn - ©¨¥§©§¦¦§§¨

,'ilr qi`n' dxn`e dlraaàøéL ãç àñéôz äåäqetz did - £¨§¦¨©¥¨
.dzipecpa dlral dqipkdy iynn ieyrd lirn dciaáéúéayi - ¨¦

eäééab àãîb áø áéúéå ,éMà áøå àøèeæ øîe ,øîéîàepce ,[mzi`-] £¥©©§¨§©©¦§¨¦©©§¨©©§
.ciaf ax ly ezlk ,dy` dze` ly dpipraéøîà÷å éáúéeid - ¨§¥§¨¨§¥

y dy` ,mixne`e miayeiäéúBàìa äãéñôä ,äãøîdïéîéi÷s` - ¨§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦
,miniiw oiicr md j` ,elae ,dzipecpa dqipkdy micbad z`

.dyxbn dlrayk ,dnr mze` zlhep dpi`e mze` dciqtnøîà̈©
àãîb áø eäìike ,iy` axe `xhef xne xnin`lãéáæ áøc íeMî §©©§¨¦§©§¦

äaø àøáb,`ed lecb mc` -déì eúéôéðçîel mitipgn mz` - ©§¨©¨©£¦¦¥
,dize`la z` s` ciqtz dcxny ezlky mixne`eådf oic ixd ©

c ,xexa epi`èéLt àìå àáø éòa àéòaéî ,àðäk áø øîàä`ax - ¨¨©©©£¨¦©§¨¨¥¨¨§Ÿ¨¦
`le ,e`l m` dize`la z` dciqtn `id m`d ,df oica wtzqd

.dciqtdy mirixkn mz` cvike ,ewitq z` hyt
:df dyrna ztqep oeyléøîàc àkéàdf dyrny mixne` yi - ¦¨§¨§¥

,jk did,éøîà÷å éáúéy dy`äãéñôä àì ,äãøîz`äéúBàìa ¨§¥§¨¨§¥¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨
d,àcîb áø eäì øîà .ïéîéi÷©¨¦¨©§©©§¨
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zeaezk(iyily meil)

,àeä äaø àøáb ãéáæ áøc íeMîlr xrxri `l ezepzepr zngne ¦§©§¦©§¨©¨
,mkpicdéåléò àðéãì déì eúéëôàoicd z` miwqete mikted mz` - ¨§¦¥§¦¨¦¨¥

e ,ezaegl,èéLt àìå àáø dì éòa àéòaéî ,àðäk áø øîàäoeike ¨¨©©©£¨¦©§¨¨¥¨¨¨§Ÿ¨¦
zcqtn dpi`y mirixkn mz` cvik ,ewitq z` hyt `l `axy

.dize`la z`
:`xnbd zxne` .df oecipa bedpl yi cvik zxxan `xnbd,àzLä©§¨

éëä àìå éëä àì øîzà àìcdkldd dwqtp `ly ,dzr - §Ÿ¦§©Ÿ¨¦§Ÿ¨¦
m` ,dciqtd `ly dwqtp `le ,dciqtdyäñôz,dize`la z` ¨§¨

dpéî ïðé÷tî àìm`e ,dcin mze` mi`iven oi` -àì ,äñôz àì Ÿ©§¦¨¦¨Ÿ¨§¨Ÿ
dì ïðéáäé.mze` dl mipzep oi` - ¨£¦¨¨

:'ilr qi`n' zxne`a sqep oicàhébà àzL éçøé øñéøz dì ïðéäLîe©§¦¨¨§¥©©§¥©¨©¦¨
ipy dze` midyne -`ny ,hb dl mipzepy cr miycg xyr m

,da xefgzðäáeCmze`ae -ìòaî éðBæî dì úéì ,àzL éçøé øñéøz §¨¨§¥©©§¥©¨¥¨§¥¦©©
.dlran zepefn dl oi` -

* * *
dpyna x`azd(.bq)dl mizget dlra lr zcxend dy`y

dzaezk dzgted ok`y gikedl lrad lkeiy icke ,dzaezkn
lr dcxn dy`dy my miyxtne ,'cxn zxb`' oic zia el miazek
zxb` oic zia miazek oke .dzaezkn zget lrad didie dlra
dzaezk lr siqedl aiig `edy ,da cxny dlra lr dy`l cxn

.dpyna x`eand xeriykzxb`' miazek in lr zx`an `xnbd
:'cxnìò ãøî úøbà ïéáúBk ,ìàeîL øîà ,àðñé÷ øa éáeè áø øîà̈©©¦©¦§¨¨©§¥§¦¦¤¤¤¤©

,äñeøà.zaxqn `ide `ypdl dpnf ribd m`úøbà ïéáúBk ïéàå £¨§¥§¦¦¤¤
íáé úøîBL ìò ãøî.maiizdl dvex dpi`y ¤¤©¤¤¨¨

:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna xen`d df oic ,`ziixaa epipy(.bq) ¥¦¥
,dzaezkn dl mizget dlra lr zcxend dy`yéì úçàoic-] ©©¦

a [`ed cg`äñeøà,`ypdl dvex dpi`y,äcð eléôà ,äàeNðe £¨§¨£¦¦¨
íáé úøîBL eléôàå ,äìBç eléôàs`y oeike .maiizdl dvex dpi`y £¦¨©£¦¤¤¨¨

ecn ,dzaezkn mizget mai zxneylmiazek oi`y l`eny xn` r
.zcxenk daiygn epi`y dfa x`eany ,cxn zxb` dilr

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìoic yiy zxne`d `ziixaa - Ÿ©§¨¨
xaecn ,mai zxneyl 'zcxen'àeä òázLeli`e ,maiizdl dpnn ¤¨©

e ,zcxenk dpic okle ,uelgl dvexe zaxqn `idïàkixac - ¨
ote`a epiid ,cxn zxb` dilr miazek oi`y xn`y l`eny

àéä äòázL.cxenk epic oi`y ,dnaiil dvex epi` `ede ,maiizdl ¤¨§¨¦
enk `ed df welige,ìàeîL øîà ,éîéáà øa àôéìçz áø øîàc§¨©©©£¦¨©£¦¦¨©§¥

àeä òáz,dvex dpi` `ide eznai z`Bì ïé÷÷æðzxb` dilr aezkl ¨©¦§¨¦
m` j` ,cxnàéä äòáz,dnaiil dvex epi`e cxen `ede maid z` ¨§¨¦

.dì ïé÷÷æð ïéà¥¦§¨¦¨
:df uexiz lr `xnbd dywnìàeîLc àäì àzîé÷Bà éàîa- §©¦§¨§¨¦§¥

zxb` miazek oi`y ,l`eny ly `xnind z` zcnrd ote` dfi`a
,dnai lr cxn,àéä äòázLazligz z` mb jk yxtl yi ok m`e §¤¨§¨¦

ote`a edfy ,dqex` lr cxn zxb` miazeky ,l`eny ixac
epeyl dyw ok m`e ,dvex epi` `ede dp`yiy eze` `id drazy

,l`eny lyéàäxnel ,dpekpd oeyld ef ike -ãøî úøbà ïéáúBk' ©§¦¦¤¤¤¤
,'äñeøà ìòzxb` oiazek' ixd ,zcxen `idy miazeky rnyny ©£¨

cxndéì éòaéî 'äñeøàìepiide ,xnel jixv l`eny did - ©£¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .da cxend dlra lr cxn zxb` dl miazeky

éðz ,àéL÷ àì àä` -zxb` oiazek' l`eny ixaca zepyl yi ok ¨Ÿ©§¨¨¥
cxn.'äñeøàì©£¨

,zraez `idy ote`a xaecn m` :`xnbd dywnàðL éàîdna - ©§¨
ly dpic dpeyàìc ,íáé úøîBLmaid z` reazl dleki dpi`y - ¤¤¨¨§Ÿ

meyn edf ixd ,cxen oic el oi` axqn `ed m` s`e ,dnaiiy
dì ïðéøîàc,dl mixne` ep`y -'zã÷tî àì ,ìéæ'xnelk ,ikl - §©§¦¨¨¦Ÿ¦©§©§

,ok m` ,diaxe dixt lr deevn jpi`y itl ,daeh dprh jl oi`
dì àîéð énð äñeøà,ok xn`p dqex`l mb -,zã÷tî àì ìéærecne £¨©¦¥¨¨¦Ÿ¦©§©§

.cxn zxb` qex`d lr miazeky l`eny xn`

:aeyiid z` dgece ,`iyewd z` ayiil dqpn `xnbdàlàm` - ¤¨
dqex`l cxn zxb` miazeky l`eny ixac z` yxtl dvxz

edfy xnelead dqex`äðòè úîçî äàarecn dprh dl yiy - §¨¨¥£©©£¨
,`ypdl `id dvexäøeá÷ì äøîe àãéì àøèeç àðéòa ,äøîàc- §¨§¨§¦¨§¨§¨¨¨¨¦§¨

,ixaw z` xetgl mecxwe ,eilr orydl lwn il didiy ipevx
meiae ,eilr ory`e icia wifgi izepwfay oa zcll ipevx ,xnelk

izenok m` ,cxenk qex`d aygpe dzprhl miwwfp okle ,ipxawi
énð àëäa ,o`k s` -íáé úøîBLxaic l`enyy yxtl jixv ¨¨©¦¤¤¨¨

,äðòè úîçî äàáaoi` ok zngne .dl mirney oi` recne §¨¨¥£©©£¨
`ede dp`yiy zraez `idy ote`a l`eny ixac z` cinrdl

.cxen
x`ean day ,`ziixadn `iyewd z` xg` ote`a zayiin `xnbd

:zcxenk zaygp mai zxney s`yéãéàå éãéà ,àlà`ziixad mb - ¤¨¦¦§¦¦
da oi`y xn`y l`eny mbe ,mai zxneya dcixn yiy zxne`d

ote`a miwqer mdipy ,dcixnàeä òázL,dze`,àéL÷ àìåoeik ¤¨©§Ÿ©§¨
yõBìçì ,ïàkxaecn ,zcxen oic dl yiy zxne`d `ziixaa - ¨©£

,dze` maiiy dvexe dvilgl zaxqn `ide ,uelgl dvex `edyk
.zcxenk zaygp `id dfayíaééì ,ïàëådpi`y xn`y l`eny - §¨§©¥

,jka dvex dpi` `ide ,dnaiil dvex `edy ote`a wqer ,zcxen
.zcxen zaygp dpi` dfae ,uelgl dvex `l`,úãt éaø øîàc§¨©©¦§¨

,ïðçBé éaø øîàm`òázmaid,õBìçì,maiizdl dvex `ideïé÷÷æð ¨©©¦¨¨¨©©£¦§¨¦
Bìm` j` ,cxn zxb` dilr aezkl,íaééì òáz,uelgl dvex `ide ¨©§©¥

.Bì ïé÷÷æð ïéà¥¦§¨¦
:dvexiz lr `xnbd dywnàðL éàîrazy ote`d [dpey dna-] ©§¨

íaééì,uelgl dvex `ideàìcedf ixd ,zcxenk zaygp dpi`y - §©¥§Ÿ
meyndéì ïðéøîàclraléúéøçà àúzéà áéñðe ìéæ`yze jl - §©§¦¨¥¦§¦¦§¨©£¦¦

.zcxen zaygp dpi` maiizdl zaxqn `idy dnae ,zxg` dy`
raza ,ok m`eõBìçìzp`nn `idedéì àîéð énð,el xn`p ok mb - ©£©¦¥¨¥

,éúéøçà àúzéà áéñðe ìéæ`id oi` ,zxg` `yil lekiy oeike ¦§¦¦§¨©£¦¦
.zcxen

:z`f dgece ,uxzl dqpn `xnbdàlàzcxen `idy xnel yi ¤¨
meynøîàcel uelgl dvex dpi`yk maidéa àãéâàc ïåék- §¨©¥¨©£¦¨¦

,meaii zwifa ia dxeyw `idyéúéøçà éì eáäé à÷ àìmipzep oi` - Ÿ¨¨£¦©£¦¦
,dyw ok m`e ,zcxenk zaygp `id okle ,zxg` dy` `yil il

énð àëäoecp uelgl dvex `ide maiil raez `edy ote`a mb - ¨¨©¦
c orhi maidy itl ,zcxenk dze`éì eáäé à÷ àì éa àãéâàc ïåék¥¨©£¦¨¦Ÿ¨¨£¦

,éúéøçàdgcpy oeike .zcxenk dze` mipc eppi` df ote`a recne ©£¦¦
mai zxneyl oi`y xne`d l`eny lr `iyewd zxfeg ,df welig

.zcxen oic dl yiy `ziixaa x`eandn ,zcxen oic
:xg` uexiz zvxzne da zxfeg `xnbdéãéàå éãéà ,àlàmb - ¤¨¦¦§¦¦

ote`a miwqer l`eny mbe `ziixadòázL`ed,íaééì`ide ¤¨©§©¥
,uelgl dvexe meaia zp`nnïàk ,àéL÷ àìåzxne`d `ziixad - §Ÿ©§¨¨

epiid ,zcxen oic mai zxneyl yiy,'äðBLàø äðLî'kexn`y §¦§¨¦¨
meaia zp`nn `id m` okle ,dvilg zevnl zncew meai zevny

e ,zcxenk dpicïàkepiid ,zcxen oic dl oi`y xne`d l`eny - ¨
,'äðBøçà äðLî'kdpi` okle ,meail zncew dvilgy zxne`d §¦§¨©£¨

d`ian .zcxen zaygp dpi`e ,el maiizdl mikqdl zaiig
,el` mipicl xewnd z` `xnbdïðúc(.bi zexeka),úîãB÷ íeaé úåöî ¦§©¦§©¦¤¤

,äöéìç úåöîìedf mpn`eéäL ,äðBLàøaminaiindïéðåekúî §¦§©£¦¨¨¦¨¤¨¦§©§¦
ì,äåöî íeLla`ì ïéðåekúî ïéàL åéLëòäåöî íeLiep myl `l` §¦§¨©§¨¤¥¦§©§¦§¦§¨

meiwl dxezd dzxizdy `l` ,dxeq` g` zy` ixde ,dnecke
zy` xeqi`a rbet devn myl `ly dilr `ayke ,meai zevn

okle ,g`eøîày.íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî ¨§¦§©£¦¨¤¤§¦§©¦

* * *
:dpyna epipyúçBt àeä éúî ãò'dzaezk cbpk cr'eëåoke ©¨©¥§

iax ,zaya oixpic dyly dzaezk lr oitiqen ezy` lr cxend
:`xnbd zxxan .'oiwirtxh dyly xne` dcediéàîedn - ©
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המשך בעמוד מח

miwxt dyelya` cenr cq sc ± iriax wxtzeaezk
àåä äáø àøáâ ãéáæ áøã íåùî`le Ðxrxrizngn ,epixac lr.ezepzepråúéëôîàðéã

.ezaegl Ðäì ïðéäùîå.da xefgz ile` Ðàúù éçøé øñéøú.`l eze Ðàåä òáúùÐ

.zcxen `ideàéä äòáúcxen `ede Ð.äì ïé÷÷æð ïéàsiqedl cxn zxb` dl aezkl Ð

.diaxe dixt` `cwtn `lc meyn :lif`e `yexit wiqn onwle .dzaezk lréòáî äñåøàì
äéì.lrad lr zxb` oiazeke Ðúã÷ôî àìã

.(a,dq) zenaia opixn`ck ,diaxe dixta Ð

àãéì àøèåçwifgiy oa il `diy ip` dvex Ð

izepwfa iciaory`eizen meiae ,eilr.ipxawi

õåìçì òáúmaiizdl `l` dvex dpi` `ide Ð

Ð.dilr cxn zxb` aezkl el oiwwfpïé÷÷æð ïéà
åìdpynke .devn myl oiekzn oi`y itl Ð

.izixg` aiqp lif :dil opixn`e .dpexg`

àøéúñà.dpicn rlq Ðàæåæã àâìô,ixev fef Ð

dyly wirtxh `vnp ,sqk drn yy `edy

.zerníåéì éöçå äòîzyyl Ð,dyrnd ini

.onwl xn`ck ,dl opiadi `l zayneàðù éàî
úáùã äéì ïðéáäéã åäéàzcxen `idyk Ð

dray `dc ,eilr,miwirtxh.meil wirtxh

úáù øëùëdxfb ,[zaya xkzyny enk] Ð

.zexikye xknne gwn meyn
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`pxrvne ,daezk `la yxbzdl dvex dpi`e ,dil `pira :eyexit ikdc mz epiaxl d`xpe

`le `ed `l dil `pira `le ,ilr qi`n dxn` la` .daezk dl ozie dpyxbiy cr dil

dlign iedc meyn ,dlign lirez `ly xn`py ici lr da xefgzy dl opitiik `l Ð ezaezk

ozil dvex epi`y ,dlra dpyxbi `l Ð jk jezne ,ikd dxn` `w dxrv ab`c ,zerha

dlri jk jezne ,`id dxenb dlign `l` .daezk

,dl opitiik :xn` `xhef xn .dyxbl ezrca

ici lrc Ð ditk epiide .zerha dlignk `iedc

`l dlra ik ,dpevxa `ly dlra zgz x`yz jk

welig oi`e .dzaezk ozil aiigy oeik ,dpyxbi

,dil `pxrvne dil `pirac zcxen oia `xhef xnl

yxit inp l`ppg epiaxe .ilr qi`n zxne` oia

mbe .hb ozil lrad oitek oi`cyxit `l qxhpewa

.hb ozil lrad etekiyíåùî`xab ciaf axc

:xn`z m`e Ð dielir `picl ezikt` `ed dax

,di`xd eilr exiagn `ivendÐ hiyt `lc oeik

dedc :xnel yie !dpin opiwtn `l Ð dqtzc oeike

`nw `pyilae .dqitz zed `lc `aeh i`xiy inp

,dil ezitpg` dax `xab ciaf axc meyn xn`w

ixn`c `ki`ae .dqitz zedc `xiy jd meyn

,dqitz zed `lc i`xiy jpd meyn Ð xn`w

.qetz did lrad `l`

òáú`ide :qxhpewa yxit Ð el oiwwfp uelgl

maiil raz oke .maizdl `l` dvex dpi`

:dnize .uelgl `l` dvex dpi` `ide :yexit Ð

`l dia `cib`c oeik ,inp maiil jixt `w i`nc

:xnel yie !dl uelgie ,`zixg` `zzi` dil iadi

.daezk ozil jxhvi `ly ,uelgl dvex epi`y

`l dvex dpi` `ide uelgl raz :xnel yi cere

xn`c `d oke .maiil raz oke ,maiil `le uelgl

`le uelgl `l dvex epi` `ede `id drazy o`k

mai zxney jixt i`n ok m` zeywdl oi`e .maiil

zngn d`aa `ixi` i`n ,dprh zngn d`aa inp

opzcn ,dil iywiz inp d`a dpi` elit` ?dprh

,lecb lv` oixfeg :(`,hl zenai) "ulegd"a

.xeht e` qepk e` ,devnd jilr :el mixne`e

,diitkinl lecb lv` oixfegc :`xnba xn`we

dpi` elit` ,dil opitiik inp `id draza `nl`

,dil opitiikc xninl `ki`c !dprh zngn d`a

siqedl ,cxn zxbi` eilr aezkl oiwwfp oi` la`

`ki` dteb `idc meyn ,inp i` .dzaezk lr

jxtinl hwp jkl .dprh zngn d`aa iyextl

.`nrh i`dnéàîm`e Ð `lc maiil `py

dze` sekl lkep `l maiil `de ,`zixg` `zzi` dil iadi `l dia `cib`c oeik inp maiil jixt i`n ok m` Ð `zlinc `hyt rnynck ,dpexg` dpyn itl opgei iaxc dizlin i` :xn`z

dpyn itl opgei iaxc dizlin jzrc `wlq `xwirnc :xnel yie !`ed raez epi`y xacl dtekl jiiy i`ne ,maiil `l` uelgl dvex epi` `ed `lde Ð uelgl i`e !dpexg` dpyn itl

oiwwfp oi`e uelgl oiwwfp dpexg` dpyn itl inp opgei iaxc dizlin Ð dpexg` dpynk o`k dpey`x dpynk o`k ipync seqale .dtekl lkep inp maiil elit`c jixt ikd meyne ,dpey`x

ded izk`c oicd `ede .maiilraezy ipzw dqex`c `inecc ,maiil razyk ediieexz `nwe`l dil `gipc `l` ,dpexg` dpyn itl ici`e ici`e ,opgei iaxk maiil o`k uelgl o`k iiepyl ivn

!el oiwwfp oi` Ð uelgl ,el oiwwfp Ð maiil :`xazqn `kti` dpey`x dpyn itl daxc` dpey`x dpyn itl iz`c xninl oizrc` wqiz ji`c :dyw zvwe Ð .mz epiax .zcxen `ide qepkl

dze` oixqen oi`y jzrc `wlq Ð maiil la` .(a,hl zenai) "ulegd"a opixn`ck "yi`d uetgi `l m`" `pngx ilz dicicac meyn ,uelgl el oiwwfp dpey`x dpyn itl elit`c :xnel yie

.el oiwwfp oi` Ð `weec maiil raz ,el oiwwfp Ð uelgl s` raz :xnel yi ,inp i` .dgxk lr maiil

éðéãåelit`c :qxhpewa yxite .oitek oi`c dlr ax xn`e ,`kd iziinc dpexg`e dpey`x dpyn (`,bi) zexekac oizipzn mzd iziinc `d iab (my) "ulegd"a qxhpewa yxit meaie dvilg

ab lr s` ,maiin Ð ira i` `l` ,dexra rbte ipeekn devnl e`l ediiexz `nipc ,ineail ediiexzl `gipc `kid uelgl eze` oitek oi` Ð zncew dvilg zevnc dpexg` dpynl

.uelgl dil opitiik Ð iierh`l opivn `l ,dil opirhn Ð iierh`l opivn i` ,mixkip mixac dxn`e ,dil `pira `l dxn` idi`e ,ineail irae iav edi`c `kid ,edine .zncew dvilg zevnc

"xicnd"a opzc ,dixacl ozzy `lzn` lk `l` ,`weec oigy dken `niz `le .'ek eiptl dze` oinqeg oi`y oigy dken iptl dltpy dnail oipn :(`,c) zenaic `nw wxta zyy ax xn`c

lr cxn zxb` oiazek ,`zklde :opiwqt cere .lawl dleki ipi` jle lawl dleki iziid jig`l :xn`zy `id dleki :minkg exn`e ,iqxea g` ele zny iqxeaa oeciva dyrn :(`,fr zeaezk)

:wgvi epiax xne`e .epeyl o`k cr ,ediiexzl edl `gipc `kid Ð `kdc oitek oi` ipd lke .dzaezk dlwye uelgl dil opitiik inrh ipd lkn .mai zxney lr cxn zxb` oiazek oi`e dqex`

,`id di`x e`l Ð mai zxney lr cxn zxb` oiazek oi`n inp `iady dne .`ivedl eze` oitekc jpdn eedc iqxeae oigy dken `wecc .di`x dpi` Ð iqxeane oigy dkenn `iady dnc

,daxc`e .oitekc xninl ol ded `lzn` `la elit` eixacl ,ok m`e .zncew dvilg zevnc meyn ,`lzn` `la elit` oiazek oi` mzdc`ed diitk xa i`c .oitek oi`c myn gikedl yi

,cxn zxb` aezkl el oiwwfp oi` rnyn ,el oiwwfp oi` Ð maiil raz :oizrnya inp opixn`e !uelgl eze` oitekc ,xninl dil ded dpin `ticr ?cxn zxb` oiazek oi`c xninl dil dnl Ð

oi`c ,dpey`x dpyn` i`w oitek oi` ax xn`c yxtnc ,mz epiax yexitl s`e .oitek oi` oipr lka i`cec ,oipr lka ixii` axc :wgvi epiaxl d`xp ikdle !dil opitiike dl oiwwfp daxc`

.zeyi` meyl `le iep meyl `l oipeekzn oi` i`ce oze`c ,uelgl oi`ay oze` oebk ,devnl oipeekzny epl reciy `kid dfd onfa dpin `wtpe ,zncew meai zevny it lr s` maiil oitek

dil opitiik `l Ð maiil raz m` ,eyexitl mbe .(a,hl) zenaia epyxity enk ,le`y `a`k ol `niiwc ,meaid on oze` oiwigxne ,ilina oitek Ð devnl oipeekzny ol xexa `lc `kid la`

.oitekc d`xp Ð uelgl `le maiil `l dvex epi` m` la` ,dvtg dpi` m` dil opirhn `l` ,uelgl
ifgin
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zeaezk(iyily meil)

,àeä äaø àøáb ãéáæ áøc íeMîlr xrxri `l ezepzepr zngne ¦§©§¦©§¨©¨
,mkpicdéåléò àðéãì déì eúéëôàoicd z` miwqete mikted mz` - ¨§¦¥§¦¨¦¨¥

e ,ezaegl,èéLt àìå àáø dì éòa àéòaéî ,àðäk áø øîàäoeike ¨¨©©©£¨¦©§¨¨¥¨¨¨§Ÿ¨¦
zcqtn dpi`y mirixkn mz` cvik ,ewitq z` hyt `l `axy

.dize`la z`
:`xnbd zxne` .df oecipa bedpl yi cvik zxxan `xnbd,àzLä©§¨

éëä àìå éëä àì øîzà àìcdkldd dwqtp `ly ,dzr - §Ÿ¦§©Ÿ¨¦§Ÿ¨¦
m` ,dciqtd `ly dwqtp `le ,dciqtdyäñôz,dize`la z` ¨§¨

dpéî ïðé÷tî àìm`e ,dcin mze` mi`iven oi` -àì ,äñôz àì Ÿ©§¦¨¦¨Ÿ¨§¨Ÿ
dì ïðéáäé.mze` dl mipzep oi` - ¨£¦¨¨

:'ilr qi`n' zxne`a sqep oicàhébà àzL éçøé øñéøz dì ïðéäLîe©§¦¨¨§¥©©§¥©¨©¦¨
ipy dze` midyne -`ny ,hb dl mipzepy cr miycg xyr m

,da xefgzðäáeCmze`ae -ìòaî éðBæî dì úéì ,àzL éçøé øñéøz §¨¨§¥©©§¥©¨¥¨§¥¦©©
.dlran zepefn dl oi` -

* * *
dpyna x`azd(.bq)dl mizget dlra lr zcxend dy`y

dzaezk dzgted ok`y gikedl lrad lkeiy icke ,dzaezkn
lr dcxn dy`dy my miyxtne ,'cxn zxb`' oic zia el miazek
zxb` oic zia miazek oke .dzaezkn zget lrad didie dlra
dzaezk lr siqedl aiig `edy ,da cxny dlra lr dy`l cxn

.dpyna x`eand xeriykzxb`' miazek in lr zx`an `xnbd
:'cxnìò ãøî úøbà ïéáúBk ,ìàeîL øîà ,àðñé÷ øa éáeè áø øîà̈©©¦©¦§¨¨©§¥§¦¦¤¤¤¤©

,äñeøà.zaxqn `ide `ypdl dpnf ribd m`úøbà ïéáúBk ïéàå £¨§¥§¦¦¤¤
íáé úøîBL ìò ãøî.maiizdl dvex dpi`y ¤¤©¤¤¨¨

:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna xen`d df oic ,`ziixaa epipy(.bq) ¥¦¥
,dzaezkn dl mizget dlra lr zcxend dy`yéì úçàoic-] ©©¦

a [`ed cg`äñeøà,`ypdl dvex dpi`y,äcð eléôà ,äàeNðe £¨§¨£¦¦¨
íáé úøîBL eléôàå ,äìBç eléôàs`y oeike .maiizdl dvex dpi`y £¦¨©£¦¤¤¨¨

ecn ,dzaezkn mizget mai zxneylmiazek oi`y l`eny xn` r
.zcxenk daiygn epi`y dfa x`eany ,cxn zxb` dilr

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìoic yiy zxne`d `ziixaa - Ÿ©§¨¨
xaecn ,mai zxneyl 'zcxen'àeä òázLeli`e ,maiizdl dpnn ¤¨©

e ,zcxenk dpic okle ,uelgl dvexe zaxqn `idïàkixac - ¨
ote`a epiid ,cxn zxb` dilr miazek oi`y xn`y l`eny

àéä äòázL.cxenk epic oi`y ,dnaiil dvex epi` `ede ,maiizdl ¤¨§¨¦
enk `ed df welige,ìàeîL øîà ,éîéáà øa àôéìçz áø øîàc§¨©©©£¦¨©£¦¦¨©§¥

àeä òáz,dvex dpi` `ide eznai z`Bì ïé÷÷æðzxb` dilr aezkl ¨©¦§¨¦
m` j` ,cxnàéä äòáz,dnaiil dvex epi`e cxen `ede maid z` ¨§¨¦

.dì ïé÷÷æð ïéà¥¦§¨¦¨
:df uexiz lr `xnbd dywnìàeîLc àäì àzîé÷Bà éàîa- §©¦§¨§¨¦§¥

zxb` miazek oi`y ,l`eny ly `xnind z` zcnrd ote` dfi`a
,dnai lr cxn,àéä äòázLazligz z` mb jk yxtl yi ok m`e §¤¨§¨¦

ote`a edfy ,dqex` lr cxn zxb` miazeky ,l`eny ixac
epeyl dyw ok m`e ,dvex epi` `ede dp`yiy eze` `id drazy

,l`eny lyéàäxnel ,dpekpd oeyld ef ike -ãøî úøbà ïéáúBk' ©§¦¦¤¤¤¤
,'äñeøà ìòzxb` oiazek' ixd ,zcxen `idy miazeky rnyny ©£¨

cxndéì éòaéî 'äñeøàìepiide ,xnel jixv l`eny did - ©£¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .da cxend dlra lr cxn zxb` dl miazeky

éðz ,àéL÷ àì àä` -zxb` oiazek' l`eny ixaca zepyl yi ok ¨Ÿ©§¨¨¥
cxn.'äñeøàì©£¨

,zraez `idy ote`a xaecn m` :`xnbd dywnàðL éàîdna - ©§¨
ly dpic dpeyàìc ,íáé úøîBLmaid z` reazl dleki dpi`y - ¤¤¨¨§Ÿ

meyn edf ixd ,cxen oic el oi` axqn `ed m` s`e ,dnaiiy
dì ïðéøîàc,dl mixne` ep`y -'zã÷tî àì ,ìéæ'xnelk ,ikl - §©§¦¨¨¦Ÿ¦©§©§

,ok m` ,diaxe dixt lr deevn jpi`y itl ,daeh dprh jl oi`
dì àîéð énð äñeøà,ok xn`p dqex`l mb -,zã÷tî àì ìéærecne £¨©¦¥¨¨¦Ÿ¦©§©§

.cxn zxb` qex`d lr miazeky l`eny xn`

:aeyiid z` dgece ,`iyewd z` ayiil dqpn `xnbdàlàm` - ¤¨
dqex`l cxn zxb` miazeky l`eny ixac z` yxtl dvxz

edfy xnelead dqex`äðòè úîçî äàarecn dprh dl yiy - §¨¨¥£©©£¨
,`ypdl `id dvexäøeá÷ì äøîe àãéì àøèeç àðéòa ,äøîàc- §¨§¨§¦¨§¨§¨¨¨¨¦§¨

,ixaw z` xetgl mecxwe ,eilr orydl lwn il didiy ipevx
meiae ,eilr ory`e icia wifgi izepwfay oa zcll ipevx ,xnelk

izenok m` ,cxenk qex`d aygpe dzprhl miwwfp okle ,ipxawi
énð àëäa ,o`k s` -íáé úøîBLxaic l`enyy yxtl jixv ¨¨©¦¤¤¨¨

,äðòè úîçî äàáaoi` ok zngne .dl mirney oi` recne §¨¨¥£©©£¨
`ede dp`yiy zraez `idy ote`a l`eny ixac z` cinrdl

.cxen
x`ean day ,`ziixadn `iyewd z` xg` ote`a zayiin `xnbd

:zcxenk zaygp mai zxney s`yéãéàå éãéà ,àlà`ziixad mb - ¤¨¦¦§¦¦
da oi`y xn`y l`eny mbe ,mai zxneya dcixn yiy zxne`d

ote`a miwqer mdipy ,dcixnàeä òázL,dze`,àéL÷ àìåoeik ¤¨©§Ÿ©§¨
yõBìçì ,ïàkxaecn ,zcxen oic dl yiy zxne`d `ziixaa - ¨©£

,dze` maiiy dvexe dvilgl zaxqn `ide ,uelgl dvex `edyk
.zcxenk zaygp `id dfayíaééì ,ïàëådpi`y xn`y l`eny - §¨§©¥

,jka dvex dpi` `ide ,dnaiil dvex `edy ote`a wqer ,zcxen
.zcxen zaygp dpi` dfae ,uelgl dvex `l`,úãt éaø øîàc§¨©©¦§¨

,ïðçBé éaø øîàm`òázmaid,õBìçì,maiizdl dvex `ideïé÷÷æð ¨©©¦¨¨¨©©£¦§¨¦
Bìm` j` ,cxn zxb` dilr aezkl,íaééì òáz,uelgl dvex `ide ¨©§©¥

.Bì ïé÷÷æð ïéà¥¦§¨¦
:dvexiz lr `xnbd dywnàðL éàîrazy ote`d [dpey dna-] ©§¨

íaééì,uelgl dvex `ideàìcedf ixd ,zcxenk zaygp dpi`y - §©¥§Ÿ
meyndéì ïðéøîàclraléúéøçà àúzéà áéñðe ìéæ`yze jl - §©§¦¨¥¦§¦¦§¨©£¦¦

.zcxen zaygp dpi` maiizdl zaxqn `idy dnae ,zxg` dy`
raza ,ok m`eõBìçìzp`nn `idedéì àîéð énð,el xn`p ok mb - ©£©¦¥¨¥

,éúéøçà àúzéà áéñðe ìéæ`id oi` ,zxg` `yil lekiy oeike ¦§¦¦§¨©£¦¦
.zcxen

:z`f dgece ,uxzl dqpn `xnbdàlàzcxen `idy xnel yi ¤¨
meynøîàcel uelgl dvex dpi`yk maidéa àãéâàc ïåék- §¨©¥¨©£¦¨¦

,meaii zwifa ia dxeyw `idyéúéøçà éì eáäé à÷ àìmipzep oi` - Ÿ¨¨£¦©£¦¦
,dyw ok m`e ,zcxenk zaygp `id okle ,zxg` dy` `yil il

énð àëäoecp uelgl dvex `ide maiil raez `edy ote`a mb - ¨¨©¦
c orhi maidy itl ,zcxenk dze`éì eáäé à÷ àì éa àãéâàc ïåék¥¨©£¦¨¦Ÿ¨¨£¦

,éúéøçàdgcpy oeike .zcxenk dze` mipc eppi` df ote`a recne ©£¦¦
mai zxneyl oi`y xne`d l`eny lr `iyewd zxfeg ,df welig

.zcxen oic dl yiy `ziixaa x`eandn ,zcxen oic
:xg` uexiz zvxzne da zxfeg `xnbdéãéàå éãéà ,àlàmb - ¤¨¦¦§¦¦

ote`a miwqer l`eny mbe `ziixadòázL`ed,íaééì`ide ¤¨©§©¥
,uelgl dvexe meaia zp`nnïàk ,àéL÷ àìåzxne`d `ziixad - §Ÿ©§¨¨

epiid ,zcxen oic mai zxneyl yiy,'äðBLàø äðLî'kexn`y §¦§¨¦¨
meaia zp`nn `id m` okle ,dvilg zevnl zncew meai zevny

e ,zcxenk dpicïàkepiid ,zcxen oic dl oi`y xne`d l`eny - ¨
,'äðBøçà äðLî'kdpi` okle ,meail zncew dvilgy zxne`d §¦§¨©£¨

d`ian .zcxen zaygp dpi`e ,el maiizdl mikqdl zaiig
,el` mipicl xewnd z` `xnbdïðúc(.bi zexeka),úîãB÷ íeaé úåöî ¦§©¦§©¦¤¤

,äöéìç úåöîìedf mpn`eéäL ,äðBLàøaminaiindïéðåekúî §¦§©£¦¨¨¦¨¤¨¦§©§¦
ì,äåöî íeLla`ì ïéðåekúî ïéàL åéLëòäåöî íeLiep myl `l` §¦§¨©§¨¤¥¦§©§¦§¦§¨

meiwl dxezd dzxizdy `l` ,dxeq` g` zy` ixde ,dnecke
zy` xeqi`a rbet devn myl `ly dilr `ayke ,meai zevn

okle ,g`eøîày.íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî ¨§¦§©£¦¨¤¤§¦§©¦

* * *
:dpyna epipyúçBt àeä éúî ãò'dzaezk cbpk cr'eëåoke ©¨©¥§

iax ,zaya oixpic dyly dzaezk lr oitiqen ezy` lr cxend
:`xnbd zxxan .'oiwirtxh dyly xne` dcediéàîedn - ©
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miwxt dyelya` cenr cq sc ± iriax wxtzeaezk
àåä äáø àøáâ ãéáæ áøã íåùî`le Ðxrxrizngn ,epixac lr.ezepzepråúéëôîàðéã

.ezaegl Ðäì ïðéäùîå.da xefgz ile` Ðàúù éçøé øñéøú.`l eze Ðàåä òáúùÐ

.zcxen `ideàéä äòáúcxen `ede Ð.äì ïé÷÷æð ïéàsiqedl cxn zxb` dl aezkl Ð

.diaxe dixt` `cwtn `lc meyn :lif`e `yexit wiqn onwle .dzaezk lréòáî äñåøàì
äéì.lrad lr zxb` oiazeke Ðúã÷ôî àìã

.(a,dq) zenaia opixn`ck ,diaxe dixta Ð

àãéì àøèåçwifgiy oa il `diy ip` dvex Ð

izepwfa iciaory`eizen meiae ,eilr.ipxawi

õåìçì òáúmaiizdl `l` dvex dpi` `ide Ð

Ð.dilr cxn zxb` aezkl el oiwwfpïé÷÷æð ïéà
åìdpynke .devn myl oiekzn oi`y itl Ð

.izixg` aiqp lif :dil opixn`e .dpexg`

àøéúñà.dpicn rlq Ðàæåæã àâìô,ixev fef Ð

dyly wirtxh `vnp ,sqk drn yy `edy

.zerníåéì éöçå äòîzyyl Ð,dyrnd ini

.onwl xn`ck ,dl opiadi `l zayneàðù éàî
úáùã äéì ïðéáäéã åäéàzcxen `idyk Ð

dray `dc ,eilr,miwirtxh.meil wirtxh

úáù øëùëdxfb ,[zaya xkzyny enk] Ð

.zexikye xknne gwn meyn
äî
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`pxrvne ,daezk `la yxbzdl dvex dpi`e ,dil `pira :eyexit ikdc mz epiaxl d`xpe

`le `ed `l dil `pira `le ,ilr qi`n dxn` la` .daezk dl ozie dpyxbiy cr dil

dlign iedc meyn ,dlign lirez `ly xn`py ici lr da xefgzy dl opitiik `l Ð ezaezk

ozil dvex epi`y ,dlra dpyxbi `l Ð jk jezne ,ikd dxn` `w dxrv ab`c ,zerha

dlri jk jezne ,`id dxenb dlign `l` .daezk

,dl opitiik :xn` `xhef xn .dyxbl ezrca

ici lrc Ð ditk epiide .zerha dlignk `iedc

`l dlra ik ,dpevxa `ly dlra zgz x`yz jk

welig oi`e .dzaezk ozil aiigy oeik ,dpyxbi

,dil `pxrvne dil `pirac zcxen oia `xhef xnl

yxit inp l`ppg epiaxe .ilr qi`n zxne` oia

mbe .hb ozil lrad oitek oi`cyxit `l qxhpewa

.hb ozil lrad etekiyíåùî`xab ciaf axc

:xn`z m`e Ð dielir `picl ezikt` `ed dax

,di`xd eilr exiagn `ivendÐ hiyt `lc oeik

dedc :xnel yie !dpin opiwtn `l Ð dqtzc oeike

`nw `pyilae .dqitz zed `lc `aeh i`xiy inp

,dil ezitpg` dax `xab ciaf axc meyn xn`w

ixn`c `ki`ae .dqitz zedc `xiy jd meyn

,dqitz zed `lc i`xiy jpd meyn Ð xn`w

.qetz did lrad `l`

òáú`ide :qxhpewa yxit Ð el oiwwfp uelgl

maiil raz oke .maizdl `l` dvex dpi`

:dnize .uelgl `l` dvex dpi` `ide :yexit Ð

`l dia `cib`c oeik ,inp maiil jixt `w i`nc

:xnel yie !dl uelgie ,`zixg` `zzi` dil iadi

.daezk ozil jxhvi `ly ,uelgl dvex epi`y

`l dvex dpi` `ide uelgl raz :xnel yi cere

xn`c `d oke .maiil raz oke ,maiil `le uelgl

`le uelgl `l dvex epi` `ede `id drazy o`k

mai zxney jixt i`n ok m` zeywdl oi`e .maiil

zngn d`aa `ixi` i`n ,dprh zngn d`aa inp

opzcn ,dil iywiz inp d`a dpi` elit` ?dprh

,lecb lv` oixfeg :(`,hl zenai) "ulegd"a

.xeht e` qepk e` ,devnd jilr :el mixne`e

,diitkinl lecb lv` oixfegc :`xnba xn`we

dpi` elit` ,dil opitiik inp `id draza `nl`

,dil opitiikc xninl `ki`c !dprh zngn d`a

siqedl ,cxn zxbi` eilr aezkl oiwwfp oi` la`

`ki` dteb `idc meyn ,inp i` .dzaezk lr

jxtinl hwp jkl .dprh zngn d`aa iyextl

.`nrh i`dnéàîm`e Ð `lc maiil `py

dze` sekl lkep `l maiil `de ,`zixg` `zzi` dil iadi `l dia `cib`c oeik inp maiil jixt i`n ok m` Ð `zlinc `hyt rnynck ,dpexg` dpyn itl opgei iaxc dizlin i` :xn`z

dpyn itl opgei iaxc dizlin jzrc `wlq `xwirnc :xnel yie !`ed raez epi`y xacl dtekl jiiy i`ne ,maiil `l` uelgl dvex epi` `ed `lde Ð uelgl i`e !dpexg` dpyn itl

oiwwfp oi`e uelgl oiwwfp dpexg` dpyn itl inp opgei iaxc dizlin Ð dpexg` dpynk o`k dpey`x dpynk o`k ipync seqale .dtekl lkep inp maiil elit`c jixt ikd meyne ,dpey`x

ded izk`c oicd `ede .maiilraezy ipzw dqex`c `inecc ,maiil razyk ediieexz `nwe`l dil `gipc `l` ,dpexg` dpyn itl ici`e ici`e ,opgei iaxk maiil o`k uelgl o`k iiepyl ivn

!el oiwwfp oi` Ð uelgl ,el oiwwfp Ð maiil :`xazqn `kti` dpey`x dpyn itl daxc` dpey`x dpyn itl iz`c xninl oizrc` wqiz ji`c :dyw zvwe Ð .mz epiax .zcxen `ide qepkl

dze` oixqen oi`y jzrc `wlq Ð maiil la` .(a,hl zenai) "ulegd"a opixn`ck "yi`d uetgi `l m`" `pngx ilz dicicac meyn ,uelgl el oiwwfp dpey`x dpyn itl elit`c :xnel yie

.el oiwwfp oi` Ð `weec maiil raz ,el oiwwfp Ð uelgl s` raz :xnel yi ,inp i` .dgxk lr maiil

éðéãåelit`c :qxhpewa yxite .oitek oi`c dlr ax xn`e ,`kd iziinc dpexg`e dpey`x dpyn (`,bi) zexekac oizipzn mzd iziinc `d iab (my) "ulegd"a qxhpewa yxit meaie dvilg

ab lr s` ,maiin Ð ira i` `l` ,dexra rbte ipeekn devnl e`l ediiexz `nipc ,ineail ediiexzl `gipc `kid uelgl eze` oitek oi` Ð zncew dvilg zevnc dpexg` dpynl

.uelgl dil opitiik Ð iierh`l opivn `l ,dil opirhn Ð iierh`l opivn i` ,mixkip mixac dxn`e ,dil `pira `l dxn` idi`e ,ineail irae iav edi`c `kid ,edine .zncew dvilg zevnc

"xicnd"a opzc ,dixacl ozzy `lzn` lk `l` ,`weec oigy dken `niz `le .'ek eiptl dze` oinqeg oi`y oigy dken iptl dltpy dnail oipn :(`,c) zenaic `nw wxta zyy ax xn`c

lr cxn zxb` oiazek ,`zklde :opiwqt cere .lawl dleki ipi` jle lawl dleki iziid jig`l :xn`zy `id dleki :minkg exn`e ,iqxea g` ele zny iqxeaa oeciva dyrn :(`,fr zeaezk)

:wgvi epiax xne`e .epeyl o`k cr ,ediiexzl edl `gipc `kid Ð `kdc oitek oi` ipd lke .dzaezk dlwye uelgl dil opitiik inrh ipd lkn .mai zxney lr cxn zxb` oiazek oi`e dqex`

,`id di`x e`l Ð mai zxney lr cxn zxb` oiazek oi`n inp `iady dne .`ivedl eze` oitekc jpdn eedc iqxeae oigy dken `wecc .di`x dpi` Ð iqxeane oigy dkenn `iady dnc

,daxc`e .oitekc xninl ol ded `lzn` `la elit` eixacl ,ok m`e .zncew dvilg zevnc meyn ,`lzn` `la elit` oiazek oi` mzdc`ed diitk xa i`c .oitek oi`c myn gikedl yi

,cxn zxb` aezkl el oiwwfp oi` rnyn ,el oiwwfp oi` Ð maiil raz :oizrnya inp opixn`e !uelgl eze` oitekc ,xninl dil ded dpin `ticr ?cxn zxb` oiazek oi`c xninl dil dnl Ð

oi`c ,dpey`x dpyn` i`w oitek oi` ax xn`c yxtnc ,mz epiax yexitl s`e .oitek oi` oipr lka i`cec ,oipr lka ixii` axc :wgvi epiaxl d`xp ikdle !dil opitiike dl oiwwfp daxc`

.zeyi` meyl `le iep meyl `l oipeekzn oi` i`ce oze`c ,uelgl oi`ay oze` oebk ,devnl oipeekzny epl reciy `kid dfd onfa dpin `wtpe ,zncew meai zevny it lr s` maiil oitek

dil opitiik `l Ð maiil raz m` ,eyexitl mbe .(a,hl) zenaia epyxity enk ,le`y `a`k ol `niiwc ,meaid on oze` oiwigxne ,ilina oitek Ð devnl oipeekzny ol xexa `lc `kid la`

.oitekc d`xp Ð uelgl `le maiil `l dvex epi` m` la` ,dvtg dpi` m` dil opirhn `l` ,uelgl
ifgin
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miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtzeaezk

úãøåîì ãøåî ïéá äî,meil wirtxh ivg `l` ozep epi` cxen `edyk `py i`n Ð

wirtxh zpzep zcxen `idyke?éî úà øëåù éî,dy`d z` xkey yi`d xne` ied Ð

dpin rnyÐ.daexn exrvõåçáî åøöéåeieyw Ð.dpbzne ,xkipäðùîúà äøùîä
ùéìù éãé ìò åúùà.enr zlblbzn dpi`e ,qetexhet` ziaa dizepefn dl ozepy Ð

äøùîä.dxknd Ð"dxkie"dxik mdl

`zexiy opinbxzna"n)(e.äì úåçôé àìÐ

.zaya'åë íéøåòù ÷ñô àìyxtn `xnba Ð

.dlúåøâåøâ.oiyai mip`z Ðäìéáãmip`z Ð

zeqexc,lebira.lwyna zexknpeõôîjx Ð

.zlvgnnäôë.dpyl dpyn cg` sirv Ð

ãòåîì ãòåîîíéìòðîàíéùãç íéìòðî ,éà÷
íéùãç .íéìâø úùìù ìëìzenia dl miyw Ð

,ming mdy itl ,dngdzenia dl mitie

.minybdìù ,íéùãç .íéìë äì ïúåð àìà
äìù íé÷çùäå .'åë íéîùâä úåîéá æåæ íéùîç

dpwiyk s` Ði`nl yxtn `xnbae .miycg dl

.dl irainóñë äòî äì ïúåðåzay lkl Ð

.miphw mixacläéãé äùòîlirl opniwe` Ð

.dici dyrn xzen (`,hp)éìéì åîò úìëåàå
úáù.dper lil `edy Ðéúùdyw Ðezeehl

lyk miltk dcedi ly lwyn :axr lyk miltk

.lilbàøîâ:opiqxb ikdéáø àì ïéúéðúî éðî
àåä äîë .ïåòîù éáø àìå à÷åøá ïá ïðçåé

åøåòéù.oinegz iaexir ly Ðì÷äì ïéðååëúî
xzei zaya zt lek`l libx did xi`n iax Ð

oi`ad mipin lkl zt jiynn didy ,legan

.eiptlxzei lega zt lke` did dcedi iaxe

mipcrn ipina ray didy ,zayan.ïá ïðçåé éáø
à÷åøágewld xkk :aevw xeriy ozp Ð

oigwelyk ,oeicpetaizy od ,rlqa oi`q rax`

rlqd ixdy ,aw ivg jzrc `wlqwe .zecerq

,xpic sqk drn yy ,oipeicpet dpenye mirax`

oipeicpet ipy drneÐ,xpicl xyr mipy ixd

rlql xpic drax`eÐ.dpenye mirax` ixd

mirax` ,oiaw drax`e mixyr oi`q rax`e

aw ivgl opgei iaxl `vnp ,oiaw i`vg dpenye

.zecerq izyøîåà ïåòîù éáøzecerq izy Ð

,awl zexkk ylyn xkk ly zeci izy od

xkkl zecerq yly ,zecerq ryz awd `vnpe

.awl zexkk ylyeäéöç.xkk ly Ðúéáì
òâåðîäddeyd Ðzlik` ick rbepnd ziaa

qxtÐxkk ivgÐ:aizkck ,micba `nhn

ddeyyk ,"eicba qaki ziaa lke`de"xeriy

.mipdk zxeza `ipzck ,xacn aezkd dlik`

yly epxn` aexir zcerq iabc ab lr s`e

xkka zecerqÐzecerq izy `l` ea oi`

,lwdl exeriy aexir lye ,zeipepia

.zenvnevnaelka qxt zlik` opixn`c epiide

edexriyy itl ,dcerq ziidy xeriyivgk

.xkkdäééåâä úà ìåñôì äéöç éöçålke`d Ð

eteb lqtp mi`nh milke` qxt ivg xeriy

xkkdy .mivia izy `ede .leahiy cr dnexza lek`lnawdy ,`ed mivia dpeny awl yly lydivg ivg ,mivia rax` xkk ly divg .oibel drax` ,mivia rax`e mixyrÐizy

.miviaïééåä úåãåòñ éðîú.zayl dkixv `id zecerq dxyr drax`e ,oizipznc mihg miiaw Ðïåòîù éáø éàå.awl zecerq ryz xn`c Ðïééåä øùò äðåîùdkixv dpi` `ide Ð

.dxyr rax` `l`éðååðçì ùéìù ïäî àöon oeicpeta gewld xkka `l` aw ivga xriy `l opgei iax Ð,ipeepgde`vnp ,gxeha yily xkzyne ,rlqa oihg oi`q rax` gwl `ede

.zecerq yly aw ivga,ozpy oeicpeta xken `ed mizyd.xkzyn ziyilydeéúëà.oiied ixq izxz oizipznc miiaw Ðúáù éìéì åîò úìëåà :ïðéðùîå.oizipzna opzck Ðàçéðä
'åë.oizrnya dinwl `zbelt Ðéáéö áéäéã àøúàázet`l mivr ipeepgl ozep `edy mewna ,weya xeknle zexkk zeyrl ipeepgl mihg xkeny in ÐÐ,yily `l` xkzyn epi`

mivr ozep epi`y mewnaeÐ.mivrd z`ivi ick xweia xeknl zexkkd hrnny ,dvgn envrl akrnà÷ãéç éáøë ïàîëlk"a xn`c ,oizipzn dl mzq `wcig iaxk `nip :dinza Ð

zayl zecerq drax` "ycwd iazk?ïåòîù éáøzecerqa ocic `pzl dil `xiaq opaxk i`e .oiied ixq ipnz xn`c Ð.igxte igx`l `zxizi zlz lc ,zay
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éæçéîwxta opixn`ck ,xzen drlad ici lr zay xky `de :xn`z m`e Ð zay xkyk

el oipzep Ð dpy xiky ycg xiky zay xiky did m` :(`,gp `rivn `aa) "adfd"

cgi zay lkl oitiqen oi`c ,drlad enk ied `lc meyn xeq` `kdc :xnel yie !zay xky

oitxhvn oi` Ð reayd rvn`a xgnl e` meid qiitzi m`y .meie mei lka dlery dn `l`

.df mr df reayd ini lk

éöçåleqt jd Ð diixkpd z` leqtl diivg

xyr dpenyc dxfb dze` df oi` diixkp

epyxity enk 'ek oey`x lke` lke`dc xac

.(a,at oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta

ïàîëdicicl :xn`z m`e Ð 'ek `wcig iaxk

zlke` xn`c o`nl ,dil `gip `l inp

leki did `nye .ynn zlke` zay ilil enr

lkc ,xity iz` `pwqnd itle .jinrhle xnel

.igxte igx`l ied oexzid
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óñBé øa àéiç éaø déì øîà .úaL øëNk éæçéî¤¡¥¦§©©¨£©¥©¦¦¨©¥
ìàö :déì øîà ?úãøBîì ãøBî ïéa äî :ìàeîL ¦§¥©¥¥§¤¤£©¥¥

:øçà øác ?éî úà øëBN éî .úBðBæ ìL ÷eMî ãîìe§©¦¤¦¥¤¦¨¨©¥
äæ¯Bæå ,õeçaî Bøöé¯.íéðôaî døöéäðùî ¤¦§¦©§¦§¨¦¦§¦

LéìL éãé ìò BzLà úà äøLnä¯dì úBçôé àì ©©§¤¤¦§©§¥¨¦Ÿ¦§¨
éaø øîà .ïéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà ,ïéhç ïéa÷ éðMî¦§¥©¦¦¦¥©§¨¨©¦§¦¨©©¦
äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ïéøBòN dì ÷ñt àì :éñBé¥Ÿ¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨
âBì éöçå ,úéðèé÷ á÷ éöç dì ïúBðå .íBãàì Ceîñ̈¤¡§¥¨£¦©¦§¦©£¦

Bì ïéà íàå .äìéác äðî Bà ,úBøbBøb á÷å ,ïîL¯ ¤¤§©§¨¨¤§¥¨§¦¥
dLàøì ätk dì ïúBðå ,úìöçîe õtî ,ähî dì ïúBðå .øçà íB÷nî úBøét ïúneòì ÷ñBt¥§¨¨¥¦¨©¥§¥¨¦¨©¨©£¤¤§¥¨¦¨§Ÿ¨

ì äðMî æeæ íéMîç ìL íéìëå ,ãòBîì ãòBnî íéìòðîe ,äéðúîì øBâçådì ïéðúBð ïéàå .äðL ©£§¨§¤¨¦§¨¦¦¥§¥§¥¦¤£¦¦¦¨¨§¨¨§¥§¦¨
íéMîç ìL íéìk dì ïúBð àlà .íéîLbä úBîéa íé÷çL àìå ,änçä úBîéa íéLãç àìŸ£¨¦¦©©¨§Ÿ§¨¦¦©§¨¦¤¨¥¨¥¦¤£¦¦
dì ïúBð .dlL íé÷çMäå ,änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå ,íéîLbä úBîéa æeæ¦©§¨¦§¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§©§¨¦¤¨¥¨

úìëBàå ,dkøBöì óñë äòîóñë äòî dì ïúBð ïéà íàå .úaL éìéìì úaL éìélî Bnò ¨¨¤¤§§¨§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤
dkøBöì¯Bì äNBò àéä äîe .dlL äéãé äNòî¯ïäL ,äãeäéa éúL íéòìñ Lîç ì÷Lî §§¨©£¥¨¤¨¤¨©¦¨¦§©¨¥§¨¦§¦¦¨¤¥

íàå .ìéìba íéòìñ íéøNò ïäL ,äãeäéa áøò íéòìñ øNò ì÷Lî Bà .ìéìba íéòìñ øNò¤¤§¨¦©¨¦¦§©¤¤§¨¦¥¤¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦§¦
ä÷éðî äúéä¯íéøeîà íéøác äna .äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe ,äéãé äNònî dì ïéúçBt ¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©¤§¨¦£¦

¯ãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa¯.BãBák éôì ìkäàøîâïðçBé éaø àì ?ïéúéðúî épî §¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦§©¦©§¦¦Ÿ©¦¨¨
BøeòéL änëå :ïðúc .ïBòîL éaø àìå ,à÷Bøa ïa¯àå ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî,ãç ¤§¨§Ÿ©¦¦§¦§©§©¨¦§§¥§§¨¤¨§¤¨

äæå äæå ,ìBçì àìå úaMì :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úaMì àìå ìBçì BðBæî§©§Ÿ©©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©©¨§Ÿ©§¤§¤
éaø .òìñì ïéàñ òaøàî .ïBécðeôa çe÷lä økk :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø .ì÷äì ïéðåekúî¦§©§¦§¨¥©¦¨¨¤§¨¥¦¨©¨©§§§¥©§©§¦§¤©©¦

ìMî ,økëì úBãé ézL :øîBà ïBòîLdéöç .á÷ì úBøkk L¯déöç éöçå ,òbeðîä úéáì¯ ¦§¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ¦¨§©¤§¨§©¦©§¨©£¦¤§¨
déöç éöç éöçå ,äéiåbä úà ìBñôì¯à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éà ?épî .ïéìëBà úàîeè ìa÷ì ¦§¤©§¦¨©£¦£¦¤§¨§©¥§©¨¦©¦¦©¦¨¨¤§¨

¯ïBòîL éaø éàå ,ïééåä éðîz¯áø øîàãëå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø íìBòì !ïééåä éøñ éðîz §¨¥¨§¨§¦©¦¦§§¨¥§¥¨§¨§¨©¦¨¨¤§¨§¦§¨©©
éîð àëä .éðååðçì LéìL ïäî àö :àcñç¯éøñ ézøz ézkà .eäééìò éãL àzìéz éúééà ¦§¨¥¥¤§¦©¤§¨¦¨¨©¦©§¥¦§¨§¥£©§©©¦©§¥§¥

äìéëà øîàc ïàîì àlà ,Lnî äìéëà øîàc ïàîì àçéðä .úaL éìéì Bnò úìëBà !ïééåä̈§¨¤¤¦¥¥©¨¨¦¨§©§¨©£¦¨©¨¤¨§©©£©£¦¨
LéîLz¯äöçî ïäî àö :àcñç áø øîàãk ,àlà !ïééåä øñéìz :ãBòå ?øîéîì àkéà éàî ©§¦©¦¨§¥©§§¥©¨§¨¤¨¦§¨©©¦§¨¥¥¤¤¡¨

;àéL÷ àì !àcñç áøcà àcñç áøc àéL÷ .eäééìò éãLe àbìt àéúà éîð àëä ,éðååðçì©¤§¨¦¨¨©¦¨§¨©§¨§¥£©§©§¨§©¦§¨©§©¦§¨¨©§¨
àä¯àä ,éáéö éáäéc àøúàa¯ïàîk ?ïééåä éøñzéL éëä éà .éáéö éáäé àìc àøúàa¯ ¨§©§¨§¨£¥¦¥¨§©§¨§¨¨£¥¦¥¦¨¦¦§¨¥¨§¨§©

àãç ìc ,ïðaø àîéz eléôà ?úaLa ìBëàì íãà áéiç úBceòñ òaøà :øîàc ,à÷ãéç éaøk§©¦¦§¨§¨©©§©§©¨¨¨¤¡§©¨£¦¥¨©¨©©£¨
éëäì úéúàc àzLä .éçøôe éçøàì¯ïðaøì .ïBòîL éaø àîéz eléôà¯éçøàì úìz ìc §¨§¥¨§¥¨§¨§¨¥§¨¦£¦¥¨©¦¦§§©¨©©§¨§¨§¥

à÷ãéç éaøì ,éçøôe¯'åëå ïéøBòN ÷ñt àì éñBé éaø øîà" .éçøôe éçøàì ézøz ìcàlà ." ¨§¥§©¦¦§¨©©§¥§¨§¥¨§¥¨©©¦¥Ÿ¨©§¦¤¨
íéìôk íéøBòN ÷ñt àì :øîà÷ éëä !?éìëà àì àîìò éleëa ,íéøBòN ïéìëàc àeä íBãàa¤¡§¨§¦§¦§¥¨§¨¨¨§¥¨¦¨¨©¨¨©§¦¦§©¦
ïúBðå .ïä úBòø úBiîBãà ïéøBòOL éðtî ,íBãàì Ceîñ äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ïéhça§¦¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨¨¤¡¦§¥¤§¦£¦¨¥§¥

ïéé eléàå .úéðèé÷ á÷ éöç dì¯:øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøì déì òéiñî .éðú÷ àì ¨£¦©¦§¦§¦©¦¨¨¨¥§©©¥§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zeaezk(iyily meil)

úaL øëNk éæçéîmeia zxkzyn `id eli`k xacd d`xp - ¤¡¥¦§©©¨
zxzend dk`ln lr elit` xky lehil minkg exq`e ,zayd
cal reayd ini zyy cbpk `l` dl mitiqen oi` jkitl ,zaya

.zayn

* * *
eqpwn lecb dlra lr zcxend ly dqpw recn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .ezy` lr cxend lyóñBé øa àéiç éaø déì øîà̈©¥©¦¦¨©¥
ìäî ,ìàeîLweligd,úãøBîì ãøBî ïéadqpwa exingd ezngny ¦§¥©¥¥§¤¤

cxend ly eli`e ,oiwirtxh e` mixpic dray `edy ,zcxend ly
:`xnbd zx`an .dyly wx `eddéì øîà,l`eny÷eMî ãîìe àö ¨©¥¥§©¦

,éî úà øëBN éî ,úBðBæ ìLixd ,dy`d z` xkeyy `ed yi`d ixd ¤¦¥¤¦
dze` eqpw okle ,dxrvn daexn yinyz `la yi`d ly exrvy

.xzeiøçà øácy itl ,mdipia weligl xg` mrh -äælrad -Bøöé ¨¨©¥¤¦§
,õeçaî,dpbzn `ede xkip eieyiwy,íéðôaî døöé ,Bæådl oi`e ¦©§¦§¨¦¦§¦

.i`pb

äðùî
,ezy`l zzl lrad aiigy zepefnd xeriy edn zx`an dpynd
eilry micbad xeriy `ed dn oke .enr zlke` dpi`y onfa
zaiigy dk`lnd xeriy z` dpynd x`az ok enk .dl zepwl

:dlral zeyrl dy`dLéìL éãé ìò BzLà úà äøLnäin - ©©§¤¤¦§©§¥¨¦
epefn z` ezy`l ozepyzlke` dpi`e ,qetexhet` ici lr diz

,enrúBçôé àìzzlndìreay lka dizepefn jxevlïéa÷ éðMî Ÿ¦§¨¦§¥©¦
,ïéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà ïéhçmiltk zeaeh mihigdy itl ¦¦¥©§¨¨©¦§¦

.mixerydnìàòîLé éaø àlà ,ïéøBòN dì ÷ñt àì ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥
ì Ceîñ äéäLux`.íBãà ¤¨¨¨¤¡

dì ïúBðå,reay lka dizepefnlá÷å ,ïîL âBì éöçå ,úéðèé÷ á÷ éöç §¥¨£¦©¦§¦©£¦¤¤§©
úBøâBøb,zeyai mip`z -Bàlwynäðî[mixpic d`n-]äìéác- §¨¨¤§¥¨

.zeqexc mip`zBì ïéà íàå,zeliace mip`zïúneòì ÷ñBtozep - §¦¥¥§¨¨
,el` mixeriyl dnec xeriya dløçà íB÷nî úBøétzexit - ¥¦¨©¥

.mdizgz mixg`
:ezy`l zzl lrad jixvy mitqep mixac d`ian dpyndïúBðå§¥

ähî dì,dilr akylõtîdkx inb ly zlvgn -úìöçîely ¨¦¨©¨©§¤¤
,dzhin lr gipdl ,dyw ywätk dì ïúBðå[sirv-]ìieqik,dLàø §¥¨¦¨§Ÿ¨

øBâçå[dxebg-]äéðúîì.dpy lkaådl ozepíéìòðîmiycgãòBnî ©£§¨§¤¨§¦§¨¦¦¥
ãòBîì,milbxd zyly lka -íéìëåieeya micba -æeæ íéMîç ìL §¥§¥¦¤£¦¦

ì äðMîäðL.dpye dpy lka -dì ïéðúBð ïéàåmicbad mze` z` ¦¨¨§¨¨§¥§¦¨
,fef miynga migwlpd,änçä úBîéa íéLãç àìmdy oeik Ÿ£¨¦¦©©¨

,icn minngníé÷çL àìå[mipyi ,miwegy-],íéîLbä úBîéa §Ÿ§¨¦¦©§¨¦
,minngn mpi`yíéìk dì ïúBð àlàieeya miycgæeæ íéMîç ìL ¤¨¥¨¥¦¤£¦¦

å ,änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå ,íéîLbä úBîéaxg` s` ¦©§¨¦§¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§
,miycg micba minybd zenia dl ozep `ede dngd zeni exary

íé÷çMämd dngd zenin dl ex`ypy,dlLaiydl dkixv dpi`e ©§¨¦¤¨
.mze` el

`diy minkg epwz ok enklraddì ïúBðreay lkaóñk äòî ¥¨¨¨¤¤
dkøBöì.dnecke ugxne dqiakk ,dl yiy miphw mixac jxevl - §§¨

óñk äòî dì ïúBð ïéà íàå .úaL éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤
äéãé äNòî ,dkøBöì`ed ixd ,daeig xeriyn xzei dzyry.dlL §§¨©£¥¨¤¨¤¨

:dpynd zx`anBì äNBò àéä äîemicid dyrn xeriy edn - ©¦¨
lk zeehl `id dkixv ,dzk`lna dlral zeyrl zaiig `idy

reayíéòìñ Lîç ì÷LîihegéúLjxe`l migpend mihegd-] ¦§©¨¥§¨¦§¦
[cadïäL ,äãeäéalwynBà ,ìéìâa íéòìñ øNòel deeh didzy ¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦

íéòìñ øNò ì÷Lîihegáøò[cad agexl mixaerd mihegd] ¦§¨¤¤§¨¦¥¤
ïäL ,äãeäéalwyn.ìéìâa íéòìñ íéøNò ¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦

:sqep oicäúéä íàådy`dî dì ïéúçBt ,ä÷éðîa daeigNònä §¦¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥
dì ïéôéñBîe ,äéãéxzei.äéúBðBæî ìò ¨¤¨¦¦¨©§¤¨

,dpynd zligzay mixeriyd exn`p in iabl dpynd zx`an

:dy`d zepefn xeriyaíéøeîà íéøác änaoefn dl ozepy ©¤§¨¦£¦
,el` mixeriyaãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa,[xiyr-]éôì ìkä §¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦

BãBák.exyer itk dl zzl aiig - §

* * *

àøîâ
,dn` mitl`n lecb wgxnl xirl uegn zaya zkll dvexd mc`
jeza gipdl jixv ,zaya ea zkll xzeny 'zay megz' edfy
oefne ,zecerq izy oefn epiide ,'oinegz aexir' dn` mitl` mze`
eze` ly ezziay mewn `ed eli`k mewn eze` z` aiygn df
.gex lkl zetqep dn` mitl` mewn eze`n zkll el xzene ,mc`

:`xnbd dywn .'oihig oiaw ipyn dl zegti `l' :dpyna epipyépî©¦
ïéúéðúîzxaeq dpi` dxe`kl ixd ,epizpyn diepy in zrck -àì ©§¦¦Ÿ

kàìå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaøk.ïBòîL éaøz` `xnbd zx`an ©¦¨¨¤§¨§Ÿ©¦¦§
:dziiyewïðúcdpyna(:at oiaexir)mc` jixvy oefnd xeriy iabl ¦§©

,oinegz aexir zeyrl ick gipdlBøeòéL änëåzt ,aexird ly §©¨¦
xeriyaãçàå ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæîz` exear migipny §§¥§§¨¤¨§¤¨

xeriyk ,aexirdì BðBæîmeiàìå ,ìBçepefn xeriykìLéøác ,úa §§§Ÿ§©¨¦§¥
,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaøepefn xeriyk md zecerqd izy ©¦¥¦©¦§¨¥

ìäæå äæå .ìBçì àìå ,úaLdcedi iaxe xi`n iax -ì÷äì ïéðåekúî §©¨§Ÿ§§¤§¤¦§©§¦§¨¥
zt lega lke` did xi`n iaxy ,jxvpd xeriyd z` zigtdle
iaxe ,lega milke`y xeriya icy xn` okle ,zayan zegt
xeriya icy xn` okle ,zt zegt zaya lke` did dcedi

.zaya milke`y,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaømd zecerqd izy ©¦¨¨¤§¨¥
`edy ,aevw xeriyaçe÷lä økkmezgpd onïBéãðeôamy-] ¦¨©¨©§§§

,[rahnòìñì ïéàñ òaøàî,rlq `ed oihig oi`q rax` xignyk - ¥©§©§¦§¤©
.aw ivgn ieyrd xkk `ed zecerq izy xeriyy `vnpïBòîL éaø©¦¦§

,øîBàmd zecerqd izyøkkì úBãé ézL,xkk iyily izy - ¥§¥¨©¦¨
ìMîá÷ì úBøkk L`vnp ,cg` awn zexkk yly miyeryk - ¦¨¦¨§©

yily ipye ,zecerq yly yi xkkae ,aw yily `id xkk lky
.zecerq izy oefn `ed xkkd

itl cg` lk ,ef xkka miccnpd mitqep mixeriy dpynd d`ian
:da ozpy xeriyddéöç`ed ,aexird z` da exriyy ef xkk ly ¤§¨

xeriydìa micba z`nhnd diidy,òbeðîä úéámc` ,xnelk §©¦©§¨
mpi` mda yeal `edy eicba j` ,cin `nhp rbepnd zial qpkpd

dcerq zlik` xeriy my ddyiy cr mi`nhp.xkk ivg epiide ,
déöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk rax -äéiåbä úà ìBñôìmc` - ©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨

lek`ln [eteb-] eziieb dlqtp ,df xeriyk mi`nh milk`n lk`y
xeriy da x`eany `ziixa `xnbd d`ian .leahiy cr dnexza

:sqepdéöç éöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk ly zipiny -ìa÷ì ©£¦£¦¤§¨§©¥
,ïéìëBà úàîeèlawl ie`x [xzei e`] df lceba lk`n wxy §©§¦

.d`neh
:dziiyew z` `xnbd zniiqnépî,epizpyn diepy in zrck - ©¦

lka dizepefnl oihig oiaw ipy ezy`l zzl jixv lray zxne`d
,mei lka mizy ,zecerq dxyr rax` yi reay lka ixd .reay

eéàk epizpyn,à÷Bøa ïa ïðçBé éaørax` yi away xaeq `ed ixd ¦©¦¨¨¤§¨
oiaw ipya ok m`e ,zecerqïééåä éðîz,md zecerq dpeny wx - ©§¥©§¨

.rEaWl oiaw ipya dl ic cvikeéàåk epizpyn,ïBòîL éaø`ed ixd §¨©§¦©¦¦§
aw ipyy `vnp ,zecerq ryz yi away xaeqïééåä éøñ éðîz- ©§¥§¥©§¨

.dkxev ickn xzei df ixde ,zecerq dxyr dpeny md
:`xnbd zvxzníìBòìk zxaeq epizpyne ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaødn §¨©¦¨¨¤§¨

rax`n oeicpeta xkk' `ed zecerq izy xeriyy xn`yoi`q
ea yi aw ivg ly xkky heytd oeaygd itk ezpeek oi` ,'rlql

`l` ,zecerq izyl oefn,àcñç áø øîàãkgewld xkk xeriyy ¦§¨©©¦§¨
rax` gwel ipepgde ,ipepgd on zt dpewd mc`l `ed df oeicpeta

e ,rlqa oihg oi`qéðååðçì LéìL ïäî àöyily xkkdn zgtd - ¥¥¤§¦©¤§¨¦
zxknpd xkkdy `vnp ,ezgxh xkya envrl ipepgd xiiyny
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ריז
miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtzeaezk

úãøåîì ãøåî ïéá äî,meil wirtxh ivg `l` ozep epi` cxen `edyk `py i`n Ð

wirtxh zpzep zcxen `idyke?éî úà øëåù éî,dy`d z` xkey yi`d xne` ied Ð

dpin rnyÐ.daexn exrvõåçáî åøöéåeieyw Ð.dpbzne ,xkipäðùîúà äøùîä
ùéìù éãé ìò åúùà.enr zlblbzn dpi`e ,qetexhet` ziaa dizepefn dl ozepy Ð

äøùîä.dxknd Ð"dxkie"dxik mdl

`zexiy opinbxzna"n)(e.äì úåçôé àìÐ

.zaya'åë íéøåòù ÷ñô àìyxtn `xnba Ð

.dlúåøâåøâ.oiyai mip`z Ðäìéáãmip`z Ð

zeqexc,lebira.lwyna zexknpeõôîjx Ð

.zlvgnnäôë.dpyl dpyn cg` sirv Ð

ãòåîì ãòåîîíéìòðîàíéùãç íéìòðî ,éà÷
íéùãç .íéìâø úùìù ìëìzenia dl miyw Ð

,ming mdy itl ,dngdzenia dl mitie

.minybdìù ,íéùãç .íéìë äì ïúåð àìà
äìù íé÷çùäå .'åë íéîùâä úåîéá æåæ íéùîç

dpwiyk s` Ði`nl yxtn `xnbae .miycg dl

.dl irainóñë äòî äì ïúåðåzay lkl Ð

.miphw mixacläéãé äùòîlirl opniwe` Ð

.dici dyrn xzen (`,hp)éìéì åîò úìëåàå
úáù.dper lil `edy Ðéúùdyw Ðezeehl

lyk miltk dcedi ly lwyn :axr lyk miltk

.lilbàøîâ:opiqxb ikdéáø àì ïéúéðúî éðî
àåä äîë .ïåòîù éáø àìå à÷åøá ïá ïðçåé

åøåòéù.oinegz iaexir ly Ðì÷äì ïéðååëúî
xzei zaya zt lek`l libx did xi`n iax Ð

oi`ad mipin lkl zt jiynn didy ,legan

.eiptlxzei lega zt lke` did dcedi iaxe

mipcrn ipina ray didy ,zayan.ïá ïðçåé éáø
à÷åøágewld xkk :aevw xeriy ozp Ð

oigwelyk ,oeicpetaizy od ,rlqa oi`q rax`

rlqd ixdy ,aw ivg jzrc `wlqwe .zecerq

,xpic sqk drn yy ,oipeicpet dpenye mirax`

oipeicpet ipy drneÐ,xpicl xyr mipy ixd

rlql xpic drax`eÐ.dpenye mirax` ixd

mirax` ,oiaw drax`e mixyr oi`q rax`e

aw ivgl opgei iaxl `vnp ,oiaw i`vg dpenye

.zecerq izyøîåà ïåòîù éáøzecerq izy Ð

,awl zexkk ylyn xkk ly zeci izy od

xkkl zecerq yly ,zecerq ryz awd `vnpe

.awl zexkk ylyeäéöç.xkk ly Ðúéáì
òâåðîäddeyd Ðzlik` ick rbepnd ziaa

qxtÐxkk ivgÐ:aizkck ,micba `nhn

ddeyyk ,"eicba qaki ziaa lke`de"xeriy

.mipdk zxeza `ipzck ,xacn aezkd dlik`

yly epxn` aexir zcerq iabc ab lr s`e

xkka zecerqÐzecerq izy `l` ea oi`

,lwdl exeriy aexir lye ,zeipepia

.zenvnevnaelka qxt zlik` opixn`c epiide

edexriyy itl ,dcerq ziidy xeriyivgk

.xkkdäééåâä úà ìåñôì äéöç éöçålke`d Ð

eteb lqtp mi`nh milke` qxt ivg xeriy

xkkdy .mivia izy `ede .leahiy cr dnexza lek`lnawdy ,`ed mivia dpeny awl yly lydivg ivg ,mivia rax` xkk ly divg .oibel drax` ,mivia rax`e mixyrÐizy

.miviaïééåä úåãåòñ éðîú.zayl dkixv `id zecerq dxyr drax`e ,oizipznc mihg miiaw Ðïåòîù éáø éàå.awl zecerq ryz xn`c Ðïééåä øùò äðåîùdkixv dpi` `ide Ð

.dxyr rax` `l`éðååðçì ùéìù ïäî àöon oeicpeta gewld xkka `l` aw ivga xriy `l opgei iax Ð,ipeepgde`vnp ,gxeha yily xkzyne ,rlqa oihg oi`q rax` gwl `ede

.zecerq yly aw ivga,ozpy oeicpeta xken `ed mizyd.xkzyn ziyilydeéúëà.oiied ixq izxz oizipznc miiaw Ðúáù éìéì åîò úìëåà :ïðéðùîå.oizipzna opzck Ðàçéðä
'åë.oizrnya dinwl `zbelt Ðéáéö áéäéã àøúàázet`l mivr ipeepgl ozep `edy mewna ,weya xeknle zexkk zeyrl ipeepgl mihg xkeny in ÐÐ,yily `l` xkzyn epi`

mivr ozep epi`y mewnaeÐ.mivrd z`ivi ick xweia xeknl zexkkd hrnny ,dvgn envrl akrnà÷ãéç éáøë ïàîëlk"a xn`c ,oizipzn dl mzq `wcig iaxk `nip :dinza Ð

zayl zecerq drax` "ycwd iazk?ïåòîù éáøzecerqa ocic `pzl dil `xiaq opaxk i`e .oiied ixq ipnz xn`c Ð.igxte igx`l `zxizi zlz lc ,zay
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éæçéîwxta opixn`ck ,xzen drlad ici lr zay xky `de :xn`z m`e Ð zay xkyk

el oipzep Ð dpy xiky ycg xiky zay xiky did m` :(`,gp `rivn `aa) "adfd"

cgi zay lkl oitiqen oi`c ,drlad enk ied `lc meyn xeq` `kdc :xnel yie !zay xky

oitxhvn oi` Ð reayd rvn`a xgnl e` meid qiitzi m`y .meie mei lka dlery dn `l`

.df mr df reayd ini lk

éöçåleqt jd Ð diixkpd z` leqtl diivg

xyr dpenyc dxfb dze` df oi` diixkp

epyxity enk 'ek oey`x lke` lke`dc xac

.(a,at oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta

ïàîëdicicl :xn`z m`e Ð 'ek `wcig iaxk

zlke` xn`c o`nl ,dil `gip `l inp

leki did `nye .ynn zlke` zay ilil enr

lkc ,xity iz` `pwqnd itle .jinrhle xnel
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ìàö :déì øîà ?úãøBîì ãøBî ïéa äî :ìàeîL ¦§¥©¥¥§¤¤£©¥¥

:øçà øác ?éî úà øëBN éî .úBðBæ ìL ÷eMî ãîìe§©¦¤¦¥¤¦¨¨©¥
äæ¯Bæå ,õeçaî Bøöé¯.íéðôaî døöéäðùî ¤¦§¦©§¦§¨¦¦§¦

LéìL éãé ìò BzLà úà äøLnä¯dì úBçôé àì ©©§¤¤¦§©§¥¨¦Ÿ¦§¨
éaø øîà .ïéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà ,ïéhç ïéa÷ éðMî¦§¥©¦¦¦¥©§¨¨©¦§¦¨©©¦
äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ïéøBòN dì ÷ñt àì :éñBé¥Ÿ¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨
âBì éöçå ,úéðèé÷ á÷ éöç dì ïúBðå .íBãàì Ceîñ̈¤¡§¥¨£¦©¦§¦©£¦

Bì ïéà íàå .äìéác äðî Bà ,úBøbBøb á÷å ,ïîL¯ ¤¤§©§¨¨¤§¥¨§¦¥
dLàøì ätk dì ïúBðå ,úìöçîe õtî ,ähî dì ïúBðå .øçà íB÷nî úBøét ïúneòì ÷ñBt¥§¨¨¥¦¨©¥§¥¨¦¨©¨©£¤¤§¥¨¦¨§Ÿ¨

ì äðMî æeæ íéMîç ìL íéìëå ,ãòBîì ãòBnî íéìòðîe ,äéðúîì øBâçådì ïéðúBð ïéàå .äðL ©£§¨§¤¨¦§¨¦¦¥§¥§¥¦¤£¦¦¦¨¨§¨¨§¥§¦¨
íéMîç ìL íéìk dì ïúBð àlà .íéîLbä úBîéa íé÷çL àìå ,änçä úBîéa íéLãç àìŸ£¨¦¦©©¨§Ÿ§¨¦¦©§¨¦¤¨¥¨¥¦¤£¦¦
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dkøBöì¯Bì äNBò àéä äîe .dlL äéãé äNòî¯ïäL ,äãeäéa éúL íéòìñ Lîç ì÷Lî §§¨©£¥¨¤¨¤¨©¦¨¦§©¨¥§¨¦§¦¦¨¤¥

íàå .ìéìba íéòìñ íéøNò ïäL ,äãeäéa áøò íéòìñ øNò ì÷Lî Bà .ìéìba íéòìñ øNò¤¤§¨¦©¨¦¦§©¤¤§¨¦¥¤¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦§¦
ä÷éðî äúéä¯íéøeîà íéøác äna .äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe ,äéãé äNònî dì ïéúçBt ¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©¤§¨¦£¦

¯ãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa¯.BãBák éôì ìkäàøîâïðçBé éaø àì ?ïéúéðúî épî §¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦§©¦©§¦¦Ÿ©¦¨¨
BøeòéL änëå :ïðúc .ïBòîL éaø àìå ,à÷Bøa ïa¯àå ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî,ãç ¤§¨§Ÿ©¦¦§¦§©§©¨¦§§¥§§¨¤¨§¤¨

äæå äæå ,ìBçì àìå úaMì :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úaMì àìå ìBçì BðBæî§©§Ÿ©©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©©¨§Ÿ©§¤§¤
éaø .òìñì ïéàñ òaøàî .ïBécðeôa çe÷lä økk :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø .ì÷äì ïéðåekúî¦§©§¦§¨¥©¦¨¨¤§¨¥¦¨©¨©§§§¥©§©§¦§¤©©¦

ìMî ,økëì úBãé ézL :øîBà ïBòîLdéöç .á÷ì úBøkk L¯déöç éöçå ,òbeðîä úéáì¯ ¦§¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ¦¨§©¤§¨§©¦©§¨©£¦¤§¨
déöç éöç éöçå ,äéiåbä úà ìBñôì¯à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éà ?épî .ïéìëBà úàîeè ìa÷ì ¦§¤©§¦¨©£¦£¦¤§¨§©¥§©¨¦©¦¦©¦¨¨¤§¨

¯ïBòîL éaø éàå ,ïééåä éðîz¯áø øîàãëå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø íìBòì !ïééåä éøñ éðîz §¨¥¨§¨§¦©¦¦§§¨¥§¥¨§¨§¨©¦¨¨¤§¨§¦§¨©©
éîð àëä .éðååðçì LéìL ïäî àö :àcñç¯éøñ ézøz ézkà .eäééìò éãL àzìéz éúééà ¦§¨¥¥¤§¦©¤§¨¦¨¨©¦©§¥¦§¨§¥£©§©©¦©§¥§¥

äìéëà øîàc ïàîì àlà ,Lnî äìéëà øîàc ïàîì àçéðä .úaL éìéì Bnò úìëBà !ïééåä̈§¨¤¤¦¥¥©¨¨¦¨§©§¨©£¦¨©¨¤¨§©©£©£¦¨
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àãç ìc ,ïðaø àîéz eléôà ?úaLa ìBëàì íãà áéiç úBceòñ òaøà :øîàc ,à÷ãéç éaøk§©¦¦§¨§¨©©§©§©¨¨¨¤¡§©¨£¦¥¨©¨©©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zeaezk(iyily meil)

úaL øëNk éæçéîmeia zxkzyn `id eli`k xacd d`xp - ¤¡¥¦§©©¨
zxzend dk`ln lr elit` xky lehil minkg exq`e ,zayd
cal reayd ini zyy cbpk `l` dl mitiqen oi` jkitl ,zaya

.zayn

* * *
eqpwn lecb dlra lr zcxend ly dqpw recn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .ezy` lr cxend lyóñBé øa àéiç éaø déì øîà̈©¥©¦¦¨©¥
ìäî ,ìàeîLweligd,úãøBîì ãøBî ïéadqpwa exingd ezngny ¦§¥©¥¥§¤¤

cxend ly eli`e ,oiwirtxh e` mixpic dray `edy ,zcxend ly
:`xnbd zx`an .dyly wx `eddéì øîà,l`eny÷eMî ãîìe àö ¨©¥¥§©¦

,éî úà øëBN éî ,úBðBæ ìLixd ,dy`d z` xkeyy `ed yi`d ixd ¤¦¥¤¦
dze` eqpw okle ,dxrvn daexn yinyz `la yi`d ly exrvy

.xzeiøçà øácy itl ,mdipia weligl xg` mrh -äælrad -Bøöé ¨¨©¥¤¦§
,õeçaî,dpbzn `ede xkip eieyiwy,íéðôaî døöé ,Bæådl oi`e ¦©§¦§¨¦¦§¦

.i`pb

äðùî
,ezy`l zzl lrad aiigy zepefnd xeriy edn zx`an dpynd
eilry micbad xeriy `ed dn oke .enr zlke` dpi`y onfa
zaiigy dk`lnd xeriy z` dpynd x`az ok enk .dl zepwl

:dlral zeyrl dy`dLéìL éãé ìò BzLà úà äøLnäin - ©©§¤¤¦§©§¥¨¦
epefn z` ezy`l ozepyzlke` dpi`e ,qetexhet` ici lr diz

,enrúBçôé àìzzlndìreay lka dizepefn jxevlïéa÷ éðMî Ÿ¦§¨¦§¥©¦
,ïéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà ïéhçmiltk zeaeh mihigdy itl ¦¦¥©§¨¨©¦§¦

.mixerydnìàòîLé éaø àlà ,ïéøBòN dì ÷ñt àì ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥
ì Ceîñ äéäLux`.íBãà ¤¨¨¨¤¡

dì ïúBðå,reay lka dizepefnlá÷å ,ïîL âBì éöçå ,úéðèé÷ á÷ éöç §¥¨£¦©¦§¦©£¦¤¤§©
úBøâBøb,zeyai mip`z -Bàlwynäðî[mixpic d`n-]äìéác- §¨¨¤§¥¨

.zeqexc mip`zBì ïéà íàå,zeliace mip`zïúneòì ÷ñBtozep - §¦¥¥§¨¨
,el` mixeriyl dnec xeriya dløçà íB÷nî úBøétzexit - ¥¦¨©¥

.mdizgz mixg`
:ezy`l zzl lrad jixvy mitqep mixac d`ian dpyndïúBðå§¥

ähî dì,dilr akylõtîdkx inb ly zlvgn -úìöçîely ¨¦¨©¨©§¤¤
,dzhin lr gipdl ,dyw ywätk dì ïúBðå[sirv-]ìieqik,dLàø §¥¨¦¨§Ÿ¨

øBâçå[dxebg-]äéðúîì.dpy lkaådl ozepíéìòðîmiycgãòBnî ©£§¨§¤¨§¦§¨¦¦¥
ãòBîì,milbxd zyly lka -íéìëåieeya micba -æeæ íéMîç ìL §¥§¥¦¤£¦¦

ì äðMîäðL.dpye dpy lka -dì ïéðúBð ïéàåmicbad mze` z` ¦¨¨§¨¨§¥§¦¨
,fef miynga migwlpd,änçä úBîéa íéLãç àìmdy oeik Ÿ£¨¦¦©©¨

,icn minngníé÷çL àìå[mipyi ,miwegy-],íéîLbä úBîéa §Ÿ§¨¦¦©§¨¦
,minngn mpi`yíéìk dì ïúBð àlàieeya miycgæeæ íéMîç ìL ¤¨¥¨¥¦¤£¦¦

å ,änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå ,íéîLbä úBîéaxg` s` ¦©§¨¦§¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§
,miycg micba minybd zenia dl ozep `ede dngd zeni exary

íé÷çMämd dngd zenin dl ex`ypy,dlLaiydl dkixv dpi`e ©§¨¦¤¨
.mze` el

`diy minkg epwz ok enklraddì ïúBðreay lkaóñk äòî ¥¨¨¨¤¤
dkøBöì.dnecke ugxne dqiakk ,dl yiy miphw mixac jxevl - §§¨

óñk äòî dì ïúBð ïéà íàå .úaL éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤
äéãé äNòî ,dkøBöì`ed ixd ,daeig xeriyn xzei dzyry.dlL §§¨©£¥¨¤¨¤¨

:dpynd zx`anBì äNBò àéä äîemicid dyrn xeriy edn - ©¦¨
lk zeehl `id dkixv ,dzk`lna dlral zeyrl zaiig `idy

reayíéòìñ Lîç ì÷LîihegéúLjxe`l migpend mihegd-] ¦§©¨¥§¨¦§¦
[cadïäL ,äãeäéalwynBà ,ìéìâa íéòìñ øNòel deeh didzy ¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦

íéòìñ øNò ì÷Lîihegáøò[cad agexl mixaerd mihegd] ¦§¨¤¤§¨¦¥¤
ïäL ,äãeäéalwyn.ìéìâa íéòìñ íéøNò ¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦

:sqep oicäúéä íàådy`dî dì ïéúçBt ,ä÷éðîa daeigNònä §¦¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥
dì ïéôéñBîe ,äéãéxzei.äéúBðBæî ìò ¨¤¨¦¦¨©§¤¨

,dpynd zligzay mixeriyd exn`p in iabl dpynd zx`an

:dy`d zepefn xeriyaíéøeîà íéøác änaoefn dl ozepy ©¤§¨¦£¦
,el` mixeriyaãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa,[xiyr-]éôì ìkä §¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦

BãBák.exyer itk dl zzl aiig - §

* * *

àøîâ
,dn` mitl`n lecb wgxnl xirl uegn zaya zkll dvexd mc`
jeza gipdl jixv ,zaya ea zkll xzeny 'zay megz' edfy
oefne ,zecerq izy oefn epiide ,'oinegz aexir' dn` mitl` mze`
eze` ly ezziay mewn `ed eli`k mewn eze` z` aiygn df
.gex lkl zetqep dn` mitl` mewn eze`n zkll el xzene ,mc`

:`xnbd dywn .'oihig oiaw ipyn dl zegti `l' :dpyna epipyépî©¦
ïéúéðúîzxaeq dpi` dxe`kl ixd ,epizpyn diepy in zrck -àì ©§¦¦Ÿ

kàìå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaøk.ïBòîL éaøz` `xnbd zx`an ©¦¨¨¤§¨§Ÿ©¦¦§
:dziiyewïðúcdpyna(:at oiaexir)mc` jixvy oefnd xeriy iabl ¦§©

,oinegz aexir zeyrl ick gipdlBøeòéL änëåzt ,aexird ly §©¨¦
xeriyaãçàå ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæîz` exear migipny §§¥§§¨¤¨§¤¨

xeriyk ,aexirdì BðBæîmeiàìå ,ìBçepefn xeriykìLéøác ,úa §§§Ÿ§©¨¦§¥
,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaøepefn xeriyk md zecerqd izy ©¦¥¦©¦§¨¥

ìäæå äæå .ìBçì àìå ,úaLdcedi iaxe xi`n iax -ì÷äì ïéðåekúî §©¨§Ÿ§§¤§¤¦§©§¦§¨¥
zt lega lke` did xi`n iaxy ,jxvpd xeriyd z` zigtdle
iaxe ,lega milke`y xeriya icy xn` okle ,zayan zegt
xeriya icy xn` okle ,zt zegt zaya lke` did dcedi

.zaya milke`y,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaømd zecerqd izy ©¦¨¨¤§¨¥
`edy ,aevw xeriyaçe÷lä økkmezgpd onïBéãðeôamy-] ¦¨©¨©§§§

,[rahnòìñì ïéàñ òaøàî,rlq `ed oihig oi`q rax` xignyk - ¥©§©§¦§¤©
.aw ivgn ieyrd xkk `ed zecerq izy xeriyy `vnpïBòîL éaø©¦¦§

,øîBàmd zecerqd izyøkkì úBãé ézL,xkk iyily izy - ¥§¥¨©¦¨
ìMîá÷ì úBøkk L`vnp ,cg` awn zexkk yly miyeryk - ¦¨¦¨§©

yily ipye ,zecerq yly yi xkkae ,aw yily `id xkk lky
.zecerq izy oefn `ed xkkd

itl cg` lk ,ef xkka miccnpd mitqep mixeriy dpynd d`ian
:da ozpy xeriyddéöç`ed ,aexird z` da exriyy ef xkk ly ¤§¨

xeriydìa micba z`nhnd diidy,òbeðîä úéámc` ,xnelk §©¦©§¨
mpi` mda yeal `edy eicba j` ,cin `nhp rbepnd zial qpkpd

dcerq zlik` xeriy my ddyiy cr mi`nhp.xkk ivg epiide ,
déöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk rax -äéiåbä úà ìBñôìmc` - ©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨

lek`ln [eteb-] eziieb dlqtp ,df xeriyk mi`nh milk`n lk`y
xeriy da x`eany `ziixa `xnbd d`ian .leahiy cr dnexza

:sqepdéöç éöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk ly zipiny -ìa÷ì ©£¦£¦¤§¨§©¥
,ïéìëBà úàîeèlawl ie`x [xzei e`] df lceba lk`n wxy §©§¦

.d`neh
:dziiyew z` `xnbd zniiqnépî,epizpyn diepy in zrck - ©¦

lka dizepefnl oihig oiaw ipy ezy`l zzl jixv lray zxne`d
,mei lka mizy ,zecerq dxyr rax` yi reay lka ixd .reay

eéàk epizpyn,à÷Bøa ïa ïðçBé éaørax` yi away xaeq `ed ixd ¦©¦¨¨¤§¨
oiaw ipya ok m`e ,zecerqïééåä éðîz,md zecerq dpeny wx - ©§¥©§¨

.rEaWl oiaw ipya dl ic cvikeéàåk epizpyn,ïBòîL éaø`ed ixd §¨©§¦©¦¦§
aw ipyy `vnp ,zecerq ryz yi away xaeqïééåä éøñ éðîz- ©§¥§¥©§¨

.dkxev ickn xzei df ixde ,zecerq dxyr dpeny md
:`xnbd zvxzníìBòìk zxaeq epizpyne ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaødn §¨©¦¨¨¤§¨

rax`n oeicpeta xkk' `ed zecerq izy xeriyy xn`yoi`q
ea yi aw ivg ly xkky heytd oeaygd itk ezpeek oi` ,'rlql

`l` ,zecerq izyl oefn,àcñç áø øîàãkgewld xkk xeriyy ¦§¨©©¦§¨
rax` gwel ipepgde ,ipepgd on zt dpewd mc`l `ed df oeicpeta

e ,rlqa oihg oi`qéðååðçì LéìL ïäî àöyily xkkdn zgtd - ¥¥¤§¦©¤§¨¦
zxknpd xkkdy `vnp ,ezgxh xkya envrl ipepgd xiiyny
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zeaezk(iriax meil)

,äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéà.yinyz ze`zl dlibxn oiidy meyníàå ¥§¦¥§¦¨§¦
øîàzdy`d zxne`y lyn jxca weqta epivny(f a ryed)äëìà' Ÿ©¥§¨

,'ééewLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð éáäàî éøçàrnyne ©£¥§©£©Ÿ§¥©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨
zezyl dy`d jxcy ixd ,oii epiide ,dwyn oeyln `ed 'iiETW'y¦¨

mde ,dweyz oeyln `ed 'iiETW' `l` ,ok yexitd oi` .oiiíéøác ¦¨§¨¦
ïäéìò ú÷÷BzLî äMàäL,[oda dvex-]eäðéð éàîeel` ,md dne - ¤¨¦¨¦§¤¤£¥¤©¦§

.ïéèéLëz©§¦¦

* * *
dì éøîàå ,àiøéáð øôk Léà äãeäé éaø Løcdidy mixne` yie - ¨©©¦§¨¦§©§¦©¨§¨§¥¨

øîàpL ,äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéàL ïépî ,ìéç øBôð øôk Léàl`eny) ¦§©§©¦¦©¦¤¥§¦¥§¦¨¤¤¡©
(h ` '`'äúL' ,'äúL éøçàå äìéLá äìëà éøçà äpç í÷zå',xn`p ©¨¨©¨©£¥¨§¨§¦Ÿ§©£¥¨Ÿ¨Ÿ

,oii dzyy `ed dlray,'úúL' àìågkene ,dzzy `l `idy §Ÿ¨¨
.jka dkxc oi`y

:`xnbd dywnäzòî àlàike ,weqtd z` yxec dz` jk m` - ¤¨¥©¨
xn`py jknàìå 'äìëà'xn`pénð éëä 'ìëà'dfa mb m`d - ¨§¨§Ÿ¨©¨¦©¦

zpeek ef oi` i`ce ixd ,yi`l `le dy`l zepefn miwqety yexcp
.oii dy`l miwqet oi`y 'dzW' oeyln yexcl jl oipne ,weqtd¨Ÿ

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ déøeaãa àø÷ épLcî ,ïðàepwiic ep` - £©¦§©¥§¨§¦¥¨©§¦¨
,weqtay oeyld iepiy z`éúàå ÷éñò à÷ deâa éãkîweqtd ixd - ¦§¦§©¨¨¨¦§¨¥

,dpga wqerépL àîòè éàîxn`e epeyla aezkd dpiy recn - ©©§¨©¦
,'zzy' `le ,dlra itlk zyxtzn ef oeyly ,'dzW'dpéî òîL ¨Ÿ§©¦¨

úúL àìå ,'äúL'.`id `le ,dzy dlra wxy - ¨Ÿ§Ÿ¨¨
:`xnbd dywn,éáéúéîiqkpn zpefipd dpnl` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

dzid m` ,mineziäìéâø,dlra iiga oii zezyl.dì ïéðúBðgkene §¦¨§¦¨
.jka dlibxd dy`l oii miwqety

:`xnbd zvxznéðàL 'äìéâø'dlibxd dy`a oicd `ed dpey - §¦¨©¦
.yinyz ze`zl dlibxn epi`e dxear yecig epi`y ,oii ziizya

,ìàeîL øîà ,àðäk øa àððéç áø øîàcd dy`äìéâøoiiaïéðúBð §¨©©¦§¨©©£¨¨©§¥§¦¨§¦
,ãçà ñBk dìeäìéâø dðéàL,oiia.úBñBk éðL dì ïéðúBðddnz ¨¤¨¤¥¨§¦¨§¦¨§¥

:`xnbdøîà÷ éàîdlibxly ,jtidl xnel xazqn ixde ,l`eny ©¨¨©
zvxzn .zg` qek mipzep dlibx dpi`yle ,zeqek izy mipzep oiia

:`xnbd,øîà÷ éëä ,éiaà øîàdäìéâø,oii ziizyadìòa éðôa ¨©©©¥¨¦¨¨©§¦¨¦§¥©§¨
dl mipzep,úBñBk éðLedì ïéðúBð dìòa éðôa àlLwx.ãçà ñBk §¥¤Ÿ¦§¥©§¨§¦¨¤¨

yleäìéâø dðéà,oiiaðôadìòa édl mipzep oi`,ãçà ñBk àlà ¥¨§¦¨¦§¥©§¨¤¨¤¨
e.øwéò ìk dì ïéðúBð ïéà ,dìòa éðôa àlL¤Ÿ¦§¥©§¨¥§¦¨¨¦¨

:xfrl` iax lr `ziixadn `iyewd lr sqep uexizúéòa éàå§¦¨¥
,àîéàdne ,jka dlibxd dy`l s` oii ziizy miwqet oi` mlerl ¥¨

d dy`ly `ziixaa exn`yäìéâøoiia,dì ïéðúBðepiidé÷éöì §¦¨§¦¨§¦¥
äøéã÷.liyazd z` mirhdl - §¥¨

:df oipra dyrn `xnbd d`ian,ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð ìL Búlëa äNòî,milyexi ixiyrn didy ©£¤§©¨¤©§¦¤§

íéîëç dì e÷ñtLdizepefnaúaL áøòî ,äøã÷ é÷éöì ïéé íéúàñ ¤¨§¨£¨¦§¨©¦©¦§¦¥§¥¨¥¤¤©¨
.úaL áøòìokle ,dipira hren xeriy df did j`ïäì äøîàoirk §¤¤©¨¨§¨¨¤

,dllw,'íëéúBðáì e÷ñôz Ck'.dfky hren xeriyúøîBL ,àðz ¨¦§§¦§¥¤¨¨¤¤
äúéä íáé,dy` dze`elecb xeriy edf zn`ay s` ,jkitl ¨¨¨§¨

mewn lkn ,aygp df dkxake,'ïîà' äéøçà eðò àì`ly ick Ÿ¨©£¤¨¨¥
.mai zexney dpiidzy mdizepaa xacd miiwzi

:dy`l oii ziizy oipra `ziixa d`ian `xnbdãçà ñBk ,àðzly ¨¨¤¨
oiiìeeéð ,íéðL .äMàì äôéi`pbeàeädzzy .dlìLúòáBz ,äL ¨¤§¦¨§©¦¦§Ÿ¨©©

ätadzzy .yinyzdðéàå ÷eMa úòáBz øBîç eléôà ,äòaøà ©¤©§¨¨£¦£©©©§¥¨
.úãt÷î:`xnbd zx`aneðL àì ,àáø øîàel` millkàlà ©§¤¤¨©¨¨Ÿ¨¤¨

kìáà ,dnò dìòa ïéàLm`da ïì úéì ,dnò dìòaepl oi` - ¤¥©§¨¦¨£¨©§¨¦¨¥¨¨
.el wwcfdl dlekie ,dnr dlray meyn ,drpenl

:`xnbd dywnéàåä dnò dìòác ,äpç àäåok it lr s`e ,[did-] §¨©¨§©§¨¦¨£©
.lirl `xnbd dyxcy enk ,oii dzzy `ly weqta x`ean

:`xnbd zvxznéðàL éàðñëàoqk`znd ly epic `ed dpey - ©§§©©¦
,mixg` lv`LéîLúa øeñàL éàðñëàì ïépî ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¦©¦§©§§©¤¨§©§¦

,ähnä,zeripv meynøîàpL(hi ` my)éðôì eåçzLéå ø÷aá eîkLiå' ©¦¨¤¤¡©©©§¦©Ÿ¤©¦§©£¦§¥
äøkæiå BzLà äpç úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa ìà eàáiå eáLiå 'ä©¨ª©¨Ÿ¤¥¨¨¨¨¨©¥©¤§¨¨¤©¨¦§©¦§§¤¨

ïéà ,àzLä ,''ädpg z` dpwl` rcie' ,mzial eayyn ,dzr - ©§¨¦
la` ,'ezy`,àøwéòî,jxca eidyk.àìdzzy `l mb df mrhne ¥¦¨¨Ÿ

.dnr did dlray s` ,jxca mzeida oii dpg
:dy`l oii zwiqt oipra dyrn d`ian `xnbdeäúéác ,àîBç¨§¦§

[ezy`-]àáøc dén÷ì éàúà ,éiaàczzin xg`l `ax iptl d`a - §©©¥£©§©¥§¨¨
e ,iia`éðBæî éì ÷Bñt ,déì äøîà,ilra iqkpn zepefn il aevw - ¨§¨¥§¦§¥

e.dì ÷ñt,el dxn`àøîç éì ÷Bñt.oii -dì øîà,`axdéa àðòãé ¨©¨§¦©§¨¨©¨¨©§¨¥
àøîç éúL äåä àìc éðîçða,oii dzey did `ly iia`a ip` rcei - §©§¨¦§Ÿ£¨¨¥©§¨

.oii jl weqtl oi` jka dlibx jpi`y oeike ,ipr didy itläøîà̈§¨
øîc éiç ,déì,[`ax iiga drayp-]éàä ék éæøôeLa déì é÷Lî éåäc ¥©¥§©§¨¥©§¥¥§§¨¥¦©

dz`xde ,df xeriyk mikex` miriaba oii iia` z` miwyn eidy -
.drexfe dzn`a mxeriy z`déì àéåçî à÷c éãäadz`xdyk - ©£¥§¨©§§¨¥

,drexfe dzn` zcn z` elàòøc éìbéàaexne ,drexf dzlbzd - ¦©¥§¨¨
diteiàðéc éáa àøBäð ìôð.oicd ziaa xe` dyrp -ìò àáø í÷ ¨©§¨§¥¦¨¨¨¨¨

déúéáì,ezial jlde `ax cnr -ì äòázdzidy ezy`áø úa §¥¥¨§¨§©©
,àcñç.yinyzléáa àðãéàä éåä ïàî ,àcñç áø úa déì äøîà ¦§¨¨§¨¥©©¦§¨©¨¥¨¦§¨§¥

àðéã.ize` raez dz` jkitly ,oicd ziaa meid did in -øîà ¦¨¨©
døúaà à÷ôð .éiaàc eäúéác ,àîBç ,dì`ax ly ezy` d`vi - ¨¨§¦§§©©¥©§¨©©§¨

,`neg ixg`àæBçî élekî dì d÷tàc ãò àãéLc étìe÷a dì àúçî©£¨¨§§¥§¦¨©§©§¨¨¦¥§¨
xird lkn dze` d`ivedy cr ,fbx` ly lerpna dze` dzkd -

jke .`fegnì äøîàd,`ax zy`éì zìè÷àúìz Czbxd xak - ¨§¨¨¨©§§¦§¨¨
,jl mi`eyp eidy milra dylyàðéøçà ìè÷éîì úúàåjpevxe - ©£©§¦§©©£¦¨

dvxie jiitei z` el d`xn z`y ici lr ,xg` mc` bexdl dzr
.jze` `yil
:sqep dyrneäúéác[ezy`-]dén÷ì éàúà ,àáøc déøa óñBé áøc §¦§§©¥§¥§¨¨£©§©¥

[eiptl d`a-]óñBé áøc déøa äéîçð áøc.dlra zzin xg`l §©§¤§¨§¥§©¥
,éðBæî éì ÷Bñt ,déì äøîàe.dì ÷ñt,el dxn`éì ÷Bñtmb,àøîç ¨§¨¥§¦§¥¨©¨§¦©§¨

eàøîç eúLc àæBçî éðáa eäa àðòãé ,dì øîà .dì ÷ñtip` rcei - ¨©¨¨©¨¨©§¨§¦§¥§¨§¨©§¨
.oii jl weqtl jixve ,oii zezyl milibx mdy `fegn xird ipaa

:sqep dyrnî àéLðî áøc déøa óñBé áøc eäúéácenyy mewn §¦§§©¥§¥§©§©§¨¦
,éðBæî éì ÷Bñt déì äøîà ,óñBé áøc dén÷ì éàúà ,ìéåce.dì ÷ñt §¦£©§©¥§©¥¨§¨¥§¦§¥¨©¨

el dxn`éì ÷Bñtmb,àøîçe.dì ÷ñt,el dxn`éàøéL éì ÷Bñt §¦©§¨¨©¨§¦¦¨¥
.[miaeyg iyn icba-]äîì éàøéL ,dì øîàdwewf z` recn - ¨©¨¦¨¥¨¨

.miaeyg micbalCøeøáçìe Cøáçìe Cì ,déì äøîà`ly ick - ¨§¨¥¨§©§¨§©§¨
.jixag iptae jipta ,oey`xd iceakn dfaz`

* * *
:dpyna epipy'eëå õtîe ähî dì ïúBðå:`xnbd dywn .zlvgne §¥¨¦¨©¨§

dì áäéc dì änì úìöçîe õtîutn mb dl ozep `ed recn - ©¨©§¤¤¨¨¨§¨©¨
`id daehe ,dilr gehy xere ,dhn dl ozep ixd ,zlvgne

:`xnbd zvxzn .utnd on xzei daikyl,àtt áø øîàepizpyn ¨©©¨¨
zwqeréìáça àéøet eìîc éâéäðc àøúàamibdepy mewna - §©§¨¦§¦¥§¨§¨§©§¥

,xer dilr oighey oi`e ,milag ly dbixqa dhnd z` ze`lnl
cdf xacdì øbáîmilwlwn milagdy itl ,dze` oiwfne xrvn - §§©©¨

.zlvgne utn mb dl zzl dlra aiig okle ,dxya z`
ikxvl lra ly sqep aeiga zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:ezy`,ïðaø eðz,yily ici lr dze` dxyn dlray dy`ïéà ¨©¨¨¥
.úñëå øk dì ïéðúBð ,eøîà ïúð éaø íeMî .úñëå øk dì ïéðúBð§¦¨©¨¤¤¦©¦¨¨¨§§¦¨©¨¤¤

:`xnbd zxxanéîc éëéä,`ziixad zwqer ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦
dy`adçøBàc,zqke xk lr oyil dzgtyn zepa jxcy -éàî §§¨©

àn÷ àpúc àîòèzzl aiig dlra ixd ,zqke xk dl mipzep oi`y ©§¨§©¨©¨
.dlbxd itk dikxv z` dléàåecndy`a xadçøBà åàìcoyil §¦§¨§¨

,zqke xk lrïúð éaøc àîòè éàî.zqke xk dl mipzepy ©©§¨§©¦¨¨
:`xnbd zx`anàëéøö àì`l` welgl ekxved `l -ïBâk Ÿ§¦¨§

dãéc dçøBà åàìå ,déãéc déçøBàcoyil envr lrad ly ekxcy - §§¥¦¥§¨§¨¦¨
`edy drya lkd ixacle ,jka dy`d ly dkxc oi`e ,zqke xka

,jkn xeht dnr epi`yke ,zqke xk dl zzl eilr dnràn÷ àpz©¨©¨
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המשך בעמוד רלר

miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtzeaezk
äùàì úåðéé ïé÷ñåô ïéã úéá ïéàdlibxn oiidy Ðze`zl.yinyzéðàù äìéâøoeik Ð

.dal gifn epi`e ea dyc xak ,dl yecig epi`cäøã÷ é÷éöìmirhdl Ð.liyazúòáåú
äôá.yinyz Ðíúéá ìà åàáéå."dpg z` dpwl` rcie" xcde Ðàîåç.dny df Ð

éæøôåù.[o"ixciilt] y"ipxicn oixewy mikex` miriab Ðéàä éë.irexfe izn` zcnk Ð

àãñç áø úáì äòáúezy` z` raz Ð

.yinyzläãéùã éôìå÷á.fbx` ly lerpna Ð

úìú êì úìè÷zqip xaky Ð,ezne dylyl

.(a,cq) "eznai lr `ad" wxta zenaia xn`ck

àðéøçà ìè÷éîìze`xdl z`ay Ð,jitei

.jilr yi` uetwiyêøåøáçìå êøáçì`ly Ð

dfaz`zeixad lrjipta `l ,oey`xd iceakn

.jixiag ipta `leäì äîì úìöçîå õôîixd Ð

on aeh dhn lr gehy xer:ipyne !utnd

`ixet elnc `xz`ailagaÐoi`y mewna

`l` ,dhnl xer gihy zeyrl oilibxibexiq

.milagøâáîåäìoipiwfne dl ixrvn Ð,dze`

.zxbea oeyläçøåàã éàzepa jxc Ð

.dzgtynäéçøåàmixk lr oyil ekxc Ð

.enr dler :ol `niiw op`e .zezqkeàðìéæà éë
edl `pliwy ,yily ici lr jze` dxyn ip`e Ð

.i`cdaàðéúà éëåiakyze Ð`piziin ,inr

.edléãéãì úì÷ùåm` e` ,ily utn Ðdpw`

.ilyn zqke xk
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éøçàdkaze" aizkck .dlk` `ly it lr s`e .rnyn 'd witn ,Dlk` ixg` enk Ð dlk`¨§¥

y Ð "ixg` dpg mwze" ikd yxcinl ol zi` mewn lkn Ð "lk`z `ledzlik` zr

jkle .zezyl dl did `ly ,dpnn ueg eziae dpwl` "dzy ixg`e" ,lek`l dl didy

."dxekyl ilr daygie"

äúùdzezy ixg`e xn`w `lcn Ð zzy `le

ixg`" ;inp i` .da dlzy dlik`c `inec

lek`" (bk ilyn) aizkck ,"dzy ixg`e lek`

yixc dixeaca `xw ipycne ."jl xn`i dzye

.onwl yxtnck ,ikdäìëàÐ lk` `le

zepefn miwqet oi`y ok enk yexcz ike :dinza

?yi`léãëîaizk `dc Ð `xw wiqr `w deba

inp aezkl ok m` .dlk` inp aizke ,`xwa dpg

lk` aezkle ,deba `xw aezkl `l e` ,dzezy

.dzyeäìéâøÐ 'ek `ppig iax xn`c ip`y

`ziixaac ?df lr jixv di`x i`ne :xn`z m`e

yie !dlibx `weec Ð rnyn ,dlibx ipzw dteb

i`c .dlibxa ixii` inp xfrl` iaxc :xnel

oi`c `hiyt dlra ipta ,llk dlibx dpi`ya

dl ozep dlra oi`y dl ozil epl yi eh`c ,oiwqet

,`ppig iaxcn iiez`l jixv jkl !?enr dzidyk

.zeqek ipy dlibxy oebk ,dl mipzepy dlibx yiy

äðéàÐ 'ek cg` qek `l` dlra ipta dlibx

qek dl oipzep dlibx :l`eny ixac yexit edfe

xn`wce .zeqek ipya dlibxy epiid Ð cg`

epiid Ð zeqek ipy dl oipzep dlibx dpi`y

`l` zeqek ipy dl oipzep eidy dlibx dpi`y

.dlra ipta `ly llk dl oipzep oi` ,cg` qek

é÷éöì:xnelk ,i`w `ziixa` Ð dxcw

`zlin la` .iywz `l `ziixan

.opipyck `l` `yxtin `l l`enyc

ïéðúåðåiablc ab lr s` Ð utne dhn dl

(a,biw `rivn `aa) "lawnd"a opixn` xecq

iab `nyc meyn Ð utne dhne dhn el oipzepc

dl xyt`c ,jk lk minkg edegixhd `l dy`

dlik` xg` zen` rax` jlzy.

õôîqxb `l mz epiax Ð dl dnl zlvgne

.dnl zlvgne :`l` .zlvgne utn

daikylc idpe .dkinql mb ie`xe ,jx `ed utnc

`din dkinql Ð dhn dl zi` `dc ,jixv oi`

.dkixv

úì÷ùå:qxhpewa yxit Ð 'ek icicl edl

oi`e .ily utn Ð icicl zlwye

`nyc !oivtn ipya dl ibqz ok m` :zeywdl

lr akyl lbxed dzr cry ,bpern `edy jezn

iax oa wgvi epiaxe .envrl oivtn ipy lehi Ð xk

dpi`e .icicl zlwye qixb `l l"f xi`n

lr akyle enr zelrl dvexy `l` ,znrxzn

,rnyn oke .eiykr el oi` envrly it lr s` .xk

`w opaxc `ail` dlra oirh `wc dprh xezqlc
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éøçà äëìà" :øîàz íàå .äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéà¥§¦¥§¦¨§¦Ÿ©¥§¨©£¥
ééewLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúBð éáäàî" §©£©§¥©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨

¯eäðéð éàîe ,ïäéìò ú÷÷BzLî äMàäL íéøác¯ §¨¦¤¨¦¨¦§¤¤£¥¤©¦§
áð øôk Léà äãeäé éaø Løc .ïéèéLëzéøîàå ,àéøé ©§¦¦¨©©¦§¨¦§©§¦©¨§¨§¦

äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéàL ïépî :ìéç øBôð øôk Léà dì̈¦§©§©¦¦©¦¤¥§¦¥§¦¨
¯éøçàå äìéLá äìëà éøçà äpç í÷zå" :øîàpL¤¤¡©©¨¨©¨©£¥¨§¨§¦Ÿ§©£¥

àìå "äìëà" äzòî àlà .úúL àìå "äúL" ."äúL̈Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨©¤¨¥©¨¨§¨§Ÿ
,ïðéøîà÷ déøeaãa àø÷ épLcî ïðà !?éîð éëä ìëà̈©¨¦©¦£©¦§©¥§¨§¦¥¨¨§¦©
òîL ?épL àîòè éàî ,éúàå ÷éñò à÷ deâa éãkî¦§¦§©¨¨¨¥§¨¥©©£¨©¥§©

äúL" :dpéî"¯ïéðúBð äìéâø :éáéúéî .úúL àìå ¦¨¨Ÿ§Ÿ¨©¥¦¥§¦¨§¦
øîà àðäk øa àðpéç áø øîàc .éðàL äìéâø !dì̈§¦¨¨¥§¨©©¦¨¨©¨£¨¨©

äìéâø :ìàeîL¯äìéâø dðéàL ,ãçà ñBk dì ïéðúBð §¥§¦¨§¦¨¤¨¤¥¨§¦¨
¯éëä ,ééaà øîà ?øîà÷ éàî .úBñBë éðL dì ïéðúBð§¦¨§¥©¨¨©¨©©©¥¨¦

äìéâø :øîà÷¯éðôa àlL ,úBñBë éðL dìòá éðôa ¨¨©§¦¨¦§¥©§¨§¥¤Ÿ¦§¥
dìòá¯äìéâø dðéà .ãçà ñBk dì ïéðúBð¯éðôa ©§¨§¦¨¤¨¥¨§¦¨¦§¥

dìòá éðôa àlL ,ãçà ñBk àlà dìòá¯ïéðúBð ïéà ©§¨¤¨¤¨¤Ÿ¦§¥©§¨¥§¦
äìéâø :àîéà úéòa éàå .øwéò ìk dì¯øîà eäaà éaø øîàc .äøéã÷ éwéöì dì ïéðúBð ¨¨¦¨§¦¨¥¥¨§¦¨§¦¨§¦¥§¥¨©£©©¦©¨¨©

äøã÷ éwéöì ïéé íéúàñ íéîëç dì e÷ñtL ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð ìL Búlëa äNòî :ïðçBé éaø©¦¨¨©£¤§©¨¤©§¦¤§¤¨§¨£¨¦¨©¦©¦§¦¥§¥¨
àìå ,äúéä íáé úøîBL :àðz .íëéúBðáì e÷ñôz Ck :ïäì äøîà .úaL áøòì úaL áøòî¥¤¤©¨§¤¤©¨¨§¨¨¤¨¦§§¦§¥¤¨¨¤¤¨¨¨§¨§Ÿ

ãçà ñBk :àðz .ïîà äéøçà eðò¯íéðL ,äMàì äôé¯ìL ,àeä ìeeéðäL¯,äta úòáBz ¨©£¤¨¨¥¨¨¤¨¨¤§¦¨§©¦¦§¨©©©¤
äòaøà¯dìòa ïéàL àlà eðL àì :àáø øîà .úãt÷î dðéàå ,÷eMa úòáBz øBîç eléôà ©§¨¨£¦£©©©§¥¨©§¤¤¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¥©§¨

dnò dìòa ìáà ,dnò¯øîàc .éðàL éàðñëà !éàåä dnò dìòác äpç àäå .da ïì úéì ¦¨£¨©§¨¦¨¥¨¨§¨©¨§©§¨¦¨£©©§§©¨¥§¨©
ähnä LéîLúa øeñàL éàðñëàì ïépî :àðeä áø¯éðôì eåçzLiå ø÷aá eîékLiå" :øîàpL ©¨¦©¦§©§§©¤¨§©§¦©¦¨¤¤¡©©©§¦©Ÿ¤©¦§©£¦§¥

'ä äøkæiå BzLà äpç úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa ìà eàáiå eáeLiå 'äàzLä ."¯ ©¨©¨Ÿ¤¥¨¨¨¨¨©¥©¤§¨¨¤©¨¦§©¦§§¤¨¨§¨
àøwéòî ,ïéà¯!éðBæî éì ÷Bñt :déì äøîà .àáøc dén÷ì éàúà ééaàc eäúéác àîBç .àì ¦¥¦¨¨¨¨§¥§§©©¥£©§©¥§¨¨¨§¨¥§¦§¥

îç éì ÷Bñt .dì ÷ñtäøîà .àøîç éúL äåä àìc ,éðîçða déa àðòãé :éì øîà !àø ¨©¨§¦©§¨£©¦¨©§¨¥§©£¨¦§¨£¨§¥©§¨¨§¨
ìôð ,àòøc éìâéà déì àéåçî à÷c éãäa .éàä ék éæøôeLa déì é÷Lî éåäc ,øîc éiç :déì¥©¥§¨§¨¥©§¥¥§§¨¥¦©©£¥§¨©£§¨¥¦§¥©§¨¨©
:àcñç áø úa déì äøîà .àcñç áø úáì dòáz ,déúéáì ìò ,àáø í÷ .àðéã éáa àøBäð§¨§¥¦¨¨¨¨¨§¥¥§¨¨§©©¦§¨¨§¨¥©©¦§¨
dì àúçî ,døúaà à÷ôð .ééaàc eäúéác àîBç :dì øîà ?àðéã éáa àðãéàä éåä ïàî©¨¥¨¦¨¨§¥¦¨£©¨¨§¥§§©©¥¨§¨©©§¨©§¨¨

éì zìè÷ :dì äøîà .àæBçî élekî dì ä÷tàc ãò àãéLc étìe÷aìè÷éîì úúàå ,àúìz C §§¥§¦¨©§©§¨¨¦¥§¨¨§¨¨¨§©§¥§¨¨©£©§¦§©
äøîà .óñBé áøc déøa äéîçð áøc dén÷ì éàúà àáøc déøa óñBé áøc eäúéác !?àðéøçà©£¦¨§¥§§©¥§¥§¨¨£©§©¥§©§¤§¨§¥§©¥¨§¨
àæBçî éðáa eäa àðòãé :dì øîà .dì ÷ñt !àøîç éì ÷Bñt .dì ÷ñt !éðBæî éì ÷Bñt :déì¥§¦§¥¨©¨§¦©§¨¨©¨£©¨¨©§¨§¦§¥§¨
äøîà ,óñBé áøc dén÷ì éàúà ìéåcî àéLðî áøc déøa óñBé áøc eäúéác .àøîç eúLc§¨©§¨§¥§§©¥§¥§©§©§¨¦§¦£©§©¥§©¥¨§¨
éàøéL :dì øîà !éàøéL éì ÷Bñt .dì ÷ñt !àøîç éì ÷Bñt .dì ÷ñt !éðBæî éì ÷Bñt :déì¥§¦§¥¨©¨§¦©§¨¨©¨§¦¦¨¥£©¨¦¨¥

'åëå õtîe ähî dì ïúBðå" .Cøeøáçìe ,Cøáçìe ,Cì :déì äøîà ?änìúìöçîe õtî ." ¨¨¨§¨¥¨§©§¨§©§¨§¥¨¦¨©¨©¨©£¤¤
eðz .dì øbáîc ,éìáça àéøet eìîc éâéäðc àøúàa :àtt áø øîà ?dì áäéc dì änì̈¨¨¦©¨¨©©©¨§©§¨¦§¦¦§¨§¨§©§¥¦§©¥¨¨
éà ?éîc éëéä .úñëå øk dì ïéðúBð :eøîà ïúð éaø íeMî .úñëå øk dì ïéðúBð ïéà :ïðaø©¨©¥§¦¨©§¤¤¦©¦¨¨¨§§¦¨©§¤¤¥¦¨¥¦

dçøBàc¯dçøBà åàìc éàå ?àn÷ àpúc àîòè éàî¯dçøBà åàìå déãéc déçøBàc ïBâk ,àëéøö àì ?ïúð éaøc àîòè éàî §§¨©©£¨§©¨©¨§¦§¨§¨©©£¨§©¦¨¨¨§¦¨§§§¥¦¥§¨§¨
àðìéæà ék :dì øîà :øáñ àn÷ àpz .dãéc¯àðéúà éëå ,eäì àðìé÷L¯ïéðîéæ :déì äøîà :øáñ ïúð éaøå .éàãäa eäì àðéúééî ¦¨©¨©¨¨©¨©¨¦¨¥§¨¨¥§¨§§¦¨¥¨©§¦¨§©£©§©¦¨¨¨©¨§¨¥¦§¦

:ééaàì àtt áø déì øîà .ätk dì ïúBðå .àòøà ìò éì úéðâîe ,éãéãì eäì zì÷Le ,eäì éúééî úéöî àìå úBLîMä ïéa éîøúéîc§¦§§¥¥©§¨§¨¨¥©§¥§§©§§§§¦¦©§¥¦©©§¨§¥¨¦¨£©¥©©¨§©©¥
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zeaezk(iriax meil)

,äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéà.yinyz ze`zl dlibxn oiidy meyníàå ¥§¦¥§¦¨§¦
øîàzdy`d zxne`y lyn jxca weqta epivny(f a ryed)äëìà' Ÿ©¥§¨

,'ééewLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð éáäàî éøçàrnyne ©£¥§©£©Ÿ§¥©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨
zezyl dy`d jxcy ixd ,oii epiide ,dwyn oeyln `ed 'iiETW'y¦¨

mde ,dweyz oeyln `ed 'iiETW' `l` ,ok yexitd oi` .oiiíéøác ¦¨§¨¦
ïäéìò ú÷÷BzLî äMàäL,[oda dvex-]eäðéð éàîeel` ,md dne - ¤¨¦¨¦§¤¤£¥¤©¦§

.ïéèéLëz©§¦¦

* * *
dì éøîàå ,àiøéáð øôk Léà äãeäé éaø Løcdidy mixne` yie - ¨©©¦§¨¦§©§¦©¨§¨§¥¨

øîàpL ,äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéàL ïépî ,ìéç øBôð øôk Léàl`eny) ¦§©§©¦¦©¦¤¥§¦¥§¦¨¤¤¡©
(h ` '`'äúL' ,'äúL éøçàå äìéLá äìëà éøçà äpç í÷zå',xn`p ©¨¨©¨©£¥¨§¨§¦Ÿ§©£¥¨Ÿ¨Ÿ

,oii dzyy `ed dlray,'úúL' àìågkene ,dzzy `l `idy §Ÿ¨¨
.jka dkxc oi`y

:`xnbd dywnäzòî àlàike ,weqtd z` yxec dz` jk m` - ¤¨¥©¨
xn`py jknàìå 'äìëà'xn`pénð éëä 'ìëà'dfa mb m`d - ¨§¨§Ÿ¨©¨¦©¦

zpeek ef oi` i`ce ixd ,yi`l `le dy`l zepefn miwqety yexcp
.oii dy`l miwqet oi`y 'dzW' oeyln yexcl jl oipne ,weqtd¨Ÿ

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ déøeaãa àø÷ épLcî ,ïðàepwiic ep` - £©¦§©¥§¨§¦¥¨©§¦¨
,weqtay oeyld iepiy z`éúàå ÷éñò à÷ deâa éãkîweqtd ixd - ¦§¦§©¨¨¨¦§¨¥

,dpga wqerépL àîòè éàîxn`e epeyla aezkd dpiy recn - ©©§¨©¦
,'zzy' `le ,dlra itlk zyxtzn ef oeyly ,'dzW'dpéî òîL ¨Ÿ§©¦¨

úúL àìå ,'äúL'.`id `le ,dzy dlra wxy - ¨Ÿ§Ÿ¨¨
:`xnbd dywn,éáéúéîiqkpn zpefipd dpnl` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

dzid m` ,mineziäìéâø,dlra iiga oii zezyl.dì ïéðúBðgkene §¦¨§¦¨
.jka dlibxd dy`l oii miwqety

:`xnbd zvxznéðàL 'äìéâø'dlibxd dy`a oicd `ed dpey - §¦¨©¦
.yinyz ze`zl dlibxn epi`e dxear yecig epi`y ,oii ziizya
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* * *
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zwqeréìáça àéøet eìîc éâéäðc àøúàamibdepy mewna - §©§¨¦§¦¥§¨§¨§©§¥
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,jkn xeht dnr epi`yke ,zqke xk dl zzl eilr dnràn÷ àpz©¨©¨
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éðàñî éîøå éàìéèøò çéìù àðú éàäel oi`y ,mexre hyten Ð`l` micba zetilg

xn`w milrpne ,dpyl dpyn"hiytde" .crena silgz `l micba x`ye .crenl crenn

" opinbxzn"glyie`xwie).(`éèéùô éæåælk .ixev ifefay zipiny ody ,dpicn ifef Ð

`edy ,`fefc `blt dpicn rlq lirl opixn`ck ,ixev sqka dpenyn cg` dpicn sqk

.rlqa dpenyn cg`úåðåæî øúåîdy` oebk Ð

dpi`y ,dl oitcer epzpyna mixen`d zepefny

.zipzarxäìòá ìò äðâúú àìùinia Ð

,dzxdhzyaela.zecp inia dyaly micba

úåàìá øúåîdpnl` Ðzpefpd,minezi iqkpn

dpyn fef miyng ly milk dl ozil odilre

.dpylåîà áåøòá àöåéoetvl en` daxr Ð

mexcl eia`eÐen`ezkileneia` oi`e ,dlv`

dxzae ,en`l jixv `ed oiicry .elv` ekilen

jixv yy cr :`nl` .opax edeicy,en`n reiq

dze` of lrady mykeÐ.dnr eze` of jk

éô ìò óà êìò ïøãä

äðùî.äùàä úàéöîäúùåøéådltp m` Ð

.dly oxwde diiga zexit lke` `ed ,dyexi dl

m`e :`pixg` `pyileiiga dznÐ.dyxei

äîâôå.da elagi m` dlag wfp Ðéåìâáù ïîæáå
`ede eilr zq`npy :cere ,ely zyeady Ð

.laeqò÷ø÷ ïäá ç÷ìéx`yk df ixdy Ð

.oiielz ody ,dl miltepd miqkpúåøéô ìëåà
äééçám`e .zeni e` dpyxbi m` ,dly oxwde Ð

`id zenzÐ.dyxeiàøîâàðéðúwxta Ð

."dxrp"ìòáä åéìò øúéi`kf lra `nl` Ð

.olekaäôãòädnn xzei dk`ln dyrz m` Ð

.minkg dl ewqty
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i`ce `l` !mbte zyeaa i`kf `edy lrad

xfg envr mz epiaxe .opiqxb dly dnbte dzyea

,`xnba rnyn oke .inlyexia qixb oke ,ea

`zbelt dil `kixhvi` dnbte dzyea :xn`wcn

xninl dil ded `lc .opaxe `xiza oa dcedi iaxc

ab`c ,dil `kixhvi` dnbte dzyea `l` ith
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zeaezk(iriax meil)

àpz éàämilrpne dpyl dpyn micba dy`l avwy ,df `pz ike - ©©¨
zeidl ekxc ,crenl crennéàìèøò çéìL,eicban hyten -éîøå §¦©©§§©§¨¥

éðàñîmilrpnd lr citwd jkle ,lrep `ed eilrpn z` wxe - §¨¥
,dicba lrn xzei ,dpya minrt yly dl epzpiy ,dy`l mipzipd

.dpya mrt wx dl mipzipy
:`xnbd zvxznàpz ,déì øîà,epizpyn ly dféà÷ íéøä íB÷îa ¨©¥©¨¦§¨¦¨¥

,eayen did -éðàñî éâeæ àúìz àìa àéâñ àìcdl ic oi`e - §Ÿ©§¨§Ÿ§¨¨¥§¨¥
my zeievnd mipa`d iptn ,dpya miilrp zebef dylyn zegta

.dilrp z` zezigyndïì òîLî à÷ déçøBà ábàåjk ab`e - §©©§¥¨©§©¨
,sqep oic `pzd eprinydéåäéðc éëéä ék ãòBîa dìäéð eäðéáúéðc§¥§¦§¦£¨§¥¦¥¦§¤¡¥

eäééeâa äçîN dìdl ozi miilrp zebef dyly mze` z`y - ¨¦§¨§©©§
.lbxa mnr gnyzy ick milbxd zylya

* * *
:dpyna epipyådl ozepíéìk[micba-]æeæ íéMîç ìLdpyn §¥¦¤£¦¦

:`xnbd zx`an .dpyléæeæ íéMîç ,éiaà øîà,dpyna mixn`pd ¨©©©¥£¦¦¥
dpicn ifef mdéèéLt`l` miey mpi`y ,mkxra miheytd - §¦¥

ixev ifef ieeyn zipiny.éànî,z`f epcnl okidn -éðz÷cî`tiqa ¦©¦§¨¨¥
,dpynd lyãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa ,íéøeîà íéøác äna- ©¤§¨¦£¦¤¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨

,ceakae xyera qpxtzndìkädizepefne dikxv lk -éôìexyer ©Ÿ§¦
eCzòc à÷ìñ éàå .BãBáëel`y jzrc lr dlrz m`e -æeæ íéMîç §§¦©§¨©§¨£¦¦

Lnî,miaeygd ixev ifef -éðò,ea zwqer dpyndy dfæeæ íéMîç ©¨¨¦£¦¦
ixevdéì àðîeppi` df lecb mekq ezeyxa yi m` `ld ,el oipn - §¨¥
.iprdpéî òîL àlàl dpynd zpeeky gken -.éèéLt éæeæ íéMîç ¤¨§©¦¨£¦¦¥§¦¥

* * *
:dpyna epipy'eëå íéLãç àì dì ïéðúBð ïéàå`le ,dngd zenia §¥§¦¨Ÿ£¨¦§

.dly miwgyde ,'eke minybd zenia miwgyzøúBî ,ïðaø eð ¨©¨¨¨
úBðBæîdkixv dpi`y zngn ,dpefnn dxizen dy`dy dn - §

xfeg ,daxd lek`l,ìòaìmle`úBàìa øúBîx`ypy dn - ©©©¨§¨
mikiiy ,dlra dl ozpy micbadn,äMàìdpyna x`eank ¨¦¨

.dly miwgydy
:`xnbd dywndì änì äMàì úBàìa øúBîdkixv dn myl - ¨§¨¨¦¨¨¨¨

micba dlra dl dpw xaky xg`l ,miielad dicba z` dy`d
.lrad ly `edy ,dizepefn xzenn dpey df dnae ,miycg

:`xnbd zvxzn,äáçø øîàiptnïäa äqkúnLze`la mze`a - ¨©©£¨¤¦§©¨¨¤
,dìòa ìò äpbúz àlL éãk ,dúcð éîéadicba z` yalz m`y ¦¥¦¨¨§¥¤Ÿ¦§©¤©©§¨

.dzxdh inia myalzyk dlra lr dpbzz ,dzecp inia miycgd
:ef `ziixan zcnlpd dkld d`ian `xnbdïðéè÷ð ,éiaà øîà- ¨©©©¥©§¦¨

y dkldl weqtl epizea`n ep` milaewnúBàìa øúBîixiiy - ¨§¨
ly micbadäðîìàmixfeg ,minezid iqkpn zpefipdåéLøBéìly ©§¨¨§§¨

mrhe .dcia mixzepd d`eyp dy` icba ixiiyk mpi`e ,lrad
c ,weligd,íúä,d`eyp dy`aàeäex`yiy exn`y mrhd edf - ¨¨

,diciadétàa épbúz àìcm` ,dzxdh inia eipta dpbzz `ly - §Ÿ¦§©¥§©¥
mle` ,dzecp inia mb micba mze` z` yalzàëädpnl`a - ¨¨

épbúúå épbúz.lra dl oi` ixdy ,dpbzzy epl ztk` `l - ¦§©¥§¦§©¥

* * *
:dpyna epipy'eëå óñk äòî dì ïúBðililn enr zlke`e ,dkxevl ¥¨¨¨¤¤§

:`xnbd zxxan .zay ilill zayéàîdazkyk dpynd zpeek ©
,øîà éMà áø .Lnî úìëBà ,øîà ïîçð áø .úìëBàiepik edf ¤¤©©§¨¨©¤¤©¨©©¦¨©

lLéîLz.dhnd ©§¦
:iy` ax lr `xnbd dywnïðz,epizpynaBnò úìëBà'núaL éìéì §©¤¤¦¥¥©¨

,'zay ililløîàc ïàîì àîìLaxaeqd zrcl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©
l dpeekdyäìéëà,ynnéðz÷c eðééäoeylïàîì àlà .úìëBà £¦¨©§§¨¨¥¤¤¤¨§©

øîàcl dpeekdyéàî ,LéîLzoeyl xe`ia `ed dn -.'úìëBà' §¨©©§¦©¤¤
:`xnbd zvxznàélòî àðMéì,diwp oeyl dpynd dhwp - ¦§¨§©§¨

áéúëãkoeyla yinyzd z` dpkn weqtdy epivny itk - §¦§¦
xn`py ,dlik`(k l ilyn)zt`pn dX` KxC oM'äéô äúçîe äìëà ¥¤¤¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨

.'ïåà ézìòô àì äøîàå§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
:`ziixan iy` ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïaø ¥¦¥©¨

ïàîì àîìLa .úaLå ,úaL éìéìa úìëBà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¤¤§¥¥©¨§©¨¦§¨¨§©
äìéëà øîàcynnéðz÷c eðééä`pzd siqedy oaen -,'úaLå's`y §¨©£¦¨©§§¨¨¥§©¨

.enr zlke` `id zayd meiaøîàc ïàîì àlàl dpeekdy,LéîLz ¤¨§©§¨©©§¦
àkéà éî úaLa LéîLz,zayd meia ynyl xzen ike -áø øîàäå ©§¦§©¨¦¦¨§¨¨©©

.íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ïä íéLBã÷ ìàøNé ,àðeäzvxzn ¨¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©
:`xnbdøzeî ìôà úéáa ,àáø øîàädf ote`ae ,meia ynyl ¨¨©¨¨§©¦¨¥¨

.dpynd dxaic

* * *
:dpyna epipy,ä÷éðî äúéä íàåoitiqene dici dyrnn dl oizget §¦¨§¨¥¦¨

eipa z` oefl a`d ly eaeiga dpc `xnbd .dizepefn lr dl
:epizpynn di`x jkl d`iane ,miphwdäaø àìeò éaø Løc̈©©¦¨©¨

[lecbd-]äàéNð éác àçúétà,`iypd zia gzt lr -ét ìò óà ©¦§¨§¥§¦¨©©¦
eøîàLy minkgïæ íãà ïéàoefl aiig epi` -ïäLk åéúBðáe åéða úà ¤¨§¥¨¨¨¤¨¨§¨§¤¥

ïæ ìáà ,íépè÷mdyk mze` oefl `ed aiig -íépè÷ épè÷miphw - §©¦£¨¨§©¥§©¦
.xzeia

:`xnbd zxxanänk ãò.xzeia ohwl aygp `ed lib dfi` cr - ©©¨
:`xnbd zx`anãòezeidLL ïa`ed df xeriye ,mipykoir ©¤¥§

epica x`eandéqà áøãéqà áø øîàc ,,oinegz iaexir oic iabl §©©¦§¨©©©¦
`l` ,xirl uegn dn` miitl`n xzei zaya z`vl mc`l xeq`y
izy oefn epiide ,'aexir' dn` miitl` mze` jeza gipd ok m`
eze`a `id ezziay eli`k xacd aygp f`y ,exear zecerq
,cv lkl zetqep dn` miitl` mewn eze`n zkll lekie ,mewn

e,LL ïa ïè÷ly mexc cva aexir gipd eia`e ,exear eaxir `ly ¨¨¤¥
`ed ixd ,xird ly oetv cva en`e xird,Bnà áeøéòa àöBé`le ¥§¥¦

mewna ezziaye ,m`d xg` jexk ohwdy itl ,a`d aexira
lke`e eni` xg` ohwd jexk mipy yy cry ixd .dzziay

.dnr eze` of jk dze` of a`dy myke ,dizepefnn
:`xnbd zl`eyéànîeni` xg` jexk ohwy epcnl mpn` - ¦©

daiyn .a`d lr zlhen ezqpxty oipn j` ,dizepefnn lke`e
ok epcnl :`xnbdéðz÷cîm`' ,epizpynadì ïéúçBt ä÷éðî äúéä ¦§¨¨¥¨§¨¥¦¨£¦¨

àîòè éàî ,'äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe äéãé äNònîrecne - ¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©©§¨
,zepefn dl mitiqendãäa ìëéîì éòác íeMî åàìdf oi` m`d - ¨¦§¨¥§¥©©£¨

lrad aiigy gkene ,dpnn wpei ohwdy algd jxev zngn
lka oicd `ede ,dnr oefip ohwd `diy ick ezy` zepefna siqedl

.eizepefna aiig a`de eni` xg` jexk `edy ,yy lib cr ohw
`ed zwpina zepefnd ztqedy oipn :di`xd lr `xnbd dywn

,wepizd meynàîìãå`ed mrhd `ny -àéä äìBçc íeMîzngn §¦§¨¦§¨¦
:`xnbd zvxzn .mitqep zepefn dkixve ,dwpddéðúéì ,ïk íà- ¦¥¦§¥

xnel jixv `pzd did'äìBç äúéä íà'epiide ,zepefn dl mitiqen ¦¨§¨¨
,`idy dlgn lkéàîazk recn -,'ä÷éðî äúéä íà'i`ce `l` ©¦¨§¨¥¦¨

.wepizd jxev meyn zepefn dl siqeny ezpeek
:dywne `xnbd dkiynnïì òîLî à÷ àä àîìãåzpeek `ny - §¦§¨¨¨©§©¨

eprinydl dpyndeäðéð úBìBç úB÷éðî íúñc`ly s`e ,[od-] ¦§©¥¦¦§
di`x oi` aeye ,dizepefn lr dl siqedl aiig ilegd dilr d`xp
oi` :`xnbd zvxzn .miphw iphw zepefna aiig a`dy epizpynn

c ,wepizd xear `le dy`d xear od zepefndy xneløîà ,øîzéà¦§©¨©
,éåì ïa òLBäé éaø,zwpind,ïéé dì ïéôéñBîoefn z` zeaxdl ick ©¦§ª©¤¥¦¦¦¨©¦

,wepizdäôé ïéiäLliren -ìd ieaix,áìçlrad aeigy ixd ¤©©¦¨¤§¨¨
aiigy oicd `ede ,wepizd xear `ed ezy` zepefnl siqedl

.yy ipa eidiy cr ,miphwd eipa zepefna

éô ìò óà êìò ïøãä

äùàä úàéöî ¯ éùù ÷øô

enk .ezy` iqkpa lrad ly zepey zeiekfa wqer epiptly wxtd
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רכי
miwxt dyelyaa cenr dq sc ± iriax wxtzeaezk

éðàñî éîøå éàìéèøò çéìù àðú éàäel oi`y ,mexre hyten Ð`l` micba zetilg

xn`w milrpne ,dpyl dpyn"hiytde" .crena silgz `l micba x`ye .crenl crenn

" opinbxzn"glyie`xwie).(`éèéùô éæåælk .ixev ifefay zipiny ody ,dpicn ifef Ð

`edy ,`fefc `blt dpicn rlq lirl opixn`ck ,ixev sqka dpenyn cg` dpicn sqk

.rlqa dpenyn cg`úåðåæî øúåîdy` oebk Ð

dpi`y ,dl oitcer epzpyna mixen`d zepefny

.zipzarxäìòá ìò äðâúú àìùinia Ð

,dzxdhzyaela.zecp inia dyaly micba

úåàìá øúåîdpnl` Ðzpefpd,minezi iqkpn

dpyn fef miyng ly milk dl ozil odilre

.dpylåîà áåøòá àöåéoetvl en` daxr Ð

mexcl eia`eÐen`ezkileneia` oi`e ,dlv`

dxzae ,en`l jixv `ed oiicry .elv` ekilen

jixv yy cr :`nl` .opax edeicy,en`n reiq

dze` of lrady mykeÐ.dnr eze` of jk

éô ìò óà êìò ïøãä

äðùî.äùàä úàéöîäúùåøéådltp m` Ð

.dly oxwde diiga zexit lke` `ed ,dyexi dl

m`e :`pixg` `pyileiiga dznÐ.dyxei

äîâôå.da elagi m` dlag wfp Ðéåìâáù ïîæáå
`ede eilr zq`npy :cere ,ely zyeady Ð

.laeqò÷ø÷ ïäá ç÷ìéx`yk df ixdy Ð

.oiielz ody ,dl miltepd miqkpúåøéô ìëåà
äééçám`e .zeni e` dpyxbi m` ,dly oxwde Ð

`id zenzÐ.dyxeiàøîâàðéðúwxta Ð

."dxrp"ìòáä åéìò øúéi`kf lra `nl` Ð

.olekaäôãòädnn xzei dk`ln dyrz m` Ð

.minkg dl ewqty
äùòîã

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

áø.yily ici lr dze` dxyne li`ed ,otqe lnb elit` Ð yinyz xn` iy`ìáàof

`ziq` dil etk :(a,hn zeaezk) "dxrp" wxta xn`wc `de ,dil opitiike Ð miphw iphw

.yy lr mixzi epiid Ð

éô ìò óà êìò ïøãä

úàéöî"xicnd" qxb qxhpewa Ð dy`d

lr s`"a `pzc ab` ,"it lr s`" xg`

yily ici lr ezy` dxynd :(a,cq zeaezk) "it

,qpxt cinri mei miyly ezy` xicnd :ipzw Ð

xfeg "xicnd" dpyy xg`e .yily oirk `edy

,l`ppg epiax yexita la` .oey`x oiprl

opiqxb mixtq aexae ,`ztqezae ,inlyexiae

:wilqc icii` ,"it lr s`" xg` dy`d "z`ivn"

icii`e ,dici dyrnn dl oizget dwipn dzid m`

Ð ezal zern yilynd :oizipzn seqa `pzc

iedc ,qpxt cinri :ipzwc ,"xicnd" dixza `pz

.yily oirkäúùåøéåzexit lke` `ed

oey`x yexit mz epiaxl d`xp Ð diiga

dl eltpy Ð dzyexi :yxitc .xwir qxhpeway

i`c .diiga zexit lke` `ed ,xg` mewnn miqkp

dyxei `edy Ð dzyexi :yxity oexg` oeylk

:`xnba xninl jixhvi` i`n` ,dzin xg`l

xninl dil ded "dil `kixhvi` dnbte dzyea"

oizipznnc .dzin xg`l ,dyxei `edy l"nwc

ab lr s`c !dl opirny `l "lrad eilr xzi"c

dia`cepiid Ð "lrad eilr xzi" ipzwe ,dyxei

opirny `l Ð mipa dl yi la` ,mipa dl oi`yk

xninl ivn `lc xninl `ki` ,edine .mzdn

dl opirny `dc Ð dil `kixhvi` dyxeic

yi" wxtne (`,bt zeaezk) "azekd"c oizipznn

.(`,gw `xza `aa) "oilgep

éëämz epiaxe Ð dly dnbte dzyea opiqxb

wxta irac `d df itle .ely :extqa dibd

yinyza ezy` wifnd :(`,al `nw `aa) "gipnd"

mbte zyean la` ,ira `w xrvn Ð edn dhnd

ied ipixg` da elag elit`c ,xehtc `hiyt Ð

ipzinl dil ded ok m`c .d`xp oi` ,edine .ely

mbte zyeaa ezaa i`kf epi` a`dc (a,en) lirl

opixn`ck ,dztne qpe`a `weec `l` ,dlag ly

a`l dxez dzkif `l :(a,ft `nw `aa) "laegd"a

"dxrp" yixa lirle !cala mixerp gay `l`

eilr xzi .edpip dcic zelag :jixt inp (`,bn)

i`ce `l` !mbte zyeaa i`kf `edy lrad

xfg envr mz epiaxe .opiqxb dly dnbte dzyea

,`xnba rnyn oke .inlyexia qixb oke ,ea

`zbelt dil `kixhvi` dnbte dzyea :xn`wcn

xninl dil ded `lc .opaxe `xiza oa dcedi iaxc

ab`c ,dil `kixhvi` dnbte dzyea `l` ith

`pz Ð ely `edy dnbte dzyea ipzinl irac

i` la` .ely ody dici dyrne dz`ivn inp

`l opax meync ,xity iz` Ð dly opiqxb

,dici dyrne dz`ivn llk ipzinl jixhvi`

ied i`de ,ely ied i`dc ?df lv` df oipr dnc

iax meyn `l` ipzinl jixhvi` `le .dly

.lra eda jiiy diail`c ,`xiza oa dcedi

äìù`nw `aa) "laegd"a xn`c o`nl Ð

lkd ozpi Ð exiag ly ixar car ci rhewa (`,et

iz` Ð zexit lke` `ede rwxw oda gwlie ,carl

rwxw oda gwlie dy`l lkd ,inp `kdc ,xity

.dy`l car oia wlgl jixv Ð axl dphw zaye ,carl dlecb zay ozpi :xn`c o`nl la` .zexit lke` `edeïîæáielbay .ze`xl oileki mc` ipa oi`y mewna xzqay mbt Ð xzqay

ta dyiiay Ð ielbay ,dpial epia dyiiay Ð xzqay zyea .dnr envr `ed mbtpe ,lkl d`xpy mewna ,dipta drvty Ð.mc` lk ip
`de
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àpz éàä¯:déì øîà !éðàñî éîøå éàìèøò çéìL ©©¨§¦©©§§©§¨¥§¨¥£©¥
àúìz àìa àéâñ àìc ,éà÷ íéøä íB÷îa àpz©¨¦§¨¦¨¥§¨©§¨§¨§¨¨
eäðéáúéðc ïì òîLî à÷ déçøBà ábàå .éðàñî éâeæ¥§¨¥§©©§¥¨©§©¨§¥§¦§
.eäééeâa äçîN dì éåäéðc éëéä ék ,ãòBna dìäéð¦£¨©¥¦¥¦§¤¡¥¨¦§¨§©©§
éæeæ íéMîç :ééaà øîà ."æeæ íéMîç ìL íéìëå"§¥¦¤£¦¦¨©©©¥£¦¦¥

íéøeîà íéøác äna :éðú÷cî ?éànî .éèéLt¯éðòa §¦¥¦©¦§¨¨¥©¤§¨¦£¦§¨¦
ãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL¯éàå .BãBák éôì ìkä ¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦§§¦

àðî æeæ íéMîç éðò ,Lnî æeæ íéMîç Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¦©¨¨¦£¦¦§¨
dpéî òîL àlà ?déì¯ïéàå" .éèéLt éæeæ íéMîç ¥¤¨§©¦¨£¦¦¥§¦¥§¥

'åëå íéLãç àì dì ïéðúBðúBðBæî øúBî :ïðaø eðz ." §¦¨Ÿ£¨¦¨©¨©©§
¯úBàìa øúBî ,ìòaì¯äMàì úBàìa øúBî .äMàì ©©©©§¨¨¦¨©§¨¨¦¨

,dúcð éîéa ïäa äqkúnL :äáçø øîà ?dì änì̈¨¨¨©©£¨¤¦§©¨¨¤¦¥¦¨¨
øúBî :ïðéè÷ð ,ééaà øîà .dìòa ìò äpbúz àlL éãk§¥¤Ÿ¦§©¤©©§¨¨©©©¥¨§¦©©

äðîìà úBàìa¯épbúz àìc àeä íúä .åéLøBéì §¨©§¨¨§§¨¨¨§¨¦§©¥
àëä ,détàa¯óñk äòî dì ïúBð" .épbúúå épbúz §©¥¨¨¦§©¥§¦§©¥¥¨¨¨¤¤

'åëå:øîà ïîçð áø ?úìëBà éàî .".Lnî úìëBà ©¤¤©©§¨¨©¤¤©¨
.úaL éìéì Bnò úìëBà :ïðz .LéîLz :øîà éLà áø©©¦¨©©§¦§©¤¤¦¥¥©¨

äìéëà øîàc ïàîì àîìLa¯,"úìëBà" éðú÷c eðééä ¦§¨¨§©§¨©£¦¨©§§¨¨¥¤¤
LéîLz øîàc ïàîì àlà¯àðMéì ?"úìëBà" éàî ¤¨§©§¨©©§¦©¤¤¦¨¨

àì äøîàå äéô äúçîe äìëà" :áéúëãk ,àéìòî©©§¨§¦§¦¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,éáéúéî ."ïåà ézìòô̈©§¦¨¤¥¦¥©¨¦§¤©§¦¥¥
øîàc ïàîì àîìLa .úaLå úaL éìéìa úìëBà¤¤§¥¥©¨§©¨¦§¨¨§©§¨©

äìéëà¯LéîLz øîàc ïàîì àlà ."úaLå" éðú÷c eðééä¯?àkéà éî úaLa LéîLz £¦¨©§§¨¨¥§©¨¤¨§©§¨©©§¦©§¦§©¨¦¦¨
úéáa :àáø øîàä !íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ,ïä íéLBã÷ ìàøNé :àðeä áø øîàäå§¨¨©©¨¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©¨¨©¨¨§©¦

ìôà¯:äàéNð éác àçúétà äaø àleò éaø Løc ."ä÷éðî äúéä íàå" .øzeîét ìò óà ¨¥¨§¦¨§¨¥¦¨¨©©¦¨©¨©¦§¨§¥§¦¨©©¦
änk ãò .íépè÷ épè÷ ïæ ìáà ,íépè÷ ïäLk åéúBðáe åéða úà ïæ íãà ïéà eøîàL¯ïa ãò ¤¨§¥¨¨¨¤¨¨§¨§¤¥§©¦£¨¨§©¥§©¦©©¨©¤

éànî .Bnà áeøéòa àöBé LL ïa ïè÷ :éñà áø øîàc ,éñà áøãk .LL¯äúéä :éðú÷cî ¥¦§©©¦§¨©©©¦¨¨¤¥¥§¥¦¦©¦§¨¨¥¨§¨
ä÷éðî¯éòác íeMî åàì ?àîòè éàî .äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe ,äéãé äNònî dì ïéúçBt ¥¦¨£¦¨¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©©£¨¨¦§¨¥

ìBçc íeMî àîìãå ?dãäa ìëéîìäúéä íà" éàî ,"äìBç äúéä íà" éðúéì ïk íà .àéä ä §¥©©£¨§¦§¨¦§¨¦¦¥¦§¥¦¨§¨¨©¦¨§¨
òLBäé éaø øîà ,øîzéà .eäðéð úBìBç úB÷éðî íúñc :ïì òîLî à÷ àä àîìãå ?"ä÷éðî¥¦¨§¦§¨¨¨©§©¨¦§©¥¦¦§¦§©¨©©¦§ª©

.áìçì äôé ïéiäL ,ïéé dì ïéôéñBî :éåì ïa¤¥¦¦¦¨©¦¤©©¦¨¤¤¨¨

éô ìò óà êìò ïøãä

úàéöîäéãé äNòîe äMàä¯dúLeøéå ,dìòáì¯dúLBa .äéiça úBøét ìëBà àeä §¦©¨¦¨©£¥¨¤¨§©§¨¦¨¨¥¥§©¤¨§¨
dîâôe¯øúqaL ïîæa :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø .dlL¯,íé÷ìç éðL dì §¨¨¤¨©¦§¨¤§¥¨¥¦§©¤©¥¤¨§¥£¨¦

éeìbaL ïîæáe .ãçà Bìå¯BlL .ãçà dìå íé÷ìç éðL Bì¯dlLå ,ãiî ïúpé¯ç÷lé §¤¨¦§©¤©¨§¥£¨¦§¨¤¨¤¦¨¥¦¨§¤¨¦¨©
.úBøét ìëBà àeäå ,ò÷ø÷ ïäaàøîâBzáa éàkæ áàä :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî ¨¤©§©§¥¥©¨©§©¨¨¥¨¨¨©©§¦

ìa÷î .äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa éàkæ .äàéááe øèLa ,óñëa :äéLecé÷a§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§©¥
úàOéð ,äéiça úBøét ìëBà Bðéàå dhéb úà¯!äéiça úBøét ìëBà àeäL ìòaä åéìò øúé ¤¦¨§¥¥¥§©¤¨¦¥¨¥¨¨©©©¤¥¥§©¤¨

dén÷ àpz éðz .ïðaøå àøéúa ïa äãeäé éaøc àzâeìt ,déì àëéøèöéà dîâôe dúLBa§¨§¨¨¦§§¦¨¥§§¨§©¦§¨¤§¥¨§©¨©¨¥©¨©¥
äôãòä äîe ,àzLä :déì øîà .dìòáì :øîBà àáé÷ò éaø ,dîöòì äMàä úàéöî :àáøc§¨¨§¦©¨¦¨§©§¨©¦£¦¨¥§©§¨£©¥¨§¨¨©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zeaezk(iriax meil)

àpz éàämilrpne dpyl dpyn micba dy`l avwy ,df `pz ike - ©©¨
zeidl ekxc ,crenl crennéàìèøò çéìL,eicban hyten -éîøå §¦©©§§©§¨¥

éðàñîmilrpnd lr citwd jkle ,lrep `ed eilrpn z` wxe - §¨¥
,dicba lrn xzei ,dpya minrt yly dl epzpiy ,dy`l mipzipd

.dpya mrt wx dl mipzipy
:`xnbd zvxznàpz ,déì øîà,epizpyn ly dféà÷ íéøä íB÷îa ¨©¥©¨¦§¨¦¨¥

,eayen did -éðàñî éâeæ àúìz àìa àéâñ àìcdl ic oi`e - §Ÿ©§¨§Ÿ§¨¨¥§¨¥
my zeievnd mipa`d iptn ,dpya miilrp zebef dylyn zegta

.dilrp z` zezigyndïì òîLî à÷ déçøBà ábàåjk ab`e - §©©§¥¨©§©¨
,sqep oic `pzd eprinydéåäéðc éëéä ék ãòBîa dìäéð eäðéáúéðc§¥§¦§¦£¨§¥¦¥¦§¤¡¥

eäééeâa äçîN dìdl ozi miilrp zebef dyly mze` z`y - ¨¦§¨§©©§
.lbxa mnr gnyzy ick milbxd zylya

* * *
:dpyna epipyådl ozepíéìk[micba-]æeæ íéMîç ìLdpyn §¥¦¤£¦¦

:`xnbd zx`an .dpyléæeæ íéMîç ,éiaà øîà,dpyna mixn`pd ¨©©©¥£¦¦¥
dpicn ifef mdéèéLt`l` miey mpi`y ,mkxra miheytd - §¦¥

ixev ifef ieeyn zipiny.éànî,z`f epcnl okidn -éðz÷cî`tiqa ¦©¦§¨¨¥
,dpynd lyãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa ,íéøeîà íéøác äna- ©¤§¨¦£¦¤¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨

,ceakae xyera qpxtzndìkädizepefne dikxv lk -éôìexyer ©Ÿ§¦
eCzòc à÷ìñ éàå .BãBáëel`y jzrc lr dlrz m`e -æeæ íéMîç §§¦©§¨©§¨£¦¦

Lnî,miaeygd ixev ifef -éðò,ea zwqer dpyndy dfæeæ íéMîç ©¨¨¦£¦¦
ixevdéì àðîeppi` df lecb mekq ezeyxa yi m` `ld ,el oipn - §¨¥
.iprdpéî òîL àlàl dpynd zpeeky gken -.éèéLt éæeæ íéMîç ¤¨§©¦¨£¦¦¥§¦¥

* * *
:dpyna epipy'eëå íéLãç àì dì ïéðúBð ïéàå`le ,dngd zenia §¥§¦¨Ÿ£¨¦§

.dly miwgyde ,'eke minybd zenia miwgyzøúBî ,ïðaø eð ¨©¨¨¨
úBðBæîdkixv dpi`y zngn ,dpefnn dxizen dy`dy dn - §

xfeg ,daxd lek`l,ìòaìmle`úBàìa øúBîx`ypy dn - ©©©¨§¨
mikiiy ,dlra dl ozpy micbadn,äMàìdpyna x`eank ¨¦¨

.dly miwgydy
:`xnbd dywndì änì äMàì úBàìa øúBîdkixv dn myl - ¨§¨¨¦¨¨¨¨

micba dlra dl dpw xaky xg`l ,miielad dicba z` dy`d
.lrad ly `edy ,dizepefn xzenn dpey df dnae ,miycg

:`xnbd zvxzn,äáçø øîàiptnïäa äqkúnLze`la mze`a - ¨©©£¨¤¦§©¨¨¤
,dìòa ìò äpbúz àlL éãk ,dúcð éîéadicba z` yalz m`y ¦¥¦¨¨§¥¤Ÿ¦§©¤©©§¨

.dzxdh inia myalzyk dlra lr dpbzz ,dzecp inia miycgd
:ef `ziixan zcnlpd dkld d`ian `xnbdïðéè÷ð ,éiaà øîà- ¨©©©¥©§¦¨

y dkldl weqtl epizea`n ep` milaewnúBàìa øúBîixiiy - ¨§¨
ly micbadäðîìàmixfeg ,minezid iqkpn zpefipdåéLøBéìly ©§¨¨§§¨

mrhe .dcia mixzepd d`eyp dy` icba ixiiyk mpi`e ,lrad
c ,weligd,íúä,d`eyp dy`aàeäex`yiy exn`y mrhd edf - ¨¨

,diciadétàa épbúz àìcm` ,dzxdh inia eipta dpbzz `ly - §Ÿ¦§©¥§©¥
mle` ,dzecp inia mb micba mze` z` yalzàëädpnl`a - ¨¨

épbúúå épbúz.lra dl oi` ixdy ,dpbzzy epl ztk` `l - ¦§©¥§¦§©¥

* * *
:dpyna epipy'eëå óñk äòî dì ïúBðililn enr zlke`e ,dkxevl ¥¨¨¨¤¤§

:`xnbd zxxan .zay ilill zayéàîdazkyk dpynd zpeek ©
,øîà éMà áø .Lnî úìëBà ,øîà ïîçð áø .úìëBàiepik edf ¤¤©©§¨¨©¤¤©¨©©¦¨©

lLéîLz.dhnd ©§¦
:iy` ax lr `xnbd dywnïðz,epizpynaBnò úìëBà'núaL éìéì §©¤¤¦¥¥©¨

,'zay ililløîàc ïàîì àîìLaxaeqd zrcl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©
l dpeekdyäìéëà,ynnéðz÷c eðééäoeylïàîì àlà .úìëBà £¦¨©§§¨¨¥¤¤¤¨§©

øîàcl dpeekdyéàî ,LéîLzoeyl xe`ia `ed dn -.'úìëBà' §¨©©§¦©¤¤
:`xnbd zvxznàélòî àðMéì,diwp oeyl dpynd dhwp - ¦§¨§©§¨

áéúëãkoeyla yinyzd z` dpkn weqtdy epivny itk - §¦§¦
xn`py ,dlik`(k l ilyn)zt`pn dX` KxC oM'äéô äúçîe äìëà ¥¤¤¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨

.'ïåà ézìòô àì äøîàå§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
:`ziixan iy` ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïaø ¥¦¥©¨

ïàîì àîìLa .úaLå ,úaL éìéìa úìëBà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¤¤§¥¥©¨§©¨¦§¨¨§©
äìéëà øîàcynnéðz÷c eðééä`pzd siqedy oaen -,'úaLå's`y §¨©£¦¨©§§¨¨¥§©¨

.enr zlke` `id zayd meiaøîàc ïàîì àlàl dpeekdy,LéîLz ¤¨§©§¨©©§¦
àkéà éî úaLa LéîLz,zayd meia ynyl xzen ike -áø øîàäå ©§¦§©¨¦¦¨§¨¨©©

.íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ïä íéLBã÷ ìàøNé ,àðeäzvxzn ¨¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©
:`xnbdøzeî ìôà úéáa ,àáø øîàädf ote`ae ,meia ynyl ¨¨©¨¨§©¦¨¥¨

.dpynd dxaic

* * *
:dpyna epipy,ä÷éðî äúéä íàåoitiqene dici dyrnn dl oizget §¦¨§¨¥¦¨

eipa z` oefl a`d ly eaeiga dpc `xnbd .dizepefn lr dl
:epizpynn di`x jkl d`iane ,miphwdäaø àìeò éaø Løc̈©©¦¨©¨

[lecbd-]äàéNð éác àçúétà,`iypd zia gzt lr -ét ìò óà ©¦§¨§¥§¦¨©©¦
eøîàLy minkgïæ íãà ïéàoefl aiig epi` -ïäLk åéúBðáe åéða úà ¤¨§¥¨¨¨¤¨¨§¨§¤¥

ïæ ìáà ,íépè÷mdyk mze` oefl `ed aiig -íépè÷ épè÷miphw - §©¦£¨¨§©¥§©¦
.xzeia

:`xnbd zxxanänk ãò.xzeia ohwl aygp `ed lib dfi` cr - ©©¨
:`xnbd zx`anãòezeidLL ïa`ed df xeriye ,mipykoir ©¤¥§

epica x`eandéqà áøãéqà áø øîàc ,,oinegz iaexir oic iabl §©©¦§¨©©©¦
`l` ,xirl uegn dn` miitl`n xzei zaya z`vl mc`l xeq`y
izy oefn epiide ,'aexir' dn` miitl` mze` jeza gipd ok m`
eze`a `id ezziay eli`k xacd aygp f`y ,exear zecerq
,cv lkl zetqep dn` miitl` mewn eze`n zkll lekie ,mewn

e,LL ïa ïè÷ly mexc cva aexir gipd eia`e ,exear eaxir `ly ¨¨¤¥
`ed ixd ,xird ly oetv cva en`e xird,Bnà áeøéòa àöBé`le ¥§¥¦

mewna ezziaye ,m`d xg` jexk ohwdy itl ,a`d aexira
lke`e eni` xg` ohwd jexk mipy yy cry ixd .dzziay

.dnr eze` of jk dze` of a`dy myke ,dizepefnn
:`xnbd zl`eyéànîeni` xg` jexk ohwy epcnl mpn` - ¦©

daiyn .a`d lr zlhen ezqpxty oipn j` ,dizepefnn lke`e
ok epcnl :`xnbdéðz÷cîm`' ,epizpynadì ïéúçBt ä÷éðî äúéä ¦§¨¨¥¨§¨¥¦¨£¦¨

àîòè éàî ,'äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe äéãé äNònîrecne - ¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©©§¨
,zepefn dl mitiqendãäa ìëéîì éòác íeMî åàìdf oi` m`d - ¨¦§¨¥§¥©©£¨

lrad aiigy gkene ,dpnn wpei ohwdy algd jxev zngn
lka oicd `ede ,dnr oefip ohwd `diy ick ezy` zepefna siqedl

.eizepefna aiig a`de eni` xg` jexk `edy ,yy lib cr ohw
`ed zwpina zepefnd ztqedy oipn :di`xd lr `xnbd dywn

,wepizd meynàîìãå`ed mrhd `ny -àéä äìBçc íeMîzngn §¦§¨¦§¨¦
:`xnbd zvxzn .mitqep zepefn dkixve ,dwpddéðúéì ,ïk íà- ¦¥¦§¥

xnel jixv `pzd did'äìBç äúéä íà'epiide ,zepefn dl mitiqen ¦¨§¨¨
,`idy dlgn lkéàîazk recn -,'ä÷éðî äúéä íà'i`ce `l` ©¦¨§¨¥¦¨

.wepizd jxev meyn zepefn dl siqeny ezpeek
:dywne `xnbd dkiynnïì òîLî à÷ àä àîìãåzpeek `ny - §¦§¨¨¨©§©¨

eprinydl dpyndeäðéð úBìBç úB÷éðî íúñc`ly s`e ,[od-] ¦§©¥¦¦§
di`x oi` aeye ,dizepefn lr dl siqedl aiig ilegd dilr d`xp
oi` :`xnbd zvxzn .miphw iphw zepefna aiig a`dy epizpynn

c ,wepizd xear `le dy`d xear od zepefndy xneløîà ,øîzéà¦§©¨©
,éåì ïa òLBäé éaø,zwpind,ïéé dì ïéôéñBîoefn z` zeaxdl ick ©¦§ª©¤¥¦¦¦¨©¦

,wepizdäôé ïéiäLliren -ìd ieaix,áìçlrad aeigy ixd ¤©©¦¨¤§¨¨
aiigy oicd `ede ,wepizd xear `ed ezy` zepefnl siqedl

.yy ipa eidiy cr ,miphwd eipa zepefna

éô ìò óà êìò ïøãä
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zeaezk(iying meil)

cef dtcrdn,àéä äéãé äNòîzkiiy didzy xnel `xaq yie §©£¥¨¤¨¦
z`f lkae ,dici iyrn xwir enk lralàáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

dtcrddy,dîöòìminkg el epwizy xeriya wx dkef lrade §©§¨
ok m` ,dici iyrnn,dúàéöîzegte ,'dici dyrn' llka dpi`y §¦¨¨

,lral minkg depwiy xazqnïkL ìk àì`aiwr iax xeaqiy Ÿ¨¤¥
dz`ivny `aiwr iax mya xne` dz` ji`e .dy`l `idy

.dlral
:dy`l zkiiy dtcrddy `aiwr iax xn` okid `xnbd zx`ane

ïðúcdpyna(.dt mixcp)dlral dxn`y dy` ,äNBò éðàL íðB÷ ¦§©¨¤£¦¨
éôìE,oaxwk jilr xq`i izk`lna dyer ip`y dn -éøö BðéàC §¦¨¥¨¦

øôäìdxcp oi`e ,dici iyrnl el zcareyn `idy itl ,dxcp z` §¨¥
.lg,øîBà àáé÷ò éaøok it lr s`øôé,lrad dléãòz ànLó ©¦£¦¨¥¨¥¤¨©£¦
åéìòdici iyrnaBì éeàøä ïî øúBédeaiigy xeriydn xzei - ¨¨¥¦¨¨

eixacn gkene .xcpd legi ef dtcrd lre ,zeyrl minkg
oky lke ,dlra lr dxqe`l dcia okle ,dy`l zkiiy dtcrddy

.dl zkiiy dz`ivny
:`xnbd zvxznêetéà ,àlà,`ziixad zqxib z` jetdl yi - ¤¨¥

,da zepyl yi jke,øîBà àáé÷ò éaø ,dìòáì äMàä úàéöî§¦©¨¦¨§©§¨©¦£¦¨¥
.dîöòìmikiiy d`ivn mbe dtcrd mb `aiwr iax zrcly `vnpe §©§¨
.dy`l

.dy`d z`ivn oipra `ziixad ixac xwir lr dywn `xnbd
`nw `pze `aiwr iax ewlgpy xne` dz` cvik :`xnbd dywn

,dy`d z`ivn oicaàúà ék àäå`ayk ixde -ïéáøux`n §¨¦¨¨¨¦
laal l`xyiøîàmyaïðçBé éaøiaxe `nw `pz zwelgn xe`iaa ¨©©¦¨¨

y ,`aiwr÷çcä éãé ìò àlL äôcòäady`d dticrdy dn - §©£¨¨¤Ÿ©§¥©§¨
,dnvr z` wegcl ila dzk`lnaéåä ìòác éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥§©©£¥

,lral dtcrd dze` zkiiy lkd ixacl -éâéìt ékewlgpy dne - ¦§¦¥
epiid mixcpa dpyna `aiwr iaxe `nw `pzéãé ìòL äôcòäa§©£¨¨¤©§¥

÷çcäonfa dlila dcary oebk ,sicrdl ick dnvr dwgcy - ©§¨
,mipyi mc` ipay,øáñ àn÷ àpzzkiiy ef dtcrd s`y,dìòáì ©¨©¨¨©§©§¨

,llk lg dxcp oi`e,dîöòì ,øáñ àáé÷ò éaøålr lg dxcpy oeike §©¦£¦¨¨©§©§¨
`id d`ivn ixdy ,dyw ok m`e .dl xtdl eilr ,ef dtcrdd
m`e ,dz`ivna gxeh dy`l oi`y ,wgcd ici lr `ly dtcrdk
.dfa ewlgpy x`ean `ziixaa eli`e ,dlral `id lkd ixacl ok

:`xnbd zvxzn÷çcä éãé ìòL äôcòäk ,dúàéöî ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨¨§©£¨¨¤©§¥©§¨
éîcytgle gexhl jxev yi llk jxcay oeik ,[zaygp `id-] ¨¥

a dielz wgcd ici lry dtcrde ,ze`ivnàáé÷ò éaøc àzâeìt§§¨§©¦£¦¨
,ïðaøå.`id in ly ,dz`ivna ewlgp ok enke §©¨¨

.wgcd ici lr dtcrdk dzk`ln zaygp izn zxxan `xnbd
:`xnbd zwtzqn,àtt áø éòalry dtcrdy `aiwr iax zrcl ¨¥©¨¨

,dy`l zkiiy wgcd iciíézL Bì äúNò[zek`ln izy-]úáa ¨§¨§©¦§©
,úçà,dzk`ln aeig lr scer yi cgi odizyae,eäîziiyr m`d ©©©

,dly `ide ,wgcd ici lry dtcrdk zaygp cgi zek`lnd izy
lr dtcrdy e`ipay onfa dk`ln dyeryk wx epiid wgcd ici

wtq .cgi zek`ln izy dzyryk `l j` ,dnecke mipyi mc`
:sqep,àðéáø éòazaygp dpi` zek`ln izy ziiyr m` s` ¨¥¨¦¨

dzyr m` ,wgcd ici lry dtcrdkìLäòaøà Bà äLzek`ln §Ÿ¨©§¨¨
,eäî ,úçà úáaici lr `ly dtcrdk aygp df xac mb m`d §©©©©

,wgcd ici lry dtcrd efy e` ,dlra ly zek`lnde ,wgcd
:`xnbd zxne` .dl zkiiyee÷éz,wtqa ex`yp el` zel`y - ¥

.ehytp `le

* * *
:dpyna epipydîâôe dzLBa,xne` `xiza oa dcedi iax ,dly §¨§¨¨

ipy el ,ielbay onfae .cg` ele miwlg ipy dl ,xzqay onfa
:`xnbd dywn .cg` dle miwlgé÷úîàlà ,ïðç áø øa àáø dì ó ©§¦¨¨¨©©¨¨¤¨

äzòîzyea melyz aeig yiy `xiza oa dcedi iax ixacl - ¥©¨
m` ike ,dywi ,envra yiiazd `ly mbd ,lralLéiaz` mc` ¦¥

úLBa déì ïzéîì éòác énð éëä ,Bøéáç ìL Búñeñdfa mb m`d - ¨¤£¥¨¦©¦§¨¥§¦©¥¤
xacd oi` i`ce ixde ,dqeqd lral zyea inc mlyl eilry xn`p

.ezy` yeia lr lral mlyl eilr o`k recne ,ok
:`iyewd gqep lr `xnbd ddnzåik,àeä úLBa øa ñeñoi` ixd §©¤

yiiazn lrad eli`e ,eqeq z` miyiiany jka yiiazn qeqd lra
.ezy` z` miyiianyk

:xg` gqepa `xnbd dywn,àlàm` ,epizpyn lr zeywdl yi jk ¤¨
mc`÷÷ø[wxi-]Bøéáç ìL Bcâáai`ceay ,ea yeal `edy drya ¨©§¦§¤£¥

,eteba dyrn dyrp `ly s` xaca dyea el yiéòác énð éëä̈¦©¦§¨¥
úLBa déì ïzéîì.zyea inc el mlyl aiigy xn`z m`d -éëå §¦©¥¤§¦

énð éëä àîéz,zyea aeig eilr yi ok`y xnel dvxz m`e -åixd ¥¨¨¦©¦©
c ,ok xacd oi`ïðúädpyna(.v w"a),÷÷øexiagaòébäå[rbt-]Ba ¨§©¨©§¦¦©

å ,÷Bøäm` okòøôz`äMàä Làø,weyaåm` okøéáòä[cixed-] ¨§¨©Ÿ¨¦¨§¤¡¦
z`Búélèexiag ly [ecba-]áéiç ,epnîyiiandòaøà Bì ïzéì ©¦¦¤©¨¦¥©§©

æeæ úBàî.ezyea incaeðL àì ,àtt áø øîàåwwexdy df oic ¥§¨©©¨¨Ÿ¨
,ezyea inc el mlyn exiagaàlàrbt wexd m`Ba,ynnìáà ¤¨£¨

wexd rbt m`.øeèt ,Bcâáayeiad dyrn dyrp `l m`y gkene §¦§¨
dcedi iax zrcl recne ,minelyz aeig oi` yiiaznd mc`d seba

.dlral mlyl dy`d z` yiiand aiig `xiza oa
:`xnbd zvxznàúeìéæ déì úéì Bcâáadpi` cbaa dwiwxd - §¦§¥¥¦¨

z` miyiianyk la` ,wwexd xeht okle ,yaeld z` zyiian
àúeìéæ dì úéà ,BzLà`xaq yi okle ,dlral dyea dfa yi - ¦§¦¨¦¨

.zyead incn wlg el zzl
:dywne `xnbd dkiynn,äzòî àlà ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¤¨¥©¨

mc` m`íéáBè ïa éðò Léia,[daeyg dgtynn-]àúeìéæ eäì úéàc ¦¥¨¦¤¦§¦§¦¨
dyea yiy -,äçtLî éða eäleëìmdilr lhene ipr `edy oeik §§§¥¦§¨¨

,exneyleäì ïzéîì éòác énð éëäjxhvi `ed dfa mb m`d - ¨¦©¦§¨¥§¦©§
inc mlyléða ìëì úLBad.äçtLî:`xnbd zvxzndéì øîàax ¤§¨§¥¦§¨¨¨©¥

,iy`eäééôeb åàì ,íúä,eiaexw ly mtebk aygp ipr eze` oi` - ¨¨©©§
oi` lkd ixacl dfae ,zyea mdl mxbp eyeia zngn `l`

eig oi`y ,zyead incn wlg milawn miaexwdinl `l` zyea a
la` ,eteba edeyiiayéàåä déôeb BzLà ,àëäynn zaygp `id - ¨¨¦§¥£©

`ed okle ,dlra z` yiiank aygp dy`d z` yiiande ,etebk
.zyeaa wlg lhep

äðùî
dnae ,lral dy`d ia` ly `ipecpd zeaiigzda zwqer dpynd

:`ipecpd zxenz ezy` zaezka lrad aiigzny÷ñBtämc` - ©¥
ly mieqn mekq zzl aiigzdyå ,Bðúçì úBòîoi`eyipd iptlúî ¨©£¨§¥

Bðúçdlde ,znd ig`l maiizdl dy`d dkixv dzre ,mipa `ll £¨
,zny eig`l wqty zernd z` el oziy dy`d ia`n raezeøîà̈§

àeä ìBëé ,íéîëçdy`d ia`øîàiL,znd ig`léçàìéúééä E £¨¦¨¤Ÿ©§¨¦¨¦¦
ïzéì äöBø,el` zernéLôà éà Eìe[dvex ipi`-],ïzéìuelg `l` ¤¦¥§¦¤§¦¦¥

.zernd xear dakrl leki jpi`e ,mai e`
dlra jixv ,miqkp e` oenn dlral dqipkne z`yipd dy`
zeni m`y jka aiigzn `ede ,dzaezka mixacd ieey z` aezkl
cvik dzr zx`an dpynd .eiqkpn df mekq lehz dpyxbi e`

:el dqipkn `idy zernde miqkpd z` minyä÷ñtdaiigzd - ¨§¨
dy`dBì ñéðëäì`ipecpa,øðéc óìà,mipn dxyr mdy÷ñBt àeä §©§¦¤¤¦¨¥

[azek-]ïãâðkdzaezka,äðî äøNò Lîçdnn xzei yily §¤§¨£¥¤§¥¨¤
,el` zerna xegql cizr `edy oeik ,jka mrhde .el dqipkdy

.dzr miieyn xzei mci lr giexieíeMä ãâðke`l m` la` - §¤¤©
oebk ,miiey z` meyl jixvy mixac `l` ,ynn oenn el dqipkd

,mda miynzyny milke micba÷ñBt àeädaezka mcbpkúBçt ¥¨
LîBçaiigzn `ed ,xpic sl`a mze` eny m` ,oebk ,dzr miieyn ¤

zFgtl milkde micbad jxcy oeik ,ze`n dpeny wx mcbpk¦§
`ipecpd z` meyl ozgd ziaa micrepd jxcy meyn mbe ,miieyn

.dlra lr daagle dlkd ceakl ,izin`d diieyn xzeia
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המשך בעמוד רלר

miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtzeaezk
äéãé äùòîã.zepefn zgz dici dyrnc ,ely `diy xninl jiiye Ðäùåò éðàù íðå÷

êéôìdyer ip`y dn ÐÐ.jitl mpew `diøôäì êéøö åðéàelit`e ,dil `carync Ð

i`c ,opiyiig `l inp sicrz `nyldtcrnÐ.`ed lral inpéãòú àîùódtcrde Ð

.mpew dlr liige ,`ed dcicàìù÷çãä éãé ìò`idy oebk Ð.dk`ln zlrae zipxir

÷çãä éãé ìò.dticrde ,dnvr dwgcy oebk Ð

:opiqxb ikd'åë ïéáø àúà éë àäå`wlq `we Ð

wgcd ici lr `ly dtcrdk dz`ivn jzrc

da ibilt ikide ,`id?.ipyneàôô áø øîà
àéä ÷çãä éãé ìòù äôãòäë äúàéöîaexc Ð

mibc oebk ,mdixg` xfgl jixv ze`ivn

ex`ypy`niq ytgl e` ,xeay iav e` ,dyaia

.rwxwaúçà úáá òáøàå ùìù íéúùÐ

zcnlne ,ozyt deehe ,mi`eyiw zxneyxiy

ivia e` ,dwiga mivia znngne ,xkya miypl

miypdy ,iyn miyerd mirlezzenngnoze`

,owigamde.mixvepåäîlrk ied in Ðici

`l e` ,wgcd?é÷úîïðç áø øá àáø äì óÐ

.`xiza oa dcedi iaxc`äðùîåðúç úîåÐ

.eig`l ewqty dn raez `ede ,mai iptl dltpe

'åë øîàéù àåä ìåëéla` .maii e` uelg e` Ð

eig`Ð.dy`x oialiy cr ayz e` ,ozi e`àåä
äðî øùò äùîç ïãâðë ÷ñåôxzei yily Ð

mlawiztqez cal ,dzaezka aezkl eilr

od xpic sl` .oda xkzyny itl ,siqen `edy

.dpn dxyríåùä ãâðëåaezkl ozg `a m` Ð

qipkzy mey ly xpic sl` cbpk ,eilr dlawel

milk e` micbaoiynzynde` ,oizget ode ,oda

jxce .`ihnwxtmicrepdihenfnlozgmneyl

xzeidaagle dlkd ceakl ,miieyndlra lr.

ùîåç úåçô ÷ñåô àåä`lc `irain `l Ð

.zgety `l` ,siqenly mey dqipkd m`y

xpic sl`Ð.fef ze`n dpeny azek `edíåù
äðî àìà åì ïéà äðî äåùå äðîádqipkd Ð

`ede ,dpna daezkd xhya eilr elawl mey

mc` lkl weya dpn deyÐepz :xnel el oi`

on yneg zegtl exn` ixdy ,eziying cer il

meya `l` elld mixac exn`p `ly itl .meyd

ede`nyymipzg ziaa.mi`eypde,edine

siqedl exn` `ly ,siqei `l yily ztqez

`l` yily,mitqklxkzydl miie`x ody

.cinòìñ ãçàå íéùìù úðúåð àéä äðîá íåù
øðéãå:el exn`y ,dpna elawn `edy mey Ð

ly mey jl qipkz `ide ,daezka dpn aezk

dpnÐeneyiy jixvdpezg ly ziaa eze`

dpn iedc ,xpice rlq cg`e miyly.eynege

úåàî òáøàáåaezkl eilr lawiy mey Ð

.ze`n rax`úåàî ùîç úðúåð àéäitl Ð

zneymicrepd.my
ïúçùëå
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àäå`ied dtcrdc ikid ikc jixt i`nc :dywe .qxhpewd zqxb z`f Ð 'ek oiax `z` ik

dz`ivn ied ithc rnyn `ibeq yixa `de ?lrac `ied dz`ivn p"d Ð lrac

lk `l dz`ivn Ð dnvrlc `aiwr iax xn` dtcrd `zyd :xn`wc ,dtcrdn dnvrl

`ied dz`ivnae ,lrac `ied `nlr ilekl dtcrdc zeidl xyt` xity ok m` !?oky

ax xn`c :qxhpewd yexitl dyw cere !`zbelt

`l` xninl dil ded `l ,df `ed uexiz `tt

ded `le ,inc wgcd ici lry dtcrdk dz`ivn

d`xpe !opaxe `aiwr iaxc `zbelt xninl dil

:qxb `l` ,"`de" qixb `lc ,l`ppg epiax zqxbk

ici lr `ly dtcrda opgei x"` oiax `z` ik

iyextle ,`id dytp it`a `zline .'ek wgcd

ixii`c .`z` opaxe `aiwr iaxc `zbelt

oiax yxtne ,dici dyrne dz`ivna oizipzna

Ð wgcd ici lr `ly dici dyrnc dtcrdac

.sqk drn meyn ,ied lrac ibilt `l `nlr ilek

oirk iedc ,wgcd ici lrc dtcrda ibilt ik

xn`c d`ivn jgxk lrc .da inp ibiltc ,d`ivn

dlha `lca ixiin Ð dnvrl `aiwr iax

zaiig `ied Ð dk`lnn dlha i`c ,dk`lnn

zdabd zrya dlha `wc ,dzrwtd xky

dz`ivn :xn`we `tt ax i`w dlre .d`ivn

`w `l `d xnelk ,inc wgcd ici lry dtcrdk

dncn `wc `axcn opirny `dc ,dil `irain

oiaxe .wgcd ici lry dtcrdl d`ivn lirl

ok m` Ð wgcd ici lr dtcrda ibiltc xn`wc

mr d`ivn zdabnc oebk ,dz`ivna inp ibilt

mizy el dzyr :`tt ax ira `l` .dici dyrn

iede dl opincn dz`ivnl ?edn zg` zaa

lkc ,lra ly ied `nlc e` ,`aiwr iaxl dnvrl

,dk`ln zrya iedc oeik ,dici dyrn `ed df

wgcd ici lry dtcrde .sqk drn mewna iede

dyery epiid Ð dly iedc `aiwr iax xn`c

`lc `de .ewiz .mipyi mc` ipay drya dk`ln

Ð dtcrdk dz`ivn il `hiyt `tt ax xn`w

ici lrc dtcrdk d`ivn xn`w `lc meyn

dizlinn `l` ,diytpc `xaqn inc wgcd

.mz epiax .oiaxc

äúàéöîÐ inc wgcd ici lry dtcrdk

zepefn zgz dz`ivnc rnyn `kd

s`e .dtcrdl d`ivn incncn ,dici dyrn enk

(a,ai) `rivn `aac `nw wxta xn`c ab lr

dl iediz `lc ikid ik dlral dy`d z`ivnc

meyn inp dici dyrnc .icin dyw `l Ð dai`

zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`ck ,od dai`

meyn dici dyrne ,xwir ipefn xaqw :(a,gp

"dax dy`d"a opixn`c :dyw ,edine .dai`

dz`ivna oi`kf dfe df `l iab (a,v zenai)

z`ivn opax xen` i`n `nrh :dz`ivna oi`kf oi`c `xnba `nrh yxtne ,dici dyrnae

dici dyrn iabe .dai` dl iediz Ð `kd ,dai` dl iediz `lc meyn Ð dlral dy`

e` dai` meyn e` ,`nrh cg ediiexza hwpnl dil ded Ð zepefn zgz d`ivn i`e .ipefn dl zil `kd ,ediipin `pfzin `wc meyn Ð dlral dici dyrnc opax xen` i`n `nrh :xn`w

.ediipin `pfzinc meynàìà,ok m`e .lral oipzep dy`d wlgn `l` .ezya inc cal yi`le ,mly zyea dy`l ozep epi` oizipzna `lde ?jixt i`n :dniz Ð 'ek ezqeq yiia dzrn

?`id zyea za e`lc ,ezqeq yiian jixt i`ne .melk ozep did `l lral mb Ð dy`l oipzep eid `ly ,zyea za dy`d dzid `l m`éðòÐ dgtyn ipa lkl `zelif edl zi`c miaeh oa

.dgtyn ipa eilr oiyiiazn oi` Ð eze` xenyl mdilr oi`y miaeh oa xiyr la` .eze` miknd on exneyl mdilryúåçô,oizgety meyn Ð `cg ;minrh ipy yxit qxhpewa Ð yneg

jxcc Ð xg` mrhe .dilk zelkl dvex `idy dy` ly dzrc eny :l`eny xn` ,inp inlyexiae .izgtc sqk ly milka e`l i`n :xn`wc (`,fq zeaezk) `xnbd jezn rnyn mrh eze`e

il jk Ð oizget ode oleka zynzync dxiyr dzid m`c ,`hef `neye dax `ney opireny`l jixhvi`cn wcwc mrhd dfc d`xpe .dlra lr daagle ,dlkd ceakl yneg xzei mneyl

,oizgete oda miynzyny Ð micba ,`ihnwxte micba qxhpewa hwp jkle ,`xnba qxhpewa yxity enk ,`hefl dax oia wlgl jiiy Ð dlkd ceakl xzei oinyy `nrhl la` .`hef enk dax

.oda `veike oixetz opi`y micba oebk ,oda oiynzyn oi`y xnelk `l` (`wec e`l `l`) .yily siqen dide mitqk enk eed ok m`c ,dxegql `wec e`l Ð `ihnwxteíåùdeye dpna

aezkd xhya eilr elawl mey el dqipkdy :qxhpewa yxit Ð dpnel qipkdl dwqty oebk ixiinc ;l`ppg epiax yexitk d`xpe .mbnebn eyexite .mc` lkl weya dpn dey dide ,dpna d

miyly deyiy jixv oi`e ,cala dpn `l` el oi` Ð dpn `l` mey eze` deyi `le ,dzaezka dl aezkiy dpna mey el qipkzy :xnel dvex .dpn dey dpna mey dxn`ykc oeyld dfa

.yneg siqedl dkixv jkld Ð dzaezka dl aezkiy ,dpna mey el qipkzy :dil dxn`w ikdc .xpice cg`e miyly zpzep `id Ð mzq dpna mey la` .xpice cg`e
ozgyke
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epnî Búélè øéáòäå ,äMàä Làø òøôe¯ïzéì áéiç ¨©Ÿ¨¦¨§¤¡¦©¦¦¤©¨¦¥
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BzLà¯áøì àðéáø déì øîà .àúeìéæ dì úéà ¦§¦¨¦¨£©¥¨¦¨§©
eäì úéàc ,íéáBè ïa éðò Léia ,äzòî àlà :éLà©¦¤¨¥©¨¦¥¨¦¤¦§¦§
ïúéîì éòác éîð éëä ,äçtLî éða eäleëì àúeìéæ¦¨§§§¥¦§¨¨¨¦©¦§¨¥§¥©
åàì íúä :déì øîà ?äçtLî éða ìëì úLBa eäì§¤§¨§¥¦§¨¨£©¥¨¨¨

eäééôebàëä ,¯.éàåä déôeb BzLàäðùî÷ñBtä ©§¨¨¦§¥£©©¥
àeä ìBëé :íéîëç eøîà .Bðúç úîe Bðúçì úBòî̈©£¨¥£¨¨§£¨¦¨

éçàì :øîàiLE¯Eìe ,ïzéì äöBø éúééä¯éLôà éà ¤Ÿ©§¨¦¨¦¦¤¦¥§¦¤§¦
øðéc óìà Bì ñéðëäì ä÷ñt .ïzéì¯÷ñBt àeä ¦¥¨§¨§©§¦¤¤¦¨¥

íeMä ãâðëe ,äðî äøNò Lîç ïcâðk¯÷ñBt àeä §¤§¨£¥¤§¥¨¤§¤¤©¥
äðî äåLå äðîa íeL .LîBç úBçt¯àlà Bì ïéà ¨¤§¨¤§¨¤¨¤¥¤¨

äðîa íeL ,äðî¯ìL úðúBð àéäòìñ ãçàå íéL ¨¤§¨¤¦¤¤§¦§¤¨¤©
úBàî òaøàáe ,øðéãå¯äî .úBàî Lîç úðúBð àéä §¦¨§©§©¥¦¤¤£¥¥©

ïúçù

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



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zeaezk(iying meil)

cef dtcrdn,àéä äéãé äNòîzkiiy didzy xnel `xaq yie §©£¥¨¤¨¦
z`f lkae ,dici iyrn xwir enk lralàáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

dtcrddy,dîöòìminkg el epwizy xeriya wx dkef lrade §©§¨
ok m` ,dici iyrnn,dúàéöîzegte ,'dici dyrn' llka dpi`y §¦¨¨

,lral minkg depwiy xazqnïkL ìk àì`aiwr iax xeaqiy Ÿ¨¤¥
dz`ivny `aiwr iax mya xne` dz` ji`e .dy`l `idy

.dlral
:dy`l zkiiy dtcrddy `aiwr iax xn` okid `xnbd zx`ane

ïðúcdpyna(.dt mixcp)dlral dxn`y dy` ,äNBò éðàL íðB÷ ¦§©¨¤£¦¨
éôìE,oaxwk jilr xq`i izk`lna dyer ip`y dn -éøö BðéàC §¦¨¥¨¦

øôäìdxcp oi`e ,dici iyrnl el zcareyn `idy itl ,dxcp z` §¨¥
.lg,øîBà àáé÷ò éaøok it lr s`øôé,lrad dléãòz ànLó ©¦£¦¨¥¨¥¤¨©£¦
åéìòdici iyrnaBì éeàøä ïî øúBédeaiigy xeriydn xzei - ¨¨¥¦¨¨

eixacn gkene .xcpd legi ef dtcrd lre ,zeyrl minkg
oky lke ,dlra lr dxqe`l dcia okle ,dy`l zkiiy dtcrddy

.dl zkiiy dz`ivny
:`xnbd zvxznêetéà ,àlà,`ziixad zqxib z` jetdl yi - ¤¨¥

,da zepyl yi jke,øîBà àáé÷ò éaø ,dìòáì äMàä úàéöî§¦©¨¦¨§©§¨©¦£¦¨¥
.dîöòìmikiiy d`ivn mbe dtcrd mb `aiwr iax zrcly `vnpe §©§¨
.dy`l

.dy`d z`ivn oipra `ziixad ixac xwir lr dywn `xnbd
`nw `pze `aiwr iax ewlgpy xne` dz` cvik :`xnbd dywn

,dy`d z`ivn oicaàúà ék àäå`ayk ixde -ïéáøux`n §¨¦¨¨¨¦
laal l`xyiøîàmyaïðçBé éaøiaxe `nw `pz zwelgn xe`iaa ¨©©¦¨¨

y ,`aiwr÷çcä éãé ìò àlL äôcòäady`d dticrdy dn - §©£¨¨¤Ÿ©§¥©§¨
,dnvr z` wegcl ila dzk`lnaéåä ìòác éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥§©©£¥

,lral dtcrd dze` zkiiy lkd ixacl -éâéìt ékewlgpy dne - ¦§¦¥
epiid mixcpa dpyna `aiwr iaxe `nw `pzéãé ìòL äôcòäa§©£¨¨¤©§¥

÷çcäonfa dlila dcary oebk ,sicrdl ick dnvr dwgcy - ©§¨
,mipyi mc` ipay,øáñ àn÷ àpzzkiiy ef dtcrd s`y,dìòáì ©¨©¨¨©§©§¨

,llk lg dxcp oi`e,dîöòì ,øáñ àáé÷ò éaøålr lg dxcpy oeike §©¦£¦¨¨©§©§¨
`id d`ivn ixdy ,dyw ok m`e .dl xtdl eilr ,ef dtcrdd
m`e ,dz`ivna gxeh dy`l oi`y ,wgcd ici lr `ly dtcrdk
.dfa ewlgpy x`ean `ziixaa eli`e ,dlral `id lkd ixacl ok

:`xnbd zvxzn÷çcä éãé ìòL äôcòäk ,dúàéöî ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨¨§©£¨¨¤©§¥©§¨
éîcytgle gexhl jxev yi llk jxcay oeik ,[zaygp `id-] ¨¥

a dielz wgcd ici lry dtcrde ,ze`ivnàáé÷ò éaøc àzâeìt§§¨§©¦£¦¨
,ïðaøå.`id in ly ,dz`ivna ewlgp ok enke §©¨¨

.wgcd ici lr dtcrdk dzk`ln zaygp izn zxxan `xnbd
:`xnbd zwtzqn,àtt áø éòalry dtcrdy `aiwr iax zrcl ¨¥©¨¨

,dy`l zkiiy wgcd iciíézL Bì äúNò[zek`ln izy-]úáa ¨§¨§©¦§©
,úçà,dzk`ln aeig lr scer yi cgi odizyae,eäîziiyr m`d ©©©

,dly `ide ,wgcd ici lry dtcrdk zaygp cgi zek`lnd izy
lr dtcrdy e`ipay onfa dk`ln dyeryk wx epiid wgcd ici

wtq .cgi zek`ln izy dzyryk `l j` ,dnecke mipyi mc`
:sqep,àðéáø éòazaygp dpi` zek`ln izy ziiyr m` s` ¨¥¨¦¨

dzyr m` ,wgcd ici lry dtcrdkìLäòaøà Bà äLzek`ln §Ÿ¨©§¨¨
,eäî ,úçà úáaici lr `ly dtcrdk aygp df xac mb m`d §©©©©

,wgcd ici lry dtcrd efy e` ,dlra ly zek`lnde ,wgcd
:`xnbd zxne` .dl zkiiyee÷éz,wtqa ex`yp el` zel`y - ¥

.ehytp `le

* * *
:dpyna epipydîâôe dzLBa,xne` `xiza oa dcedi iax ,dly §¨§¨¨

ipy el ,ielbay onfae .cg` ele miwlg ipy dl ,xzqay onfa
:`xnbd dywn .cg` dle miwlgé÷úîàlà ,ïðç áø øa àáø dì ó ©§¦¨¨¨©©¨¨¤¨

äzòîzyea melyz aeig yiy `xiza oa dcedi iax ixacl - ¥©¨
m` ike ,dywi ,envra yiiazd `ly mbd ,lralLéiaz` mc` ¦¥

úLBa déì ïzéîì éòác énð éëä ,Bøéáç ìL Búñeñdfa mb m`d - ¨¤£¥¨¦©¦§¨¥§¦©¥¤
xacd oi` i`ce ixde ,dqeqd lral zyea inc mlyl eilry xn`p

.ezy` yeia lr lral mlyl eilr o`k recne ,ok
:`iyewd gqep lr `xnbd ddnzåik,àeä úLBa øa ñeñoi` ixd §©¤

yiiazn lrad eli`e ,eqeq z` miyiiany jka yiiazn qeqd lra
.ezy` z` miyiianyk

:xg` gqepa `xnbd dywn,àlàm` ,epizpyn lr zeywdl yi jk ¤¨
mc`÷÷ø[wxi-]Bøéáç ìL Bcâáai`ceay ,ea yeal `edy drya ¨©§¦§¤£¥

,eteba dyrn dyrp `ly s` xaca dyea el yiéòác énð éëä̈¦©¦§¨¥
úLBa déì ïzéîì.zyea inc el mlyl aiigy xn`z m`d -éëå §¦©¥¤§¦

énð éëä àîéz,zyea aeig eilr yi ok`y xnel dvxz m`e -åixd ¥¨¨¦©¦©
c ,ok xacd oi`ïðúädpyna(.v w"a),÷÷øexiagaòébäå[rbt-]Ba ¨§©¨©§¦¦©

å ,÷Bøäm` okòøôz`äMàä Làø,weyaåm` okøéáòä[cixed-] ¨§¨©Ÿ¨¦¨§¤¡¦
z`Búélèexiag ly [ecba-]áéiç ,epnîyiiandòaøà Bì ïzéì ©¦¦¤©¨¦¥©§©

æeæ úBàî.ezyea incaeðL àì ,àtt áø øîàåwwexdy df oic ¥§¨©©¨¨Ÿ¨
,ezyea inc el mlyn exiagaàlàrbt wexd m`Ba,ynnìáà ¤¨£¨

wexd rbt m`.øeèt ,Bcâáayeiad dyrn dyrp `l m`y gkene §¦§¨
dcedi iax zrcl recne ,minelyz aeig oi` yiiaznd mc`d seba

.dlral mlyl dy`d z` yiiand aiig `xiza oa
:`xnbd zvxznàúeìéæ déì úéì Bcâáadpi` cbaa dwiwxd - §¦§¥¥¦¨

z` miyiianyk la` ,wwexd xeht okle ,yaeld z` zyiian
àúeìéæ dì úéà ,BzLà`xaq yi okle ,dlral dyea dfa yi - ¦§¦¨¦¨

.zyead incn wlg el zzl
:dywne `xnbd dkiynn,äzòî àlà ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¤¨¥©¨

mc` m`íéáBè ïa éðò Léia,[daeyg dgtynn-]àúeìéæ eäì úéàc ¦¥¨¦¤¦§¦§¦¨
dyea yiy -,äçtLî éða eäleëìmdilr lhene ipr `edy oeik §§§¥¦§¨¨

,exneyleäì ïzéîì éòác énð éëäjxhvi `ed dfa mb m`d - ¨¦©¦§¨¥§¦©§
inc mlyléða ìëì úLBad.äçtLî:`xnbd zvxzndéì øîàax ¤§¨§¥¦§¨¨¨©¥

,iy`eäééôeb åàì ,íúä,eiaexw ly mtebk aygp ipr eze` oi` - ¨¨©©§
oi` lkd ixacl dfae ,zyea mdl mxbp eyeia zngn `l`

eig oi`y ,zyead incn wlg milawn miaexwdinl `l` zyea a
la` ,eteba edeyiiayéàåä déôeb BzLà ,àëäynn zaygp `id - ¨¨¦§¥£©

`ed okle ,dlra z` yiiank aygp dy`d z` yiiande ,etebk
.zyeaa wlg lhep

äðùî
dnae ,lral dy`d ia` ly `ipecpd zeaiigzda zwqer dpynd

:`ipecpd zxenz ezy` zaezka lrad aiigzny÷ñBtämc` - ©¥
ly mieqn mekq zzl aiigzdyå ,Bðúçì úBòîoi`eyipd iptlúî ¨©£¨§¥

Bðúçdlde ,znd ig`l maiizdl dy`d dkixv dzre ,mipa `ll £¨
,zny eig`l wqty zernd z` el oziy dy`d ia`n raezeøîà̈§

àeä ìBëé ,íéîëçdy`d ia`øîàiL,znd ig`léçàìéúééä E £¨¦¨¤Ÿ©§¨¦¨¦¦
ïzéì äöBø,el` zernéLôà éà Eìe[dvex ipi`-],ïzéìuelg `l` ¤¦¥§¦¤§¦¦¥

.zernd xear dakrl leki jpi`e ,mai e`
dlra jixv ,miqkp e` oenn dlral dqipkne z`yipd dy`
zeni m`y jka aiigzn `ede ,dzaezka mixacd ieey z` aezkl
cvik dzr zx`an dpynd .eiqkpn df mekq lehz dpyxbi e`

:el dqipkn `idy zernde miqkpd z` minyä÷ñtdaiigzd - ¨§¨
dy`dBì ñéðëäì`ipecpa,øðéc óìà,mipn dxyr mdy÷ñBt àeä §©§¦¤¤¦¨¥

[azek-]ïãâðkdzaezka,äðî äøNò Lîçdnn xzei yily §¤§¨£¥¤§¥¨¤
,el` zerna xegql cizr `edy oeik ,jka mrhde .el dqipkdy

.dzr miieyn xzei mci lr giexieíeMä ãâðke`l m` la` - §¤¤©
oebk ,miiey z` meyl jixvy mixac `l` ,ynn oenn el dqipkd

,mda miynzyny milke micba÷ñBt àeädaezka mcbpkúBçt ¥¨
LîBçaiigzn `ed ,xpic sl`a mze` eny m` ,oebk ,dzr miieyn ¤

zFgtl milkde micbad jxcy oeik ,ze`n dpeny wx mcbpk¦§
`ipecpd z` meyl ozgd ziaa micrepd jxcy meyn mbe ,miieyn

.dlra lr daagle dlkd ceakl ,izin`d diieyn xzeia
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miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtzeaezk
äéãé äùòîã.zepefn zgz dici dyrnc ,ely `diy xninl jiiye Ðäùåò éðàù íðå÷

êéôìdyer ip`y dn ÐÐ.jitl mpew `diøôäì êéøö åðéàelit`e ,dil `carync Ð

i`c ,opiyiig `l inp sicrz `nyldtcrnÐ.`ed lral inpéãòú àîùódtcrde Ð

.mpew dlr liige ,`ed dcicàìù÷çãä éãé ìò`idy oebk Ð.dk`ln zlrae zipxir

÷çãä éãé ìò.dticrde ,dnvr dwgcy oebk Ð

:opiqxb ikd'åë ïéáø àúà éë àäå`wlq `we Ð

wgcd ici lr `ly dtcrdk dz`ivn jzrc

da ibilt ikide ,`id?.ipyneàôô áø øîà
àéä ÷çãä éãé ìòù äôãòäë äúàéöîaexc Ð

mibc oebk ,mdixg` xfgl jixv ze`ivn

ex`ypy`niq ytgl e` ,xeay iav e` ,dyaia

.rwxwaúçà úáá òáøàå ùìù íéúùÐ

zcnlne ,ozyt deehe ,mi`eyiw zxneyxiy

ivia e` ,dwiga mivia znngne ,xkya miypl

miypdy ,iyn miyerd mirlezzenngnoze`

,owigamde.mixvepåäîlrk ied in Ðici

`l e` ,wgcd?é÷úîïðç áø øá àáø äì óÐ

.`xiza oa dcedi iaxc`äðùîåðúç úîåÐ

.eig`l ewqty dn raez `ede ,mai iptl dltpe

'åë øîàéù àåä ìåëéla` .maii e` uelg e` Ð

eig`Ð.dy`x oialiy cr ayz e` ,ozi e`àåä
äðî øùò äùîç ïãâðë ÷ñåôxzei yily Ð

mlawiztqez cal ,dzaezka aezkl eilr

od xpic sl` .oda xkzyny itl ,siqen `edy

.dpn dxyríåùä ãâðëåaezkl ozg `a m` Ð

qipkzy mey ly xpic sl` cbpk ,eilr dlawel

milk e` micbaoiynzynde` ,oizget ode ,oda

jxce .`ihnwxtmicrepdihenfnlozgmneyl

xzeidaagle dlkd ceakl ,miieyndlra lr.

ùîåç úåçô ÷ñåô àåä`lc `irain `l Ð

.zgety `l` ,siqenly mey dqipkd m`y

xpic sl`Ð.fef ze`n dpeny azek `edíåù
äðî àìà åì ïéà äðî äåùå äðîádqipkd Ð

`ede ,dpna daezkd xhya eilr elawl mey

mc` lkl weya dpn deyÐepz :xnel el oi`

on yneg zegtl exn` ixdy ,eziying cer il

meya `l` elld mixac exn`p `ly itl .meyd

ede`nyymipzg ziaa.mi`eypde,edine

siqedl exn` `ly ,siqei `l yily ztqez

`l` yily,mitqklxkzydl miie`x ody

.cinòìñ ãçàå íéùìù úðúåð àéä äðîá íåù
øðéãå:el exn`y ,dpna elawn `edy mey Ð

ly mey jl qipkz `ide ,daezka dpn aezk

dpnÐeneyiy jixvdpezg ly ziaa eze`

dpn iedc ,xpice rlq cg`e miyly.eynege

úåàî òáøàáåaezkl eilr lawiy mey Ð

.ze`n rax`úåàî ùîç úðúåð àéäitl Ð

zneymicrepd.my
ïúçùëå
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àäå`ied dtcrdc ikid ikc jixt i`nc :dywe .qxhpewd zqxb z`f Ð 'ek oiax `z` ik

dz`ivn ied ithc rnyn `ibeq yixa `de ?lrac `ied dz`ivn p"d Ð lrac

lk `l dz`ivn Ð dnvrlc `aiwr iax xn` dtcrd `zyd :xn`wc ,dtcrdn dnvrl

`ied dz`ivnae ,lrac `ied `nlr ilekl dtcrdc zeidl xyt` xity ok m` !?oky

ax xn`c :qxhpewd yexitl dyw cere !`zbelt

`l` xninl dil ded `l ,df `ed uexiz `tt

ded `le ,inc wgcd ici lry dtcrdk dz`ivn

d`xpe !opaxe `aiwr iaxc `zbelt xninl dil

:qxb `l` ,"`de" qixb `lc ,l`ppg epiax zqxbk

ici lr `ly dtcrda opgei x"` oiax `z` ik

iyextle ,`id dytp it`a `zline .'ek wgcd

ixii`c .`z` opaxe `aiwr iaxc `zbelt

oiax yxtne ,dici dyrne dz`ivna oizipzna

Ð wgcd ici lr `ly dici dyrnc dtcrdac

.sqk drn meyn ,ied lrac ibilt `l `nlr ilek

oirk iedc ,wgcd ici lrc dtcrda ibilt ik

xn`c d`ivn jgxk lrc .da inp ibiltc ,d`ivn

dlha `lca ixiin Ð dnvrl `aiwr iax

zaiig `ied Ð dk`lnn dlha i`c ,dk`lnn

zdabd zrya dlha `wc ,dzrwtd xky

dz`ivn :xn`we `tt ax i`w dlre .d`ivn

`w `l `d xnelk ,inc wgcd ici lry dtcrdk

dncn `wc `axcn opirny `dc ,dil `irain

oiaxe .wgcd ici lry dtcrdl d`ivn lirl

ok m` Ð wgcd ici lr dtcrda ibiltc xn`wc

mr d`ivn zdabnc oebk ,dz`ivna inp ibilt

mizy el dzyr :`tt ax ira `l` .dici dyrn

iede dl opincn dz`ivnl ?edn zg` zaa

lkc ,lra ly ied `nlc e` ,`aiwr iaxl dnvrl

,dk`ln zrya iedc oeik ,dici dyrn `ed df

wgcd ici lry dtcrde .sqk drn mewna iede

dyery epiid Ð dly iedc `aiwr iax xn`c

`lc `de .ewiz .mipyi mc` ipay drya dk`ln

Ð dtcrdk dz`ivn il `hiyt `tt ax xn`w

ici lrc dtcrdk d`ivn xn`w `lc meyn

dizlinn `l` ,diytpc `xaqn inc wgcd

.mz epiax .oiaxc

äúàéöîÐ inc wgcd ici lry dtcrdk

zepefn zgz dz`ivnc rnyn `kd

s`e .dtcrdl d`ivn incncn ,dici dyrn enk

(a,ai) `rivn `aac `nw wxta xn`c ab lr

dl iediz `lc ikid ik dlral dy`d z`ivnc

meyn inp dici dyrnc .icin dyw `l Ð dai`

zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`ck ,od dai`

meyn dici dyrne ,xwir ipefn xaqw :(a,gp

"dax dy`d"a opixn`c :dyw ,edine .dai`

dz`ivna oi`kf dfe df `l iab (a,v zenai)

z`ivn opax xen` i`n `nrh :dz`ivna oi`kf oi`c `xnba `nrh yxtne ,dici dyrnae

dici dyrn iabe .dai` dl iediz Ð `kd ,dai` dl iediz `lc meyn Ð dlral dy`

e` dai` meyn e` ,`nrh cg ediiexza hwpnl dil ded Ð zepefn zgz d`ivn i`e .ipefn dl zil `kd ,ediipin `pfzin `wc meyn Ð dlral dici dyrnc opax xen` i`n `nrh :xn`w

.ediipin `pfzinc meynàìà,ok m`e .lral oipzep dy`d wlgn `l` .ezya inc cal yi`le ,mly zyea dy`l ozep epi` oizipzna `lde ?jixt i`n :dniz Ð 'ek ezqeq yiia dzrn

?`id zyea za e`lc ,ezqeq yiian jixt i`ne .melk ozep did `l lral mb Ð dy`l oipzep eid `ly ,zyea za dy`d dzid `l m`éðòÐ dgtyn ipa lkl `zelif edl zi`c miaeh oa

.dgtyn ipa eilr oiyiiazn oi` Ð eze` xenyl mdilr oi`y miaeh oa xiyr la` .eze` miknd on exneyl mdilryúåçô,oizgety meyn Ð `cg ;minrh ipy yxit qxhpewa Ð yneg

jxcc Ð xg` mrhe .dilk zelkl dvex `idy dy` ly dzrc eny :l`eny xn` ,inp inlyexiae .izgtc sqk ly milka e`l i`n :xn`wc (`,fq zeaezk) `xnbd jezn rnyn mrh eze`e

il jk Ð oizget ode oleka zynzync dxiyr dzid m`c ,`hef `neye dax `ney opireny`l jixhvi`cn wcwc mrhd dfc d`xpe .dlra lr daagle ,dlkd ceakl yneg xzei mneyl

,oizgete oda miynzyny Ð micba ,`ihnwxte micba qxhpewa hwp jkle ,`xnba qxhpewa yxity enk ,`hefl dax oia wlgl jiiy Ð dlkd ceakl xzei oinyy `nrhl la` .`hef enk dax

.oda `veike oixetz opi`y micba oebk ,oda oiynzyn oi`y xnelk `l` (`wec e`l `l`) .yily siqen dide mitqk enk eed ok m`c ,dxegql `wec e`l Ð `ihnwxteíåùdeye dpna

aezkd xhya eilr elawl mey el dqipkdy :qxhpewa yxit Ð dpnel qipkdl dwqty oebk ixiinc ;l`ppg epiax yexitk d`xpe .mbnebn eyexite .mc` lkl weya dpn dey dide ,dpna d

miyly deyiy jixv oi`e ,cala dpn `l` el oi` Ð dpn `l` mey eze` deyi `le ,dzaezka dl aezkiy dpna mey el qipkzy :xnel dvex .dpn dey dpna mey dxn`ykc oeyld dfa

.yneg siqedl dkixv jkld Ð dzaezka dl aezkiy ,dpna mey el qipkzy :dil dxn`w ikdc .xpice cg`e miyly zpzep `id Ð mzq dpna mey la` .xpice cg`e
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רכד
miwxt dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtzeaezk

ïúçùëå'åë ÷ñåôoia ohw mey oia ,el dqipkde ,dlgz md eny m`e Ðlecb meyÐ

.ipd lk il dnl dl yxtn `xnbae .yneg zegt xhya azek `edàøîâàîåù àðú
äáøi`wc meyd cbpke `pzc `yix ,yneg zegtc Ðsl``.xpicàèåæ àîåù éðú÷åÐ

jxcc `ed dax `ney `niz `lc .xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna mey

mi`nyd`ney ,inp i` .eieey lr ezelrdl

`hefÐdfazz `ly ,ith dil elrnc `ki`

ipira.micrepdàîåù éðú÷å äãéã àîåù àðú
äéãéãwqet ozg ipzwc `kid ÐÐ`ney ixd

`ede ,meyd mcew dqipkd `idy oebk ,dicic

aezkl `ayk .ze`n ynga eze` myÐaezki

lr xzei yneg eze` my `ed s`y ,ze`n rax`

.eieeyäãéã àîåù,zpzep `id ipzwc `kid Ð

eiykre ,meyd `ay mcew daezkd azk `edy

`id.eze` oiny diaexwe ez`ianozgewqet

ipnif ixz `pzcÐcg`neyl`neyl cge dax

.`hefäðùîíéôñë åì ñéðëäì ä÷ñôody Ð

.cin xkyl mipkenäùòð äòìñaezkl Ð

opzck ,yily xzei ,xpic dyya daezkd xhya

.il dnl ez `d yxtn `xnbae .lirläôå÷ìÐ

dpn lkl fef dxyr dl oziy ,yxtn `xnba

,el d`ian `idy dpneminya mdn dl epwie

,exriy jky .miypd iwexnza mda uegxl

`id die`x ,dpn dlral d`iand dy`dy

m` dpyna eyxit `le .fef dxyr ly minyal

lkl m` ,ycg lkl m` ,zay lkl m` ,mei lkl

.dpyàøîâà÷ñòmdy ,`wqr ixw mitqk Ð

.cinz oda wqrzdl ,mda xkzydl micner

äáø à÷ñò àðúsiqeiy ,xpic sl` Ðyily

.dpn xyr dyng aezkieàèåæ à÷ñòdrlq Ð

.xpic dyy dyrpàðåéæd`ivi Ð.zeixg`e

íéìùåøéá.minyaa hywzdl zebdep eid Ð

ìá÷úîä äðîá åà íåùéðä äðîálkl" i`d Ð

xn`wc "dpne dpnÐ`neyd oeayg itl

`edy oeayg itl e` ,xn`wolawnepiidc ,eilr

.yneg zegt'åë äðåùàø úáùrcei ipi` Ð

ayiilzeira xcq.cenlzd zhiy itl elld

mei lk e` ,oey`x mei :oxciq oky ipira d`xpe

mei?meie mei lk xnel `vnz m`eÐzay

zaye zay lk e` ,dpey`x?xnel `vnz m`e

zaye zay lkÐycg lk e` ,oey`x ycg

ycge?ycge ycg lk xnel `vnz m`eÐdpy

dpye dpy lk e` ,dpey`x?íéîëç äì å÷ñôù
dl weqtl oic zial z`ae ,dlra zny Ð

.eiqkpn dikxvíåéá åáì.cg` mei jxevl Ð

àìúî ïéìúî ïéãë àìåoilyen eid jk `le Ð

milyexia lyn?øñç ïåîî çìîdvexd Ð

miiwziy el mexbl xnelk ,epenn gelnlÐ

,cinz dwcvl epxqgiepexqge.eneiw edféøîàå
ãñç äì`l `a` zia lye .cqg epnn dyri Ð

,ie`xk dwcv eyrdlke.opennäæ àáãáéàåäæ
.ea axrzpy itl Ðäéîç ìùî õåçztqez Ð

.ozgd dl siqedyíééáøò,dlty dne` ixw Ð

ipkeyy.xacna md mild`
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ïúçùëåx`ye milk dl cgiin ozgdyk :l`ppg epiax yxit Ð yneg zegt wqet wqet

zget Ð dzaezka miieey aezkle mnEyl `ae ,dzaezkl ztqez oiyinyz

zynzyn `idy itl Ð izgtc mrhle .ozgd ceakl miieyn xzei eze` minyy ,yneg

.milk mze`aàðú,wqet `ed meyd cbpkc `edd dax `ney Ð `hef `neye dax `ney

,`tiq epiid Ð `hef `neye .xpic sl`` i`wc

dcicae .edc lk `wiqt rnync wqet ozgdykc

`id Ð `hef ;`hef `neye dax `ney `pz inp

yng zpzep `id Ð dax ,cg`e miyly zpzep

,l`ppg epiax yexitk d`xp wgvi epiaxle .ze`n

dn llek `l` ,xpic sl`` meyd cbpk i`w `lc

i`w Ð `yix epiid jixtc `de .jk xg`e xne`y

,xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna mey`

ediieexzc ,ze`n yng zpzep `id ze`n rax`ae

`ney `pz :ikd qixbe ?ipzinl jixhvi` i`n`

`pze dcic `ney `pz ,dax `ney ipzwe `hef

,dicic `ney epiid Ð wqet ozgyke .dicic `ney

`hef `neye dax `ney ipzinl jixhvi` `le

.wqet ozgyke i`w ediiexz`c ,dicic `neya

àì`de Ð milyexia `l` elld mixac exn`p

:(a,hl `nei) "itlwa sxh" wxta opixn`c

iptn milyexia myazdl dkixv dlk dzid `ly

zekixv eid `l gixl i`ce Ð zxhwd gix

,minya ly dtewl eid zekixv la` ,myazdl

.mihnwd hytle xryd xiydle xyad ocrl

.mz epiaxíàåÐ lawznd dpna xnel `vnz

dpna xnel `vnz m` xninl ivnc oicd `ede

.meyipd

íåéìzedinz daxd Ð meie mei lkl e` oey`x

l`,mlerl dl ozi m`c Ð zeirad e

dpn lkl xpic xyr ,dpye dpy lkl wiqnck

!oennd eze` dlki dxdna dnk Ð meil dpne

dpn lkl dl ozi xpic xyrc d`xp i`ce `l`

zaa dl ozi m` dil iraine .mlerl hywzdl

,dlkzy cr ea hywzdl epxnyz `ide ,zg`

itl ozie ,oihiykzl davw oi` jli`e myne

ick `l` ,zg` zaa dl ozi `l e` Ð dceak

.meil dheyiwå÷ñôùze`n rax` dl

itly it lr s` Ð minya ly dtewl miaedf

adf ixpic mitl` sl` dzaezka aezkd oeayg

xpic xyr oeayg itl ,xzei weqtl mdl did

ewqt `l Ð xzei dkixv dzid `ly oeik ,dpnl

.dl

åðòåepr `l (`,dq) dlrnl Ð on` dixg`

,o`k la` .ig dlra did `ly ,dixg`

lr lihd dlrae ,on` dixg` epr Ð ig didy

.dl ewqtiy minkg
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eéä úìéî éìk ,Løãnä úéáì Búéaî àöBé äéäLk ,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð ìò åéìò eøîà :àéðúäå ?ä÷ãö ãáò àì ïBéøeb ïa ïBîéc÷ðå§©§¦¤§¨£©§¨¨§¨©§¨¨§¨¨©©§¦¤§§¤¨¨¥¦¥§¥©¦§¨§¥¥¨¨
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כתובות. מציאת האשה - פרק ששי דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc zeaezk(iying meil)

÷ñBt ïúçLziaa `ipecpd z` eny xaky ixg` ,daezka ¤¨¨¥
,mipzgd÷ñBt àeädaezka azekeLîBç úBçtmrhk ,mzneyn ¥¨¤

miieyn xzei yneg xeriya mneyl `id jxcdy ,lirl x`eand
.izin`d

* * *

àøîâ
leki minkg exn` ,epzg zne ,epzgl zern wqetd :dpyna epipy
`xnbd .ozil iyt` i` jle ozil dvex iziid jig`l ,xn`iy `ed

:df oipra `ziixa d`ian,ïðaø eðzzzl axql a`d lekiy ,df oic ¨©¨¨
,epzgl zzl aiigzdy mekqd z` mailéøö ïéàøîBì Cbdep `edy ¥¨¦©

d ozgdykïBLàødidå ,íëç ãéîìzd eli`,éðL`ed ,maidíò ¦©§¦¨¨§¥¦©
,õøàäxear wx dzid oennd zwiqty xnel `ed leki i`ceay ¨¨¤

,mkg cinlzdeléôà àlàd m`ïBLàødidãéîìz éðLå õøàä íò ¤¨£¦¦©¨¨¤§¥¦©§¦
éçàì ,øîBì ìBëé ,íëçì äöBø éúééä Eïzée.ïzéì éLôà éà Eì ¨¨¨©§¨¦¨¦¦¤¦¥§¦¤§¦¦¥

* * *
:dpyna epipy,'eë øðéc óìà Bì ñéðëäì ä÷ñt`ed meyd cbpke ¨§¨§©§¦¤¤¦¨

rlq cg`e miyly zpzep `id ,dpna mey ,'eke yneg zegt wqet
,wqet ozgy dn .ze`n yng zpzep `id ,ze`n rax`ae .xpice

:`xnbd zl`ey .yneg zegt wqet `edàLéø eðééämipic dyly - ©§¥¨
azek `edy dpn lk lr xpice rlq cg`e miyly zpzepy ,el`
,wqet ozgy dne ,ze`n rax` dl azkyk ze`n yng zpzepe ,dl
ly `yixa dpypy oicd enk md ixd ,yneg zegt wqet `ed
dkxved recne ,yneg zegt dl wqet `ed meyd cbpky ,dpynd

.mipey mipte` drax`a df oic aezkl dpynd
,mieqn yecig yi dpyna xkfedy ote` lka :`xnbd zvxznàðz̈¨

epiide ,'yneg zegt wqet `ed meyd cbpk' `yixa'äaø àîeL'- ¨©¨
zligza xkfend ote`d oirk ,xpic sl` ly dlecb `neya
envr cvn c`n daexn `edy oenna s`y `ed yecigde ,dpynd
.yneg dl zgete ,miiey lr siqedl mipzgd ziaa mi`nyd jxc

éðz÷åcg`e miyly el zpzep `id dpna mey' dpynd jynda §¨¨¥
epiide ,'xpice rlqàèeæ àîeL,cg` dpn ly ,dphw `ney - ¨¨

z` milrn mi`nyd oi` zhren `ipecpa s`y `ed yecigde
xeriy dfa s` `l` ,dyiial `ly ick ynegn xzeia dkxr

.yneg wx `ed ztqezdzàðwqet `ed wqet ozgy dn' `tiqa ¨¨
epiide ,'yneg zegtdéãéc àîeLz` dqipkd xak dy`dy - ¨¦¥

envr ozgdy s`y ,daezkd z` lrad dl azk jk xg`e miqkpd
,yneg mzneya siqedl ok mb ekxc ,mze` mye miqkpd z` d`x

.azeky dnn yneg eze` z` zigtn okleéðz÷åze`n rax`ae' §¨¨¥
epiide ,'ze`n yng zpzep `id,dãéc àîeLlrad azk xaky ¨¦¨

z` el qipkdl dy`d dkixv eiykre ze`n rax` daezka
dfa s`e ,mze` meyl diaexw mi`ae ,daezkd cbpk miqkpd
,dfk ote`a mby oeik ,ze`n yng el qipkdl dy`d dkixv
siqedl `id jxcd ,daezka ozgd aiigzdy xg`l `id `neydy

.izin`d miiey lr yneg mzneya

äðùî
:`ipecpd ipic z` hxtl dkiynn epizpynä÷ñtdy`dñéðëäì ¨§¨§©§¦

,íéôñk Bìdl maiydl aiigzne ,dzaezka mekqd z` azek `ede §¨¦
,zeniyk e` ,dpyxbi m`ïéøðéc äML äNòð dòìñrlq lk cbpk - ©§¨©£¤¦¨¦¨¦

aiigzne dl azek `ed ,mixpic drax` eieeyy ,el dqipkn `idy
lrady oeik ,el dqipkdy dnn xzei yily ,mixpic dyy lr dl
mda dyery ici lr dy`d dqipkdy mitqka giexne xkzyn

.dxegq
:sqep oicåéìò ìa÷î ïúçäezy`l zzlíéøðéc äøNòelynätewì ¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨¦©¨

,dy`d lyäðîe äðî ìëìel dqipkny mixpic d`n lk cbpk - §¨¨¤¨¤

.dztewl lrad ozep dziipecp xeriyn zixiyry `vnp ,`ipecpa
ä âäðîk ìkä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,äðéãnxeriyd oia ©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨

dqipkdy miqkpde oennd ly `neyd ote` oiae ,dztewl ozepy
.mewn eze`a dpicnd ipa bdpnk miyrp ,el

* * *

àøîâ
dyy dyrp drlq ,mitqk el qipkdl dwqt' :dpyna epipy

,df oic ixd :`xnbd dywn .'oixpiceðééäxen`d oic eze` `ed - ©§
lirl dpyna(`"r)`ed xpic sl` el qipkdl dwqt' m`y÷ñBt¥

,'äðî øNò äMîç íãâðksiqen lrady x`ean mipicd ipyay §¤§¨£¦¨¨¨¨¤
.dziipecpa ezy` el dqipkny oennd lr yily

,mipte`d lka bdep df oicy ycgl d`a dpynd :`xnbd zvxzn
okleäaø à÷ñò àðzdqipkdy ote`a df oic lirl `pzd dpy - ¨¨¦§¨©¨

,dlecb `wqir jxevl micner mdy ,xpic sl` epiide ,ax oenn el
àèeæ à÷ñò àðúådqipkdy ote`a df oic epizpyna `pzd dpye - §¨¨¦§¨¨

.mixpic drax` epiide ,hren oenn elàëéøöedpynd dkxvede - §¦¨
,mipte`d ipya df oic eprinydlàðz éàcwx,äaø à÷ñòepiid §¦¨¨¦§¨©¨

,yily siqen `ed dfa wxy mixeaqàçååø Léôðcgeexdy oeik - §¨¦©§¨
,lecb lrad lyàçååø øèeæc ,àèeæ à÷ñò ìáà,mihren eigeexy - £¨¦§¨¨§¨©§¨

àì àîéà,yily siqedl jixv epi`y xnel mixeaq epiid -àëéøö ¥¨Ÿ§¦¨
dl siqen dphw `wqira s`y ycgl epizpyn dkxved okl -

.yilyïðéòîLà éàåa yily ztqed,àèeæ à÷ñòmixeaq epiid §¦©§§¦¨¦§¨¨
meyn edfyàðeiæ øèeæcopi` df oenna ze`vedde zeixg`dy - §¨¦¨

,yily siqedl lrad aiigzn okl ,zelecbLéôðc ,äaø à÷ñò ìáà£¨¦§¨©¨§¨¦
àðeiæ,zelecb oenna ze`vedde zeixg`dy -àì àîéàepiid - ¦¨¥¨Ÿ

,yily dl siqen epi`y mixeaqàëéøödpynd dkxved jkl - §¦¨
.yily lrad siqen dfa mby eprinydl lirl

* * *
:dpyna epipyåéìò ìa÷î ïúçä[ezy`l zzl]ätewì øðéc äøNò ¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨©¨

:`xnbd zxxan .dpne dpn lkléàîdze` `id dn -,'äte÷'dnl ©¨
.zynyn `id,éMà áø øîà`id ef,íéîNa ìL äte÷mday ¨©©©¦¨¤§¨¦

.mda hywzdle miypd iwexnza uegxl dy`d zynzynøîàå§¨©
eìlä íéøác eøîàð àì ,éMà áø`ipecpd zixiyr ly df xeriy - ©©¦Ÿ¤¤§§¨¦©¨

,minya ly dtewlíéìLeøéa àlàhywzdl zebdep miypd eidy ¤¨¦¨©¦
.zenewn x`ya `le minyaa

* * *
zwtzqn .minya ly ef dtew oipra zewitq dnk d`ian `xnbd

:`xnbd,éMà áø éòaezy`l ozep lrady epizpyna exn`y dn ¨¥©©¦
z`f mixryn m`d ,dpne dpn lk cbpk mixpic dxyräðîa§¨¤

íBMépäzegt `ed zn`d itly s` ,dpnk eieey z` enyy dn - ©¦
z` minyyk yneg siqedl `id jxcdy lirl x`eank ,dpnn

,mipzg ziaa `ipecpdBàz`f mixrynyìa÷únä äðîadn - §¨¤©¦§©¥
xg`l `edy ,daezka azky mekqd epiide ,lreta lrad laiwy

.ynegd zzgtd
:sqep wtqøîBì éöîz íàcbpk dtewl ozep lrady,ìa÷únä äðî ¦¦§¥©¨¤©¦§©¥

a dtewl mekqd lk z` dl ozep m`d ,wtzqdl yiïBLàø íBé¦
dl ozi f`e ,elkiy cr dpevxk mda ynzyz `ide ,mi`eyipl

,dceak itl mihiykz lradBàdl ozepyíBéå íBé ìk,hren mekq ¨¨
.zg` zaa lkd dl ozep epi`e ,dkxev itk

eøîBì éöîz íàa dl ozepyíBéå íBé ìkyi ,mei eze` jxev z` ¦¦§¥©¨¨
a wx `ed df xac m`d ,wtzqdläðBLàø úaLoey`xd reaya - ©¨¦¨

lkd z` dl ozep epi` okle daxd hywzdl dkxc f`y ,mi`eyipl
,lkd dl ozep reay eze` ixg` la` ,lkd dlkz `ly ick cin

,zernd elkiy cr dpevxk ea ynzyz `ideBàyúaLå úaL ìk̈©¨§©¨
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רכה
miwxt dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtzeaezk

ïúçùëå'åë ÷ñåôoia ohw mey oia ,el dqipkde ,dlgz md eny m`e Ðlecb meyÐ

.ipd lk il dnl dl yxtn `xnbae .yneg zegt xhya azek `edàøîâàîåù àðú
äáøi`wc meyd cbpke `pzc `yix ,yneg zegtc Ðsl``.xpicàèåæ àîåù éðú÷åÐ

jxcc `ed dax `ney `niz `lc .xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna mey

mi`nyd`ney ,inp i` .eieey lr ezelrdl

`hefÐdfazz `ly ,ith dil elrnc `ki`

ipira.micrepdàîåù éðú÷å äãéã àîåù àðú
äéãéãwqet ozg ipzwc `kid ÐÐ`ney ixd

`ede ,meyd mcew dqipkd `idy oebk ,dicic

aezkl `ayk .ze`n ynga eze` myÐaezki

lr xzei yneg eze` my `ed s`y ,ze`n rax`

.eieeyäãéã àîåù,zpzep `id ipzwc `kid Ð

eiykre ,meyd `ay mcew daezkd azk `edy

`id.eze` oiny diaexwe ez`ianozgewqet

ipnif ixz `pzcÐcg`neyl`neyl cge dax

.`hefäðùîíéôñë åì ñéðëäì ä÷ñôody Ð

.cin xkyl mipkenäùòð äòìñaezkl Ð

opzck ,yily xzei ,xpic dyya daezkd xhya

.il dnl ez `d yxtn `xnbae .lirläôå÷ìÐ

dpn lkl fef dxyr dl oziy ,yxtn `xnba

,el d`ian `idy dpneminya mdn dl epwie

,exriy jky .miypd iwexnza mda uegxl

`id die`x ,dpn dlral d`iand dy`dy

m` dpyna eyxit `le .fef dxyr ly minyal

lkl m` ,ycg lkl m` ,zay lkl m` ,mei lkl

.dpyàøîâà÷ñòmdy ,`wqr ixw mitqk Ð

.cinz oda wqrzdl ,mda xkzydl micner

äáø à÷ñò àðúsiqeiy ,xpic sl` Ðyily

.dpn xyr dyng aezkieàèåæ à÷ñòdrlq Ð

.xpic dyy dyrpàðåéæd`ivi Ð.zeixg`e

íéìùåøéá.minyaa hywzdl zebdep eid Ð

ìá÷úîä äðîá åà íåùéðä äðîálkl" i`d Ð

xn`wc "dpne dpnÐ`neyd oeayg itl

`edy oeayg itl e` ,xn`wolawnepiidc ,eilr

.yneg zegt'åë äðåùàø úáùrcei ipi` Ð

ayiilzeira xcq.cenlzd zhiy itl elld

mei lk e` ,oey`x mei :oxciq oky ipira d`xpe

mei?meie mei lk xnel `vnz m`eÐzay

zaye zay lk e` ,dpey`x?xnel `vnz m`e

zaye zay lkÐycg lk e` ,oey`x ycg

ycge?ycge ycg lk xnel `vnz m`eÐdpy

dpye dpy lk e` ,dpey`x?íéîëç äì å÷ñôù
dl weqtl oic zial z`ae ,dlra zny Ð

.eiqkpn dikxvíåéá åáì.cg` mei jxevl Ð

àìúî ïéìúî ïéãë àìåoilyen eid jk `le Ð

milyexia lyn?øñç ïåîî çìîdvexd Ð

miiwziy el mexbl xnelk ,epenn gelnlÐ

,cinz dwcvl epxqgiepexqge.eneiw edféøîàå
ãñç äì`l `a` zia lye .cqg epnn dyri Ð

,ie`xk dwcv eyrdlke.opennäæ àáãáéàåäæ
.ea axrzpy itl Ðäéîç ìùî õåçztqez Ð

.ozgd dl siqedyíééáøò,dlty dne` ixw Ð

ipkeyy.xacna md mild`
ïéòéöî
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ïúçùëåx`ye milk dl cgiin ozgdyk :l`ppg epiax yxit Ð yneg zegt wqet wqet

zget Ð dzaezka miieey aezkle mnEyl `ae ,dzaezkl ztqez oiyinyz

zynzyn `idy itl Ð izgtc mrhle .ozgd ceakl miieyn xzei eze` minyy ,yneg

.milk mze`aàðú,wqet `ed meyd cbpkc `edd dax `ney Ð `hef `neye dax `ney

,`tiq epiid Ð `hef `neye .xpic sl`` i`wc

dcicae .edc lk `wiqt rnync wqet ozgdykc

`id Ð `hef ;`hef `neye dax `ney `pz inp

yng zpzep `id Ð dax ,cg`e miyly zpzep

,l`ppg epiax yexitk d`xp wgvi epiaxle .ze`n

dn llek `l` ,xpic sl`` meyd cbpk i`w `lc

i`w Ð `yix epiid jixtc `de .jk xg`e xne`y

,xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna mey`

ediieexzc ,ze`n yng zpzep `id ze`n rax`ae

`ney `pz :ikd qixbe ?ipzinl jixhvi` i`n`

`pze dcic `ney `pz ,dax `ney ipzwe `hef

,dicic `ney epiid Ð wqet ozgyke .dicic `ney

`hef `neye dax `ney ipzinl jixhvi` `le

.wqet ozgyke i`w ediiexz`c ,dicic `neya

àì`de Ð milyexia `l` elld mixac exn`p

:(a,hl `nei) "itlwa sxh" wxta opixn`c

iptn milyexia myazdl dkixv dlk dzid `ly

zekixv eid `l gixl i`ce Ð zxhwd gix

,minya ly dtewl eid zekixv la` ,myazdl

.mihnwd hytle xryd xiydle xyad ocrl

.mz epiaxíàåÐ lawznd dpna xnel `vnz

dpna xnel `vnz m` xninl ivnc oicd `ede

.meyipd

íåéìzedinz daxd Ð meie mei lkl e` oey`x

l`,mlerl dl ozi m`c Ð zeirad e

dpn lkl xpic xyr ,dpye dpy lkl wiqnck

!oennd eze` dlki dxdna dnk Ð meil dpne

dpn lkl dl ozi xpic xyrc d`xp i`ce `l`

zaa dl ozi m` dil iraine .mlerl hywzdl

,dlkzy cr ea hywzdl epxnyz `ide ,zg`

itl ozie ,oihiykzl davw oi` jli`e myne

ick `l` ,zg` zaa dl ozi `l e` Ð dceak

.meil dheyiwå÷ñôùze`n rax` dl

itly it lr s` Ð minya ly dtewl miaedf

adf ixpic mitl` sl` dzaezka aezkd oeayg

xpic xyr oeayg itl ,xzei weqtl mdl did

ewqt `l Ð xzei dkixv dzid `ly oeik ,dpnl

.dl

åðòåepr `l (`,dq) dlrnl Ð on` dixg`

,o`k la` .ig dlra did `ly ,dixg`

lr lihd dlrae ,on` dixg` epr Ð ig didy

.dl ewqtiy minkg
adf
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÷ñBt ïúçM¯.LîBç úBçt ÷ñBt àeäàøîâeðz ¤¨¨¥¥¨¤¨
éøö ïéà :ïðaøíò éðLå íëç ãéîìz ïBLàø øîBì C ©¨©¥¨¦©¦©§¦¨¨§¥¦©

ãéîìz éðLå õøàä íò ïBLàø eléôà ,àlà .õøàä̈¨¤¤¨£¦¦©¨¨¤§¥¦©§¦
íëç¯éçàì :øîBì ìBëééà Eì ,ïzéì äöBø éúééä E ¨¨¨©§¨¦¨¦¦¤¦¥§¦

eðééä .'åë øðéc óìà Bì ñéðëäì ä÷ñt .ïzéì éLôà¤§¦¦¥¨§¨§©§¦¤¤¦¨©§
àðz .àèeæ àîeL éðú÷å ,äaø àîeL àðz !àLéø¥¨¨¨¨©¨§¨¨¥¨¨¨¨

.dãéc àîeL éðú÷å ,déãéc àîeLäðùîä÷ñt ¨¦¥§¨¨¥¨¦¨¨§¨
íéôñk Bì ñéðëäì¯ïúçä .ïéøðéc äML äNòð dòìñ §©§¦§¨¦©§¨©£¤¦¨¦¨¦¤¨¨

.äðîe äðî ìëì äte÷ì íéøðéc äøNò åéìò ìa÷î§©¥¨¨£¨¨¦¨¦§¨§¨¨¤¨¤

.äðéãnä âäðîk ìkä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨
àøîâàðz !äðî øNò äMîç ícâðk ÷ñBt eðééä©§¥§¤§¨£¦¨¨¨¨¤¨¨

àðz éàc ,àëéøöe ,àèeæ à÷ñò àðúå ,äaø à÷ñò¦§¨©¨§¨¨¦§¨¨§¦¨§¦¨¨
øèeæc ,àèeæ à÷ñò ìáà ,àçååø Léôðc ,äaø à÷ñò¦§¨©¨§¨¥©§¨£¨¦§¨¨§¨
,àèeæ à÷ñò ïðéòîLà éàå .àëéøö ,àì àîéà ,àçååø©§¨¥¨¨§¦¨§¦©§©¦©¦§¨¨
àîéà ,àðeiæ Léôðc ,äaø à÷ñò ìáà ,àðeiæ øèeæc§¨¦¨£¨¦§¨©¨§¨¥¦¨¥¨

àì¯."äte÷ì øðéc äøNò åéìò ìa÷î ïúçä" .àëéøö ¨§¦¨¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨§¨
øîàå .íéîNa ìL äte÷ ;éLà áø øîà ?äte÷ éàî©¨¨©©©¦¨¤§¨¦§¨©
.íéìLeøéa àlà eìlä íéøác eøîàð àì :éLà áø©©¦Ÿ¤¤§§¨¦©¨¤¨¦¨©¦
?ìa÷únä äðîa Bà íBMépä äðîa :éLà áø éòä¥©©¦§¨¤©¦§¨¤©¦§©¥

ìa÷únä äðî øîBì àöîz íà¯ìk Bà ïBLàø íBé ¦¦§¨©¨¤©¦§©¥¦¨
íBéå íBé ìk øîBì àöîz íà ?íBéå íBé¯úaL ¨¦¦§¨©¨¨©¨

ìk øîBì àöîz íà ?úaLå úaL ìk Bà äðBLàø¦¨¨©¨§©¨¦¦§¨©¨
úaLå úaL¯?Lãçå Lãç ìk Bà ïBLàø Lãç ©¨§©¨Ÿ¤¦¨Ÿ¤¨Ÿ¤

Lãçå Lãç ìk øîBì àöîz íà¯äðBLàø äðL ¦¦§¨©¨Ÿ¤¨Ÿ¤¨¨¦¨
øîà äãeäé áø øîà .e÷éz ?äðLå äðL ìk Bà¨¨¨§¨¨¥¨©©§¨¨©
dì e÷ñtL ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð ìL Bzáa äNòî :áø©©£¤§¦¤©§¦¤§¤¨§¨
Báì íéîNa ìL äte÷ì íéáeäæ úBàî òaøà íéîëç£¨¦©§©¥§¦§¨¤§¨¦§
äéøçà eðòå ,íëéúBðáì e÷ñôz Ck :íäì äøîà .íBia©¨§¨¨¤¨¦§§¦§¥¤§¨©£¤¨
äéäL éàkæ ïa ïðçBé ïaøa äNòî :ïðaø eðz .ïîà̈¥¨©¨©©£¤§©¨¨¨¤©©¤¨¨
åéãéîìz eéäå ,íéìLeøéî àöBé äéäå ,øBîçä ìò áëBø¥©©£§¨¨¥¦¨©¦§¨©§¦¨
úèwìî äúéäL úçà äáéø äàø .åéøçà ïéëläî§©§¦©£¨¨¨¦¨©©¤¨§¨§©¤¤
äúàøL ïåék .íéiáøò ìL ïzîäá éììb ïéaî íéøBòN§¦¦¥¦§¥§¤§¨¤£¨¦¦¥¨¤¨£¨

òúð BúBà:Bì äøîà .åéðôì äãîòå ,døòNa äôh ¦§©§¨¦§¨¨§¨§¨§¨¨¨§¨
úa :Bì äøîà ?zà éî ,éza :dì øîà !éðñðøt éaø©¦©§§¥¦¨©¨¦¦¦©§¨§¨©

éáà úéa ìL ïBîî ,éza :dì øîà .éðà ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð,éaø :Bì äøîà ?Cìä ïëéä C ©§¦¤§£¦¨©¨¦¦¨¤¥¨¦¥¨¨©¨§¨©¦
éîç úéa ìLå .ãñç :dì éøîàå ,øñç ïBîî çìî :íéìLeøéa àìúî ïéìúî ïéãk àìC ¨§¥¨§¦©§¨¦¨©¦¤©¨¨¥§¨§¦¨¤¤§¤¥¨¦

ìò zîúçLk äzà øeëæ ,éaø :Bì äøîà .äæ úà ãaéàå äæ àa :Bì äøîà ?àeä ïëéä¥¨¨§¨¨¤§¦¥¤¤¨§¨©¦¨©¨§¤¨©§¨©
:da àøB÷ éúééäå ,Bæ ìL dúaeúk ìò ézîúçLk éðà øeëæ :åéãéîìúì ïäì øîà ?éúaeúk§¨¦¨©¨¤§©§¦¨¨£¦§¤¨©§¦©§¨¨¤§¨¦¦¥¨
:øîàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø äëa .äéîç ìMî õeç ,äéáà úéaî áäæ éøðéc íéôìà óìà¤¤£¨¦¦¨¥¨¨¦¥¨¦¨¦¤¨¦¨¨¨©¨¨¨¤©©§¨©

íB÷î ìL BðBöø ïéNBòL ïîæa ,ìàøNé íëéøLà¯ìå äneà ìk ïéà,íäa úèìBL ïBL ©§¥¤¦§¨¥¦§©¤¦§¤¨¥¨¨§¨¤¤¨¤
íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ïéàL ïîæáe¯äìôL äneà ãéa àìå ,äìôL äneà ãéa ïøñBî¯.äìôL äneà ìL ïzîäa ãéa àlà ¦§©¤¥¦§¤¨§¨§©¨§¨¨§Ÿ§©¨§¨¨¤¨§©§¤§¨¤¨§¨¨

eéä úìéî éìk ,Løãnä úéáì Búéaî àöBé äéäLk ,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð ìò åéìò eøîà :àéðúäå ?ä÷ãö ãáò àì ïBéøeb ïa ïBîéc÷ðå§©§¦¤§¨£©§¨¨§¨©§¨¨§¨¨©©§¦¤§§¤¨¨¥¦¥§¥©¦§¨§¥¥¨¨
ïéòéöî
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÷ñBt ïúçLziaa `ipecpd z` eny xaky ixg` ,daezka ¤¨¨¥
,mipzgd÷ñBt àeädaezka azekeLîBç úBçtmrhk ,mzneyn ¥¨¤

miieyn xzei yneg xeriya mneyl `id jxcdy ,lirl x`eand
.izin`d

* * *

àøîâ
leki minkg exn` ,epzg zne ,epzgl zern wqetd :dpyna epipy
`xnbd .ozil iyt` i` jle ozil dvex iziid jig`l ,xn`iy `ed

:df oipra `ziixa d`ian,ïðaø eðzzzl axql a`d lekiy ,df oic ¨©¨¨
,epzgl zzl aiigzdy mekqd z` mailéøö ïéàøîBì Cbdep `edy ¥¨¦©

d ozgdykïBLàødidå ,íëç ãéîìzd eli`,éðL`ed ,maidíò ¦©§¦¨¨§¥¦©
,õøàäxear wx dzid oennd zwiqty xnel `ed leki i`ceay ¨¨¤

,mkg cinlzdeléôà àlàd m`ïBLàødidãéîìz éðLå õøàä íò ¤¨£¦¦©¨¨¤§¥¦©§¦
éçàì ,øîBì ìBëé ,íëçì äöBø éúééä Eïzée.ïzéì éLôà éà Eì ¨¨¨©§¨¦¨¦¦¤¦¥§¦¤§¦¦¥

* * *
:dpyna epipy,'eë øðéc óìà Bì ñéðëäì ä÷ñt`ed meyd cbpke ¨§¨§©§¦¤¤¦¨

rlq cg`e miyly zpzep `id ,dpna mey ,'eke yneg zegt wqet
,wqet ozgy dn .ze`n yng zpzep `id ,ze`n rax`ae .xpice

:`xnbd zl`ey .yneg zegt wqet `edàLéø eðééämipic dyly - ©§¥¨
azek `edy dpn lk lr xpice rlq cg`e miyly zpzepy ,el`
,wqet ozgy dne ,ze`n rax` dl azkyk ze`n yng zpzepe ,dl
ly `yixa dpypy oicd enk md ixd ,yneg zegt wqet `ed
dkxved recne ,yneg zegt dl wqet `ed meyd cbpky ,dpynd

.mipey mipte` drax`a df oic aezkl dpynd
,mieqn yecig yi dpyna xkfedy ote` lka :`xnbd zvxznàðz̈¨

epiide ,'yneg zegt wqet `ed meyd cbpk' `yixa'äaø àîeL'- ¨©¨
zligza xkfend ote`d oirk ,xpic sl` ly dlecb `neya
envr cvn c`n daexn `edy oenna s`y `ed yecigde ,dpynd
.yneg dl zgete ,miiey lr siqedl mipzgd ziaa mi`nyd jxc

éðz÷åcg`e miyly el zpzep `id dpna mey' dpynd jynda §¨¨¥
epiide ,'xpice rlqàèeæ àîeL,cg` dpn ly ,dphw `ney - ¨¨

z` milrn mi`nyd oi` zhren `ipecpa s`y `ed yecigde
xeriy dfa s` `l` ,dyiial `ly ick ynegn xzeia dkxr

.yneg wx `ed ztqezdzàðwqet `ed wqet ozgy dn' `tiqa ¨¨
epiide ,'yneg zegtdéãéc àîeLz` dqipkd xak dy`dy - ¨¦¥

envr ozgdy s`y ,daezkd z` lrad dl azk jk xg`e miqkpd
,yneg mzneya siqedl ok mb ekxc ,mze` mye miqkpd z` d`x

.azeky dnn yneg eze` z` zigtn okleéðz÷åze`n rax`ae' §¨¨¥
epiide ,'ze`n yng zpzep `id,dãéc àîeLlrad azk xaky ¨¦¨

z` el qipkdl dy`d dkixv eiykre ze`n rax` daezka
dfa s`e ,mze` meyl diaexw mi`ae ,daezkd cbpk miqkpd
,dfk ote`a mby oeik ,ze`n yng el qipkdl dy`d dkixv
siqedl `id jxcd ,daezka ozgd aiigzdy xg`l `id `neydy

.izin`d miiey lr yneg mzneya

äðùî
:`ipecpd ipic z` hxtl dkiynn epizpynä÷ñtdy`dñéðëäì ¨§¨§©§¦

,íéôñk Bìdl maiydl aiigzne ,dzaezka mekqd z` azek `ede §¨¦
,zeniyk e` ,dpyxbi m`ïéøðéc äML äNòð dòìñrlq lk cbpk - ©§¨©£¤¦¨¦¨¦

aiigzne dl azek `ed ,mixpic drax` eieeyy ,el dqipkn `idy
lrady oeik ,el dqipkdy dnn xzei yily ,mixpic dyy lr dl
mda dyery ici lr dy`d dqipkdy mitqka giexne xkzyn

.dxegq
:sqep oicåéìò ìa÷î ïúçäezy`l zzlíéøðéc äøNòelynätewì ¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨¦©¨

,dy`d lyäðîe äðî ìëìel dqipkny mixpic d`n lk cbpk - §¨¨¤¨¤

.dztewl lrad ozep dziipecp xeriyn zixiyry `vnp ,`ipecpa
ä âäðîk ìkä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,äðéãnxeriyd oia ©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨

dqipkdy miqkpde oennd ly `neyd ote` oiae ,dztewl ozepy
.mewn eze`a dpicnd ipa bdpnk miyrp ,el

* * *

àøîâ
dyy dyrp drlq ,mitqk el qipkdl dwqt' :dpyna epipy

,df oic ixd :`xnbd dywn .'oixpiceðééäxen`d oic eze` `ed - ©§
lirl dpyna(`"r)`ed xpic sl` el qipkdl dwqt' m`y÷ñBt¥

,'äðî øNò äMîç íãâðksiqen lrady x`ean mipicd ipyay §¤§¨£¦¨¨¨¨¤
.dziipecpa ezy` el dqipkny oennd lr yily

,mipte`d lka bdep df oicy ycgl d`a dpynd :`xnbd zvxzn
okleäaø à÷ñò àðzdqipkdy ote`a df oic lirl `pzd dpy - ¨¨¦§¨©¨

,dlecb `wqir jxevl micner mdy ,xpic sl` epiide ,ax oenn el
àèeæ à÷ñò àðúådqipkdy ote`a df oic epizpyna `pzd dpye - §¨¨¦§¨¨

.mixpic drax` epiide ,hren oenn elàëéøöedpynd dkxvede - §¦¨
,mipte`d ipya df oic eprinydlàðz éàcwx,äaø à÷ñòepiid §¦¨¨¦§¨©¨

,yily siqen `ed dfa wxy mixeaqàçååø Léôðcgeexdy oeik - §¨¦©§¨
,lecb lrad lyàçååø øèeæc ,àèeæ à÷ñò ìáà,mihren eigeexy - £¨¦§¨¨§¨©§¨

àì àîéà,yily siqedl jixv epi`y xnel mixeaq epiid -àëéøö ¥¨Ÿ§¦¨
dl siqen dphw `wqira s`y ycgl epizpyn dkxved okl -

.yilyïðéòîLà éàåa yily ztqed,àèeæ à÷ñòmixeaq epiid §¦©§§¦¨¦§¨¨
meyn edfyàðeiæ øèeæcopi` df oenna ze`vedde zeixg`dy - §¨¦¨

,yily siqedl lrad aiigzn okl ,zelecbLéôðc ,äaø à÷ñò ìáà£¨¦§¨©¨§¨¦
àðeiæ,zelecb oenna ze`vedde zeixg`dy -àì àîéàepiid - ¦¨¥¨Ÿ

,yily dl siqen epi`y mixeaqàëéøödpynd dkxved jkl - §¦¨
.yily lrad siqen dfa mby eprinydl lirl

* * *
:dpyna epipyåéìò ìa÷î ïúçä[ezy`l zzl]ätewì øðéc äøNò ¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨©¨

:`xnbd zxxan .dpne dpn lkléàîdze` `id dn -,'äte÷'dnl ©¨
.zynyn `id,éMà áø øîà`id ef,íéîNa ìL äte÷mday ¨©©©¦¨¤§¨¦

.mda hywzdle miypd iwexnza uegxl dy`d zynzynøîàå§¨©
eìlä íéøác eøîàð àì ,éMà áø`ipecpd zixiyr ly df xeriy - ©©¦Ÿ¤¤§§¨¦©¨

,minya ly dtewlíéìLeøéa àlàhywzdl zebdep miypd eidy ¤¨¦¨©¦
.zenewn x`ya `le minyaa

* * *
zwtzqn .minya ly ef dtew oipra zewitq dnk d`ian `xnbd

:`xnbd,éMà áø éòaezy`l ozep lrady epizpyna exn`y dn ¨¥©©¦
z`f mixryn m`d ,dpne dpn lk cbpk mixpic dxyräðîa§¨¤

íBMépäzegt `ed zn`d itly s` ,dpnk eieey z` enyy dn - ©¦
z` minyyk yneg siqedl `id jxcdy lirl x`eank ,dpnn

,mipzg ziaa `ipecpdBàz`f mixrynyìa÷únä äðîadn - §¨¤©¦§©¥
xg`l `edy ,daezka azky mekqd epiide ,lreta lrad laiwy

.ynegd zzgtd
:sqep wtqøîBì éöîz íàcbpk dtewl ozep lrady,ìa÷únä äðî ¦¦§¥©¨¤©¦§©¥

a dtewl mekqd lk z` dl ozep m`d ,wtzqdl yiïBLàø íBé¦
dl ozi f`e ,elkiy cr dpevxk mda ynzyz `ide ,mi`eyipl

,dceak itl mihiykz lradBàdl ozepyíBéå íBé ìk,hren mekq ¨¨
.zg` zaa lkd dl ozep epi`e ,dkxev itk

eøîBì éöîz íàa dl ozepyíBéå íBé ìkyi ,mei eze` jxev z` ¦¦§¥©¨¨
a wx `ed df xac m`d ,wtzqdläðBLàø úaLoey`xd reaya - ©¨¦¨

lkd z` dl ozep epi` okle daxd hywzdl dkxc f`y ,mi`eyipl
,lkd dl ozep reay eze` ixg` la` ,lkd dlkz `ly ick cin

,zernd elkiy cr dpevxk ea ynzyz `ideBàyúaLå úaL ìk̈©¨§©¨
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zeaezk(iyiy meil)

åézçz ïéòévîmze` mixi`yn eide ,mdilr jldl eilbx zgz - ©¦¦©§¨
,mnewnaåéøçàî ïúBà ïéìt÷îe íéiðò ïéàáemze` z` egwle ¨¦£¦¦§©§¦¨¥©£¨

.epenna cqge dwcv dyry ixd ,mnvrl mixwi micba
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,uxzz dvxz m` -àeä BãBáëì ¦¨¥¥¨¦§

ãáòcoeike ,devn myl `le ,eceaka zeaxdl ick ok dyer did - §¨©
:sqep uexiz .jk lr yprp dnyl `ly dyry,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

j` ,dnyl dwcv dyr mpn`yãáò àì ãáòéîì déì éòáãk`l - ¦§¨¥¥§¤¡©Ÿ¨©
.exyer aex itl dyriy el ie`x didy xeriyk dwcv dyr

eéLðéà éøîàãk,mc` ipa mixne`y jxck -àìîb íeôìegk itl - §§¨§¥¦§¥§©§¨
,lnbd ly ewfegeàðçéLenke ,eilr mipirhny `ynd caek jk - ¦§¨

.ezexiyr aex itl dwcva zeaxdl jixv xiyrd ok
zaa didy sqep dyrn d`ian `xnbd:oeixeb oa oenicwp ly e

àéðz,`ziixaaäîçða äàøà ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà`l - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨¤§¤§¤¨¨
,oeiv zngpa ze`xl dkf`äéúéàø àì íàoa oenicwp ly ezal ¦Ÿ§¦¦¨

oeixebíéøBòN úèwìî äúéäLdlk`nléôìè ïéaî[ilbx-]íéñeñ ¤¨§¨§©¤¤§¦¦¥©§¥¦
,Bkòae ,dzeipr aexnäæ àø÷î äéìò éúàø÷zqpk lr yxcpy §©¨¨¦¨¤¨¦§¨¤

l`xyi(g ` y"diy)éá÷òa Cì éàö íéLpa äôiä Cì éòãú àì íà'¦Ÿ¥§¦¨©¨¨©¨¦§¦¨§¦§¥
éúiãb úà éòøe ïàvä,'Cdail z` zzl l`xyi zqpk rcz `l m`y ©Ÿ§¦¤§¦Ÿ©¦

e ,o`vd iawra z`vl dteq ,zevnde dxezd z` xenyleéø÷z ìà©¦§¥
z` irxe'éúiãbàlà ,'Cz` irxe'éúBiåb,'Cz`vl ekxhviy xnelk §¦Ÿ©¦¤¨§¦©¦

.mtebl oefn my `vnl ick o`vd iawra

* * *
dpyna x`azd(.eq)dn cbpk ezy`l lrad zeaiigzd iabl

,ynn oenn dy`d el dqipkd m`y ,dziipecpa el dqipkdy
zget ,`ney mikixvd miqkp el dqipkd m`e ,yily lrad siqen

:adf zekizga mibdep cvik dpc `xnbd .yneg lrad dláø øîà̈©©
Bì äñéðëä ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa ïîLdy`dáäæzekizg - ¤¤©©¨¨©©¦¨¨¦§¦¨¨¨

,adfBéååLk àeä éøäå ,BúBà ïéîLeieeyk daezka aiigzn lrad - ¨¦©£¥§¨§
.xzei `le zegt `l ,adfd ly izin`d

:`xnbd dywn,éáéúéîlrad zeaiigzd iabl ,`ziixaa epipy ¥¦¥
,daezka.'íéìëk àeä éøä ,áäfä'eåàì éàî,dpeekd oi` m`d - ©¨¨£¥§¥¦©©

eze` minyyéúçôc ,óñk ìL íéìkkmizgtp mdy - §¥¦¤¤¤§¨£¦
ixack `lye .yneg ozneya lrad zgete ,mda miynzynyk

.izin`d miieyk zeazkp adf zekizgy opgei iax
:`xnbd zvxznàìdzpeek `l` ,`ziixad zpeek ef oi` - Ÿ

zeneyip adf zekizgyéúçt àìc ,áäæ ìL íéìëkmpi`y - §¥¦¤¨¨§Ÿ¨£¦
zekizga ok enke ,daezka yneg mdn zget lrad oi`e ,mizget

.opgei iax ixacke ,mzneyn zget lrad oi` adf ly
:`xnbd dywn .df uexiz zegcl dqpn `xnbd,ïk íàzpeeky ¦¥

ixd adf' oeyl ,adf ly milkl adf ly zekizg zencl `ziixad
`eddéì éòaéî 'åéìëkly zekizgdy epiide ,aezkl dl did - §¥¨¦¨¥¥

recne ,adf ilk epiide ,oin eze`n miyery milkd enk md adfd
milkl dzpeeky rnyny ,'milkk `ed ixd adf' `ziixad dazk

.adf ly mpi`y ,xg` oinn
ãBòåixdy ,dywàéðz,zxg` `ziixaaáäæzekizg -,adféøä §©§¨¨¨£¥

,áäæ éøðéc .íéìëk àeä,weya mi`veie mireah mdyïä éøä §¥¦¦¨¥¨¨£¥¥
,íéôñëk.yily odilr siqen lrady,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥

ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îasqk ixpica mze` mitilgn oi`y - §¨¤¨£¤Ÿ§§¨
,dxegq jxevl zehextaeïäéååLa ïä éøäå ,ïúBà ïéîLazek - ¨¦¨©£¥¥§¨§¥¤

`lle yily ztqed `ll ,izin`d miiey z` daezka lrad
:`xnbd zxxan .yneg zzgtdàééäà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølr - ©¨¦§¤©§¦¥©¥

,epic z` xn` `ziixad ly wlg dfi`àôéqà àîéìéàxn`p m` - ¦¥¨©¥¨
ixd adf ixpic'y ,`nw `pz ixac ly `tiqa xen`d lr ok xn`y
ebdp `l m`y l`ilnb oa oerny oax xn` df lre ,'mitqkk od

,yily mdilr mitiqen oi` mhxetlììkî,ok m` `vnp -àpúc ¦§¨§©¨
øáñ àn÷y,ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îa eléôàmitiqen ok mb ©¨¨©£¦§¨¤¨£¤Ÿ§§¨
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¯ñðøtúäì eàaL äîBúéå íBúé :ïðaø eðz .éèéLt éæeæ íéMîç dpéî òîL àlà ?dì ïðéáäé änk ñéka Lé íà¯ïéñðøôî ¦¥©¦©¨¨£¦©¨¤¨§©¦¨£¦¦¥§¦¥¨©¨©¨¦¨¤¨§¦§©§¥§©§§¦
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zeaezk(iyiy meil)

åézçz ïéòévîmze` mixi`yn eide ,mdilr jldl eilbx zgz - ©¦¦©§¨
,mnewnaåéøçàî ïúBà ïéìt÷îe íéiðò ïéàáemze` z` egwle ¨¦£¦¦§©§¦¨¥©£¨

.epenna cqge dwcv dyry ixd ,mnvrl mixwi micba
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,uxzz dvxz m` -àeä BãBáëì ¦¨¥¥¨¦§

ãáòcoeike ,devn myl `le ,eceaka zeaxdl ick ok dyer did - §¨©
:sqep uexiz .jk lr yprp dnyl `ly dyry,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

j` ,dnyl dwcv dyr mpn`yãáò àì ãáòéîì déì éòáãk`l - ¦§¨¥¥§¤¡©Ÿ¨©
.exyer aex itl dyriy el ie`x didy xeriyk dwcv dyr

eéLðéà éøîàãk,mc` ipa mixne`y jxck -àìîb íeôìegk itl - §§¨§¥¦§¥§©§¨
,lnbd ly ewfegeàðçéLenke ,eilr mipirhny `ynd caek jk - ¦§¨

.ezexiyr aex itl dwcva zeaxdl jixv xiyrd ok
zaa didy sqep dyrn d`ian `xnbd:oeixeb oa oenicwp ly e

àéðz,`ziixaaäîçða äàøà ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà`l - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨¤§¤§¤¨¨
,oeiv zngpa ze`xl dkf`äéúéàø àì íàoa oenicwp ly ezal ¦Ÿ§¦¦¨

oeixebíéøBòN úèwìî äúéäLdlk`nléôìè ïéaî[ilbx-]íéñeñ ¤¨§¨§©¤¤§¦¦¥©§¥¦
,Bkòae ,dzeipr aexnäæ àø÷î äéìò éúàø÷zqpk lr yxcpy §©¨¨¦¨¤¨¦§¨¤

l`xyi(g ` y"diy)éá÷òa Cì éàö íéLpa äôiä Cì éòãú àì íà'¦Ÿ¥§¦¨©¨¨©¨¦§¦¨§¦§¥
éúiãb úà éòøe ïàvä,'Cdail z` zzl l`xyi zqpk rcz `l m`y ©Ÿ§¦¤§¦Ÿ©¦

e ,o`vd iawra z`vl dteq ,zevnde dxezd z` xenyleéø÷z ìà©¦§¥
z` irxe'éúiãbàlà ,'Cz` irxe'éúBiåb,'Cz`vl ekxhviy xnelk §¦Ÿ©¦¤¨§¦©¦

.mtebl oefn my `vnl ick o`vd iawra

* * *
dpyna x`azd(.eq)dn cbpk ezy`l lrad zeaiigzd iabl

,ynn oenn dy`d el dqipkd m`y ,dziipecpa el dqipkdy
zget ,`ney mikixvd miqkp el dqipkd m`e ,yily lrad siqen

:adf zekizga mibdep cvik dpc `xnbd .yneg lrad dláø øîà̈©©
Bì äñéðëä ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa ïîLdy`dáäæzekizg - ¤¤©©¨¨©©¦¨¨¦§¦¨¨¨

,adfBéååLk àeä éøäå ,BúBà ïéîLeieeyk daezka aiigzn lrad - ¨¦©£¥§¨§
.xzei `le zegt `l ,adfd ly izin`d

:`xnbd dywn,éáéúéîlrad zeaiigzd iabl ,`ziixaa epipy ¥¦¥
,daezka.'íéìëk àeä éøä ,áäfä'eåàì éàî,dpeekd oi` m`d - ©¨¨£¥§¥¦©©

eze` minyyéúçôc ,óñk ìL íéìkkmizgtp mdy - §¥¦¤¤¤§¨£¦
ixack `lye .yneg ozneya lrad zgete ,mda miynzynyk

.izin`d miieyk zeazkp adf zekizgy opgei iax
:`xnbd zvxznàìdzpeek `l` ,`ziixad zpeek ef oi` - Ÿ

zeneyip adf zekizgyéúçt àìc ,áäæ ìL íéìëkmpi`y - §¥¦¤¨¨§Ÿ¨£¦
zekizga ok enke ,daezka yneg mdn zget lrad oi`e ,mizget

.opgei iax ixacke ,mzneyn zget lrad oi` adf ly
:`xnbd dywn .df uexiz zegcl dqpn `xnbd,ïk íàzpeeky ¦¥

ixd adf' oeyl ,adf ly milkl adf ly zekizg zencl `ziixad
`eddéì éòaéî 'åéìëkly zekizgdy epiide ,aezkl dl did - §¥¨¦¨¥¥

recne ,adf ilk epiide ,oin eze`n miyery milkd enk md adfd
milkl dzpeeky rnyny ,'milkk `ed ixd adf' `ziixad dazk

.adf ly mpi`y ,xg` oinn
ãBòåixdy ,dywàéðz,zxg` `ziixaaáäæzekizg -,adféøä §©§¨¨¨£¥

,áäæ éøðéc .íéìëk àeä,weya mi`veie mireah mdyïä éøä §¥¦¦¨¥¨¨£¥¥
,íéôñëk.yily odilr siqen lrady,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥

ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îasqk ixpica mze` mitilgn oi`y - §¨¤¨£¤Ÿ§§¨
,dxegq jxevl zehextaeïäéååLa ïä éøäå ,ïúBà ïéîLazek - ¨¦¨©£¥¥§¨§¥¤

`lle yily ztqed `ll ,izin`d miiey z` daezka lrad
:`xnbd zxxan .yneg zzgtdàééäà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølr - ©¨¦§¤©§¦¥©¥

,epic z` xn` `ziixad ly wlg dfi`àôéqà àîéìéàxn`p m` - ¦¥¨©¥¨
ixd adf ixpic'y ,`nw `pz ixac ly `tiqa xen`d lr ok xn`y
ebdp `l m`y l`ilnb oa oerny oax xn` df lre ,'mitqkk od

,yily mdilr mitiqen oi` mhxetlììkî,ok m` `vnp -àpúc ¦§¨§©¨
øáñ àn÷y,ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îa eléôàmitiqen ok mb ©¨¨©£¦§¨¤¨£¤Ÿ§§¨

c ,ok xnel okzi `l ixde ,yilyé÷ôð àì àämi`vei mpi` ixd - ¨Ÿ¨§¥

.mda giexdle xegql xyt` i`e ,weyaåàì àlàyxtl yi i`ce - ¤¨©
exn`p l`ilnb oa oerny oax ixacy ,`ziixaaàLéøàixac ly ©¥¨

,`nw `pzøîà÷ éëäåxn` `nw `pz ,`ziixad yexit `ed jke - §¨¦¨¨©
y,íéìëk àeä éøä áäæe,óñk ìL íéìk ,'íéìk' éàîmdn mizgety ¨¨£¥§¥¦©¥¦¥¦¤¤¤

.yneg mzneyn lrad zget adf zekizga mb jke ,ynegïaø©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLe wleg,øîBà,adfáäæ ìL ïéøðéãk àeä éøä ¦§¤©§¦¥¥£¥§¦¨¦¤¨¨

,ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îaoi` mda xegql miie`x mpi`y oeiky §¨¤¨£¤Ÿ§§¨
` mb j` ,yily mdilr mitiqenoax xaeqe ,yneg mdn mizget oi

lk lre .miieyk miny adf ly zekizg s`y l`ilnb oa oerny
oicy xaeq `edy ,ezenk dkldy ,`nw `pz zrcn dyw mipt
`lye ,yneg mdn mizgety ,sqk ly milk oick adf ly zekizg

.eieeyk eze` miny adfy opgei iax zrck
:`xnbd zvxznàìdxn`y dn `l` ,`ziixaa yexitd df oi` - Ÿ

ixacke ,adf ilk epiid 'milkk `ed ixd adf'y `yixa `ziixad
e .llk zwelgn oi` dfae ,mzneyn mizget oi`y ,opgei iaxíìBòì§¨

wleg l`ilnb oa oerny oax,àôéqàixd adf ixpic' da xn`py ©¥¨
,'mitqkk odeote`a xaecn÷çcä éãé ìò é÷ôðãmixpicdy - §¨§¥©§¥©§¨

,mda xegql dywe ,wgeca weya mi`veiéâìôéî÷ àäáedfae - §¨¨¦§§¥
,ewlgpøî`nw `pz -c ïåék ,øáñmewn lkndì ïðéçaLî ,é÷ôð ©¨©¥¨§¨§¥©§§¦¨¨

.yily dl mitiqene ,dqipkdy dn z` dy`l migiayn -øîå- §©
l`ilnb oa oerny oaxàì ,÷çcä éãé ìò àlà é÷ôð àìc ïåék ,øáñ̈©¥¨§Ÿ¨§¥¤¨©§¥©§¨Ÿ

.dì ïðéçaLî©§§¦¨¨
:sqep uexiz,àîéà úéòaéà`l` ,llk zwelgn ef `ziixaa oi`y ¦¨¥¥¨

dlekk `ziixad lk -àøqçéî éøeqçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©¨¦§¤©§¦¥¦§©¥¦©§¨
,dxiqg `id eli`k `ziixad z` cenll yi -ëäåéðz÷ éyi jke - §¨¦¨¨¥

,dzepyl,íéìëk àeä éøä áäæmdn mizget oi`y adf ilkk epiide ¨¨£¥§¥¦
.opgei iax ixacke ,mdilr mitiqen oi`e,íéôñëk ïä éøä áäæ éøðéc¦¨¥¨¨£¥¥¦§¨¦

,yily mdilr mitiqenyíéøeîà íéøác äna,yily mitiqeny ©¤§¨¦£¦
,ïèøBôì eâäpL íB÷îa,mda giexdle xegql xyt`eíB÷îa ìáà §¨¤¨£§§¨£¨§¨

,ïèøBôì àlL eâäpL,mdn xkzydl jxcd oi`eéøäå íúBà ïéîL ¤¨£¤Ÿ§§¨¨¦¨©£¥
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác ,ïäéååLa ïä¥§¨§¥¤¦§¥©¨¦§¤©§¦¥¤©¨¦§¤©§¦¥
.ïäéååLa ïä éøäå ,íúBà ïéîL ïèøBôì àlL eâäpL íB÷îa ,øîBà¥§¨¤¨£¤Ÿ§§¨¨¦¨©£¥¥§¨§¥¤
,`yixa l`ilnb oa oerny oax ixack md opgei iax ixacy `vnpe

.yneg mizget oi` adf zekizgay
:el` mivexiz ipy lr `xnbd dywn`iyewd z` zvxiz mpn`

j` ,`ziixadnàéL÷ 'déì éòaéî åéìëk' íB÷î ìkîdyw oiicr - ¦¨¨§¥¨¦¨¥¥©§¨
adf `ziixad dxn` recn ,lirl epiywdy dpey`xd `iyewd
ixde ,adf ly mpi`y mixg` milkk rnyny ,'milkk' `ed ixd

.'eilkk' oeyl hewpl dl did adf ilkl dzpeek m`
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàzpeek ok`y ,xen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨

mdn mizgety ,sqk ilkk epiid milkk `ed adfy xnel `ziixad
e ,ynegïðé÷ñò éàîa àëä,`ziixad zwqer adf dfi`a -àáäãa ¨¨§©©§¦¨§©£¨

àëéøtokle ,mda miynynnyk zecqtpy zephw adf zekizg - §¦¨
mzneyn yneg zget lrad df mrhne ,mizgety sqk ilkk md

e .daezka,øîà éMà áø,sqk ilkl adf enicy zeziixady ©©¦¨©
zewqeràìîîamica`pe miltepy miwc adf ixexit - §¨§¨

zget lrade ,mizgety sqk ilkk md okle ,mda miynynnyk
,zelecb adf zekizga epic z` xn` opgei iax eli`e .yneg mdn

.daezka yneg mdn mizget oi` okle ,zecqtp opi`y

* * *
,dziipecpa mitqk dlral dqipknd dy`y x`azd epizpyna
`edy oeik ,mekqd eze`n xzei yily dzaezka dlra dl azek

:epnn giexdle df oenna xegql cizrìL íéîNa ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¨¦¤
xird,íéôñëk ïä éøä ,àéëBèðàsiqen daezka miazkpyky ©§§¨£¥¥¦§¨¦

cinz mipnefn mde ozxegq xwir `edy itl ,yily lrad mdilr
.mda xkzydl

:sqep oicìL íélîb ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàmewn ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§©¦¤
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miwxt dyelya` cenr fq sc ± iriax wxtzeaezk
åéúçú ïéòéöî.mdilr jldl eilbx zgz Ðàðçéù àìîâ íåôìlnbd gk itl Ðedepirhi

.`ynéòãú àì íà'ebe jl i`v dxezd z` xenyl l`xyi zqpk al ipzz `l m` Ð

o`vd iawra z`vl jteqzerxle.jizeicb z`áäæ.adf zekizg Ðåéååùë àåä éøäåÐ

.yneg zegti `le yily siqei `làåä éøä áäæíéìëë.milkk `ed ixd xeay adf Ð

.milk i`n lif`e yxtneáäæ éøðéãody Ð

.oireahíéôñëë ïä éøäitl ,yily siqedl Ð

mipnefny.xkylïèøåôìodl yiy Ðzavw

rahnotilgdlixpica cinzzehextae sqk

d`vedldxegqle:éúçôãoiynzyny itl Ð

.yneg zegta olawn `ede ,odaàôéñà àîéð éà
.adf ixpic` Ðàîéà úéòáéàåly milkk Ð

xn` ikc ,opgei iaxl iywz `le .izgtc sqk

opgei iaxÐoizipzne ,zelecb ze`hexba

`kixt `adcaÐodn ltepy zewc ze`hexb

oiynynnyk.odaàìîîá,adf ly wc wc Ð

.`"l`lt oixewyàéëåèðà ìù íéîùá`ed Ð

xwir,ozxegqmey dlral dqipkdy dy`e

mdnÐ.yily siqedl mitqkk od ixdàðøôÐ

.yily geixéñëî éáã éáúåúly zelny Ð

.mewn eze`éìùà.milag Ðàæåçîã é÷ðøàÐ

.zern oi`ln oiqikàðøôdaezk izrny dfl Ð

`l inzic ilhlhn opixn` `le ,minezi iqkpn

.aeg lral icarzynåäééìò åäééúëîñàÐ

oiiabe,zerwxw mewna odl ody ,ipd ik ilhlhn

.md dxegq ilray itlåäì éì÷ùãmiypd Ð

zepnl`dzeaeby zeyexbde.ozaezkàòøàà
àåäzeaeb oi`e Ð.minezid on rwxwd on `l`

äðùîïëåäîåúéä úà àéùîäi`ab Ð

.dwcvàøîâéèéùô éæåædpeny ,dpicn ifef Ð

.ixev fef odnñðøôúäì.dwcv ly zepefn Ð
åàáù
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áäæm`e .zerahe minfp oebk ,ixiin adf ilkac :l`ppg epiax yxit Ð eieeyk `ed ixd

ikdc ,xnel yie !ixii` milka `d ,izgt `lc adf ly milkk `l xn`w i`n :xn`z

,zerahe minfp cinz zyael `idy oeik ,adf `dc ,izgtc sqkc milkk e`l i`n :eyexit

,`l :ipyne !yneg zzget zeidle oda hywzdl dvex dy` Ð mizgtp mpi`y it lr s`

zeqek oebk :yexit Ð izgt `lc adf ly milkk

oda iynzyn ikc ab lr s`c ,adf ly zexrwe

oiynzyn oi` mxwei ab` ,edin .sqk lyk izgt

`lc ,oiieeyk mdy `hiyt edpdae .cinz oda

minfp inp ikd .izgtc ,i`d ilek mda oiynzyn

.zegtl dvex dpi` odly heyiw meyn zerahe

eizelka cnery :yexit Ð dil irain eilkk

`adca :wiqne .yneg zget epi`e ,ezeaiygae

.ixii` `kixt `adca `ziixa :yexit .`kixt

`ed ixd xeay adf :ipzw ikde .xeay adf :yexit

iax xn`y enk ,adf ly milkk epiidc ,milkk

Ð zget epi`y oeik ,xeay `edy it lr s` .opgei

:milkk aeyg

àìîî.e`venn ,ux`d on lhipd adf Ð

àìà.jixt opaxcn Ð `yix`

íéìîâÐ mdn `pxt daeb dy` `iaxr ly

mdy ,yily geix :qxhpewa yxit

:mz epiaxl dywe .yily lrad siqeny ,mitqkk

iax xn`wck ,mitqkk od ixd xninl dil dedc

daeb dy`dy ,ixii` daezkac ,el d`xpe !i`pi

yxity enk ,ediilr ediizknq`c ,odn dzaezk

oiwqet o`kne .`fegnc iwpx` iab envr qxhpewa

milnbk eedc ,daezkl icarzyn ocic ilhlhnc

.ediilr ediizknq`c `ipegnwc ily`e `iaxrc

ipdk enc rwxwk i`c :mz epiaxl d`xp oi`e

ezy` `ivez lrad mxkn m` ok m` ,`zzrnyc

mdixacl ok m`e .ezen xg`l zegewld cin

mipe`bd zpwz zngn ,`l` !weyd zpwz dlha

ax azka aezky enk ,inzic ilhlhnn `iab

.oe`b `xixy

øîà:xn`z m`e Ð 'ek ihiyt ifef miyng iia`

?oizipznn hytinl jixhvi` i`n`

`nw wxta xn`c ,ax xn` dcedi axcn heytz

yie !dpicn sqk Ð mdixac lya :(a,`i) oiyecwc

oirliq` `l` oniq ozp `l dcedi axc :xnel

opixn` `dc .dpn`e ifef` `le ,ediicegl

epf`a exiagl rwezd :(`,v `nw `aa) "laegd"a

.dpn :xne` ililbd iqei iax ,rlq el ozep Ð

dpicn dpn e` ,opz ixev dpn Ð dpn i`n :opixn`e

axcn jixt `le .opz ixev dpnc hyte ?opz

daezk xn`c o`nl elit` ,inp daezke .dcedi

xn`c o`nl enk ,miixev fef miz`n ied Ð opaxc

`ypa `l` (a,iw zeaezk) ibilt `lc ,`ziixe`c

ozep m` ,`iwhetwa dyxibe l`xyi ux`a dy`

dpn oke .`iwhetw zernn e` l`xyi ux` zernn

,ixev dpn ied opaxc `nlr ilekl iedc dpnl`c

oic zia iab (a,ai zeaezk) `nw wxta rnynck

lyk dvgn dpnl` zaezkc ,'ek miaeb mipdk ly
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ì ìéâø äåäc déúeááéLa àéðò äåä àá÷eò øîdéìäéð eäðéøcL ãç àîBé .àøetéëc àîBé éìòî ìk éæeæ äàî òaøà déì éøecL ¨§¨£¨©§¨§¦¨¥©£¨¨¦§©¥¥©§©¥¨¥¨©£¥¨§¦¨¨©©§¦§¦£¥

éøö àì :déì øîà àúà ,déøa ãéaeäðéøcLå eäðéôééò !éàä élek ÷pôî :øîà ,ïLé ïéé déì éôlæî à÷c éàæç ?úéæç éàî :øîà .C §©§¥£¨£©¥¨¨¦£©©¨¥£©§¨§©§¥¥©¦¨¨£©§©©¥©©§¦§§©§¦§
éàãååæ :øîà .é÷ðàéñ éøðéc éôìà úòáL déa áéúk äåäc çkLà .ä÷ãöc éàðaLeç éì eúééà :øîà déLôð àçéð à÷ ék .déìäéð¦£¥¦¨¦¨©§¥£©©§¦§§©¦§¨¨©§©©£¨§¦¥¦§©©§¥¦¨¥¦©§¥£©§©©

æaæáîä :eðé÷úä àLeàa ,éàòìéà éaø øîàäå ?éëä ãáò éëéä .déðBîî débìôì déæaæa í÷ .àú÷éçø àçøBàå ,éìél÷¯æaæáé ìà ©¦¥§§¨§¦§¨¨©§§¥§©§¥¨¥¥¦¨¥¨¦§¨¨©©¦¤§©§¨¦§¦©§©§¥©§©§¥
éléî éðä !LîBçî øúBé¯äúéî øçàì ìáà ,åéñëpî ãøé ànL ,íéiçî¯déì éãLe déøãeña éæeæ øééö äåä àaà éaø .da ïì úéì ¥¥¤¨¥¦¥¥©¦¤¨¥¥¦§¨¨£¨§©©¦¨¥¨¨©¦©¨£¨¨¥¥§¨¥§¥¥

ì ìéâø äåäc àéðò àeää äåä àðéðç éaø .éànøî déðéò élöîe ,éiðò éáì déLôð éöîîe ,déøBçàìéìòî ìk éæeæ äòaøà déì éøecL ©£¥©§¥©§¥§¥£¦¥§©¥¥¥¥©¨¥©¦£¦¨£¨©©§¨©£¨¨¦§©¥¥©§¨¨¥¨©£¥
éøö àì :déì äøîà éàúà .eäúéác ãéa déìäéð eäðéøcL ãç àîBé .àúaL,ãòBñ äzà äna :déì éøîà÷ äåäc éòîL ?úéæç éàî .C ©§¨¨©©§¦§¦£¥§©§¥§£©¨§¨¥¨¨¦©¨¥§¨¦©£¨¨¨§¦¥©¤©¨¥

éìèá

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

כתובות. מציאת האשה - פרק ששי דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zeaezk(iyiy meil)

,àNpéì eàaLze`ved z` dwcv ly dtewn ywan mdn cg` lke ¤¨¦¨¥
,ei`eyipäîBúiä úà ïéàéOîdligz,íBúiä úà ïéàéOî Ck øçàå ©¦¦¤©§¨§©©¨©¦¦¤©¨

äMà ìL dzLBaL éðtî,d`eyp dpi`y jka.Léà ìMî äaeøî ¦§¥¤§¨¤¦¨§¨¦¤¦
:dwcv zpizp oipra ztqep `ziixaàOéì àaL íBúé ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¨¦¨

dligz ,dwcv ly dtewn eikxv lawl epevxe ,dy`Bì ïéøëBN§¦
úéa,ea xecl mewn el `diyåjk xg`å ,ähî Bì ïéòévîel mipzep ©¦§©¦¦¦¨§

BLéîLz éìk ìk.dnecke ogleye dhn -åwxBì ïéàéOî Ck øçà ¨§¥©§¦§©©¨©¦¦
.äMà,weqtdn df xcq `ziixad zyxecøîàpL(g eh mixac)iM' ¦¨¤¤¡©¦

EPhiarY harde ,Fl Lci z` gYtY gzt,'Bì øñçé øLà Bøñçî éc ¨Ÿ©¦§©¤¨§§©£¥©£¦¤¥©§Ÿ£¤¤§©
,weqtd yxcp jke,úéaä äæ ,'Bøñçî éc'.dligz mc`l xqg `edy ¥©§Ÿ¤©©¦

ïçìLå ähî äæ ,'øñçé øLà'.mdl jixv `edy eyinyz ilk lke £¤¤§©¤¦¨§ª§¨
øîBà àeä ïëå ,äMà Bæ 'Bì'dy`d z`ixaa -(gi a ziy`xa)äNòà' ¦¨§¥¥¤¡¤

,'Bcâðk øæò Bljk ,dy`a `ed my xen`d 'el'dy myky miyxece ¥¤§¤§
.dy` epiid dwcv zpizpa xen`d 'el' mb

:df weqt lr ztqep dyxc zyxecy `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøweqta xn`p,'Bøñçî éc'y ,dfn miyxeceåéìò äeeöî äzà ©¨¨¥©§Ÿ©¨§¤¨¨

Bñðøôì,eikxv lk z` el zzleBøMòì åéìò äeeöî äzà éàå- §©§§§¦©¨§¤¨¨§©§
.xiyr ezeyrl,'Bì øñçé øLà'xqgy xac mb el zzl yiy epiide £¤¤§©

e ,mc` lkl `le el wxåéðôì õeøì ãáòå ,åéìò áBkøì ñeñ eléôà£¦¦§¨¨§¤¤¨§¨¨
el mipzep ,eiqkpn cxie ,mda libxe xiyr did m`y ,eceakl
:df oipra dyrn `ziixad d`ian .dwcv ly dtewn el` mixac

íéáBè ïa éðòì ç÷lL ,ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîà[daeyg dgtynn-] ¨§¨¨©¦¥©¨¥¤¨©¤¨¦¤¦
,ãçà,eiqkpn cxie xiyr didy,åéðôì õeøì ãáòå åéìò áBkøì ñeñ ¤¨¦§¨¨§¤¤¨§¨¨

àöî àì úçà íòtowfd lldåéðôì õøå ,åéðôì õeøì ãáòowfd lld ©©©©Ÿ¨¨¤¤¨§¨¨§¨§¨¨
wgxn envraìL.ïéìéî äL §Ÿ¨¦¦

:df oipra ztqep `ziixa,ïBéìòä ìéìb éLðàa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©§¥¨¦¨¤§
eç÷lLdwcv itqknéøBtévî ãçà íéáBè ïa éðòìly dcnàøèéì ¤¨§¤¨¦¤¦¤¨¦¦¦¦§¨

.íBé ìëa øNa:`xnbd dywnàúeáø éàî ,øNa àøèéìdn - ¨¨§¨¦§¨¨¨©§¨
:`xnbd zvxzn .mc` lkl ie`xd lk`n edf ixde ,jka yecigd

,àðeä áø øîàl `ziixad zpeek,úBôBò ìMî øNa àøèéìmdincy ¨©©¨¦§¨¨¨¦¤
:sqep uexiz .ser xya el epzp jka libx didy oeike ,mixwi

,àîéà úéòaéàå`l` ,xya `xhil el epzpy `ziixad zpeek oi` §¦¨¥¥¨
àøèéìa,zern,Lnî øNaxya el epwe ,xwi xyad didy ,xnelk §¦§¨¨¨©¨

edfy ,zerna `ln `xhil lceba ilk epiide ,zern `xhil zxenz
.c`n lecb mekqøîà éMà áø,xg` ote`aíúä,mewn eze` - ©©¦¨©¨¨

,äéä ïè÷ øôk`vnpe ,dndad x`y z` epwiy mc` ipa ic eid `le §¨¨¨¨¨
ydézìeèîà àúåéç éãñôî äåä àîBé ìëamiciqtn eid mei lk - §¨¨£¨©§§¥¥§¨©§§¥

.xya `xhil el didzy ick ,exear dnda
:sqep dyrnäéîçð éaøc dén÷ì àúàc àeää`ay ipra dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦§¤§¨

,eqpxtiy ick ,dingp iax iptldéì øîà,dingp iaxäzà äna ¨©¥©¤©¨
zeidl libxdéì øîà .ãòBñ,iprd.ïLé ïééå ïîL øNáaiax el xn` ¥¨©¥§¨¨¨¥§©¦¨¨

m`d ,dingpðBöøíéLãòa énò ìbìâzL Emiycr inr lek`l - §§¤§©§¥¦¦©£¨¦
.il yiyå ,íéLãòa Bnò ìbìbmilk`na libxe wpetn didy zngn ¦§¥¦©£¨¦§

,mixwiúî.elk`nn iprdøîà,ipr eze` lr dingp iaxBì éBà ¥¨©
äæìiprd,äéîçð BâøäLoiie ony xya lek`l epevx el wtiq `ly ¨¤¤£¨§¤§¨

:`xnbd zl`ey .ekxck oyiäæì BâøäL äéîçðì Bì éBà ,äaøcà©§©¨¦§¤§¨¤£¨¨¤
,iprddéì éòaéî`ed exeara oky ,xnel dingp iaxl el did - ¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .znàlàlr dzid ezprhe ,oick bdp dingp iax ¤¨
c ,envr iprdéàä élek déLôð é÷epôì déì éòaéà àìc àeä eäéà- ¦§Ÿ¦¨¥¥§©¥©§¥¥©

jk lk envr z` wptl el did `ly ezzina my` envr iprd
lk`y df zngn zny cr ,cala oiie xya lek`l lbxzdl

.miycr
:sqep dyrnàáøc dén÷ì àúàc àeääiptl `ay ipra dyrn - ©§¨¨§©¥§¨¨

,eqpxtiy `axBì øîà,`axBì øîà .ãòBñ äzà äna,iprd ¨©©¤©¨¥¨©
déì øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøúa,`axà÷çeãì úLééç àìå §©§§¤§¨§©¦¨¨¨©¥§Ÿ©§©§£¨

àøeaéöcxeaivd z` wgec jpdy yyeg dz` oi` m`d - §¦¨
.jk lk zeaexnd jize`vedadéì øîà,iprdeäãécî eèà ¨©¥¨¦¦§

àðìéëà÷,lke` ip` xeaivd lyn ike -àðìéëà÷ àðîçøcîlyn - ¨£¦§¨¦§©£¨¨¨£¦§¨
,lke` ip` `ed jexa yecwdàðéðúcweqta xn`p ,`ziixaamildz) §¨¦¨

(eh dnwéìà ìë éðéò','Bzòa íìëà úà íäì ïúBð äzàå eøaNé Egzt ¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨¥¨¤¤¨§¨§¦
ixdy ,cigi oeyla miiqe ,'lk ipir' miax oeyla weqtdàì 'ízòa' ¥¥Ÿ§¦¨Ÿ

,'Bzòa' àlà ,øîàðdf weqteïúBð ãçàå ãçà ìkL ãnìîelLBãwä ¤¡©¤¨§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨¥©¨
àeä Ceøaz`Bzòa Búñðøt:`xnbd zxtqn .elbxd itk -éëäcà ¨©§¨¨§¦©§¨¦

,`ax mr xaic ipr eze`y ick jeza -àáøc déúçà éàúàd`a - £©£¨¥§¨¨
,`ax ly ezeg` myléðL éøñéìz déì àéæç àìcdz`x `ly - §Ÿ©§¨¥§¥§¥§¥

,mipy dxyr yly eze`déì àéúàådpzn `axl d`iade - §©§¨¥
øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøz,eala `axàn÷c éàîxacd dn - ©§§¤§¨§©¦¨¨¨©©§©¨

diciae o`kl izeg` `azy libx xac df oi` ixd ,iptl d`ex ip`y
.ezywak iprl zzl minydn oniq edf i`cea ,el` mixacøîà̈©

déì,iprl `axCì éúðòðzwcv zn`ae ,icn xzei jcbpk izxaic - ¥©£¥¦¨
,jixaca.ìBëà íe÷¡

* * *
:dwcvdn qpxtzdl dvex epi`y in oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzy inBì ïéà,ezqpxt icka zernå`edäöBø Bðéà ¨©¨¨¥§¥¤
ñðøtúäì,ezyeae ezeripv zngn dwcvd onBì ïéðúBðdwcv i`ab §¦§©§¥§¦

zernì,äàåìä íeL,mlhil axqi `ly ickåjk xg`ïéðúBðå ïéøæBç §©§¨¨§§¦§§¦
Bìmze`ì,äðzî íeL,epnn mze` miraez oi` ,xnelkéaø éøác §©¨¨¦§¥©¦

ì Bì ïéðúBð ,íéøîBà íéîëçå .øéàîBì ïéðúBðå ïéøæBçå äðzî íeL ¥¦©£¨¦§¦§¦§©¨¨§§¦§§¦
ì.äàåìä íeLzxeza el mipzep minkg ixacly `xnbd dxaqe §©§¨¨

dywn .d`eld zxeza zernd z` epnn miraez jk xg`e ,dpzn
mze` el mipzepy okzi ike :`xnbdììé÷L àì àä ,äðzî íeL- §©¨¨¨Ÿ¨¦

dvex epi`y ipra zwqer `ziixad oky ,mlhil dvxi `l `ed ixd
:`xnbd zvxzn .dwcvd on qpxtzdl,àáø øîàminkg s` ¨©¨¨

j` ,d`eld myl zernd z` el mipzepy xi`n iaxk mixaeq
,xifgdl okidn el oi`y oeik ,d`eld lehil dvxi `l `ny eyyg

jixvy minkg exn` okleBì çBzôìzgwl dligz el rivdl - ¦§©
zernd z`ì,äðzî íeL,d`eldk mlhiy jk xg` el exn`iyke §©¨¨

.dlhiln rpni `le ,ef d`eld xifgdl jixv epi`y mzpeeky oiai
m` :`ziixad dkiynnBì Léelyn zernñðøtúäì äöBø Bðéàå ¥§¥¤§¦§©§¥

dvexe ,epenn lr qge ovnw `edy jezn ,arxa envr sbqne elyn
,xeaiv lyn qpxtzdlì Bì ïéðúBð,äðzî íeLzeni `ly ick §¦§©¨¨

,arxaepnî ïéòøôðå ïéøæBçå.okn xg`l §§¦§¦§¨¦¦¤
m` :`xnbd dywnìé÷L àì ez ,epîéä ïéòøôðå ïéøæBç`l ixd - §¦§¦§¨¦¥¤Ÿ¨¦

rcei ik dpzn zxeza el epzi m` s`e ,dwcvdn gwie xefgi
:`xnbd zvxzn .arxa zenie ,epnn erxtie exfgiy,àtt áø øîà̈©©¨¨

y `id dpeekd ,oirxtpe oixfegy epxn`y dnäúéî øçàìeze` ly §©©¦¨
.dwcv ly dtewn lk`y jqd z` eiyxein eabi ,mc`

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianïBòîL éaøe wleg,øîBàin ©¦¦§¥
yéà ,ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì LéBì ïé÷÷æð ï`l` ,zepefn el ozil ¥§¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦

y ine .zeni ,zeni m`Bì ïéàelynñðøtúäì äöBø Bðéàåztewn ¥§¥¤§¦§©§¥
,dwcvìBèå ïBkLî àáä Bì íéøîBà,ecbpk zernBzòc çeæzL éãk §¦¨¥©§§§¥¤¨©©§

åéìòmzrcy ixd oekyn ipnn eywia m` ,xn`iy eal dabiy - ¨¨
oi`y mi`ex mdyk mpn` .lehil yiiazi `le ,ipnn zeable xefgl

.oekyn `la el epzi oekyna ozil dn el
:df oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðzweqta xn`p(g eh mixac)gzt iM' ¨©¨¨¦¨Ÿ©

,'Fl xqgi xW` Fxqgn iC EPhiarY harde ,Fl Lci z` gYtY¦§©¤¨§§©£¥©£¦¤¥©§Ÿ£¤¤§©
,'EPhiarY hard' oeyld zelitk z` `ziixad zyxece,'èáòä' ©£¥©£¦¤©£¥

,d`eld oeyl efyäæin lr cnlnBì ïéàLoennäöBø Bðéàå ¤¤¥§¥¤
ì Bì íéðúBpL ,ñðøtúäìì Bì ïéðúBðå ïéøæBçå äàåìä íeL.äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©§¨¨§§¦§§¦§©¨¨

eäæ ,'epèéáòz'in lr cnlnBì LiLelyn oennäöBø Bðéàå ©£¦¤¤¤¥§¥¤
ñðøtúäì,xeaiv lyn `l` elynì Bì ïéðúBpLïéøæBçå äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©¨¨§§¦

Lé ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,äúéî øçàì epîéä ïéòøôðå§¦§¨¦¥¤§©©¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥
,Bì ïé÷÷æð ïéà ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì`ziixaa oerny iax zhiyk §¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦
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רכט
miwxt dyelyaa cenr fq sc ± iriax wxtzeaezk

àùðéì åàáù"el xqgi xy`" :onwl opixn`c ,dwcv lyn ÐÐ.dy` efúåôåò ìùîodincy Ðdid `ede mixwi.bpernøùá àøèéìáinca xya jixv dide ,xweia xya didy Ð

.zern `xhiläéä ïè÷ øôë.xknp xzend oi`e Ðäéúìåèîà.xn`w xya `xhil lwyna mlerle ,`zeax epiide .eliaya Ðàúàã àåää.dqpxt ywand ipr Ðãòåñ äúà äîáÐ

.jzcerqa lek`l libx dz` dnåúòá.ecenil itl cigie cigi lk ,jixv `edy dn itl lkd Ðàî÷ã éàî àáø øîàz`ay ,jka libx iziid `ly ,dzr iptl rxi`y df xac dn Ð

.dcia oyi oiie zlebpxze o`kl efêì éúðòð.i`cn xzei izxac Ðåì ïéà.elyn Ðñðøôúäì äöåø åðéàå.dwcv lyn Ðñðøôúäì äöåø åðéàå åì ùé,dwcv lyn `l` ,elyn Ð

sbqne.arxa envråéìò åúòã çåæúùdabi Ð

xefgl mzrc :xnel ealli`ed ,ipnid zeable

iperazeoekynÐlehie ,d`eld `l` ef oi`

:exn`i mde ,oekyn il oi` :xn`iy .zyea `la

.oekyn `la lehàùãã àøåðéö,oztnay xeg Ð

.ea aaeq zlcd xiveàîåé àåäämeid eze` Ð

in zrcl eal iprd ozpy.el mpzepàæçã ïåéë
iprd Ð.àúéá åâá àðçéëù àðàmiipre Ð

jkitl ,ize` oi`venizekf.lecbàáø÷îåéúééðä
xyae mgl zwlgn ip`y ,zpnefn iz`pd Ð

mde ,miiprl zern ozep dz` la` .glne

migxeh.dcerq mipeweéàä éìåë éàîdnl Ð

gexal mdlxepzl qpkle?úàöåî àéä`ide" Ð

`l ,sxyil dz`ay it lr s` .'ebe "dgly

`l m`e ,`ed dlbi ok m` `l` xacd dzlib

dlbiÐ.ztxypåäðéôééò.edpiltk Ðé÷ðàéñ
.mewn my Ðéìéì÷ éàãååædlw dciv Ð

.dl `vei ip`y dwegx jxcl izepikdéìöîå
äéðéò`ly ze`xl ,eixeg` itlk eipir dhne Ð

i`nx `ai,dxizie,ipr envr dyerymiiprde

mixizne mi`a.mze`
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àNpéì eàaL¯à ïéàéOîïéàéOî Ck øçàå äîBúéä ú ¤¨¦¨¥©¦¦¤©§¨§©©¨©¦¦
ìMî äaeøî äMà ìL dúLBaL éðtî ,íBúiä úà¤©¨¦§¥¤§¨¤¦¨§¨¦¤

àOéì àaL íBúé :ïðaø eðz .Léà¯úéa Bì ïéøëBN ¦¨©¨©¨¤¨¦¨§¦©¦
ïéàéOî Ck øçàå ,BLéîLz éìk ìëå ähî Bì ïéòévîe©¦¦¦¨§¨§¥©§¦§©©¨©¦¦
éc" ;"Bì øñçé øLà BøBñçî éc" :øîàpL ,äMà Bì¦¨¤¤¡©¥©§£¤¤§©¥

BøBñçî"¯øñçé øLà" ,úéaä äæ"¯,ïçìLå ähî äæ ©§¤©©¦£¤¤§©¤¦¨§ª§¨
Bì""¯øæò Bì äNòà" :øîBà àeä ïëå ,äMà Bæ¦¨§¥¥¤¡¤¥¤

BøBñçî éc" :ïðaø eðz ."Bcâðk"¯åéìò äeeöî äzà §¤§¨©¨©¥©§©¨§¤¨¨
øñçé øLà" .BøMòì åéìò äeeöî äzà éàå ,Bñðøôì§©§§§¦©¨§¤¨¨§©§£¤¤§©

"Bì¯.åéðôì õeøì ãáòå ,åéìò áBkøì ñeñ eléôà£¦¦§¨¨§¤¤¨§¨¨
ãçà íéáBè ïa éðòì ç÷lL ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîà̈§¨¨©¦¥©¨¥¤¨©§¨¦¤¦¤¨
àì úçà íòt .åéðôì õeøì ãáòå ,åéìò áBkøì ñeñ¦§¨¨§¤¤¨§¨¨©©©©Ÿ

åéðôì õeøì ãáò àöî¯ìL åéðôì õøåeðz .ïéìéî äL ¨¨¤¤¨§¨¨§¨§¨¨§¨¦¦¨
.íBé ìëa øNa àøèéì éøBtévî ãçà íéáBè ïa éðòì eç÷lL ïBéìòä ìéìb éLðàa äNòî :ïðaø©¨©©£¤§©§¥¨¦¨¤§¤¨§§¨¦¤¦¤¨¦¦¦¦§¨¨¨§¨
àøèéìa :àîéà úéòaéàå .úBôBò ìMî øNa àøèéì :àðeä áø øîà ?àúeáø éàî øNa àøèéì¦§¨¨¨©§¨¨©©¨¦§¨¨¨¦¤§¦¨¥¥¨§¦§¨
.dézìeèîà àúåéç éãñôî äåä àîBé ìëa ,äéä ïè÷ øôk íúä :øîà éLà áø .Lnî øNä¨©¨©©¦¨©¨¨§¨¨¨¨¨§¨¨£¨©§§¥¥¨¨©§§¥
ïééå ïîL øNáa :Bì øîà ?ãòBñ äzà äna :déì øîà ,äéîçð éaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¦§¤§¨£©¥©¤©¨¥¨©§¨¨¨¥§©¦

ðBöø .ïLéíéLãòa Bnò ìbìb ?íéLãòa énò ìbìâzL E¯BâøäL äæì Bì éBà :øîà .úîå ¨¨§§¤§©§¥¦¦©£¨¦¦§¥¦©£¨¦¨¥¨©¨¤¤£¨
àúàc àeää .éàä élek déLôð é÷epôì déì éòaéà àìc àeä eäéà ,àlà !déì éòaéî äæì BâøäL äéîçðì Bì éBà ,äaøcà .äéîçð§¤§¨©§©¨¦§¤§¨¤£¨¨¤¦¨¥¥¤¨¦§¨¦¨¥¥§©¥©§¥¥©©©£¨
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éìà ìë éðéò" :àðéðúc ,àðìéëà÷ àðîçøcî ?àðìéëà÷ eäãécî ehà :déìàì "ízòa" ,"Bzòa íìëà úà íäì ïúBð äzàå eøaNé E ¥©¦¦§¨¨¥§¨¦§©£¨¨¨¨¥§¨§¨¥¨¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨¥¨¤¤¨§¨§¦§¦¨Ÿ
déì àéæç àìc ,àáøc déúçà éàúà éëäcà .Bzòa Búñðøt àeä Ceøa LBãwä ïúBð ãçàå ãçà ìkL ãnìî ,"Bzòa" àlà øîàð¤¡©¤¨§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨¥©¨¨©§¨¨§¦©§¨¦£©©§¥§¨¨§¨©§¨¥
äöBø Bðéàå Bì ïéà :ïðaø eðz .ìBëà íe÷ ,Cì éúðòð :déì øîà ?àn÷c éàî :øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøz déì àéúàå ,éðL éøñéìz§¥§¥§¥§¨§¨¥©§§¤§¨§©¦¨¨£©©§©¨£©¥©£¥¦¨¡¨©¨©¥§¥¤

ñðøtúäì¯ì Bì ïéðúBðì Bì ïéðúBðå ïéøæBçå ,äàåìä íeLì Bì ïéðúBð :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äðzî íeL,äðzî íeL §¦§©§¥§¦§©§¨¨§§¦§§¦§©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦§©¨¨
ì Bì ïéðúBðå ïéøæBçåì .äàåìä íeLì Bì çBzôì :àáø øîà !ìé÷L àì àä ?äðzî íeLñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì Lé .äðzî íeL §§¦§§¦§©§¨¨§©¨¨¨¨¨¥¨©¨¨¦§©§©¨¨¥§¥¤§¦§©§¥

¯ì Bì ïéðúBðïBòîL éaø .äúéî øçàì :àtt áø øîà !ìé÷L àì ez ?epîéä ïéòøôðå ïéøæBç .epnî ïéòøôðå ïéøæBçå ,äðzî íeL §¦§©¨¨§§¦§¦§¨¦¦¤§¦§¦§¨¦¥¤¨¨¥¨©©©¨§©©¦¨©¦¦§
ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì Lé :øîBà¯ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì ïéà .Bì ïé÷÷æð ïéà¯çeæzL éãk ,ìBèå ïBkLî àáä :Bì íéøîBà ¥¥§¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦¥§¥¤§¦§©§¥§¦¨¥©§§§¥¤¨©

.åéìò Bzòcèáòä" :ïðaø eðz"¯ì Bì íéðúBpL ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì ïéàL äæì Bì ïéðúBðå ïéøæBçå ,äàåìä íeL.äðzî íeL ©§¨¨¨©¨©©£¥¤¤¥§¥¤§¦§©§¥¤§¦§©§¨¨§§¦§§¦§©¨¨
epèéáòz""¯ì Bì ïéðúBpL ,ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì LiL äæ.äãeäé éaø éøác ,äúéî øçàì epîéä ïéòøôðå ïéøæBçå äðzî íeL ©£¦¤¤¤¥§¥¤§¦§©§¥¤§¦§©¨¨§§¦§¦§¨¦¥¤§©©¦¨¦§¥©¦§¨

epèéáòz" íéi÷î éðà äî àlàå .Bì ïé÷÷æð ïéà ,ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì Lé :íéøîBà íéîëçå"¯ìk äøBz äøacøî .íãà éða ïBL ©£¨¦§¦¥§¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦§¤¨¨£¦§©¥©£¦¤¦§¨¨¦§§¥¨¨¨
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éòøkìç .éàòøkà áéúBà Càøèeæ øî øîàc ?éàä élek éàîe .éúééðäà àáøwîe ,àúéác déeâa àðçéëL àðà :déì äøîà .dézòc L ©§¥¥©©§©£©©§¥¨§¨¥£¨§¦§¨§©¥§¥¨¦©§¨©©§¨¦©¥©§¨©¨§¨
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðeä áø øîà dì éøîàå ,áø øîà äiáBè øa©¦¨¨©©§¨§¦¨¨©©¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§

t ïéaìé ìàå ,Làä ïLák CBúì Bîöò øBñîiL íãàì Bì çBð :éçBé ïaïì àðî .íéaøa Bøáç éð¯."úàöeî àéä" :áéúëc .øîzî ¤©©§¨¨¤¦§©§§¦§©¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦§¨¨¦¨¨¦§¦¦¥
ì ìéâø äåäc déúeááéLa àéðò äåä àá÷eò øîdéìäéð eäðéøcL ãç àîBé .àøetéëc àîBé éìòî ìk éæeæ äàî òaøà déì éøecL ¨§¨£¨©§¨§¦¨¥©£¨¨¦§©¥¥©§©¥¨¥¨©£¥¨§¦¨¨©©§¦§¦£¥

éøö àì :déì øîà àúà ,déøa ãéaeäðéøcLå eäðéôééò !éàä élek ÷pôî :øîà ,ïLé ïéé déì éôlæî à÷c éàæç ?úéæç éàî :øîà .C §©§¥£¨£©¥¨¨¦£©©¨¥£©§¨§©§¥¥©¦¨¨£©§©©¥©©§¦§§©§¦§
éàãååæ :øîà .é÷ðàéñ éøðéc éôìà úòáL déa áéúk äåäc çkLà .ä÷ãöc éàðaLeç éì eúééà :øîà déLôð àçéð à÷ ék .déìäéð¦£¥¦¨¦¨©§¥£©©§¦§§©¦§¨¨©§©©£¨§¦¥¦§©©§¥¦¨¥¦©§¥£©§©©

æaæáîä :eðé÷úä àLeàa ,éàòìéà éaø øîàäå ?éëä ãáò éëéä .déðBîî débìôì déæaæa í÷ .àú÷éçø àçøBàå ,éìél÷¯æaæáé ìà ©¦¥§§¨§¦§¨¨©§§¥§©§¥¨¥¥¦¨¥¨¦§¨¨©©¦¤§©§¨¦§¦©§©§¥©§©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zeaezk(iyiy meil)

,àNpéì eàaLze`ved z` dwcv ly dtewn ywan mdn cg` lke ¤¨¦¨¥
,ei`eyipäîBúiä úà ïéàéOîdligz,íBúiä úà ïéàéOî Ck øçàå ©¦¦¤©§¨§©©¨©¦¦¤©¨

äMà ìL dzLBaL éðtî,d`eyp dpi`y jka.Léà ìMî äaeøî ¦§¥¤§¨¤¦¨§¨¦¤¦
:dwcv zpizp oipra ztqep `ziixaàOéì àaL íBúé ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¨¦¨

dligz ,dwcv ly dtewn eikxv lawl epevxe ,dy`Bì ïéøëBN§¦
úéa,ea xecl mewn el `diyåjk xg`å ,ähî Bì ïéòévîel mipzep ©¦§©¦¦¦¨§

BLéîLz éìk ìk.dnecke ogleye dhn -åwxBì ïéàéOî Ck øçà ¨§¥©§¦§©©¨©¦¦
.äMà,weqtdn df xcq `ziixad zyxecøîàpL(g eh mixac)iM' ¦¨¤¤¡©¦

EPhiarY harde ,Fl Lci z` gYtY gzt,'Bì øñçé øLà Bøñçî éc ¨Ÿ©¦§©¤¨§§©£¥©£¦¤¥©§Ÿ£¤¤§©
,weqtd yxcp jke,úéaä äæ ,'Bøñçî éc'.dligz mc`l xqg `edy ¥©§Ÿ¤©©¦

ïçìLå ähî äæ ,'øñçé øLà'.mdl jixv `edy eyinyz ilk lke £¤¤§©¤¦¨§ª§¨
øîBà àeä ïëå ,äMà Bæ 'Bì'dy`d z`ixaa -(gi a ziy`xa)äNòà' ¦¨§¥¥¤¡¤

,'Bcâðk øæò Bljk ,dy`a `ed my xen`d 'el'dy myky miyxece ¥¤§¤§
.dy` epiid dwcv zpizpa xen`d 'el' mb

:df weqt lr ztqep dyxc zyxecy `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøweqta xn`p,'Bøñçî éc'y ,dfn miyxeceåéìò äeeöî äzà ©¨¨¥©§Ÿ©¨§¤¨¨

Bñðøôì,eikxv lk z` el zzleBøMòì åéìò äeeöî äzà éàå- §©§§§¦©¨§¤¨¨§©§
.xiyr ezeyrl,'Bì øñçé øLà'xqgy xac mb el zzl yiy epiide £¤¤§©

e ,mc` lkl `le el wxåéðôì õeøì ãáòå ,åéìò áBkøì ñeñ eléôà£¦¦§¨¨§¤¤¨§¨¨
el mipzep ,eiqkpn cxie ,mda libxe xiyr did m`y ,eceakl
:df oipra dyrn `ziixad d`ian .dwcv ly dtewn el` mixac

íéáBè ïa éðòì ç÷lL ,ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîà[daeyg dgtynn-] ¨§¨¨©¦¥©¨¥¤¨©¤¨¦¤¦
,ãçà,eiqkpn cxie xiyr didy,åéðôì õeøì ãáòå åéìò áBkøì ñeñ ¤¨¦§¨¨§¤¤¨§¨¨

àöî àì úçà íòtowfd lldåéðôì õøå ,åéðôì õeøì ãáòowfd lld ©©©©Ÿ¨¨¤¤¨§¨¨§¨§¨¨
wgxn envraìL.ïéìéî äL §Ÿ¨¦¦

:df oipra ztqep `ziixa,ïBéìòä ìéìb éLðàa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©§¥¨¦¨¤§
eç÷lLdwcv itqknéøBtévî ãçà íéáBè ïa éðòìly dcnàøèéì ¤¨§¤¨¦¤¦¤¨¦¦¦¦§¨

.íBé ìëa øNa:`xnbd dywnàúeáø éàî ,øNa àøèéìdn - ¨¨§¨¦§¨¨¨©§¨
:`xnbd zvxzn .mc` lkl ie`xd lk`n edf ixde ,jka yecigd

,àðeä áø øîàl `ziixad zpeek,úBôBò ìMî øNa àøèéìmdincy ¨©©¨¦§¨¨¨¦¤
:sqep uexiz .ser xya el epzp jka libx didy oeike ,mixwi

,àîéà úéòaéàå`l` ,xya `xhil el epzpy `ziixad zpeek oi` §¦¨¥¥¨
àøèéìa,zern,Lnî øNaxya el epwe ,xwi xyad didy ,xnelk §¦§¨¨¨©¨

edfy ,zerna `ln `xhil lceba ilk epiide ,zern `xhil zxenz
.c`n lecb mekqøîà éMà áø,xg` ote`aíúä,mewn eze` - ©©¦¨©¨¨

,äéä ïè÷ øôk`vnpe ,dndad x`y z` epwiy mc` ipa ic eid `le §¨¨¨¨¨
ydézìeèîà àúåéç éãñôî äåä àîBé ìëamiciqtn eid mei lk - §¨¨£¨©§§¥¥§¨©§§¥

.xya `xhil el didzy ick ,exear dnda
:sqep dyrnäéîçð éaøc dén÷ì àúàc àeää`ay ipra dyrn - ©§¨¨§©¥§©¦§¤§¨

,eqpxtiy ick ,dingp iax iptldéì øîà,dingp iaxäzà äna ¨©¥©¤©¨
zeidl libxdéì øîà .ãòBñ,iprd.ïLé ïééå ïîL øNáaiax el xn` ¥¨©¥§¨¨¨¥§©¦¨¨

m`d ,dingpðBöøíéLãòa énò ìbìâzL Emiycr inr lek`l - §§¤§©§¥¦¦©£¨¦
.il yiyå ,íéLãòa Bnò ìbìbmilk`na libxe wpetn didy zngn ¦§¥¦©£¨¦§

,mixwiúî.elk`nn iprdøîà,ipr eze` lr dingp iaxBì éBà ¥¨©
äæìiprd,äéîçð BâøäLoiie ony xya lek`l epevx el wtiq `ly ¨¤¤£¨§¤§¨

:`xnbd zl`ey .ekxck oyiäæì BâøäL äéîçðì Bì éBà ,äaøcà©§©¨¦§¤§¨¤£¨¨¤
,iprddéì éòaéî`ed exeara oky ,xnel dingp iaxl el did - ¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .znàlàlr dzid ezprhe ,oick bdp dingp iax ¤¨
c ,envr iprdéàä élek déLôð é÷epôì déì éòaéà àìc àeä eäéà- ¦§Ÿ¦¨¥¥§©¥©§¥¥©

jk lk envr z` wptl el did `ly ezzina my` envr iprd
lk`y df zngn zny cr ,cala oiie xya lek`l lbxzdl

.miycr
:sqep dyrnàáøc dén÷ì àúàc àeääiptl `ay ipra dyrn - ©§¨¨§©¥§¨¨

,eqpxtiy `axBì øîà,`axBì øîà .ãòBñ äzà äna,iprd ¨©©¤©¨¥¨©
déì øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøúa,`axà÷çeãì úLééç àìå §©§§¤§¨§©¦¨¨¨©¥§Ÿ©§©§£¨

àøeaéöcxeaivd z` wgec jpdy yyeg dz` oi` m`d - §¦¨
.jk lk zeaexnd jize`vedadéì øîà,iprdeäãécî eèà ¨©¥¨¦¦§

àðìéëà÷,lke` ip` xeaivd lyn ike -àðìéëà÷ àðîçøcîlyn - ¨£¦§¨¦§©£¨¨¨£¦§¨
,lke` ip` `ed jexa yecwdàðéðúcweqta xn`p ,`ziixaamildz) §¨¦¨

(eh dnwéìà ìë éðéò','Bzòa íìëà úà íäì ïúBð äzàå eøaNé Egzt ¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨¥¨¤¤¨§¨§¦
ixdy ,cigi oeyla miiqe ,'lk ipir' miax oeyla weqtdàì 'ízòa' ¥¥Ÿ§¦¨Ÿ

,'Bzòa' àlà ,øîàðdf weqteïúBð ãçàå ãçà ìkL ãnìîelLBãwä ¤¡©¤¨§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨¥©¨
àeä Ceøaz`Bzòa Búñðøt:`xnbd zxtqn .elbxd itk -éëäcà ¨©§¨¨§¦©§¨¦

,`ax mr xaic ipr eze`y ick jeza -àáøc déúçà éàúàd`a - £©£¨¥§¨¨
,`ax ly ezeg` myléðL éøñéìz déì àéæç àìcdz`x `ly - §Ÿ©§¨¥§¥§¥§¥

,mipy dxyr yly eze`déì àéúàådpzn `axl d`iade - §©§¨¥
øîà .ïLé ïééå äîeèt úìBâðøz,eala `axàn÷c éàîxacd dn - ©§§¤§¨§©¦¨¨¨©©§©¨

diciae o`kl izeg` `azy libx xac df oi` ixd ,iptl d`ex ip`y
.ezywak iprl zzl minydn oniq edf i`cea ,el` mixacøîà̈©

déì,iprl `axCì éúðòðzwcv zn`ae ,icn xzei jcbpk izxaic - ¥©£¥¦¨
,jixaca.ìBëà íe÷¡

* * *
:dwcvdn qpxtzdl dvex epi`y in oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzy inBì ïéà,ezqpxt icka zernå`edäöBø Bðéà ¨©¨¨¥§¥¤
ñðøtúäì,ezyeae ezeripv zngn dwcvd onBì ïéðúBðdwcv i`ab §¦§©§¥§¦

zernì,äàåìä íeL,mlhil axqi `ly ickåjk xg`ïéðúBðå ïéøæBç §©§¨¨§§¦§§¦
Bìmze`ì,äðzî íeL,epnn mze` miraez oi` ,xnelkéaø éøác §©¨¨¦§¥©¦

ì Bì ïéðúBð ,íéøîBà íéîëçå .øéàîBì ïéðúBðå ïéøæBçå äðzî íeL ¥¦©£¨¦§¦§¦§©¨¨§§¦§§¦
ì.äàåìä íeLzxeza el mipzep minkg ixacly `xnbd dxaqe §©§¨¨

dywn .d`eld zxeza zernd z` epnn miraez jk xg`e ,dpzn
mze` el mipzepy okzi ike :`xnbdììé÷L àì àä ,äðzî íeL- §©¨¨¨Ÿ¨¦

dvex epi`y ipra zwqer `ziixad oky ,mlhil dvxi `l `ed ixd
:`xnbd zvxzn .dwcvd on qpxtzdl,àáø øîàminkg s` ¨©¨¨

j` ,d`eld myl zernd z` el mipzepy xi`n iaxk mixaeq
,xifgdl okidn el oi`y oeik ,d`eld lehil dvxi `l `ny eyyg

jixvy minkg exn` okleBì çBzôìzgwl dligz el rivdl - ¦§©
zernd z`ì,äðzî íeL,d`eldk mlhiy jk xg` el exn`iyke §©¨¨

.dlhiln rpni `le ,ef d`eld xifgdl jixv epi`y mzpeeky oiai
m` :`ziixad dkiynnBì Léelyn zernñðøtúäì äöBø Bðéàå ¥§¥¤§¦§©§¥

dvexe ,epenn lr qge ovnw `edy jezn ,arxa envr sbqne elyn
,xeaiv lyn qpxtzdlì Bì ïéðúBð,äðzî íeLzeni `ly ick §¦§©¨¨

,arxaepnî ïéòøôðå ïéøæBçå.okn xg`l §§¦§¦§¨¦¦¤
m` :`xnbd dywnìé÷L àì ez ,epîéä ïéòøôðå ïéøæBç`l ixd - §¦§¦§¨¦¥¤Ÿ¨¦

rcei ik dpzn zxeza el epzi m` s`e ,dwcvdn gwie xefgi
:`xnbd zvxzn .arxa zenie ,epnn erxtie exfgiy,àtt áø øîà̈©©¨¨

y `id dpeekd ,oirxtpe oixfegy epxn`y dnäúéî øçàìeze` ly §©©¦¨
.dwcv ly dtewn lk`y jqd z` eiyxein eabi ,mc`

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianïBòîL éaøe wleg,øîBàin ©¦¦§¥
yéà ,ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì LéBì ïé÷÷æð ï`l` ,zepefn el ozil ¥§¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦

y ine .zeni ,zeni m`Bì ïéàelynñðøtúäì äöBø Bðéàåztewn ¥§¥¤§¦§©§¥
,dwcvìBèå ïBkLî àáä Bì íéøîBà,ecbpk zernBzòc çeæzL éãk §¦¨¥©§§§¥¤¨©©§

åéìòmzrcy ixd oekyn ipnn eywia m` ,xn`iy eal dabiy - ¨¨
oi`y mi`ex mdyk mpn` .lehil yiiazi `le ,ipnn zeable xefgl

.oekyn `la el epzi oekyna ozil dn el
:df oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðzweqta xn`p(g eh mixac)gzt iM' ¨©¨¨¦¨Ÿ©

,'Fl xqgi xW` Fxqgn iC EPhiarY harde ,Fl Lci z` gYtY¦§©¤¨§§©£¥©£¦¤¥©§Ÿ£¤¤§©
,'EPhiarY hard' oeyld zelitk z` `ziixad zyxece,'èáòä' ©£¥©£¦¤©£¥

,d`eld oeyl efyäæin lr cnlnBì ïéàLoennäöBø Bðéàå ¤¤¥§¥¤
ì Bì íéðúBpL ,ñðøtúäìì Bì ïéðúBðå ïéøæBçå äàåìä íeL.äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©§¨¨§§¦§§¦§©¨¨

eäæ ,'epèéáòz'in lr cnlnBì LiLelyn oennäöBø Bðéàå ©£¦¤¤¤¥§¥¤
ñðøtúäì,xeaiv lyn `l` elynì Bì ïéðúBpLïéøæBçå äðzî íeL §¦§©§¥¤§¦§©¨¨§§¦

Lé ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,äúéî øçàì epîéä ïéòøôðå§¦§¨¦¥¤§©©¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥
,Bì ïé÷÷æð ïéà ñðøtúäì äöBø Bðéàå Bì`ziixaa oerny iax zhiyk §¥¤§¦§©§¥¥¦§¨¦
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המשך בעמוד רלח



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

m`dáäæ éìèa Bà óñk éìèae` ,sqkk zepal ozyt ly zetna - ¦§¥¤¤¦§¥¨¨
dpiad ,zexwi el` zetny iptne .adfk zereav iyn ly zetna

.`ed xiyry `pipg iax ly ezy`øîà,df dyrn lr `pipg iax ¨©
,ïéànøì äáBè ÷éæçðå eàBa ,øæòìà éaø øîàc eðééämiywand ©§§¨©©¦¤§¨¨§©£¦¨¨©¨¦

,miipr mpi`y s` dwcv,íBé ìëa ïéàèBç eðééä ,ïä àìîìàLitl ¤¦§¨¥¥¨¦§¦§¨
,`hg jka yie ,ywand lkl dwcv mipzep ep` oi`yøîàpLmixac) ¤¤¡©

(h ehFl oYz `le oFia`d Lig`A Lpir drxe'éìò àø÷åäéäå 'ä ìà E §¨¨¥§§¨¦¨¤§§Ÿ¦¥§¨¨¨¤¤§¨¨
,'àèç Eámpi`y s` dwcv miywany mi`nx mpyiy oeik mpn` §¥§

`l epl minxeby md mi`nxdy xnel mileki ep` ,dl mikixv
.dwcv zzl

ìk ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø ,ézôécî áø øa àéiç éaø éðúå§¨¥©¦¦¨©©¦¦§¦©¦§ª©¤¨§¨¥¨
.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,ä÷cöä ïî åéðéò íéìònäz`f miyxece ©©£¦¥¨¦©§¨¨§¦¥£©¨¦

,dey dxifbaéúk,àëä ádwcv iabl(my)øác äéäé ït Eì øîMä' §¦¨¨¦¨¤§¤¦§¤¨¨
'Bâå ìòiìá Eááì íò`xwe Fl oYz `le oFia`d Lig`A Lpir drxe ¦§¨§§¦©©§§¨¨¥§§¨¦¨¤§§Ÿ¦¥§¨¨

,'`hg La dide 'd l` Lilr,íúä áéúëezyxta dxf dcear iabl ¨¤¤§¨¨§¥§§¦¨¨
zgcpd xir(ci bi my),ìòiìá éða íéLðà eàöé'z` EgiCIe LAxTn ¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤

,'mixg` midl` dcarpe dklp xn`l mxir iaWi,ïläl äî Ÿ§¥¦¨¥Ÿ¥§¨§©©§¨¡Ÿ¦£¥¦©§©¨
a 'lrIla' oeyl dxn`p ,zgcipd xir zyxtaóà ,íéáëBk úãBáò §¦©©£©¨¦©

,ïàkdwcvd on eipir milrnl `xew weqtdy ,dwcv iabl ¨
caerk `ed ixdy dpeekd ,'lrIla'.íéáëBk úãBáò §¦©©£©¨¦

* * *
,dl mikixv mpi`e dwcv milhepd ,mi`nxa dwqr `xnbdy ab`

:df oipra `ziixa d`ianBðéò úà ànñnä ,ïðaø eðzmc` - ¨©¨¨©§©¥¤¥
,dienq epir eli`k envr d`xnyBðèa úà äaönäåmc` - §©©§¤¤¦§

,ileg zngn dgetp epha eli`k d`xnyB÷BL úà çt÷näåmc` - §©§©¥©¤
eli`k d`xnyepziy miyp`d al z` xxerl ick ,zveekp ewey

,dwcv el,Ck éãéì àáiL ãò ,íìBòä ïî øèôð Bðéàeze` ea didiy ¥¦§¨¦¨¨©¤¨Ÿ¦¥¨
.menokeéøö ïéàå ä÷ãö ìa÷näBôBñ ,Cëì CyíìBòä ïî øèôð Bðéà ©§©¥§¨¨§¥¨¦§¨¥¦§¨¦¨¨

,Ck éãéì àáiL ãò.zeixal jxhvie eiqkpn cxiy ©¤¨Ÿ¦¥¨

* * *
:iprk aygp sqk dey el yiy in m`d dpc `xnbdíúä ïðz- §©¨¨

d`t zkqna epipy(g"n g"t)hwl lehi `l ,fef miiz`n el yiy in ,
,'eke d`te dgkyBúBà ïéáéiçî ïéà[iprd z`-]Búéa úà øBkîì ¥§©§¦¦§¤¥
BLéîLz éìk úàåoi`y onf lk `l` ,d`te dgky hwl lehiy iptl §¤§¥©§¦

zia ezeyxa yiy s` ,mdn lhepe iprk `ed ixd ,ynn zern el
.milke

:`xnbd dywnàìåeyinyz ilk z` xeknl aiig iprd oi` ike - §Ÿ
,dwcvd on zern lehiy mcewàéðúäåy xiyr mc` ,`ziixaaäéä §¨©§¨¨¨

,áäæ éìëa LnzLîlehil `aiy mcew ,ipr `ed ixde eiqkpn cxie ¦§©¥¦§¥¨¨
e ezeyxay adfd ilk z` xekni dwcvdn.óñk éìëa LnzLédid ¦§©¥¦§¥¤¤

ynzydl libx,óñk éìëae mxkni.úLBçð éìëa LnzLéoi`y ixd ¦§¥¤¤¦§©¥¦§¥§¤
,mixwi milk eziaa yiyk dwcvd on zern lehil zeyx iprl

.dligz mxkenl eilr `l`
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ãéáæ áø øîàdxn`y `ziixad - ¨©©§¦Ÿ©§¨¨

zwqer ,eilk xeknl jixvyïçìeLå ähîaeilry ,mda `veike §¦¨§§¨
e ,dligz mxkenlàäilk xeknl jixv epi`y dxn`y dpynd -,e ¨

zwqerúBøò÷e úBñBëamilka ynzydl citwn mc`y ,dnecke §§¨
.`weec ely

:ciaf ax ly evexiz lr `xnbd dywnàðL éàîmipey dna - ©§¨
àìc ,úBøò÷e úBñBkmeyn edf ixd ,mxknl eze` miaiign oi`y - §¨§Ÿ

éì éñéàî øîàcipi`y zexrwe zeqeka ynzydl ipira qe`n - §¨©§¦¥¦
,mda libxéàåléò ìa÷î àì øîà énð ïçìeLå ähîleki ipi` - ¦¨§§¨©¦¨©Ÿ§©©¦¨©

.mda libx ipi`y ogleye dhn leaqle lawl
:`ziixade dpynd zxizqa xg` uexiz `xnbd zvxznàáø øîà̈©¨¨

,äaøc déøazwqer `ziixadàtñëc äLéøçîaly dyixgn - §¥§©¨§©£¥¨§©§¨
el oi`y i`ce dae ,ugxnd ziaa sebd z` dnr micxbny sqk

la` .dxkenl eilr okle ,zyegp e` sqk ly dyixgn oia welig
mtilgdl eilr miqe`ny ,eyinyz ilk x`ya zxacn dpynd

.mixg`a
:sqep uexizïàk ,àéL÷ àì ,øîà àtt áøoi`y dxn`y dpynd - ©¨¨¨©Ÿ©§¨¨

epiid ,xeknl eze` miaiign,éeaéb éãéì àáiL íãB÷ipra ,xnelk ¤¤¨Ÿ¦¥¦
oi`y ipr mzq edf `l` ,oenn epnn `ivedl mi`a oic zia oi`y
eze` miaiign oi` yinyz ilk el yiy s`c ,fef miz`n el

e .miipr zepzn lehil i`yxe ,mxkenlïàkdxn`y `ziixad - ¨
zwqer ,xeknl eze` miaiigny,éeaéb éãéì àáiL øçàì,xnelk §©©¤¨Ÿ¦¥¦

zial xacd rcepe ,miipr zepzn lhpe ryte ,fef miiz`n el eidy
df ote`a ,mlyl el oi` dzre ,lhpy dn epnn zeabl e`ae oic

.mlyle ,eyinyz ilk z` s` xeknl eze` miaiign

äðùî
oiyecw dia` lawiy ici lr wx `ypdl dleki dphw ,dxezd oicn
e` dn` ,dia` zny dnezi dphwy epiwzd minkg mpn` .dxear
dneziy ,minkg zpwza zwqer epizpyn .d`iydl mileki dig`

:dia` iqkpn `ipecp zlawn z`ypyäîBúédphwdnà dzàéOäL §¨¤¦¦©¨¦¨
dzòcî äéçà Bàyiy minkg epwzy itk ,dnezid ly dpevxn - ©¤¨¦©§¨

,d`iydl zeyx mdldì eáúëådzipecp z` dig` e` dn`äàîa §¨§¨§¥¨
æeæ íéMîça Bà,minkg dl epwizy itk dl ewqt `le ,cala ©£¦¦

y `ed oicd ,oldl x`eaiy xeriyaàéöBäì ìécâzLî àéä äìBëé§¨¦¦¤©§¦§¦
ïãiîdig` lyM äîdiddì ïúpäì éeàøs`e ,dl epzp `le ¦¨¨©¤¨§¦¨¥¨

.dlign dpi` ohw zligny itl ,ok zrc lr dpevxn d`yipy
:dnezi ly `ipecpd jxevl dpizpd xeriy edn zyxtn dpynd

àéOä íà ,øîBà äãeäé éaøeiiga a`däðBLàøä úaä úàdl ozpe ©¦§¨¥¦¦¦¤©©¨¦¨
,a`d zn jk xg`e ,dzipecpl zernïúpézyexin dig` ici lr ¦¨¥

a`dìd zaäiðM,`ypil d`ayïúpL Cøãka`dìzad zipecp ©§¦¨§¤¤¤¨©¦
däðBLàøzixiyrn xzei `ed df xeriy m` oia ,eiiga `iydy ¦¨

miqkpd.zegt `ed m` oiae ,,íéøîBà íéîëçådipyl mipzep oi` ©£¨¦§¦
y itl ,dpey`xd dlaiwy jxckíãàL íéîòtdligza did [a`d] §¨¦¤¨¨

,éðò,hrn dl ozp okleåjk xg`,øéLòädl ozep did ig did m`e ¨¦§¤¡¦
,xzeiBàa`d didy minrtyøéLò,dligzaåjk xg`,éðòädide ¨¦§¤¡¦

,dl zgetàlày ici lr dnezid zal dpizpd z` mixrynïéîL ¤¨¨¦
íéñëpä úà,miey md dnk a`d lydì ïéðúBðå.miqkpdn zixiyr ¤©§¨¦§§¦¨

* * *

àøîâ
:dnezi ly `ipecpd xeriy oipra dpc `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

äñðøôìdia` iqkpn zern dl mipzepe ,`ypdl d`ad dnezi - §©§¨¨
,dzipecpláàa ïéîLdid dnk ,a`d ly ezrc z` micne` - ¨¦¨¨

.ezepvnw e` ezepxzee itl ,dl zzl dvex
:`xnbd dywn,éáéúîmipa gipde zny mc` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

e ,miqkpd z` miyxei mipad ,zepaeúBñðøtúîe úBðBféð úBðaä- ©¨¦¦§©§§
dqpxte oefn zelawnãöék ,ïäéáà éñëpî,mdl mipzep dnke -ïéà ¦¦§¥£¦¤¥©¥

äéáà eléà íéøîBàdidúà ïéîL àlà ,dì ïúBð äéä Cëå Ck ,íéi÷ §¦¦¨¦¨©¨¨§¨¨¨¥¨¤¨¨¦¤
íéñëpäa`d ly.dì ïéðúBðå:`xnbd zwiicnåàì éàîoi` m`d - ©§¨¦§§¦¨©©

l ,dl mipzepy 'dqpxt'a `ziixad zpeek,'ìòaä úñðøt'epiide ©§¨©©©©
miqkpd z` oiny `l` ezrc z` micne` oi`y x`eane ,`ipecpl
micne`y xn`y l`eny ixack `ly epiide ,zixiyr dl mipzepe

.zzl dvex did dnk ezrc z`
:`xnbd zvxznàì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ziixad zpeek oi` - ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ

xaecn `l` ,`ipecpl 'dqpxt'adîöò úñðøôamig`dy dn - §©§¨©©§¨
zqpxt jxevl la` ,z`ypy iptl dizepefna dze` miqpxtn

.l`eny ixacke ,a`d zrc z` oiny dzipecp
:uexizd lr `xnbd ddnzàä`ziixaa ixd -úBðBféð' ¨¦

,éðz÷ 'úBñðøtúîe,mipic ipy dfa exn`py rnyneåàì éàî- ¦§©§§¨¨¥©©
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המשך בעמוד רלו

miwxt dyelya` cenr gq sc ± iriax wxtzeaezk
áäæ éìèá åà óñë éìèázetna Ðiyn lya e` zepal ozyt ly.zereavíéàèåç åðééä

ep`y Ðoinilrneiykr la` ,miiprd on oirÐ.epl minxeb mi`nxdåðéò úà àîñîä
.dienq epir eli`k envr z` d`xn Ðå÷åù çô÷îewey eli`k Ð.zveekpïéáééçî ïéà

'åë øåëîì åúåà.d`te dgky hwl lehi `l fef miz`n el yiy in ,oizipznc `yix Ð

'åë øåëîì åúåà ïéáééçî ïéàmilydl Ð

.lehi `ly ick ,fef miz`nàåáéù íãå÷ ïàë
éåáéâ éãéìoiaiign oi` opzc `d ÐÐ`xwirn

,fef miz`n el eid `le hwl lehil `ayk ,i`w

did eyinyz ilk xken did m`ebiynmiz`nl

fefÐopzc `de .xeknl eze` oiaiign oi`

oiaiignÐxg`l ,ieaib icil `ay xg`l

,epnid oiaeb oic ziay jk icil envr `iady

dgky hwl lhpe fef miz`n el didy oebk

xiyry rcepe ,d`tedidÐoiaebe oi`a oic zia

mlyl ick el oi` m`e ,lhpy dn epnidÐxken

.mizegta ynzyne mixwid eyinyz ilkéãéì
éåáéâ.epnid oiaeb oic ziay Ðäðùîäúòãî

zivxzpy it lr s`c ,ol rnyn `w `zeax Ð

Ðoi`.dlign dzlignäì ïúéì éåàøù äîÐ

.miqkp xeyiràéùä íàzad z` eiiga a`d Ð

.dpey`xd'åë ïúðéoia ,xeyir `edy oia Ð

.xzei `edy oia ,zegt `edyàøîâäñðøôì
áàá ïéîù`ypil z`ay dnezi zad ÐÐ

oi`iwa ep`y cne` itk `ipecp dl mipzep

.ovnw e` oxzee ,dia`aìòáä úñðøô`ipecp Ð

.oi`eyp lyäîöò úñðøôdcera ,zepefn Ð

.oig` lv`'åë äéúùå äìéëàá àäoiny Ð

`ed ipr m` ,miqkpdÐdn itk dl oipzep

s`"a epipyylr"itdxyna (a,cq zeaezk)

miaexn miqkpd m`e ,yily ici lr ezy` z`

Ð.ceakd itl lkdúòãá éðòezrca oi` Ð

dl ozilziipecp`l` ,xiyrziipecp.iprúìèåð
íéñëð øåùéò:opiqxb ikd .a`a oiny `le Ðàì

äéðãéîà àìã àä äéðãéîàã àä àéù÷`d Ð

,a`l dipcin` `lca miqkp xeyir iax xn`c

m` ezrc seq lr epcnr `le epipia xb `ly

.ovnw m` oxzeeàøáúñî éîð éëä`kidc Ð

oinyc iax dcen dipcin`c.a`aäðåùàø`w Ð

.`ypil dpey`x d`ad oizrc `wlq
ìë
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éìèámeyn Ð lirlc `awer xn enk edpixcye edpitiir `lc `de Ð adf ilha e` sqk

.did xiyr i`ce `l` ,wepit jiiy `l mixac jpdacéìèdreav dtn Ð adf

.(a,gr `rivn `aa) "oipne`d z` xkeyd"c `iddc `inec ,adfk dnec` ,ipy zrleza

ïàëdidy rcepe ,d`te dgky hwl lhpy :qxhpewa yxit Ð ieaib icil `ay xg`l

ab lr s` .lhpy dn zeabl oic zia oi`ae ,xiyr¨¦

xninl `ki` Ð oiraez el oi`y oenn iedc

xnel ivnz m` elit`e .epnn oiaeb `qpw meync

oi`e oixcqn aeg lraa `peeb i`dk `nlra

oiaiign Ð `qpw meyn `kd ,xeknl eze` oiaiign

icil `aiy mcew :yxit mz epiaxe .xeknl eze`

`l` dwcv ly dtewn lhep epi`y Ð ieaib

.d`te dgky hwl oebk ,xwtd ly mdy mixacn

ly dtewn lhepy Ð ieaib icil `ay xg`l o`ke

:zvw dywe .xeknl eze` oiaiign Ð dwcv

dgky hwl iab xeknl eze` oiaiign oi`c dpync

eze` zaiignc inp `ziixac rnyne ,d`te

.`ipzn d`te dgky hwl iab ,xeknléàîe`l

oa oeyny epiaxl dyw zvw Ð lrad zqpxta

miqkpd z` oiny ied `l `zydc :mdxa`

oiny ied dqpxt oiprlc ,dey zqpxtzne zpefipc

zpefip oiprle ,miqkp xeyir dl zzl miqkpd z`

enk ,mipzepe ,`ed ipr m` miqkpd z` oiny

dxyna (a,cq zenai) "it lr s`"a yxetny

lkd Ð miaexn miqkpd m`e ,yily ici lr ezy`

.ceakd itl

àì,a`a eze` oiny oi`y Ð dnvr zqpxta

.oic zia i`pza aiigzn egxk lre li`ed

,ezrca `l` ielz oi` Ð lrad zqpxt la`

epa eqpxtzi l` xne`d :onwl opixn`ckeiz

.a`a dze` oiny jkle ,el oirney Ð eiqkpn

éàiz` `zyde Ð 'ek miqkpa ipr ipr `nip

.a`a oinyc ixaq inp opaxc ,opaxk xity l`eny

ozpy drya xiyr mc`y minrt :xn`w ikde

ozep did `le ,miqkpa iprd eiykre ,dpey`xl¤¡¦

ozpi xninl ol zile .dpey`xl ozpy enk z`fl

z` oiny `l` ,dpey`xl ozpy jxck dipyl

a`d ozep didy dn itl oipzepe xnelk ,miqkpd

.a`a oiny epiide ,elld mihren miqkpn eiykr

,dil zil `d ,'ek xaq `nw `pzc llkn :jixte

i`ce Ð dlgzn el didy enk dil zil :xnelk

`dae .dlgzn ozpy enk eiykr ozep `ly `ed

`l` ,'ek dipyl ozpi dcedi iax xn` `l i`ce

oiny yxtl oi` `zyde .zrca ipr Ð ipr ,e`l

.a`a eneyiy miqkpd z`
lk
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

m`dáäæ éìèa Bà óñk éìèae` ,sqkk zepal ozyt ly zetna - ¦§¥¤¤¦§¥¨¨
dpiad ,zexwi el` zetny iptne .adfk zereav iyn ly zetna

.`ed xiyry `pipg iax ly ezy`øîà,df dyrn lr `pipg iax ¨©
,ïéànøì äáBè ÷éæçðå eàBa ,øæòìà éaø øîàc eðééämiywand ©§§¨©©¦¤§¨¨§©£¦¨¨©¨¦

,miipr mpi`y s` dwcv,íBé ìëa ïéàèBç eðééä ,ïä àìîìàLitl ¤¦§¨¥¥¨¦§¦§¨
,`hg jka yie ,ywand lkl dwcv mipzep ep` oi`yøîàpLmixac) ¤¤¡©

(h ehFl oYz `le oFia`d Lig`A Lpir drxe'éìò àø÷åäéäå 'ä ìà E §¨¨¥§§¨¦¨¤§§Ÿ¦¥§¨¨¨¤¤§¨¨
,'àèç Eámpi`y s` dwcv miywany mi`nx mpyiy oeik mpn` §¥§

`l epl minxeby md mi`nxdy xnel mileki ep` ,dl mikixv
.dwcv zzl

ìk ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø ,ézôécî áø øa àéiç éaø éðúå§¨¥©¦¦¨©©¦¦§¦©¦§ª©¤¨§¨¥¨
.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,ä÷cöä ïî åéðéò íéìònäz`f miyxece ©©£¦¥¨¦©§¨¨§¦¥£©¨¦

,dey dxifbaéúk,àëä ádwcv iabl(my)øác äéäé ït Eì øîMä' §¦¨¨¦¨¤§¤¦§¤¨¨
'Bâå ìòiìá Eááì íò`xwe Fl oYz `le oFia`d Lig`A Lpir drxe ¦§¨§§¦©©§§¨¨¥§§¨¦¨¤§§Ÿ¦¥§¨¨

,'`hg La dide 'd l` Lilr,íúä áéúëezyxta dxf dcear iabl ¨¤¤§¨¨§¥§§¦¨¨
zgcpd xir(ci bi my),ìòiìá éða íéLðà eàöé'z` EgiCIe LAxTn ¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤

,'mixg` midl` dcarpe dklp xn`l mxir iaWi,ïläl äî Ÿ§¥¦¨¥Ÿ¥§¨§©©§¨¡Ÿ¦£¥¦©§©¨
a 'lrIla' oeyl dxn`p ,zgcipd xir zyxtaóà ,íéáëBk úãBáò §¦©©£©¨¦©

,ïàkdwcvd on eipir milrnl `xew weqtdy ,dwcv iabl ¨
caerk `ed ixdy dpeekd ,'lrIla'.íéáëBk úãBáò §¦©©£©¨¦

* * *
,dl mikixv mpi`e dwcv milhepd ,mi`nxa dwqr `xnbdy ab`

:df oipra `ziixa d`ianBðéò úà ànñnä ,ïðaø eðzmc` - ¨©¨¨©§©¥¤¥
,dienq epir eli`k envr d`xnyBðèa úà äaönäåmc` - §©©§¤¤¦§

,ileg zngn dgetp epha eli`k d`xnyB÷BL úà çt÷näåmc` - §©§©¥©¤
eli`k d`xnyepziy miyp`d al z` xxerl ick ,zveekp ewey

,dwcv el,Ck éãéì àáiL ãò ,íìBòä ïî øèôð Bðéàeze` ea didiy ¥¦§¨¦¨¨©¤¨Ÿ¦¥¨
.menokeéøö ïéàå ä÷ãö ìa÷näBôBñ ,Cëì CyíìBòä ïî øèôð Bðéà ©§©¥§¨¨§¥¨¦§¨¥¦§¨¦¨¨

,Ck éãéì àáiL ãò.zeixal jxhvie eiqkpn cxiy ©¤¨Ÿ¦¥¨

* * *
:iprk aygp sqk dey el yiy in m`d dpc `xnbdíúä ïðz- §©¨¨

d`t zkqna epipy(g"n g"t)hwl lehi `l ,fef miiz`n el yiy in ,
,'eke d`te dgkyBúBà ïéáéiçî ïéà[iprd z`-]Búéa úà øBkîì ¥§©§¦¦§¤¥
BLéîLz éìk úàåoi`y onf lk `l` ,d`te dgky hwl lehiy iptl §¤§¥©§¦

zia ezeyxa yiy s` ,mdn lhepe iprk `ed ixd ,ynn zern el
.milke

:`xnbd dywnàìåeyinyz ilk z` xeknl aiig iprd oi` ike - §Ÿ
,dwcvd on zern lehiy mcewàéðúäåy xiyr mc` ,`ziixaaäéä §¨©§¨¨¨

,áäæ éìëa LnzLîlehil `aiy mcew ,ipr `ed ixde eiqkpn cxie ¦§©¥¦§¥¨¨
e ezeyxay adfd ilk z` xekni dwcvdn.óñk éìëa LnzLédid ¦§©¥¦§¥¤¤

ynzydl libx,óñk éìëae mxkni.úLBçð éìëa LnzLéoi`y ixd ¦§¥¤¤¦§©¥¦§¥§¤
,mixwi milk eziaa yiyk dwcvd on zern lehil zeyx iprl

.dligz mxkenl eilr `l`
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ãéáæ áø øîàdxn`y `ziixad - ¨©©§¦Ÿ©§¨¨

zwqer ,eilk xeknl jixvyïçìeLå ähîaeilry ,mda `veike §¦¨§§¨
e ,dligz mxkenlàäilk xeknl jixv epi`y dxn`y dpynd -,e ¨

zwqerúBøò÷e úBñBëamilka ynzydl citwn mc`y ,dnecke §§¨
.`weec ely

:ciaf ax ly evexiz lr `xnbd dywnàðL éàîmipey dna - ©§¨
àìc ,úBøò÷e úBñBkmeyn edf ixd ,mxknl eze` miaiign oi`y - §¨§Ÿ

éì éñéàî øîàcipi`y zexrwe zeqeka ynzydl ipira qe`n - §¨©§¦¥¦
,mda libxéàåléò ìa÷î àì øîà énð ïçìeLå ähîleki ipi` - ¦¨§§¨©¦¨©Ÿ§©©¦¨©

.mda libx ipi`y ogleye dhn leaqle lawl
:`ziixade dpynd zxizqa xg` uexiz `xnbd zvxznàáø øîà̈©¨¨

,äaøc déøazwqer `ziixadàtñëc äLéøçîaly dyixgn - §¥§©¨§©£¥¨§©§¨
el oi`y i`ce dae ,ugxnd ziaa sebd z` dnr micxbny sqk

la` .dxkenl eilr okle ,zyegp e` sqk ly dyixgn oia welig
mtilgdl eilr miqe`ny ,eyinyz ilk x`ya zxacn dpynd

.mixg`a
:sqep uexizïàk ,àéL÷ àì ,øîà àtt áøoi`y dxn`y dpynd - ©¨¨¨©Ÿ©§¨¨

epiid ,xeknl eze` miaiign,éeaéb éãéì àáiL íãB÷ipra ,xnelk ¤¤¨Ÿ¦¥¦
oi`y ipr mzq edf `l` ,oenn epnn `ivedl mi`a oic zia oi`y
eze` miaiign oi` yinyz ilk el yiy s`c ,fef miz`n el

e .miipr zepzn lehil i`yxe ,mxkenlïàkdxn`y `ziixad - ¨
zwqer ,xeknl eze` miaiigny,éeaéb éãéì àáiL øçàì,xnelk §©©¤¨Ÿ¦¥¦

zial xacd rcepe ,miipr zepzn lhpe ryte ,fef miiz`n el eidy
df ote`a ,mlyl el oi` dzre ,lhpy dn epnn zeabl e`ae oic

.mlyle ,eyinyz ilk z` s` xeknl eze` miaiign

äðùî
oiyecw dia` lawiy ici lr wx `ypdl dleki dphw ,dxezd oicn
e` dn` ,dia` zny dnezi dphwy epiwzd minkg mpn` .dxear
dneziy ,minkg zpwza zwqer epizpyn .d`iydl mileki dig`

:dia` iqkpn `ipecp zlawn z`ypyäîBúédphwdnà dzàéOäL §¨¤¦¦©¨¦¨
dzòcî äéçà Bàyiy minkg epwzy itk ,dnezid ly dpevxn - ©¤¨¦©§¨

,d`iydl zeyx mdldì eáúëådzipecp z` dig` e` dn`äàîa §¨§¨§¥¨
æeæ íéMîça Bà,minkg dl epwizy itk dl ewqt `le ,cala ©£¦¦

y `ed oicd ,oldl x`eaiy xeriyaàéöBäì ìécâzLî àéä äìBëé§¨¦¦¤©§¦§¦
ïãiîdig` lyM äîdiddì ïúpäì éeàøs`e ,dl epzp `le ¦¨¨©¤¨§¦¨¥¨

.dlign dpi` ohw zligny itl ,ok zrc lr dpevxn d`yipy
:dnezi ly `ipecpd jxevl dpizpd xeriy edn zyxtn dpynd

àéOä íà ,øîBà äãeäé éaøeiiga a`däðBLàøä úaä úàdl ozpe ©¦§¨¥¦¦¦¤©©¨¦¨
,a`d zn jk xg`e ,dzipecpl zernïúpézyexin dig` ici lr ¦¨¥

a`dìd zaäiðM,`ypil d`ayïúpL Cøãka`dìzad zipecp ©§¦¨§¤¤¤¨©¦
däðBLàøzixiyrn xzei `ed df xeriy m` oia ,eiiga `iydy ¦¨

miqkpd.zegt `ed m` oiae ,,íéøîBà íéîëçådipyl mipzep oi` ©£¨¦§¦
y itl ,dpey`xd dlaiwy jxckíãàL íéîòtdligza did [a`d] §¨¦¤¨¨

,éðò,hrn dl ozp okleåjk xg`,øéLòädl ozep did ig did m`e ¨¦§¤¡¦
,xzeiBàa`d didy minrtyøéLò,dligzaåjk xg`,éðòädide ¨¦§¤¡¦

,dl zgetàlày ici lr dnezid zal dpizpd z` mixrynïéîL ¤¨¨¦
íéñëpä úà,miey md dnk a`d lydì ïéðúBðå.miqkpdn zixiyr ¤©§¨¦§§¦¨

* * *

àøîâ
:dnezi ly `ipecpd xeriy oipra dpc `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

äñðøôìdia` iqkpn zern dl mipzepe ,`ypdl d`ad dnezi - §©§¨¨
,dzipecpláàa ïéîLdid dnk ,a`d ly ezrc z` micne` - ¨¦¨¨

.ezepvnw e` ezepxzee itl ,dl zzl dvex
:`xnbd dywn,éáéúîmipa gipde zny mc` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

e ,miqkpd z` miyxei mipad ,zepaeúBñðøtúîe úBðBféð úBðaä- ©¨¦¦§©§§
dqpxte oefn zelawnãöék ,ïäéáà éñëpî,mdl mipzep dnke -ïéà ¦¦§¥£¦¤¥©¥

äéáà eléà íéøîBàdidúà ïéîL àlà ,dì ïúBð äéä Cëå Ck ,íéi÷ §¦¦¨¦¨©¨¨§¨¨¨¥¨¤¨¨¦¤
íéñëpäa`d ly.dì ïéðúBðå:`xnbd zwiicnåàì éàîoi` m`d - ©§¨¦§§¦¨©©

l ,dl mipzepy 'dqpxt'a `ziixad zpeek,'ìòaä úñðøt'epiide ©§¨©©©©
miqkpd z` oiny `l` ezrc z` micne` oi`y x`eane ,`ipecpl
micne`y xn`y l`eny ixack `ly epiide ,zixiyr dl mipzepe

.zzl dvex did dnk ezrc z`
:`xnbd zvxznàì ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ziixad zpeek oi` - ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ

xaecn `l` ,`ipecpl 'dqpxt'adîöò úñðøôamig`dy dn - §©§¨©©§¨
zqpxt jxevl la` ,z`ypy iptl dizepefna dze` miqpxtn

.l`eny ixacke ,a`d zrc z` oiny dzipecp
:uexizd lr `xnbd ddnzàä`ziixaa ixd -úBðBféð' ¨¦

,éðz÷ 'úBñðøtúîe,mipic ipy dfa exn`py rnyneåàì éàî- ¦§©§§¨¨¥©©
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miwxt dyelya` cenr gq sc ± iriax wxtzeaezk
áäæ éìèá åà óñë éìèázetna Ðiyn lya e` zepal ozyt ly.zereavíéàèåç åðééä

ep`y Ðoinilrneiykr la` ,miiprd on oirÐ.epl minxeb mi`nxdåðéò úà àîñîä
.dienq epir eli`k envr z` d`xn Ðå÷åù çô÷îewey eli`k Ð.zveekpïéáééçî ïéà

'åë øåëîì åúåà.d`te dgky hwl lehi `l fef miz`n el yiy in ,oizipznc `yix Ð

'åë øåëîì åúåà ïéáééçî ïéàmilydl Ð

.lehi `ly ick ,fef miz`nàåáéù íãå÷ ïàë
éåáéâ éãéìoiaiign oi` opzc `d ÐÐ`xwirn

,fef miz`n el eid `le hwl lehil `ayk ,i`w

did eyinyz ilk xken did m`ebiynmiz`nl

fefÐopzc `de .xeknl eze` oiaiign oi`

oiaiignÐxg`l ,ieaib icil `ay xg`l

,epnid oiaeb oic ziay jk icil envr `iady

dgky hwl lhpe fef miz`n el didy oebk

xiyry rcepe ,d`tedidÐoiaebe oi`a oic zia

mlyl ick el oi` m`e ,lhpy dn epnidÐxken

.mizegta ynzyne mixwid eyinyz ilkéãéì
éåáéâ.epnid oiaeb oic ziay Ðäðùîäúòãî

zivxzpy it lr s`c ,ol rnyn `w `zeax Ð

Ðoi`.dlign dzlignäì ïúéì éåàøù äîÐ

.miqkp xeyiràéùä íàzad z` eiiga a`d Ð

.dpey`xd'åë ïúðéoia ,xeyir `edy oia Ð

.xzei `edy oia ,zegt `edyàøîâäñðøôì
áàá ïéîù`ypil z`ay dnezi zad ÐÐ

oi`iwa ep`y cne` itk `ipecp dl mipzep

.ovnw e` oxzee ,dia`aìòáä úñðøô`ipecp Ð

.oi`eyp lyäîöò úñðøôdcera ,zepefn Ð

.oig` lv`'åë äéúùå äìéëàá àäoiny Ð

`ed ipr m` ,miqkpdÐdn itk dl oipzep

s`"a epipyylr"itdxyna (a,cq zeaezk)

miaexn miqkpd m`e ,yily ici lr ezy` z`

Ð.ceakd itl lkdúòãá éðòezrca oi` Ð

dl ozilziipecp`l` ,xiyrziipecp.iprúìèåð
íéñëð øåùéò:opiqxb ikd .a`a oiny `le Ðàì

äéðãéîà àìã àä äéðãéîàã àä àéù÷`d Ð

,a`l dipcin` `lca miqkp xeyir iax xn`c

m` ezrc seq lr epcnr `le epipia xb `ly

.ovnw m` oxzeeàøáúñî éîð éëä`kidc Ð

oinyc iax dcen dipcin`c.a`aäðåùàø`w Ð

.`ypil dpey`x d`ad oizrc `wlq
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éìèámeyn Ð lirlc `awer xn enk edpixcye edpitiir `lc `de Ð adf ilha e` sqk

.did xiyr i`ce `l` ,wepit jiiy `l mixac jpdacéìèdreav dtn Ð adf

.(a,gr `rivn `aa) "oipne`d z` xkeyd"c `iddc `inec ,adfk dnec` ,ipy zrleza

ïàëdidy rcepe ,d`te dgky hwl lhpy :qxhpewa yxit Ð ieaib icil `ay xg`l

ab lr s` .lhpy dn zeabl oic zia oi`ae ,xiyr¨¦

xninl `ki` Ð oiraez el oi`y oenn iedc

xnel ivnz m` elit`e .epnn oiaeb `qpw meync

oi`e oixcqn aeg lraa `peeb i`dk `nlra

oiaiign Ð `qpw meyn `kd ,xeknl eze` oiaiign

icil `aiy mcew :yxit mz epiaxe .xeknl eze`

`l` dwcv ly dtewn lhep epi`y Ð ieaib

.d`te dgky hwl oebk ,xwtd ly mdy mixacn

ly dtewn lhepy Ð ieaib icil `ay xg`l o`ke

:zvw dywe .xeknl eze` oiaiign Ð dwcv

dgky hwl iab xeknl eze` oiaiign oi`c dpync

eze` zaiignc inp `ziixac rnyne ,d`te

.`ipzn d`te dgky hwl iab ,xeknléàîe`l

oa oeyny epiaxl dyw zvw Ð lrad zqpxta

miqkpd z` oiny ied `l `zydc :mdxa`

oiny ied dqpxt oiprlc ,dey zqpxtzne zpefipc

zpefip oiprle ,miqkp xeyir dl zzl miqkpd z`

enk ,mipzepe ,`ed ipr m` miqkpd z` oiny

dxyna (a,cq zenai) "it lr s`"a yxetny

lkd Ð miaexn miqkpd m`e ,yily ici lr ezy`

.ceakd itl

àì,a`a eze` oiny oi`y Ð dnvr zqpxta

.oic zia i`pza aiigzn egxk lre li`ed

,ezrca `l` ielz oi` Ð lrad zqpxt la`

epa eqpxtzi l` xne`d :onwl opixn`ckeiz

.a`a dze` oiny jkle ,el oirney Ð eiqkpn

éàiz` `zyde Ð 'ek miqkpa ipr ipr `nip

.a`a oinyc ixaq inp opaxc ,opaxk xity l`eny

ozpy drya xiyr mc`y minrt :xn`w ikde

ozep did `le ,miqkpa iprd eiykre ,dpey`xl¤¡¦

ozpi xninl ol zile .dpey`xl ozpy enk z`fl

z` oiny `l` ,dpey`xl ozpy jxck dipyl

a`d ozep didy dn itl oipzepe xnelk ,miqkpd

.a`a oiny epiide ,elld mihren miqkpn eiykr

,dil zil `d ,'ek xaq `nw `pzc llkn :jixte

i`ce Ð dlgzn el didy enk dil zil :xnelk

`dae .dlgzn ozpy enk eiykr ozep `ly `ed

`l` ,'ek dipyl ozpi dcedi iax xn` `l i`ce

oiny yxtl oi` `zyde .zrca ipr Ð ipr ,e`l

.a`a eneyiy miqkpd z`
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רלב
miwxt dyelyaa cenr gq sc ± iriax wxtzeaezk

äì÷ù äùôðã àãçå àãç ìëmdl epwz minkge Ðziipecp.miqkp xeyir oi`eyp

z`yipdedeya aey odixeyir ewlgie exfgi dnle ,diptay xeyira dzkf oey`x oey`x?

äåùá ïäéøåùéò úå÷ìåçå úåøæåç úçàë àùðéì íìåë åàá íà.zekfl zncew o`k oi`y Ð

oad iptl x`yil ie`xd liaya ,jkldÐdna xeyir dipyde ,xeyir zg`d zlhep

d`n eid m` .oal xzende ,mlek oke ,dxiiyy

,ryz dipyde ,mipn xyr zlhep zg`d ,dpn

oke ,dpn ly xeyire dpn dpeny ziyilyde

zexfeg ode ,oad zyexi xxal ick ,mlek

zewlege.deya odixeyirïäéúåðåæî åãáéàÐ

oegwlzc cr e` ,oxbazc cr e` :odl azk jky

.oixaeblïúñðøô åãáéà óà.miqkp xeyir Ð

`kid `l` `ipecp dl oewz `l :xaqwc

dxba la` ,zexrpa e` zephwa `aqpincÐ

`wlzqi`z`yp oke .ixnbl `zia `iddn dl

`id dlecbe li`ed ,zexrpazivxzpeÐdcai`

,dzqpxtzephwa zqipa la` .ewqty dn `l`

Ð.bilt `líéìòá ïäì úåøëåùoze` e`yiy Ð

`ly cr,exbaimi`ivene.mzqpxt mdlàä
äìåãâ.dxrp oebk Ðäøúéåx`yd lr dlgn Ð

.ezca`eoa oerny iaxk `pz ol mzq ,`nl`

.xfrl`éàçîã àä,ecai` `l iax xn`c `d Ð

dizeek `zkld `ped ax xn`eÐdzginyalr

dlecb oizipzn ipzwc `de .diqkp xeyir xzen

dxzieÐ.dzgin `lyaïéà úéðåæðd`a m` Ð

e` zephwa epiidc ,zipefip dcera `ypil

.zexrpaúåçîì äëéøö äðéà`l elit`y Ð

.diqkp xeyir dcai` `l dzginäéì éðùåÐ

dxzie dlecb ipzc `dcÐ,`nl` .i`gn `lca

dpi`y it lr s` ,dzgin `le zexrpa zqip

zxbeaÐdkixv dpi` zqip zxn` z`e ,dxzie

.dxrp elit`e ,zegnlàäzqip `ax xn`c Ð

zegnl dkixv dpi` zexrpaÐ`wc oebk

`pfzin`wc meync ,zqipy xg`l ediipin

lr dlgn `le ,dwzy `wc `ed ediipin `pfzin

dxzie dlecb `d ipzwc `de .dzqpxtÐ`lc

.`pfzn `wäñðøô.`ipecp Ðäáåúë éàðúÐ

.'ek oawep opa :opzck ,za ly zepefnéãáòùîî
caryy `le ,oig` ecariyy Ð.a`dàôøè àì

éãáòùîîoihib) opzc ,oig` ecariy elit` Ð

gayle zexit zlik`l oi`iven oi` :(a,gn

miqkpn zepade dy`d oefnle zerwxw

dzqpxt la` .mlerd oewiz iptn ,micareynÐ

xeyira aeg lrak opax deieyc ,`txhmiqkp

oi` zepefn la` .`ed aevw xacc ,a`d znyn

.mlerd oewiz iptn oda yie ,davw mdlïéàéöåî
äñðøôì.oig` ecariyy icarynn Ðéãéà

éãéàå`iab zepefne dqpxt Ð.ilhlhnnïåæîì
úåðáäå äùàä`irain `le .dqpxt oky lke Ð

jzrc `wlqc ,zepefn elit` `l` ,dqpxt

,daezkk eedip ,edpip daezk i`pzc oeik ,`pin`

ilhlhnn eabip `leÐ.ol rnyn `wøîåàäÐ

.opiqxb ikd :ezzin zryaåéúåðá åðåæé ìà
åì ïéòîåù ïéà åéñëðî`dc Ðcarzyi`i`pza

.daezkåì ïéòîåù åñðøôúé ìàdqpxtdy Ð

`ly a`d dev `lc `kid ,`ed minezid lr aeg `l` ,daezk i`pzk eilr aeg dpi`

.mqpxtl
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ìëdnl ?dlwy dytpc mcew z`yipc meyn ike :xn`z m`e Ð dlwy dytpc `cge `cg

xeyirc :xnel yie :zg` zaa ze`yip olek eid eli`k zexzepd zepad it lr aeygp `l

ozep did Ð miiw a`d did eli`e .mdizepal mipzep jk mc` ipa mzqc meyn opiadi miqkp

.zex`ypd zexg`d liaya dl zget did `le ,dpey`xl miqkp xeyirïéá`ly cr e`yip

"dxrp" seqa xn`c axc dil zil Ð 'ek exba

Ð dil zi` i`c .oiqexi`c died :(a,bp zeaezk)

iedc ,exba `ly cr eqx`zp xninl dil ded

e`yip hwpc xninl `kile .ith `zeax

Ð ozqpxt ecai` `l ikd elit`c opireny`l

eca` `l exbae e`yip elit`c opirnyl ok m`c

xfrl` iaxa y"x meync xnel wgece .ozqpxt

.e`yip hwp ,ozqpxt ecai` s` xn`c

àä`pfzinc `d iiepyl ivn `l Ð i`gnc

Ð odizepefn ecai`c ,onwl ipynck ,ediipin

.opefl cer oivex oi`c rnynéîåikd `ax xn`

oa oeyny epiaxl dyw Ð 'ek diaizi` `de

,iaxk `ax lirl wqtcn jixt `l i`n` :mdxa`

xeyir zlhep Ð oig`d on zpefipd za :xn`c

!`l Ð zpefip dpi`y ,oi` Ð zpefip ,miqkp

àäå`nlc :xn`z m`e Ð 'ek mei lka miyrn

!dxn` iaxc meyn epiid mei lka miyrnc `d

ziaa `ped ax dxn`y :xnel yiemeyl yxcnd

wxta `ki` `peeb i`dke .iax ly enyn yecig

`wtqn axc ab lr s` .(`,ap zay) "dnda dna"

ecaryy oig`d :onwl bilt inp opgei iaxe dil

dze` `hiyti` `l ax inia Ð edn miqkp

.oiicr d`xed

åìéàãecaryy Ð icarynn `txh dqpxt

daezk i`pze ,a`d caryy `le oig`d

,oig`d ecary elit` ,icarynn `txh `l

.'ek oi`iven oi` :opzckéáøì`iab ici`e ici`

,zepefnk dpi` dqpxtc ,`kti` xninl `kile Ð

oeikc Ð dqpxt `le ilhlhnn `iab zepefn iaxlc

`dc ,dqpxt oky lk ,ilhlhnn `iab zepefnc

,a`a oiny dqpxtc dcedi iaxk lirl wiqt `ax

onwl wiqt zepefn iabe ,ilhlhnn `iabe

.ilhlhnn `le irwxwnn

éàîÐ `ipzckl daezk i`pzk dpi` dqpxt

dpi` dqpxtc inp xn`w `l i`n`c :dniz

ecai` exba e` e`yip m`c oiprl ,daezk i`pzk

diteb iax xn`ck ,ozqpxt ecai` `le ,odizepefn

i` ,iaxl a`a oiny dqpxtc oiprle !lirl

m` oicne` oi`c lirl opixn` zepefne ,dipcin`

!odl oipzepe miqkpd z` oiny `l` ,'ek a` did

`de jxtinl `ki`e ,dil `hiyt jpdc :xnel yie

mz epiaxe .lirl jixtck ,'ek mei lka miyrn

`le zepefn ecai`c exba e` e`yip oiprlc :uxiz

axc izxz ok m`c ,`nwe`l ira `l Ð dqpxt

il xn` ongp ax xn`w lirl `dc ?il dnl `ped

`teb jd epiidc xninl `kile .iaxk dkld `ped

i`da xn`w `l lirl `dc Ð lirl xn`wc

`le dqpxtl oinW` inp iwen `lc `de .`pyil¨

:xn`wc `d epiidc xninl `ki` Ð zepefnl

`da `dc .'ek eqpxtzi l` xne`d `ipzckl

oi`c ,dia myinl jiiy `l Ð zepefn riwtdl leki epi` a`c oeikc ,lirl ziyixtck ,`ilz

.ea oiny Ð epevxa ielzc dqpxt la` ,epevxa ielz
dlz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

ixde ,deya zewleg zepad lky iax xn` recn :`xnbd dywn
äì÷L dLôðc àãçå àãç ìkdwlg z` zlhep zg`e zg` lk - ¨£¨©£¨§©§¨¨§¨

zepey`xdy `vnp ok zngny s`e ,minkg zpwzn dl ie`xd
mr welgl zekixv od recne ,jka dn ,xzei lecb wlg zelawn

:`xnbd zvxzn .odixg` ze`ad zeig`døîà÷ éëä,iaxeàa íà ¨¦¨¨©¦¨
úçàk àNpäì ílekzg`d z` micwdl mrh oi`y ,onf eze`a - ¨§¦¨¥§©©

,dzxagl.äåLa úB÷ìBçzlhep ,ef xg` efa e`yip m` j` §§¨¤
dnn xeyir zelhep dixg` ze`ade ,lkdn xeyir dpey`xd

.odiptly zeg`d dxiiyy
iax ixaca df xe`ia :`xnbd zxne`øîàc ,äðúî áøì déì òéiñî§©©¥§©©§¨§¨©

î áøeàa íà ,äðúzepadúBìèBð ,úçàk ílek àNpäìa`d iqkpn ©©§¨¦¨§¦¨¥¨§©©§
.ãçà øeOéò,denzl yieCzòc à÷ìñ 'ãçà øeOéò'okzi ike - ¦¤¨¦¤¨¨§¨©§¨

lkl xeyir minkg epwiz ixde ,cg` xeyir wx zelhep cgi oleky
,zg`e zg`àlàonf eze`a olek e`yip m`y ,ezpeek `id jk i`ce ¤¨

,ãçàk øeOéò úBìèBðxeyir' oicn zlawn odn zg` lky epiide §¦§¤¨
,miqkp xeyir zg` lk dlhpy xg`y oeik ,mekq eze` z` 'miqkp

.deya zewlege zexfeg

* * *
iqkpn dqpxte zepefnl zepad zekf oipra `ziixa d`ian `xnbd

:e`yip e` exbay xg`l ,odia`úBðaä ,ïðaø eðzzenezid ¨©¨¨©¨
,a`d iqkpn dqpxte zepefn minkg mdl epwizy ,mdia`nïéam` ¥

eøâa[miycg dyye mipy dxyr mizy za `id zxbea-]àlL ãò ¨§©¤Ÿ
eàOéð,e`yipy mcew -ïéáem`eãaéà ,eøâa àlL ãò eàOéð ¦§¥¦§©¤Ÿ¨§¦§

ïäéúBðBæîl zekf odl oi` -ef zekfy oeik ,a`d iqkpn zepefip zeid §¥¤
.daezkd i`pza aezkk ,exbaziy cr e` oi`eyipd cr wx `id

emewn lkneãaéà àìz`,ïúñðøtzlhep z`yipy zxbeady Ÿ¦§©§¨¨¨
`le dzephwa e` dzexrpa d`yip m` oke ,a`d iqkpn dzqpxt
depziy mig`dn reazle xefgl jk xg` dleki ,df xeriy dlhp

,dl,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác,e`yip e` exba m`óà ¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥©
eãaéàz`,ïúñðøtz` zwlqn zexbady oeik `ed zxbeaa mrhde ¦§©§¨¨¨

,dqpxt dl oi` jk zepefn dl oi`y enke ,dia` zia zeyxn zad
mekqa dzvxzd d`yipy dryay oeik mrhd z`yipy dxrpae
dribd xak dxrpy oeike ,x`yd lr dlgne ,mig`d dl epzpy
.dlign dzlign ,[dpy dxyr mizy za `id ixdy] zelcbl

,xfrl` oa oerny iax siqenúBNBò ïä ãöékzepa dpiyrz dn - ¥©¥
,ozqpxt z` ca`l zeyyege ,e`yip `l oiicre zexbal zekenqd

íéìòa ïäì úBøëBN,mze` z`yl enikqiy miyp`l zenlyn - §¨¤§¨¦
ïäì ïéàéöBîez`ïúñðøt.mig`d on ¦¦¨¤©§¨¨¨

:df oecipa mi`xen`d zerc z` d`ian `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
,éaøk àúëìä ,àðeä éì øîàz` ecai` `l ze`eype zexbea s`y ¨©¦¨¦§§¨§©¦

.ozqpxt
:df wqt lr `xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéàepipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

epizpyna(`"r),eáúëå ,dzòcî äéçà Bà dnà dzàéOäL äîBúé§¨¤¦¦©¨¦¨©¤¨¦©§¨§¨§
dìdziipecp,æeæ íéMîça Bà äàîaxeyir lk z` dl epzp `le ¨§¥¨©£¦¦

,dia` iqkpn dl ie`xd miqkpdíãiî àéöBäì ìécâzLî àéä äìBëé§¨¦¦¤©§¦§¦¦¨¨
.dì ïúpäì éeàøM äî,`ax wiicneàîòè`ivedl dlekiy mrhd - ©¤¨§¦¨¥¨©£¨

meyn `ed lcbzy xg`l mcin dziipecp z`äpè÷czrya dzid ¦§©¨
,dlign dzlign oi`e ,oi`eyipàädzid m` la` -,äìBãbm` s` ¨§¨

y `ed oicd ,dxrp `l` zxbea dzid `l oiicräøzéålr dlgn - ¦§¨
dywe .xzend z` mig`dn reazle xefgl dleki dpi`e ,x`yd
,dzqpxt z` dcai` `l zxbea s`y ,iaxk wqty ongp ax lr
z` dcai` z`yipy dxrp elit`y ,epizpyn zernynk `ly edfe

.dzqpxt
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`l zxbeay iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨

ote`a xaecn ,dzqpxt z` dcai`éàçîcdxn`e dzgny - §©¨¥
e ,dl ribny mekqd lr zlgen dpi`yàädpyndn gkeny dn - ¨

ote`a epiid ,dzqpxt z` dcai` zxbea e` dxrpy,éàçî àìc§Ÿ©¨¥
,dig` dl epzpy dnl zivxzny dzrc dzlib jkae ,dwzy `l`

,iaxk ongp ax wqt dzgny ote`ae .mraezle xefgl dleki dpi`e
.dzqpxt zeabl dlekiy

:df weligk `xnbd dgikenàøazñî énð éëäxazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨
xaecn xfrl` oa oerny iaxe iax da ewlgpy `ziixaay ,xnel

,dzgnykïk íàc`lyk mb `ziixaa xaecny xn`p m` - §¦¥
,dzgnéaøcà éaøc àéL÷`ziixaay iax ixac oia dxizq didz - ©§¨§©¦©§©¦

,zxg` `ziixaa eixacl efïî úðBféðä úa ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥©©¦¤¦
,ïéçàä,`ypidl d`aeíéñëð øeOéò úìèBðzwiicn .a`d iqkpn ¨©¦¤¤¦§¨¦

:`xnbdïéà ,úðBféðdphw `idy epiide ,zpefip oiicr zad m` wx - ¦¤¦
,zxbea la` ,`ypidl d`eaa miqkp xeyir zlhep ,dxrp e`

úðBféð dðéàL,mig`dnàì`ly edfe ,miqkp xeyir zlhep dpi` - ¤¥¨¦¤Ÿ
dciqtd `l zxbeay ,iax zrca zncewd `ziixaa x`eank

.mig`d iqkpn zpefip dpi`y s` ,miqkp xeyiròîL åàì àlà¤¨©§©
dpéîe ,mipte`d oia welig yiy ,o`kn gken i`ce -àädn - ¦¨¨

xaecn ,miqkp xeyir dcai` `l zxbeay iax xn`y,éàçîcokle §©¨¥
e ,dciqtd `làädciqtn zxbeay iax ixacn rnypy dn - ¨

ote`a epiid ,miqkp xeyir,éàçî àìc.dlign ef ixde ,dwzy `l` §Ÿ©¨¥
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.df weligk §©¦¨

,CîMî äáäà øa àcà áø ïì øîà ,àáøì àðéáø déì øîàdnezi ¨©¥¨¦¨§¨¨¨©¨©©¨©©£¨¦§¨
y,úBçîì äëéøö dðéà ,äøâadcai` `l dzgn `l m` s` `l` ¨§¨¥¨§¦¨¦§

m` oke .onf xg`l mig`dn mraezl dlekie ,miqkpd xeyir z`
úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgte ,dxrp dceraäëéøö dðéà ¦¥¥¨§¦¨
úBçîì.onf xg`l xzend z` reazl dlekie ,z`yipy drya ¦§

m` la`å äøâajk xg`,úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgteäëéøö ¨§¨§¦¥§¦¨
,úBçîì.xzend z` dciqtd dzgn `l m`e ¦§

:`xnbd ddnzeéëä àáø øîà éîdxrpy ,jk xaeq `ax ike - ¦¨©¨¨¨¦
,zegnl dkixv dpi` z`yipyïîçð áøì àáø déáéúéà àäåixde - §¨¥¦¥¨¨§©©§¨

dpi` z`yipy dxrpy ,iaxk wqty ongp ax lr `ax dywd
oicn ,dzqpxt z` dciqtn'dîBúé'rnyn my ,epizpynay §¨

,dzqpxt z` dciqtn dpi` z`yipy dphw `weecydéì éðLå- §¨¥¥
,ongp ax el uxizeàäa epiid ,dciqtn dpi`y xn`y iax -éçîc ¨§¨¥

e ,dzgn dxrpdy -àäepiid ,dciqtn `idy dxn`y epizpyn - ¨
aéçî àìcmikqdy d`xp `ax zwizyne ,dzgn `l dxrpdy - §Ÿ¨¥

dxrpy `ax mya dad` xa `c` ax xn` cvike ,df weligl
mikqd `ax ixd ,dzqpxt z` dciqtn dpi` dzgn `le z`yipy
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrpy zxaeq epizpyny

.dzqpxt
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìyi ,dzgn `ly dxrpa s`y oeik Ÿ©§¨

,weligàäz` dciqtd `l dzgn `ly dxrpy `ax xn`y dn - ¨
ote`a epiid ,dzqpxteäééðéî àðæzéî à÷c`id oi`eyipd xg`y - §¨¦©§¨¦©§

zaygp dzwizy oi` okle ,mig`dn zepefn lawl dkiynn
xeyir z` mdn reazl dyiiazdy mixne` ep` `l` ,dlignk

e .jka miaiig mpi`y s` dze` mipf mdy zngn ,miqkpdàädn - ¨
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrp epizpynly mikqd `axy

ote`a epiid ,dzqpxt,eäééðéî àðæzéî à÷ àìcmixne` ep` okle §Ÿ¨¦©§¨¦©§
.xzend lr dlgny dgiken dzwizyy

* * *
:mziipecpl zepad zqpxt ly dxcba dpc `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

äñðøt ,éaø øîà,mziipecpl zepad lyäaeúk éàðúk dðéàoi` - ¨©©¦©§¨¨¥¨¦§©§¨
zepefn oebk ,daezkd i`pzn mdy miaeigl dey dpic.(:ap lirl)

:`xnbd zxxanéàîdqpxtd oic dfi` iabl -.äaeúk éàðúk dðéà ©¥¨¦§©§¨
àîéð éà,dfa `ed weligdy xn`p m` -àôøè ,äñðøt eléàc ¦¥¨§¦©§¨¨©§¨

éãaòLnîepiide ,micareyn miqkpn mb zeabl zad dleki - ¦§©§§¥
,a`d zny xg`l mig`d exkny miqkpnåeli`,äaeúk éàðzoebk §§©§¨

,zepefnéãaòLnî àôøè àìzegewln zeabl dleki zad oi` - Ÿ©§¨¦§©§§¥
,ok m`y ,jk yxtl okzi `l .miyxeidn miqkp epwyà÷ éàî©¨

ïì òîLî,df oica yecigd dn -íBé ìëa íéNòî àäoic ziay ©§©¨¨©£¦§¨
ïéàéöBîzegewldn miqkpìjxeväñðøô,zad lyïéàéöBî ïéàå ¦¦§©§¨¨§¥¦¦
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רלג
miwxt dyelyaa cenr gq sc ± iriax wxtzeaezk

äì÷ù äùôðã àãçå àãç ìëmdl epwz minkge Ðziipecp.miqkp xeyir oi`eyp

z`yipdedeya aey odixeyir ewlgie exfgi dnle ,diptay xeyira dzkf oey`x oey`x?

äåùá ïäéøåùéò úå÷ìåçå úåøæåç úçàë àùðéì íìåë åàá íà.zekfl zncew o`k oi`y Ð

oad iptl x`yil ie`xd liaya ,jkldÐdna xeyir dipyde ,xeyir zg`d zlhep

d`n eid m` .oal xzende ,mlek oke ,dxiiyy

,ryz dipyde ,mipn xyr zlhep zg`d ,dpn

oke ,dpn ly xeyire dpn dpeny ziyilyde

zexfeg ode ,oad zyexi xxal ick ,mlek

zewlege.deya odixeyirïäéúåðåæî åãáéàÐ

oegwlzc cr e` ,oxbazc cr e` :odl azk jky

.oixaeblïúñðøô åãáéà óà.miqkp xeyir Ð

`kid `l` `ipecp dl oewz `l :xaqwc

dxba la` ,zexrpa e` zephwa `aqpincÐ

`wlzqi`z`yp oke .ixnbl `zia `iddn dl

`id dlecbe li`ed ,zexrpazivxzpeÐdcai`

,dzqpxtzephwa zqipa la` .ewqty dn `l`

Ð.bilt `líéìòá ïäì úåøëåùoze` e`yiy Ð

`ly cr,exbaimi`ivene.mzqpxt mdlàä
äìåãâ.dxrp oebk Ðäøúéåx`yd lr dlgn Ð

.ezca`eoa oerny iaxk `pz ol mzq ,`nl`

.xfrl`éàçîã àä,ecai` `l iax xn`c `d Ð

dizeek `zkld `ped ax xn`eÐdzginyalr

dlecb oizipzn ipzwc `de .diqkp xeyir xzen

dxzieÐ.dzgin `lyaïéà úéðåæðd`a m` Ð

e` zephwa epiidc ,zipefip dcera `ypil

.zexrpaúåçîì äëéøö äðéà`l elit`y Ð

.diqkp xeyir dcai` `l dzginäéì éðùåÐ

dxzie dlecb ipzc `dcÐ,`nl` .i`gn `lca

dpi`y it lr s` ,dzgin `le zexrpa zqip

zxbeaÐdkixv dpi` zqip zxn` z`e ,dxzie

.dxrp elit`e ,zegnlàäzqip `ax xn`c Ð

zegnl dkixv dpi` zexrpaÐ`wc oebk

`pfzin`wc meync ,zqipy xg`l ediipin

lr dlgn `le ,dwzy `wc `ed ediipin `pfzin

dxzie dlecb `d ipzwc `de .dzqpxtÐ`lc

.`pfzn `wäñðøô.`ipecp Ðäáåúë éàðúÐ

.'ek oawep opa :opzck ,za ly zepefnéãáòùîî
caryy `le ,oig` ecariyy Ð.a`dàôøè àì

éãáòùîîoihib) opzc ,oig` ecariy elit` Ð

gayle zexit zlik`l oi`iven oi` :(a,gn

miqkpn zepade dy`d oefnle zerwxw

dzqpxt la` .mlerd oewiz iptn ,micareynÐ

xeyira aeg lrak opax deieyc ,`txhmiqkp

oi` zepefn la` .`ed aevw xacc ,a`d znyn

.mlerd oewiz iptn oda yie ,davw mdlïéàéöåî
äñðøôì.oig` ecariyy icarynn Ðéãéà

éãéàå`iab zepefne dqpxt Ð.ilhlhnnïåæîì
úåðáäå äùàä`irain `le .dqpxt oky lke Ð

jzrc `wlqc ,zepefn elit` `l` ,dqpxt

,daezkk eedip ,edpip daezk i`pzc oeik ,`pin`

ilhlhnn eabip `leÐ.ol rnyn `wøîåàäÐ

.opiqxb ikd :ezzin zryaåéúåðá åðåæé ìà
åì ïéòîåù ïéà åéñëðî`dc Ðcarzyi`i`pza

.daezkåì ïéòîåù åñðøôúé ìàdqpxtdy Ð

`ly a`d dev `lc `kid ,`ed minezid lr aeg `l` ,daezk i`pzk eilr aeg dpi`

.mqpxtl
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ìëdnl ?dlwy dytpc mcew z`yipc meyn ike :xn`z m`e Ð dlwy dytpc `cge `cg

xeyirc :xnel yie :zg` zaa ze`yip olek eid eli`k zexzepd zepad it lr aeygp `l

ozep did Ð miiw a`d did eli`e .mdizepal mipzep jk mc` ipa mzqc meyn opiadi miqkp

.zex`ypd zexg`d liaya dl zget did `le ,dpey`xl miqkp xeyirïéá`ly cr e`yip

"dxrp" seqa xn`c axc dil zil Ð 'ek exba

Ð dil zi` i`c .oiqexi`c died :(a,bp zeaezk)

iedc ,exba `ly cr eqx`zp xninl dil ded

e`yip hwpc xninl `kile .ith `zeax

Ð ozqpxt ecai` `l ikd elit`c opireny`l

eca` `l exbae e`yip elit`c opirnyl ok m`c

xfrl` iaxa y"x meync xnel wgece .ozqpxt

.e`yip hwp ,ozqpxt ecai` s` xn`c

àä`pfzinc `d iiepyl ivn `l Ð i`gnc

Ð odizepefn ecai`c ,onwl ipynck ,ediipin

.opefl cer oivex oi`c rnynéîåikd `ax xn`

oa oeyny epiaxl dyw Ð 'ek diaizi` `de

,iaxk `ax lirl wqtcn jixt `l i`n` :mdxa`

xeyir zlhep Ð oig`d on zpefipd za :xn`c

!`l Ð zpefip dpi`y ,oi` Ð zpefip ,miqkp

àäå`nlc :xn`z m`e Ð 'ek mei lka miyrn

!dxn` iaxc meyn epiid mei lka miyrnc `d

ziaa `ped ax dxn`y :xnel yiemeyl yxcnd

wxta `ki` `peeb i`dke .iax ly enyn yecig

`wtqn axc ab lr s` .(`,ap zay) "dnda dna"

ecaryy oig`d :onwl bilt inp opgei iaxe dil

dze` `hiyti` `l ax inia Ð edn miqkp

.oiicr d`xed

åìéàãecaryy Ð icarynn `txh dqpxt

daezk i`pze ,a`d caryy `le oig`d

,oig`d ecary elit` ,icarynn `txh `l

.'ek oi`iven oi` :opzckéáøì`iab ici`e ici`

,zepefnk dpi` dqpxtc ,`kti` xninl `kile Ð

oeikc Ð dqpxt `le ilhlhnn `iab zepefn iaxlc

`dc ,dqpxt oky lk ,ilhlhnn `iab zepefnc

,a`a oiny dqpxtc dcedi iaxk lirl wiqt `ax

onwl wiqt zepefn iabe ,ilhlhnn `iabe

.ilhlhnn `le irwxwnn

éàîÐ `ipzckl daezk i`pzk dpi` dqpxt

dpi` dqpxtc inp xn`w `l i`n`c :dniz

ecai` exba e` e`yip m`c oiprl ,daezk i`pzk

diteb iax xn`ck ,ozqpxt ecai` `le ,odizepefn

i` ,iaxl a`a oiny dqpxtc oiprle !lirl

m` oicne` oi`c lirl opixn` zepefne ,dipcin`

!odl oipzepe miqkpd z` oiny `l` ,'ek a` did

`de jxtinl `ki`e ,dil `hiyt jpdc :xnel yie

mz epiaxe .lirl jixtck ,'ek mei lka miyrn

`le zepefn ecai`c exba e` e`yip oiprlc :uxiz

axc izxz ok m`c ,`nwe`l ira `l Ð dqpxt

il xn` ongp ax xn`w lirl `dc ?il dnl `ped

`teb jd epiidc xninl `kile .iaxk dkld `ped

i`da xn`w `l lirl `dc Ð lirl xn`wc

`le dqpxtl oinW` inp iwen `lc `de .`pyil¨

:xn`wc `d epiidc xninl `ki` Ð zepefnl

`da `dc .'ek eqpxtzi l` xne`d `ipzckl

oi`c ,dia myinl jiiy `l Ð zepefn riwtdl leki epi` a`c oeikc ,lirl ziyixtck ,`ilz

.ea oiny Ð epevxa ielzc dqpxt la` ,epevxa ielz
dlz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

ixde ,deya zewleg zepad lky iax xn` recn :`xnbd dywn
äì÷L dLôðc àãçå àãç ìkdwlg z` zlhep zg`e zg` lk - ¨£¨©£¨§©§¨¨§¨

zepey`xdy `vnp ok zngny s`e ,minkg zpwzn dl ie`xd
mr welgl zekixv od recne ,jka dn ,xzei lecb wlg zelawn

:`xnbd zvxzn .odixg` ze`ad zeig`døîà÷ éëä,iaxeàa íà ¨¦¨¨©¦¨
úçàk àNpäì ílekzg`d z` micwdl mrh oi`y ,onf eze`a - ¨§¦¨¥§©©

,dzxagl.äåLa úB÷ìBçzlhep ,ef xg` efa e`yip m` j` §§¨¤
dnn xeyir zelhep dixg` ze`ade ,lkdn xeyir dpey`xd

.odiptly zeg`d dxiiyy
iax ixaca df xe`ia :`xnbd zxne`øîàc ,äðúî áøì déì òéiñî§©©¥§©©§¨§¨©

î áøeàa íà ,äðúzepadúBìèBð ,úçàk ílek àNpäìa`d iqkpn ©©§¨¦¨§¦¨¥¨§©©§
.ãçà øeOéò,denzl yieCzòc à÷ìñ 'ãçà øeOéò'okzi ike - ¦¤¨¦¤¨¨§¨©§¨

lkl xeyir minkg epwiz ixde ,cg` xeyir wx zelhep cgi oleky
,zg`e zg`àlàonf eze`a olek e`yip m`y ,ezpeek `id jk i`ce ¤¨

,ãçàk øeOéò úBìèBðxeyir' oicn zlawn odn zg` lky epiide §¦§¤¨
,miqkp xeyir zg` lk dlhpy xg`y oeik ,mekq eze` z` 'miqkp

.deya zewlege zexfeg

* * *
iqkpn dqpxte zepefnl zepad zekf oipra `ziixa d`ian `xnbd

:e`yip e` exbay xg`l ,odia`úBðaä ,ïðaø eðzzenezid ¨©¨¨©¨
,a`d iqkpn dqpxte zepefn minkg mdl epwizy ,mdia`nïéam` ¥

eøâa[miycg dyye mipy dxyr mizy za `id zxbea-]àlL ãò ¨§©¤Ÿ
eàOéð,e`yipy mcew -ïéáem`eãaéà ,eøâa àlL ãò eàOéð ¦§¥¦§©¤Ÿ¨§¦§

ïäéúBðBæîl zekf odl oi` -ef zekfy oeik ,a`d iqkpn zepefip zeid §¥¤
.daezkd i`pza aezkk ,exbaziy cr e` oi`eyipd cr wx `id

emewn lkneãaéà àìz`,ïúñðøtzlhep z`yipy zxbeady Ÿ¦§©§¨¨¨
`le dzephwa e` dzexrpa d`yip m` oke ,a`d iqkpn dzqpxt
depziy mig`dn reazle xefgl jk xg` dleki ,df xeriy dlhp

,dl,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác,e`yip e` exba m`óà ¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥©
eãaéàz`,ïúñðøtz` zwlqn zexbady oeik `ed zxbeaa mrhde ¦§©§¨¨¨

,dqpxt dl oi` jk zepefn dl oi`y enke ,dia` zia zeyxn zad
mekqa dzvxzd d`yipy dryay oeik mrhd z`yipy dxrpae
dribd xak dxrpy oeike ,x`yd lr dlgne ,mig`d dl epzpy
.dlign dzlign ,[dpy dxyr mizy za `id ixdy] zelcbl

,xfrl` oa oerny iax siqenúBNBò ïä ãöékzepa dpiyrz dn - ¥©¥
,ozqpxt z` ca`l zeyyege ,e`yip `l oiicre zexbal zekenqd

íéìòa ïäì úBøëBN,mze` z`yl enikqiy miyp`l zenlyn - §¨¤§¨¦
ïäì ïéàéöBîez`ïúñðøt.mig`d on ¦¦¨¤©§¨¨¨

:df oecipa mi`xen`d zerc z` d`ian `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨
,éaøk àúëìä ,àðeä éì øîàz` ecai` `l ze`eype zexbea s`y ¨©¦¨¦§§¨§©¦

.ozqpxt
:df wqt lr `xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéàepipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

epizpyna(`"r),eáúëå ,dzòcî äéçà Bà dnà dzàéOäL äîBúé§¨¤¦¦©¨¦¨©¤¨¦©§¨§¨§
dìdziipecp,æeæ íéMîça Bà äàîaxeyir lk z` dl epzp `le ¨§¥¨©£¦¦

,dia` iqkpn dl ie`xd miqkpdíãiî àéöBäì ìécâzLî àéä äìBëé§¨¦¦¤©§¦§¦¦¨¨
.dì ïúpäì éeàøM äî,`ax wiicneàîòè`ivedl dlekiy mrhd - ©¤¨§¦¨¥¨©£¨

meyn `ed lcbzy xg`l mcin dziipecp z`äpè÷czrya dzid ¦§©¨
,dlign dzlign oi`e ,oi`eyipàädzid m` la` -,äìBãbm` s` ¨§¨

y `ed oicd ,dxrp `l` zxbea dzid `l oiicräøzéålr dlgn - ¦§¨
dywe .xzend z` mig`dn reazle xefgl dleki dpi`e ,x`yd
,dzqpxt z` dcai` `l zxbea s`y ,iaxk wqty ongp ax lr
z` dcai` z`yipy dxrp elit`y ,epizpyn zernynk `ly edfe

.dzqpxt
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`l zxbeay iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨

ote`a xaecn ,dzqpxt z` dcai`éàçîcdxn`e dzgny - §©¨¥
e ,dl ribny mekqd lr zlgen dpi`yàädpyndn gkeny dn - ¨

ote`a epiid ,dzqpxt z` dcai` zxbea e` dxrpy,éàçî àìc§Ÿ©¨¥
,dig` dl epzpy dnl zivxzny dzrc dzlib jkae ,dwzy `l`

,iaxk ongp ax wqt dzgny ote`ae .mraezle xefgl dleki dpi`e
.dzqpxt zeabl dlekiy

:df weligk `xnbd dgikenàøazñî énð éëäxazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨
xaecn xfrl` oa oerny iaxe iax da ewlgpy `ziixaay ,xnel

,dzgnykïk íàc`lyk mb `ziixaa xaecny xn`p m` - §¦¥
,dzgnéaøcà éaøc àéL÷`ziixaay iax ixac oia dxizq didz - ©§¨§©¦©§©¦

,zxg` `ziixaa eixacl efïî úðBféðä úa ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥©©¦¤¦
,ïéçàä,`ypidl d`aeíéñëð øeOéò úìèBðzwiicn .a`d iqkpn ¨©¦¤¤¦§¨¦

:`xnbdïéà ,úðBféðdphw `idy epiide ,zpefip oiicr zad m` wx - ¦¤¦
,zxbea la` ,`ypidl d`eaa miqkp xeyir zlhep ,dxrp e`

úðBféð dðéàL,mig`dnàì`ly edfe ,miqkp xeyir zlhep dpi` - ¤¥¨¦¤Ÿ
dciqtd `l zxbeay ,iax zrca zncewd `ziixaa x`eank

.mig`d iqkpn zpefip dpi`y s` ,miqkp xeyiròîL åàì àlà¤¨©§©
dpéîe ,mipte`d oia welig yiy ,o`kn gken i`ce -àädn - ¦¨¨

xaecn ,miqkp xeyir dcai` `l zxbeay iax xn`y,éàçîcokle §©¨¥
e ,dciqtd `làädciqtn zxbeay iax ixacn rnypy dn - ¨

ote`a epiid ,miqkp xeyir,éàçî àìc.dlign ef ixde ,dwzy `l` §Ÿ©¨¥
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.df weligk §©¦¨

,CîMî äáäà øa àcà áø ïì øîà ,àáøì àðéáø déì øîàdnezi ¨©¥¨¦¨§¨¨¨©¨©©¨©©£¨¦§¨
y,úBçîì äëéøö dðéà ,äøâadcai` `l dzgn `l m` s` `l` ¨§¨¥¨§¦¨¦§

m` oke .onf xg`l mig`dn mraezl dlekie ,miqkpd xeyir z`
úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgte ,dxrp dceraäëéøö dðéà ¦¥¥¨§¦¨
úBçîì.onf xg`l xzend z` reazl dlekie ,z`yipy drya ¦§

m` la`å äøâajk xg`,úàOéð,miqkp xeyirn dl ezgteäëéøö ¨§¨§¦¥§¦¨
,úBçîì.xzend z` dciqtd dzgn `l m`e ¦§

:`xnbd ddnzeéëä àáø øîà éîdxrpy ,jk xaeq `ax ike - ¦¨©¨¨¨¦
,zegnl dkixv dpi` z`yipyïîçð áøì àáø déáéúéà àäåixde - §¨¥¦¥¨¨§©©§¨

dpi` z`yipy dxrpy ,iaxk wqty ongp ax lr `ax dywd
oicn ,dzqpxt z` dciqtn'dîBúé'rnyn my ,epizpynay §¨

,dzqpxt z` dciqtn dpi` z`yipy dphw `weecydéì éðLå- §¨¥¥
,ongp ax el uxizeàäa epiid ,dciqtn dpi`y xn`y iax -éçîc ¨§¨¥

e ,dzgn dxrpdy -àäepiid ,dciqtn `idy dxn`y epizpyn - ¨
aéçî àìcmikqdy d`xp `ax zwizyne ,dzgn `l dxrpdy - §Ÿ¨¥

dxrpy `ax mya dad` xa `c` ax xn` cvike ,df weligl
mikqd `ax ixd ,dzqpxt z` dciqtn dpi` dzgn `le z`yipy
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrpy zxaeq epizpyny

.dzqpxt
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìyi ,dzgn `ly dxrpa s`y oeik Ÿ©§¨

,weligàäz` dciqtd `l dzgn `ly dxrpy `ax xn`y dn - ¨
ote`a epiid ,dzqpxteäééðéî àðæzéî à÷c`id oi`eyipd xg`y - §¨¦©§¨¦©§

zaygp dzwizy oi` okle ,mig`dn zepefn lawl dkiynn
xeyir z` mdn reazl dyiiazdy mixne` ep` `l` ,dlignk

e .jka miaiig mpi`y s` dze` mipf mdy zngn ,miqkpdàädn - ¨
z` dciqtd dzgn `le z`yipy dxrp epizpynly mikqd `axy

ote`a epiid ,dzqpxt,eäééðéî àðæzéî à÷ àìcmixne` ep` okle §Ÿ¨¦©§¨¦©§
.xzend lr dlgny dgiken dzwizyy

* * *
:mziipecpl zepad zqpxt ly dxcba dpc `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

äñðøt ,éaø øîà,mziipecpl zepad lyäaeúk éàðúk dðéàoi` - ¨©©¦©§¨¨¥¨¦§©§¨
zepefn oebk ,daezkd i`pzn mdy miaeigl dey dpic.(:ap lirl)

:`xnbd zxxanéàîdqpxtd oic dfi` iabl -.äaeúk éàðúk dðéà ©¥¨¦§©§¨
àîéð éà,dfa `ed weligdy xn`p m` -àôøè ,äñðøt eléàc ¦¥¨§¦©§¨¨©§¨

éãaòLnîepiide ,micareyn miqkpn mb zeabl zad dleki - ¦§©§§¥
,a`d zny xg`l mig`d exkny miqkpnåeli`,äaeúk éàðzoebk §§©§¨

,zepefnéãaòLnî àôøè àìzegewln zeabl dleki zad oi` - Ÿ©§¨¦§©§§¥
,ok m`y ,jk yxtl okzi `l .miyxeidn miqkp epwyà÷ éàî©¨

ïì òîLî,df oica yecigd dn -íBé ìëa íéNòî àäoic ziay ©§©¨¨©£¦§¨
ïéàéöBîzegewldn miqkpìjxeväñðøô,zad lyïéàéöBî ïéàå ¦¦§©§¨¨§¥¦¦
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המשך בעמוד רלח



רלד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zeaezk(oey`x meil)

,miny ingx `xnif oa iqei iax ly eza lr iax ywiaúàéqzéàå§¦©¦©
.dclie ,d`txzde -

:dnec oipra sqep dyrnáø éáì ìéæà÷ äåä ,éàðéëç ïa äéððç éaø©¦£©§¨¤£¦©£¨¨¨¦§¥©
déìelä éäìéLaini zray meiq mcew hrn yxcnd zial jld - §¦§¥¦¥

ei`eyipdéì øîà ,éàçBé ïa ïBòîL éaøciaxl i`gei xa oerny iax §©¦¦§¤©¨©¥
,i`pikg oa dippgCãäa éúàc ãò éì ákòéàmiiq`y cr il oznd - ¦©©¦©§¨¥©£¨

.yxcnd zial jz` `ea`e ,i`eyip ini zray z`déì ákòéà àìŸ¦©©¥
,i`pikg oa dippg iax el oiznd `l -éáa éðL éøñ éøz áéúé ìæà̈©¨¦§¥§¥¨¥§¥

áøziaa mipy dxyr mizy ayie i`pikg oa dippg iax jld - ©
.yxcndéúàc ãò,ezial dxfga i`pikg oa dippg iax `ay cr - ©§¨¥

àúîc éìéáL epzLéàmiza epapy zngn ,xird iliay epzyd - ¦§©§¦¥§¨¨
,zeaegxd ze`ean enzqpe ,miycgdéúéáì ìæéîì òãé àìå`l - §Ÿ¨©§¥©§¥¥
.ezial jlil cvik jxcd z` xikdà áéúé ìæààøäðc àcebjld - ¨©¨¦©¨§©£¨

,xdpd zty lr ayiedì eø÷ eåäc àúéáø àéääì òîLrny - ¨©§©¦¨¦¨©£¨¨
zg` dxrpl mi`xew eidyCzìe÷ élî ,éàðéëç úa ,éàðéëç úa'©£¦©©£¦©©¦§¨

'ìéæéð àúå.jlp i`eae jck i`ln -øîà,eailaéàä dpéî òîL §¨¥¦¨©§©¦¨©
ïãéc àúéáø.iza `id ef dxrpy el` ze`ixwn oiadl yi -ìæà ¨¦¨¦¨¨©

døúazr dze`ae ,ezial dribdy cr dixg` jld -àáéúé äåä ©§¨£¨§¦¨
eäúéáceàçî÷ äìäð à÷,gnw dtpne zayei ezy` dzid -ìc §¦§¨¨£¨¦§¨©

déúéæç dðéò,eze` dz`xe dipir dnixd -daì éåñme`zt dncp - ¥¨£¦¥¨¥¦¨
ok zngne ,dlra edfy dailldçeø çøt.dznyp dgxt -øîà ¨©¨¨©

åéðôì,'d iptl i`pikg oa dippg iax xn` -äéiðò ,íìBò ìL BðBaø §¨¨¦¤¨£¦¨
Bæike ,yxcn zian xefg`y ax dk onf dpizndyàòa .døëN äæ¤§¨¨§¨

äéiçå ,dìò éîçø.digzl dnwe ,mingx dilr ywia - ©£¥£¨§©¨
:oipr eze`a sqep dyrn `xnbd d`ianìéæà ,àñéa øa àîç éaø©¦¨¨©¦¨¨¦

àLøãî éáa éðL éøñ éøz áéúédxyr mizy cenll ayie jld - ¨¦§¥§¥¨¥§¥¦§¨¨
.yxcnd ziaa dpyàúà ék,ezial xfgyk -ãéáòéà àì ,øîà ¦¨¨¨©Ÿ¤¡¦

éàðéëç ïa ãéáòãk,i`pikg oa dippg iax dyry itk dyr` `l - ¦§¨¦¤£¦©
okle .dzne ezy` dldape ezial me`zt ribdyáéúé ìééò̈¥¨¦

àLøãîae ,exiray yxcnd ziaa ayie qpkp -çìLgilydéúéáì §¦§¨¨¨©§¥¥
yxcnd ziaa ayiy onf eze`a .`ay ezy`l ricedl -éaø àúà̈¨©¦

déøa àéòLBàe `ng iax ly epa `a -dén÷ áéúéj` ,eiptl ayi - ©§¨§¥¨¦©¥

afry mein dpy dxyr mizy exar xaky zngn ,eia` exikd `l
.ezia z`àzòîL déì ìéàLî à÷ äåäepa `irye` iax did - £¨¨©§¦¥§©§¨

e ,ecenlza zel`y el`eydézòîL éãcçúî à÷c àæçiax d`x - ¨¨§¨¦§©§¥§©§¥
,ie`xk el zexecqe zeccegn xrpd ly eizerenyy `ngìçL ¨©

dézòce `ng iax xrhvd -éàä ék òøæ éì äåä ,àëä éàåä éà ,øîà ©§¥¨©¦£©¨¨£¨¦¤©¦©
ccegn dide ,dxez ipa z` cnln iziid ,o`k x`yp iziid eli` -

onf xg`l .dfd xrpd enkdéúéáì ìò,ezial `ng iax qpkp -ìò ¨§¥¥¨
déøaxrpdy oiad `l `ng iax mpn` ,ezial eixg` epa qpkp - §¥

okle ,ezia dfy oeik myl `adén÷ í÷c ,eiptn `ng iax mw -àeä ¨©¥
øáñy `ng iax ayg -éòa à÷ àúzòîL déìàLîìxrpd `ay - ¨©§¦§£¥§©§¨¨¨¨¥

.eceakl mw eipira ccegn didy oeike ,ecenlza cer eze` le`yl
eäúéác déì äøîà,ezy` el dxn` -énwî íéà÷c àaà àkéà éî ¨§¨¥§¦§¦¦¨©¨§¨¦¦©¥

àøa.epa `ed df xrpy oiad jk jezne ,epa iptl mwy a` yi ike - §¨
déìò éø÷eilr `xw -àîç øa éîøaezkd z`(ai c zldw)èeçä' ¨¥£¥¨¦©¨¨©

lLnäøa àîç éaø ìL Bða àéòLBà éaø äæ ,'÷úpé äøäîá àì L ©§ª¨Ÿ¦§¥¨¦¨¥¤©¦©§¨§¤©¦¨¨©
,àñéa.minkg ly iyily xec `edy ¦¨

* * *
:`aiwr iax ly ecenil zligza dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àéòø ,àáé÷òep`v drex -,dézøa déúéæç ,äåä òeáN àaìk ïác £¦¨©§¨§¤©§¨¨©£¨£¦¥§©¥
élòîe òéðö äåäcrepv `edy ,reay `alk ly eza eze` dz`x - ©£¨§¦©§©¥

.zeaeh zecn lraedéì äøîà,`aiwr iaxlzìæà ,Cì àðLc÷î éà ¨§¨¥¦¦©©§¨¨¨§©§
áø éáì.dxez cenll yxcn zial jlz m`d ,jl ycwz` m` - §¥©

dì øîà,`aiwr iaxïéàmikqi `l dia`y drciy oeike .[ok-] ¨©¨¦
,jkläòðéöa déì àLc÷éà,xzqa `aiwr iaxl dycwzd - ¦©§¨¥§¦§¨

dézøcLå.dxez cenll eze` dglye -äeáà òîL,ok dzyry §©©§¥¨©£¨
ëpî äàpä døcà ,déúéaî d÷ôàdéñxicde ,ezian d`ived - ©§¨¦¥¥©§¨©¨¨¦¦§¥

.eiqkpn d`pd dze`ìéæà,`aiwr iax jld -ïéðL éøñ éøz áéúé ¨¦¨¦§¥§¥§¦
áø éáa.yxcnd ziaa dpy dxyr mizy ayi -àúà ékxfgyk - §¥©¦¨¨
,ezialéãéîìz éôìà éøñ éøz déãäa éúééàxyr mipy enr `iad - ©§¥©£¥§¥§¥©§¥©§¦¥

,ezial axwzdyk .micinlz sl`àáñ àeääì déòîLiax rny - ©§¥§©¨¨
cg` owf `aiwrdì øîà÷c,ezy`länk ãò §¨¨©¨©©¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ל' ניסן אדר"ח אייר ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ערות  )ממצרים  הנפש  וגאולת  הגוף  גאולת  הגאולה,  חדש  ניסן  מתאחדים  בו  ביום  ובעמדנו 

הארץ( גם יחד, ואייר הוא חדש זיו, זיו ניצניא אשר בארץ, ועל שם האבות שהם זיוותני עולם.

יהי רצון שנזכה בקרוב ממש לשלום אמיתי ולאיחוד הרוחניות והגשמיות, מתחיל מהרוחניות 

וגשמיות שבעולם קטן, הוא האדם, הגוף והנפש, ועד לרוחניות וגשמיות בעולם כפשוטו.

מטה,  של  ובפמליא  מעלה  של  בפמליא  שלום  משים  לשמה  בתורה  העוסק  חז"ל:  וכדברי 

ומבואר באריכות ע"י רבנו הזקן בעל התניא )פנימיות התורה, נשמתא דאורייתא( והשולחן ערוך )נגלה 

דתורה, גופי תורה(.

והרי זה גם מענין פרשתא דאזלינן מינה, וכפירוש רז"ל בראש הפרשה:

א"ל משה לישראל... כשם שהוא )המקום( יחידי בעולם כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו, עיי"ש.

בברכת הצלחה בעבוה"ק

מ. שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zeaezk(oey`x meil)

.jze`ïk íà ,eäì øîà,ipeknqi `le zrk igek z` yiz`yäî ¨©§¦¥¨
çépàea ynzydl invra gk.äð÷æ úòì ©¦©§¥¦§¨

* * *
:dpyna epipyíéìòBtäåmzper.úaLa íézL:`xnbd dywn §©£¦§©¦§©¨

àéðúäå,`ziixaaìòBtä,íémzper.úaLa úçà:`xnbd zvxzn §¨©§¨©£¦©©§©¨
ïàk ,àéL÷ àì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàxaecn ,dpyna -ïéNBòa ¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ©§¨¨§¦

,ïøéòa äëàìîe ,zaya minrt mzper f`yïàk,`ziixaa - §¨¨§¦¨¨
xaecn ,zaya zg` wx mzpery xn`pyøéòa äëàìî ïéNBòa§¦§¨¨§¦

.úøçà:`ziixan df uexizl `xnbd zriiqne,éëä énð àéðz ©¤¤©§¨©¦¨¦
íéìòBtämzperäëàìî ïéNBòa íéøeîà íéøác äna ,úaLa íézL ©£¦§©¦§©¨©¤§¨¦£¦§¦§¨¨

,úøçà øéòa äëàìî ïéNBòa ìáà ,ïøéòamrt mzper.úaLa úçà §¦¨£¨§¦§¨¨§¦©¤¤©©§©¨

* * *

:dpyna epipyíéønçäxeknl d`eaz `iadl mixtkl mi`veiy ©©¨¦
,weyamzper.úaLa úçà.mei miyelyl zg` mzper ,milnbd ©©§©¨

:`xnbd dywn .miycg dyyl zg` mzper ,miptqddéì øîà̈©¥
,éiaàì ïðç áø øa äaøyinyzn ezy` z` xicndy `yixa epipy ©¨©©¨¨§©©¥

ike ,mireay e` reay xg` `ivei dhndìtëéàd gxh -àpz ¦§©©¨
ïðéòeîLàìa `l` zbdep dpi`y dkldìéiè,mei lk ezperyìòBôe §©§¦¨©¨¥

mixicny oeiky ,zaya mizy ezpery ,exira dk`ln dyerd
mrt wx mzper mixngd elit` ixdy .dzper elhia ,reayl dze`
ycega mrt wx mzpery milnbd xnel jixv oi`e ,reaya
onfl dxicn m` mdiable ,dpy ivga mrt wx mzpery miptqde

:`xnbd zvxzn .d`ivedl jxhviy xazqn `l ixd dfdéì øîà̈©¥
,iia`àì,lrete liiha wx jiiy epi` df oic - Ÿ
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רלה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zeaezk(oey`x meil)

,miny ingx `xnif oa iqei iax ly eza lr iax ywiaúàéqzéàå§¦©¦©
.dclie ,d`txzde -

:dnec oipra sqep dyrnáø éáì ìéæà÷ äåä ,éàðéëç ïa äéððç éaø©¦£©§¨¤£¦©£¨¨¨¦§¥©
déìelä éäìéLaini zray meiq mcew hrn yxcnd zial jld - §¦§¥¦¥

ei`eyipdéì øîà ,éàçBé ïa ïBòîL éaøciaxl i`gei xa oerny iax §©¦¦§¤©¨©¥
,i`pikg oa dippgCãäa éúàc ãò éì ákòéàmiiq`y cr il oznd - ¦©©¦©§¨¥©£¨

.yxcnd zial jz` `ea`e ,i`eyip ini zray z`déì ákòéà àìŸ¦©©¥
,i`pikg oa dippg iax el oiznd `l -éáa éðL éøñ éøz áéúé ìæà̈©¨¦§¥§¥¨¥§¥

áøziaa mipy dxyr mizy ayie i`pikg oa dippg iax jld - ©
.yxcndéúàc ãò,ezial dxfga i`pikg oa dippg iax `ay cr - ©§¨¥

àúîc éìéáL epzLéàmiza epapy zngn ,xird iliay epzyd - ¦§©§¦¥§¨¨
,zeaegxd ze`ean enzqpe ,miycgdéúéáì ìæéîì òãé àìå`l - §Ÿ¨©§¥©§¥¥
.ezial jlil cvik jxcd z` xikdà áéúé ìæààøäðc àcebjld - ¨©¨¦©¨§©£¨

,xdpd zty lr ayiedì eø÷ eåäc àúéáø àéääì òîLrny - ¨©§©¦¨¦¨©£¨¨
zg` dxrpl mi`xew eidyCzìe÷ élî ,éàðéëç úa ,éàðéëç úa'©£¦©©£¦©©¦§¨

'ìéæéð àúå.jlp i`eae jck i`ln -øîà,eailaéàä dpéî òîL §¨¥¦¨©§©¦¨©
ïãéc àúéáø.iza `id ef dxrpy el` ze`ixwn oiadl yi -ìæà ¨¦¨¦¨¨©

døúazr dze`ae ,ezial dribdy cr dixg` jld -àáéúé äåä ©§¨£¨§¦¨
eäúéáceàçî÷ äìäð à÷,gnw dtpne zayei ezy` dzid -ìc §¦§¨¨£¨¦§¨©

déúéæç dðéò,eze` dz`xe dipir dnixd -daì éåñme`zt dncp - ¥¨£¦¥¨¥¦¨
ok zngne ,dlra edfy dailldçeø çøt.dznyp dgxt -øîà ¨©¨¨©

åéðôì,'d iptl i`pikg oa dippg iax xn` -äéiðò ,íìBò ìL BðBaø §¨¨¦¤¨£¦¨
Bæike ,yxcn zian xefg`y ax dk onf dpizndyàòa .døëN äæ¤§¨¨§¨

äéiçå ,dìò éîçø.digzl dnwe ,mingx dilr ywia - ©£¥£¨§©¨
:oipr eze`a sqep dyrn `xnbd d`ianìéæà ,àñéa øa àîç éaø©¦¨¨©¦¨¨¦

àLøãî éáa éðL éøñ éøz áéúédxyr mizy cenll ayie jld - ¨¦§¥§¥¨¥§¥¦§¨¨
.yxcnd ziaa dpyàúà ék,ezial xfgyk -ãéáòéà àì ,øîà ¦¨¨¨©Ÿ¤¡¦

éàðéëç ïa ãéáòãk,i`pikg oa dippg iax dyry itk dyr` `l - ¦§¨¦¤£¦©
okle .dzne ezy` dldape ezial me`zt ribdyáéúé ìééò̈¥¨¦

àLøãîae ,exiray yxcnd ziaa ayie qpkp -çìLgilydéúéáì §¦§¨¨¨©§¥¥
yxcnd ziaa ayiy onf eze`a .`ay ezy`l ricedl -éaø àúà̈¨©¦

déøa àéòLBàe `ng iax ly epa `a -dén÷ áéúéj` ,eiptl ayi - ©§¨§¥¨¦©¥

afry mein dpy dxyr mizy exar xaky zngn ,eia` exikd `l
.ezia z`àzòîL déì ìéàLî à÷ äåäepa `irye` iax did - £¨¨©§¦¥§©§¨

e ,ecenlza zel`y el`eydézòîL éãcçúî à÷c àæçiax d`x - ¨¨§¨¦§©§¥§©§¥
,ie`xk el zexecqe zeccegn xrpd ly eizerenyy `ngìçL ¨©

dézòce `ng iax xrhvd -éàä ék òøæ éì äåä ,àëä éàåä éà ,øîà ©§¥¨©¦£©¨¨£¨¦¤©¦©
ccegn dide ,dxez ipa z` cnln iziid ,o`k x`yp iziid eli` -

onf xg`l .dfd xrpd enkdéúéáì ìò,ezial `ng iax qpkp -ìò ¨§¥¥¨
déøaxrpdy oiad `l `ng iax mpn` ,ezial eixg` epa qpkp - §¥

okle ,ezia dfy oeik myl `adén÷ í÷c ,eiptn `ng iax mw -àeä ¨©¥
øáñy `ng iax ayg -éòa à÷ àúzòîL déìàLîìxrpd `ay - ¨©§¦§£¥§©§¨¨¨¨¥

.eceakl mw eipira ccegn didy oeike ,ecenlza cer eze` le`yl
eäúéác déì äøîà,ezy` el dxn` -énwî íéà÷c àaà àkéà éî ¨§¨¥§¦§¦¦¨©¨§¨¦¦©¥

àøa.epa `ed df xrpy oiad jk jezne ,epa iptl mwy a` yi ike - §¨
déìò éø÷eilr `xw -àîç øa éîøaezkd z`(ai c zldw)èeçä' ¨¥£¥¨¦©¨¨©

lLnäøa àîç éaø ìL Bða àéòLBà éaø äæ ,'÷úpé äøäîá àì L ©§ª¨Ÿ¦§¥¨¦¨¥¤©¦©§¨§¤©¦¨¨©
,àñéa.minkg ly iyily xec `edy ¦¨

* * *
:`aiwr iax ly ecenil zligza dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àéòø ,àáé÷òep`v drex -,dézøa déúéæç ,äåä òeáN àaìk ïác £¦¨©§¨§¤©§¨¨©£¨£¦¥§©¥
élòîe òéðö äåäcrepv `edy ,reay `alk ly eza eze` dz`x - ©£¨§¦©§©¥

.zeaeh zecn lraedéì äøîà,`aiwr iaxlzìæà ,Cì àðLc÷î éà ¨§¨¥¦¦©©§¨¨¨§©§
áø éáì.dxez cenll yxcn zial jlz m`d ,jl ycwz` m` - §¥©

dì øîà,`aiwr iaxïéàmikqi `l dia`y drciy oeike .[ok-] ¨©¨¦
,jkläòðéöa déì àLc÷éà,xzqa `aiwr iaxl dycwzd - ¦©§¨¥§¦§¨

dézøcLå.dxez cenll eze` dglye -äeáà òîL,ok dzyry §©©§¥¨©£¨
ëpî äàpä døcà ,déúéaî d÷ôàdéñxicde ,ezian d`ived - ©§¨¦¥¥©§¨©¨¨¦¦§¥

.eiqkpn d`pd dze`ìéæà,`aiwr iax jld -ïéðL éøñ éøz áéúé ¨¦¨¦§¥§¥§¦
áø éáa.yxcnd ziaa dpy dxyr mizy ayi -àúà ékxfgyk - §¥©¦¨¨
,ezialéãéîìz éôìà éøñ éøz déãäa éúééàxyr mipy enr `iad - ©§¥©£¥§¥§¥©§¥©§¦¥

,ezial axwzdyk .micinlz sl`àáñ àeääì déòîLiax rny - ©§¥§©¨¨
cg` owf `aiwrdì øîà÷c,ezy`länk ãò §¨¨©¨©©¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח ניסן, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נחמן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א ניסן.

ת"ח על ברכתו ליום ההולדת י"א ניסן, וכבר מלתי' אמורה, אשר כל המברך יתברך וכמ"ש 

ואברכה מברכיך, וברכתו של הקב"ה הרי היא בתוספת מרובה על העיקר.

נעם לי לקרות במכתבו מהשתתפותו בעניני חב"ד, ובודאי לא יסתפק בהשתתפות שלו, כי אם 

יזכה בזה גם את ידידיו ומכריו בכל מקום שידו מגעת, והרי הובטחנו דברים היוצאים מן הלב נכנסים 

אל הלב ופועלים פעולתם.

וכל שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  יזכירוהו  בעת רצון 

נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיבשר טוב מכאו"א מהם.

והרי הימים ימי סגולה, חירות אמיתי בכל הפרטים.

תעמוד  ועניני',  היהדות  בהפצת  שי'  בניו  של  הנעלות  פעולות  וזכות  בהאמור  פעולתו  וזכות 

לכאו"א מהם בהמצטרך.

בברכת חג שמח,

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א עה"ח והנני חותם בשמו,

ש. מ. סימפסון

המזכיר



רלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

y ef oeyla `ziixad zpeek oi` m`dúçàå ìòaä úñðøt úçà©©©§¨©©©©§©©
dîöò úñðøtdlral zqpkny dn epiide ,'lra zqpxt' oia - ©§¨©©§¨

zpefipy dn epiide ,'dnvr zqpxt' oiae ,'zeqpxtzn' edfe ,`ipecpa
itl dl mipzep mdipya ,'zepefip' edfe ,di`eyip mcew mig`dn
lrad zqpxt z` mipzepy l`eny ixack `lye ,miqkpd zney

' mby jixack xn`p m` oky .ezrc ocne` itlepiid 'zeqpxtzn
.'zeqpxtzne zepefip' dxn`e `ziixad dltk recn ,zepefnl

:`xnbd zvxznàì,`ipecpl 'zeqpxtzn' oeyld yexit oi` - Ÿ
`l`éãéàå éãéà`ziixaa mixkfend 'zeqpxtzn' mbe 'zepefip' mb - ¦¦§¦¦

xaecnàéL÷ àìå ,dîöò úñðøôaz` `ziixad dltk recn §©§¨©©§¨§Ÿ©§¨
oky ,dpeylàädn epiid `ziixad dxn`y 'zepefip' oeyl - ¨

mig`dn zepad zelawnyaliayae äìéëàliayàäå ,äiúL- ¦£¦¨¦§¦¨§¨
zelawny dn epiid `ziixad dxn`y 'zeqpxtzn' oeylaliay ¦

àéeqéëå àLeáìzney itl mdl ozip df lke ,zeqkzdle yeall - §¨§¦¨
mig`d dl mipzepy dna llk zwqer `ziixad oi`e .miqkpd
,l`eny ixack `ed oicdy okzi `l` ,dzipecp jxevl a`d iqkpn

.a`d zrc z` micne`y
dywn .epizpynn l`eny ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd

:`xnbdïðz,epizpyna,íéøîBà íéîëçådipyd zal mipzep oi` §©©£¨¦§¦
y itl ,dpey`xl a`d ozpy itkàL íéîòtíãdidéðòdligza §¨¦¤¨¨¨¦

åjk xg`,øéLòä,xzei dipyl ozep did ig did m`eBàdidy §¤¡¦
,éðòäå øéLò,dl zegtl dvex dideïéîL àlàz`íéñëpäly ¨¦§¤¡¦¤¨¨¦©§¨¦

,a`ddì ïéðúBðå,xxal yie .dzipecpl zixiyr mdn'éðò' éàî §§¦¨©¨¦
'øéLò' éàîe,minkg ixaca mixen`dàîéð éày xn`p m` -'éðò' ©¨¦¦¥¨¨¦

epiidíéñëða éðòe'øéLò'd `edììkî ,íéñëða øéLòitl `vnp - ¨¦¦§¨¦¨¦¨¦¦§¨¦¦§¨
,dfàn÷ àpúczal mipzepy xne`y ,dcedi iax ,mcewd `pzd - §©¨©¨

,dpey`xd zal a`d ozpy itk dipyd,øáñyeléôàdidøéLò ¨©£¦¨¦
åjk xg`,éðòämewn lkndì ïðéáäé àøwéòîckdipyl mipzep - §¤¡¦¦§¥¦¨¨¨£¦¨¨

c ,ok yxtl okzi `l ixde .dpey`xl a`d ozpy enkdéì úéì àä̈¥¥
,dpey`xd d`yipy onfa el didy itk oenn zrk el oi` ixd -

.dcedi iax jk xn` `l i`ceaeåàì àlàminkg zpeek i`ce - ¤¨©
exn`y dne ,eidy enk ex`yp eiqkpy,'éðò'epiidúòãa éðò- ¨¦¨¦§©©

e ,ezepvnw zngn ,ipr zipecp ezal zzl dzid ezrcy'øéLò'¨¦
epiid,úòãa øéLòdydid ik ,xiyr zipecp dl zzl ezrc dzi ¨¦§©©

zal ozpy dn itl ezrc z` micne` dcedi iax zrcle .oxzee
,oxzee e` ovnw `ed m` ,dpey`xdéðz÷åminkgy dpyna §¨¨¥

didy itk ezrca x`ypy di`x oi`y oeikny mixaeqe miwleg
`l` ,ezrc z` llk micne` oi` ,dpey`xd zad lv`úà ïéîL̈¦¤

dì ïéðúBðå íéñëpä,zixiyràîìàminkg zrcly gken -àì ©§¨¦§§¦¨©§¨Ÿ
àðcîeà øúa ïðéìæà,a`d zrc ocne` xg` mikled oi` -àzáeéúe ¨§¦¨¨©§§¨§§¨

ìàeîLc.ezrc z` micne`y xaeqd ,l`eny lr `iyew ef ixde - ¦§¥
:`xnbd zvxznøîàc àeäxaeq l`eny -äãeäé éaøk.epizpyna §¨©§©¦§¨

àéOä íà ,øîBà äãeäé éaø ,ïðúcd z` a`dïúpé ,äðBLàøä úa ¦§©©¦§¨¥¦¦¦©¨¦¨¦¨¥
ìd zaäiðM[dnezid]äðBLàøì ïúpL Cøãke` zepvnwa ,eiiga ©§¦¨§¤¤¤¨©©¦¨

.zal mipzep df itle ,a`d zrc z` micne`y ixd ,zepxzeea
,dcedi iaxk xaeq l`enyy ,ok m` :`xnbd ddnzàîéðåxn`i - §¥¨

l`eny,'äãeäé éaøk äëìä',mzqa eixac z` l`eny xn` recne £¨¨§©¦§¨
:`xnbd zvxzn .ely ycegn oic df eli`k ,'a`a oiny dqpxtl'

øîà éàl`enyàðéîà äåä ,äãeäé éaøk äëìämixeaq epiid - ¦¨©£¨¨§©¦§¨£¨£¦¨
ok xn` dcedi iaxy ,xnelà÷åcxaky ote`adàéOäzal a`d ©§¨¦¦¨

,dpey`xddézòc élâc,zzl dvex `ed dnk ezrc dlib xaky - §©¥©§¥
ìáàoiicr m`,dàéOä àì,zzl ezrc dnk epi`x `leàìoi` - £¨Ÿ¦¦¨Ÿ

,zixiyr dl mipzepe miqkpd z` oiny `l` ,ezrc z` micne`
,minkg zrckeïì òîLî à÷c ,l`eny eprinyd -éaøc àîòè ¨©§©¨©£¨§©¦

äãeäé`edàðcîeà øúa ïðéìæàca`d zrc ocne` xg` mikledy - §¨§¨§¦¨¨©§§¨
,dxwn lkadàéOä àì àðL àìå dàéOä àðL àìoia welig oi`e - Ÿ§¨¦¦¨§Ÿ§¨Ÿ¦¦¨

epevx dnk epl recie ,dpey`xd zad z` a`d `iyd xaky ote`
lka ,xexiaa epl reci xacd oi`e d`iyd `ly ote` oial ,zzl
df itle ,ezepvnwe ezepxzee itl a`d zrc z` micne` ote`

.dzipecpa zal mipzep
:dcedi iax ly epeyl z` df itl zyxtne `xnbd dtiqenéàäå§©

éðz÷cy ote`a dpyna dcedi iax ixac z` ehwpy dne -,dàéOä §¨¨¥¦¦¨
`l m` s`y ,xzei lecb yecig xnel dleki dpynd dzidy elit`
dzvxy meyn ,ezrc z` micne` ok mb dpey`xd z` a`d `iyd

dpynd,ïðaøc ïçk EòéãBäì,xzei lecb mdixaca yecigdyóàc §¦£Ÿ¨§©¨¨§©
dézòc élâå ,dàéOäc áb ìòepevx dnk ezrc z` a`d dlibe - ©©§¦¦¨§©¥©§¥

ok it lr s` ,`ipecpl zzlàðcîeà øúa ïðéìæà àìmikled oi` - Ÿ¨§¦¨¨©§§¨
z` oiny `l` ,eiykr ozep did dnk a`d zrc ocne` xg`

.zixiyr dl mipzepe miqkpd
:dnezi za zipecp oica oecl dtiqen `xnbdáøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©

CîMî ïðéLøc ,àcñçy yxcnd ziaa jnya yexc` m`d -äëìä ¦§¨¨§¦¨¦§¨£¨¨
,äãeäé éaøk.a`d ly ezrc z` oinyydéì øîà,`cqg axàäé §©¦§¨¨©¥§¥

éàîMî eLøãz àúéélòî éléî éðä ék ìk àåòølk z`y oevx idi - ©£¨¨¦¨¥¦¥§©§¨¨¦§§¦§¨¥
.inya eyxcz ,dcedi iaxk dkldy ,ef oebk ,zelernd zexnind
did dnk a`d ly ezrc z` oinyy dcedi iaxk xaeq `axy ixd

.zzl dvex
:`ax ixaca dxizq `xnbd dywnéëä àáø øîà éîejk ike - ¦¨©¨¨¨¦

,dcedi iaxk dkldy ,`ax xn`àéðúäå,`ziixaaúa ,øîBà éaø §¨©§¨©¦¥©
dneziïéçàä ïî úðBfépädig` eyxiy miqkpdn zqpxtzn - ©¦¤¦¨©¦

,mdia`núìèBðoi`eyipl `ipecp liayaíéñëð øeOéòzyexin ¤¤¦§¨¦
.dnezil minkg epwz jky ,a`dàáø øîàå,ef `ziixa lràúëìä §¨©¨¨¦§§¨

,éaøkmlerl `l` ,a`d ly ezrc z` llk micne` oi`y rnyne §©¦
dcedi iaxk wqty lirl eixack `lye ,miqkp xeyir dl mipzep,

.a`d zrc z` micne`y
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdcedi iaxk `ax wqty dn - Ÿ©§¨¨

ote`a epiid ,a`d zrc z` micne`ydéðãéîàcz` epcn`y - ©£¦§¥
xg` mikledy dcen iax s` dfae ,epipia xc didy oebk ,ezrc

e .ezrc ocne`àämicne` oi`y ,iaxk dkldy xn` `axy dn - ¨
ote`a xaecn ,dyexid iqkpn zixiyr mipzep `l` a`d zrc z`

déðãéîà àìcxc `ly oebk ,ezrc z` cen`l mileki ep` oi`y - §Ÿ£¦§¥
.miqkp xeyir zlawny xaeq dcedi iax mb dfae ,epipia

:`xnbd zxne`àøazñî énð éëäweligk ,xnel xazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨
,didy dyrn gkn ,dfäNòî ,äáäà øa àcà áø øîàcdid §¨©©©¨©©£¨©£¤
,`ypdl d`ay dneziaéaø dì ïúðå`ipecpaøNò íéðMî ãçà §¨©¨©¦¤¨¦§¥¨¨

.íéñëpadxe`kleéããäà ïééL÷,df lr df iax ixac miyw - ©§¨¦©§¨©£¨¥
eli`e ,miqkp xeyir dl mipzepy iax xn` lirl `ziixaay

.miqkpdn xyr mipyn cg` wlg wx iax dl ozp df dyrnaàlà¤¨
dpéî òîL åàìc ,dfn gken i`ce -àädnezil iax ozpy dn - ©§©¦¨¨

ote`a did ,xyr mipyn cg`déðãéîàccen` a`d didy - ©£¦§¥
e ,xzei `le dfk mekq wx zzl mdipiraàäiax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,miqkp xeyir zal mipzepy `ziixaadéðãéîà àìc- §Ÿ£¦§¥
ok` :`xnbd dwiqn .eze` mixikn oi`e ,mdipira cen` a`d oi`y

.dpéî òîL§©¦¨

* * *
zrc da dx`azdy ,lirl d`aedy `ziixad z` d`ian `xnbd

:iaxúa ,éaø øîà ,àôebdnezi,ïéçàä ïî úðBfépä`ypdl d`ayk ¨¨©©¦©©¦¤¦¨©¦
úìèBðdzipecplòíéñëð øeOé.a`d iqkpnBì eøîàminkg,éaøì ¤¤¦§¨¦¨§§©¦
éøáãì,Ey `vnpïaå úBða øNò Bì LiL éî,cg`íB÷îa ïaì Bì ïéà ¦§¨¤¦¤¥¤¤¨§¥¥©¥¦§

,íeìk úBðazepad xyre ,miqkpdn zixiyr dlhp zg` lk ixdy ¨§
.dne`n yxei epi` oade ,miqkpd lk z` elhpïäì øîà,iaxCk ¨©¨¤¨

øîBà éðàd ,xnel izpeek jk -íéñëð øeOéò úìèBð äðBLàølkn £¦¥¦¨¤¤¦§¨¦
de ,dyexidäiðLzixiyr zlhepäøéiML äîa`le ,dpey`xd §¦¨§©¤¦§¨

,dligza didy dn lknåd okúéLéìLwx xeyir zlhepäîa §§¦¦§©
äøéiML,d`ld oke ,diptly zeg`dúBøæBçåzetzyne zepad lk ¤¦§¨§§

,owlg z`.äåLa úB÷ìBçå,zepa xyr mc`l yi m` s`y `vnpe §§§¨¤
x`yd z`e ,dyexidn yily ipyl aexw `l` cgi zelhep opi`
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת טודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zeaezk(iying meil)

:daezka `neyd ipte` z` x`al dpynd dkiynnäðîa íeL- §¨¤
aezkiy icka ,`ney jixvy xac `ipecpa dy`d dqipkd

,dpn deyy xac laiwy dzaezkaåok` xac eze`äðî äåL §¨¤¨¤
,mc` lkl weya miyery zizin` `neyaäðî àlà Bì ïéàepi` - ¥¤¨¨¤

azky dpnd lr yneg cer el ozize siqezy draezl leki
eieeyn yneg mizgety minkg exn` ixdy dprha ,daezka
zeidl jixv `ed ixd ,dpna ezney eazk m`e] xacd ly izin`d
ziyrpd `ney iabl `l` ok exn` `ly oeik ,[ynege dpn dey
`neya la` ,yneg `neyd lr siqedl jxcy ,mipzg ziaa

.`neyd itk el dqipkne ,df llk xn`p `l dlibx
el dqipkd m` la`äðîa íeLecbpk azke `ney jixvy xac - §¨¤

,mipzgd ziaa `l` weya eze` eny `le ,dpn dzaezkaàéä¦
úðúBðmipzgd ziaa eiieey z` eneyiy xac el qipkdl dilr - ¤¤
ieeyaìL,øðéãå òìñ ãçàå íéLziaay oeik ,ynege dpn epiide §Ÿ¦§¤¨¤©§¦¨

eneyi m`y `vnpe ,zizin`d `neyd lr yneg mitiqen mipzgd
aiigzdy itke ,dpn zn`d itl eieey didi ,ynege dpna eze`

:sqep oic .dzaezkaúBàî òaøàaedqipkdy daezka azk m` - §©§©¥
,fef ze`n rax` ieeya mixac elúðúBð àéäel ozil dilr - ¦¤¤

a mipzg ziaa mze` eneyiy mixac,úBàî Lîçmiiey f`y £¥¥
.dl azky itk ,ze`n rax` `ed izin`d

oke :el` millk zngn sqep oicäî©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zeaezk(iriax meil)

øáñy meyn ,zqke xk dl mipzep oi`yàðìéæà ék ,dì øîà ¨©¨©¨¦£¦§¨
eäì àðìé÷L,zqkde xkd z` inr leh` ikxcl jl`yk -éëå §¦§¨§§¦

éàãäa eäì àðéúééî àðéúàiakyze izi` mze` `ia` aey`yke - ¨¦¨©§¦¨§©£©
.mda inrøáñ ïúð éaøåc meyn ,dl mipzepyïéðîéæ ,déì äøîà §©¦¨¨¨©¨§¨¥¦§¦

úBLîMä ïéa éîøúéîcly zeynyd oiaa `eazy dxwi minrt - §¦§§¥¥©§¨
,zay axreäì éúééî úéöî àìå,jnr m`iadl lkez `le -zì÷Lå §Ÿ¨¦©§¦§§¨©§§

àòøà ìò éì úéðâîe éãéãì eäìxkd z` e` ,ily utnd z` gwize - §§¦¦©§¦¦©©§¨

le .ux`d lr oyil jxhv` ip`e ,invrl dpw`y zqkdejixv jkit
.cinz eziaa eidiy zqke xk ezy`l zzl lrad

* * *
:dpyna epipyätk dì ïúBðåmilrpne ,dipznl xebge dy`xl §¥¨¦¨

:`xnbd dywn .crenl crenn,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥
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רלז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

y ef oeyla `ziixad zpeek oi` m`dúçàå ìòaä úñðøt úçà©©©§¨©©©©§©©
dîöò úñðøtdlral zqpkny dn epiide ,'lra zqpxt' oia - ©§¨©©§¨

zpefipy dn epiide ,'dnvr zqpxt' oiae ,'zeqpxtzn' edfe ,`ipecpa
itl dl mipzep mdipya ,'zepefip' edfe ,di`eyip mcew mig`dn
lrad zqpxt z` mipzepy l`eny ixack `lye ,miqkpd zney

' mby jixack xn`p m` oky .ezrc ocne` itlepiid 'zeqpxtzn
.'zeqpxtzne zepefip' dxn`e `ziixad dltk recn ,zepefnl

:`xnbd zvxznàì,`ipecpl 'zeqpxtzn' oeyld yexit oi` - Ÿ
`l`éãéàå éãéà`ziixaa mixkfend 'zeqpxtzn' mbe 'zepefip' mb - ¦¦§¦¦

xaecnàéL÷ àìå ,dîöò úñðøôaz` `ziixad dltk recn §©§¨©©§¨§Ÿ©§¨
oky ,dpeylàädn epiid `ziixad dxn`y 'zepefip' oeyl - ¨

mig`dn zepad zelawnyaliayae äìéëàliayàäå ,äiúL- ¦£¦¨¦§¦¨§¨
zelawny dn epiid `ziixad dxn`y 'zeqpxtzn' oeylaliay ¦

àéeqéëå àLeáìzney itl mdl ozip df lke ,zeqkzdle yeall - §¨§¦¨
mig`d dl mipzepy dna llk zwqer `ziixad oi`e .miqkpd
,l`eny ixack `ed oicdy okzi `l` ,dzipecp jxevl a`d iqkpn

.a`d zrc z` micne`y
dywn .epizpynn l`eny ixac lr zeywdl dtiqen `xnbd

:`xnbdïðz,epizpyna,íéøîBà íéîëçådipyd zal mipzep oi` §©©£¨¦§¦
y itl ,dpey`xl a`d ozpy itkàL íéîòtíãdidéðòdligza §¨¦¤¨¨¨¦

åjk xg`,øéLòä,xzei dipyl ozep did ig did m`eBàdidy §¤¡¦
,éðòäå øéLò,dl zegtl dvex dideïéîL àlàz`íéñëpäly ¨¦§¤¡¦¤¨¨¦©§¨¦

,a`ddì ïéðúBðå,xxal yie .dzipecpl zixiyr mdn'éðò' éàî §§¦¨©¨¦
'øéLò' éàîe,minkg ixaca mixen`dàîéð éày xn`p m` -'éðò' ©¨¦¦¥¨¨¦

epiidíéñëða éðòe'øéLò'd `edììkî ,íéñëða øéLòitl `vnp - ¨¦¦§¨¦¨¦¨¦¦§¨¦¦§¨
,dfàn÷ àpúczal mipzepy xne`y ,dcedi iax ,mcewd `pzd - §©¨©¨

,dpey`xd zal a`d ozpy itk dipyd,øáñyeléôàdidøéLò ¨©£¦¨¦
åjk xg`,éðòämewn lkndì ïðéáäé àøwéòîckdipyl mipzep - §¤¡¦¦§¥¦¨¨¨£¦¨¨

c ,ok yxtl okzi `l ixde .dpey`xl a`d ozpy enkdéì úéì àä̈¥¥
,dpey`xd d`yipy onfa el didy itk oenn zrk el oi` ixd -

.dcedi iax jk xn` `l i`ceaeåàì àlàminkg zpeek i`ce - ¤¨©
exn`y dne ,eidy enk ex`yp eiqkpy,'éðò'epiidúòãa éðò- ¨¦¨¦§©©

e ,ezepvnw zngn ,ipr zipecp ezal zzl dzid ezrcy'øéLò'¨¦
epiid,úòãa øéLòdydid ik ,xiyr zipecp dl zzl ezrc dzi ¨¦§©©

zal ozpy dn itl ezrc z` micne` dcedi iax zrcle .oxzee
,oxzee e` ovnw `ed m` ,dpey`xdéðz÷åminkgy dpyna §¨¨¥

didy itk ezrca x`ypy di`x oi`y oeikny mixaeqe miwleg
`l` ,ezrc z` llk micne` oi` ,dpey`xd zad lv`úà ïéîL̈¦¤

dì ïéðúBðå íéñëpä,zixiyràîìàminkg zrcly gken -àì ©§¨¦§§¦¨©§¨Ÿ
àðcîeà øúa ïðéìæà,a`d zrc ocne` xg` mikled oi` -àzáeéúe ¨§¦¨¨©§§¨§§¨

ìàeîLc.ezrc z` micne`y xaeqd ,l`eny lr `iyew ef ixde - ¦§¥
:`xnbd zvxznøîàc àeäxaeq l`eny -äãeäé éaøk.epizpyna §¨©§©¦§¨

àéOä íà ,øîBà äãeäé éaø ,ïðúcd z` a`dïúpé ,äðBLàøä úa ¦§©©¦§¨¥¦¦¦©¨¦¨¦¨¥
ìd zaäiðM[dnezid]äðBLàøì ïúpL Cøãke` zepvnwa ,eiiga ©§¦¨§¤¤¤¨©©¦¨

.zal mipzep df itle ,a`d zrc z` micne`y ixd ,zepxzeea
,dcedi iaxk xaeq l`enyy ,ok m` :`xnbd ddnzàîéðåxn`i - §¥¨

l`eny,'äãeäé éaøk äëìä',mzqa eixac z` l`eny xn` recne £¨¨§©¦§¨
:`xnbd zvxzn .ely ycegn oic df eli`k ,'a`a oiny dqpxtl'

øîà éàl`enyàðéîà äåä ,äãeäé éaøk äëìämixeaq epiid - ¦¨©£¨¨§©¦§¨£¨£¦¨
ok xn` dcedi iaxy ,xnelà÷åcxaky ote`adàéOäzal a`d ©§¨¦¦¨

,dpey`xddézòc élâc,zzl dvex `ed dnk ezrc dlib xaky - §©¥©§¥
ìáàoiicr m`,dàéOä àì,zzl ezrc dnk epi`x `leàìoi` - £¨Ÿ¦¦¨Ÿ

,zixiyr dl mipzepe miqkpd z` oiny `l` ,ezrc z` micne`
,minkg zrckeïì òîLî à÷c ,l`eny eprinyd -éaøc àîòè ¨©§©¨©£¨§©¦

äãeäé`edàðcîeà øúa ïðéìæàca`d zrc ocne` xg` mikledy - §¨§¨§¦¨¨©§§¨
,dxwn lkadàéOä àì àðL àìå dàéOä àðL àìoia welig oi`e - Ÿ§¨¦¦¨§Ÿ§¨Ÿ¦¦¨

epevx dnk epl recie ,dpey`xd zad z` a`d `iyd xaky ote`
lka ,xexiaa epl reci xacd oi`e d`iyd `ly ote` oial ,zzl
df itle ,ezepvnwe ezepxzee itl a`d zrc z` micne` ote`

.dzipecpa zal mipzep
:dcedi iax ly epeyl z` df itl zyxtne `xnbd dtiqenéàäå§©

éðz÷cy ote`a dpyna dcedi iax ixac z` ehwpy dne -,dàéOä §¨¨¥¦¦¨
`l m` s`y ,xzei lecb yecig xnel dleki dpynd dzidy elit`
dzvxy meyn ,ezrc z` micne` ok mb dpey`xd z` a`d `iyd

dpynd,ïðaøc ïçk EòéãBäì,xzei lecb mdixaca yecigdyóàc §¦£Ÿ¨§©¨¨§©
dézòc élâå ,dàéOäc áb ìòepevx dnk ezrc z` a`d dlibe - ©©§¦¦¨§©¥©§¥

ok it lr s` ,`ipecpl zzlàðcîeà øúa ïðéìæà àìmikled oi` - Ÿ¨§¦¨¨©§§¨
z` oiny `l` ,eiykr ozep did dnk a`d zrc ocne` xg`

.zixiyr dl mipzepe miqkpd
:dnezi za zipecp oica oecl dtiqen `xnbdáøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©

CîMî ïðéLøc ,àcñçy yxcnd ziaa jnya yexc` m`d -äëìä ¦§¨¨§¦¨¦§¨£¨¨
,äãeäé éaøk.a`d ly ezrc z` oinyydéì øîà,`cqg axàäé §©¦§¨¨©¥§¥

éàîMî eLøãz àúéélòî éléî éðä ék ìk àåòølk z`y oevx idi - ©£¨¨¦¨¥¦¥§©§¨¨¦§§¦§¨¥
.inya eyxcz ,dcedi iaxk dkldy ,ef oebk ,zelernd zexnind
did dnk a`d ly ezrc z` oinyy dcedi iaxk xaeq `axy ixd

.zzl dvex
:`ax ixaca dxizq `xnbd dywnéëä àáø øîà éîejk ike - ¦¨©¨¨¨¦

,dcedi iaxk dkldy ,`ax xn`àéðúäå,`ziixaaúa ,øîBà éaø §¨©§¨©¦¥©
dneziïéçàä ïî úðBfépädig` eyxiy miqkpdn zqpxtzn - ©¦¤¦¨©¦

,mdia`núìèBðoi`eyipl `ipecp liayaíéñëð øeOéòzyexin ¤¤¦§¨¦
.dnezil minkg epwz jky ,a`dàáø øîàå,ef `ziixa lràúëìä §¨©¨¨¦§§¨

,éaøkmlerl `l` ,a`d ly ezrc z` llk micne` oi`y rnyne §©¦
dcedi iaxk wqty lirl eixack `lye ,miqkp xeyir dl mipzep,

.a`d zrc z` micne`y
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdcedi iaxk `ax wqty dn - Ÿ©§¨¨

ote`a epiid ,a`d zrc z` micne`ydéðãéîàcz` epcn`y - ©£¦§¥
xg` mikledy dcen iax s` dfae ,epipia xc didy oebk ,ezrc

e .ezrc ocne`àämicne` oi`y ,iaxk dkldy xn` `axy dn - ¨
ote`a xaecn ,dyexid iqkpn zixiyr mipzep `l` a`d zrc z`

déðãéîà àìcxc `ly oebk ,ezrc z` cen`l mileki ep` oi`y - §Ÿ£¦§¥
.miqkp xeyir zlawny xaeq dcedi iax mb dfae ,epipia

:`xnbd zxne`àøazñî énð éëäweligk ,xnel xazqn jk ok` - ¨¦©¦¦§©§¨
,didy dyrn gkn ,dfäNòî ,äáäà øa àcà áø øîàcdid §¨©©©¨©©£¨©£¤
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.íéñëpadxe`kleéããäà ïééL÷,df lr df iax ixac miyw - ©§¨¦©§¨©£¨¥
eli`e ,miqkp xeyir dl mipzepy iax xn` lirl `ziixaay

.miqkpdn xyr mipyn cg` wlg wx iax dl ozp df dyrnaàlà¤¨
dpéî òîL åàìc ,dfn gken i`ce -àädnezil iax ozpy dn - ©§©¦¨¨

ote`a did ,xyr mipyn cg`déðãéîàccen` a`d didy - ©£¦§¥
e ,xzei `le dfk mekq wx zzl mdipiraàäiax xn`y dn - ¨

ote`a epiid ,miqkp xeyir zal mipzepy `ziixaadéðãéîà àìc- §Ÿ£¦§¥
ok` :`xnbd dwiqn .eze` mixikn oi`e ,mdipira cen` a`d oi`y

.dpéî òîL§©¦¨

* * *
zrc da dx`azdy ,lirl d`aedy `ziixad z` d`ian `xnbd

:iaxúa ,éaø øîà ,àôebdnezi,ïéçàä ïî úðBfépä`ypdl d`ayk ¨¨©©¦©©¦¤¦¨©¦
úìèBðdzipecplòíéñëð øeOé.a`d iqkpnBì eøîàminkg,éaøì ¤¤¦§¨¦¨§§©¦
éøáãì,Ey `vnpïaå úBða øNò Bì LiL éî,cg`íB÷îa ïaì Bì ïéà ¦§¨¤¦¤¥¤¤¨§¥¥©¥¦§

,íeìk úBðazepad xyre ,miqkpdn zixiyr dlhp zg` lk ixdy ¨§
.dne`n yxei epi` oade ,miqkpd lk z` elhpïäì øîà,iaxCk ¨©¨¤¨

øîBà éðàd ,xnel izpeek jk -íéñëð øeOéò úìèBð äðBLàølkn £¦¥¦¨¤¤¦§¨¦
de ,dyexidäiðLzixiyr zlhepäøéiML äîa`le ,dpey`xd §¦¨§©¤¦§¨

,dligza didy dn lknåd okúéLéìLwx xeyir zlhepäîa §§¦¦§©
äøéiML,d`ld oke ,diptly zeg`dúBøæBçåzetzyne zepad lk ¤¦§¨§§

,owlg z`.äåLa úB÷ìBçå,zepa xyr mc`l yi m` s`y `vnpe §§§¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zeaezk(iying meil)

:daezka `neyd ipte` z` x`al dpynd dkiynnäðîa íeL- §¨¤
aezkiy icka ,`ney jixvy xac `ipecpa dy`d dqipkd

,dpn deyy xac laiwy dzaezkaåok` xac eze`äðî äåL §¨¤¨¤
,mc` lkl weya miyery zizin` `neyaäðî àlà Bì ïéàepi` - ¥¤¨¨¤

azky dpnd lr yneg cer el ozize siqezy draezl leki
eieeyn yneg mizgety minkg exn` ixdy dprha ,daezka
zeidl jixv `ed ixd ,dpna ezney eazk m`e] xacd ly izin`d
ziyrpd `ney iabl `l` ok exn` `ly oeik ,[ynege dpn dey
`neya la` ,yneg `neyd lr siqedl jxcy ,mipzg ziaa

.`neyd itk el dqipkne ,df llk xn`p `l dlibx
el dqipkd m` la`äðîa íeLecbpk azke `ney jixvy xac - §¨¤

,mipzgd ziaa `l` weya eze` eny `le ,dpn dzaezkaàéä¦
úðúBðmipzgd ziaa eiieey z` eneyiy xac el qipkdl dilr - ¤¤
ieeyaìL,øðéãå òìñ ãçàå íéLziaay oeik ,ynege dpn epiide §Ÿ¦§¤¨¤©§¦¨

eneyi m`y `vnpe ,zizin`d `neyd lr yneg mitiqen mipzgd
aiigzdy itke ,dpn zn`d itl eieey didi ,ynege dpna eze`

:sqep oic .dzaezkaúBàî òaøàaedqipkdy daezka azk m` - §©§©¥
,fef ze`n rax` ieeya mixac elúðúBð àéäel ozil dilr - ¦¤¤

a mipzg ziaa mze` eneyiy mixac,úBàî Lîçmiiey f`y £¥¥
.dl azky itk ,ze`n rax` `ed izin`d

oke :el` millk zngn sqep oicäî©
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zeaezk(iriax meil)

øáñy meyn ,zqke xk dl mipzep oi`yàðìéæà ék ,dì øîà ¨©¨©¨¦£¦§¨
eäì àðìé÷L,zqkde xkd z` inr leh` ikxcl jl`yk -éëå §¦§¨§§¦

éàãäa eäì àðéúééî àðéúàiakyze izi` mze` `ia` aey`yke - ¨¦¨©§¦¨§©£©
.mda inrøáñ ïúð éaøåc meyn ,dl mipzepyïéðîéæ ,déì äøîà §©¦¨¨¨©¨§¨¥¦§¦

úBLîMä ïéa éîøúéîcly zeynyd oiaa `eazy dxwi minrt - §¦§§¥¥©§¨
,zay axreäì éúééî úéöî àìå,jnr m`iadl lkez `le -zì÷Lå §Ÿ¨¦©§¦§§¨©§§

àòøà ìò éì úéðâîe éãéãì eäìxkd z` e` ,ily utnd z` gwize - §§¦¦©§¦¦©©§¨

le .ux`d lr oyil jxhv` ip`e ,invrl dpw`y zqkdejixv jkit
.cinz eziaa eidiy zqke xk ezy`l zzl lrad

* * *
:dpyna epipyätk dì ïúBðåmilrpne ,dipznl xebge dy`xl §¥¨¦¨

:`xnbd dywn .crenl crenn,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ו' ניסן והקודמו.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי 

לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' 

בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל 

היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג ולמילוי משאלותיו לטובה,

מ. שניאורסאהן

לכתבו ע"ד השו"ב.. - גם מלכתחילה לא חוו"ד בגוף הטענות ומי הצודק וכו' - כ"א רק שישנן 

טענות מבהילות ובמילא מוכרח בירור. ותל"מ.

בהתקבל הידיעה ע"ד הבחרו למוהר"ר - מובן שנהנתי מזה שהבוחרים הכירו בכת"ר וכו' וכו'; 

מאידך גיסא נבוך הייתי בנוגע "להנבחר" האם זהו ענין לכתיבת מז"ט כו', או כו' - כיון שזוהי כניסה 

לתפקיד מלא נסיונות, ומסובכים דוקא. ויה"ר שיצא מכל הנסיונות בשלום ובשלימות ועוד יותר - וזה 

יוכיח על תחילתו שהי' זה ענין של ברכת מז"ט והצלחה.



רלח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zeaezk(iyiy meil)

.lirlíéi÷î éðà äî àlàåoeyld ltk z` yxec ip` cvik - §¤¨¨£¦§©¥
hard'ìk äøBz äøac ,'epèéáòz,íãà éða ïBLz` letkl milibxy ©£¥©£¦¤¦§¨¨¦§§¥¨¨

.zcgein dyxcl d`a `le ,mdixac

* * *
:dwcv zpizp ipiipra zecaer dnk d`ian `xnbdäåä ,àá÷eò øî©§¨£¨

déúeáaéLa àéðò,ezpekya ipr did -déì éãLc àîBé ìk ìéâø äåäc ©§¨§¦§¥©£¨¨¦¨¨§¨¥¥
àLãc àøBpéöa éæeæ äòaøàwexfl mei lka libx `awer xn didy - ©§¨¨¥§¦¨§¨¨

ick ,zlcd xiv aaeq ea xegd jeza ,ezlc oztna mifef drax` el
.epnn yiiazi `le ,dwcvd z` el ozep in iprd rci `ly,ãçà íBé¤¨

øîà,envrl ipr eze`éæçéà ìéæéàd`x`e jl` -éa ãéáò÷ ïàî ¨©¥¦¤¡¥©¨¨¦¦
àúeáéè àeää.ef daeh il dyerd mc` eze` `ed in -àîBé àeää ©¦¨©¨

,meid eze`a -àLøãî éáì àá÷eò øîì déì àäâðxn xg`zd - ¨§¨¥§©§¨§¥¦§¨¨
okle ,ecal jlil dvx `le yxcnd ziaa `awereäúéác àéúà̈§¨§¦§

déãäa,zernd z` elv` gipdl iprd zial enr ezy` d`a -ïåék ©£¥¥¨
öî à÷c äeéæçcàLãì déì éì`awer xn z` iprd d`xy oeik - §©§¨§¨©§¥¥§¨¨

,zlcay xeg eze` xarl stekzneäééøúa ÷ôð,mdixg` `vi - ¨©©§©§
dénwî èeäø`ly ick iprd iptn ezy`e `awer xn egxae evx - ¨¦©¥

eiptn xzzqdl icke ,dwcvd ipzep mdy d`xiàeääì éìééò©§¥§©
àøeð äôeøb äåäc àðezàj` ,y`n sexb didy xepz jezl eqpkp - ©¨©£¨§¨¨

,c`n mg oiicr didàá÷eò øîc déòøk ïééìwéî à÷ äåäeid - £¨¨¦©§¨©§¥§©§¨
.megd zngn `awer xn ly eilbx zetxype zeekipdéì äøîà̈§¨¥

eäúéác,ezy` -éòøk ìB÷Léàòøkà áéúBà Cjilbx z` mxd - §¦§§©§¥¦©©§©
.zeekip opi` ilbxy ,ilbx lr mze` gpdeìçdézòc Ldylgp - ¨©©§¥

daeyg ezy` eli`e ,zeekp eilbxy jk lr `awer xn ly ezrc
.ziekipe zwefip dpi`e epnndéì äøîàmpi` ilbxy mrhd ,ezy` ¨§¨¥

c meyn `ed zeekipéúééðäà àáøwîe ,àúéác déeâa àðçéëL àðà- £¨§¦§¨§©¥§¥¨¦©§¨©©§¨¦
xyae mgl miiprl zpzep ip`e ,meid lk ziad jeza dievn ip`
ziaa `vnp dz` eli`e ,mlke`l cin mdl mipnefnd glne
mda zepwle gexhl md mikixve ,zern wx mdl ozepe yxcnd

.dcerq ikxv
:`xnbd dywnéàä élek éàîe`awer xn z`f eyr recn - ©¥©
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.íéaøa Bøáç éðt ïéaìé ìàå ,Làä ïLák CBúì Bîöò øBñîiL¤¦§©§§¦§©¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦
:`xnbd zxxanïì àðî:`xnbd daiyn .df oic epcnl oipn - §¨¨

øîzî,dcedi zy`áéúëcda(dk gl ziy`xa)úàöeî àéä'`ide ¦¨¨¦§¦¦¥§¦
s`y ,'ebe 'dxd ikp` FN dN` xW` Wi`l xn`l ding l` dglẄ§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨
`l ,mipepfl dzxdy eaygy meyn dtixyl de`ivedy it lr
z` dgly `l` ,eyiial `ly ick dxd `id dcedily dzlib
dlbi m`y ,mzegde dhnd z` dilr ez`iaa dl ozpy oeaxrd

.sxyz ,dcei `l m`e ,lvpiz ,dceie

:dwcv zpizp oipra sqep dyrndéúeáaéLa àéðò äåä ,àá÷eò øî©§¨£¨©§¨§¦§¥
,ezpekya ipr did -ìéâø äåäc`awer xn libx didy -ìéøecL ©£¨¨¦§©¥

àøetéëc àîBé éìòî ìk éæeæ äàî òaøà déìrax` el gelyl - ¥©§©§¨¥¨©£¥¨§¦¨
.xetik mei axr lka fef ze`nãç àîBémei axra ,cg` mei - ¨©

,xetikdéøa ãéa déìäéð eäðéøcLzernd z` `awer xn gly - ©§¦§¦£¥§©§¥
.epa cia iprldéì øîà àúà,`awer xnl xn`e oad xfg -àì ¨¨¨©¥Ÿ

éøöC,dwcv zernl wewf epi` iprd eze` -.`ed xiyry iptnøîà ¨¦¨©
,epal `awer xnúéæç éàîepi`y xne` dz`y eziaa zi`x dn - ©¨¦

,epa el dpr .dwcv jixvïLé ïéé déì éôlæî à÷c éàæçizi`x - £©§¨§©§¥¥©¦¨¨
bdpn did jky ,aeh gixl ezia ztvx lr oyi oii el mitlfny

.mixiyrdøîà,`awer xnéàä élek ÷pôî`ed wpetn jk lk - ¨©§©¥¥©
okle ,ekxev itl eqpxtl yi ok m` ,ipr eze`eäðéôééòxn litkd - ©§¦§

,dligzn el glyy sqkd mekq z` `awerdéìäéð eäðéøcLå- §©§¦§¦£¥
.fef ze`n dpeny ly mekq el ozil epa z` aey glye

:`awer xn ly ezwcv oipra sqep dyrndéùôð àçéð à÷ ék- ¦¨¦¨©§¥
,mlerd on xhtidl `awer xn cnry dryaøîà,eze` miaaeql ¨©

ä÷ãöc éàðaLeç éì eúééàly zepeaygd ixtq z` il e`iad - ©§¦§§©¦§¨¨
.iiga izzpy dwcvéøðéc éôìà úòáL déa áéúk äåäc çkLà©§©©£¨§¦¥¦§©©§¥¦¨¥

é÷ðàéñzray lkd jqa ozpy zepeaygd ixtqa aezky `vn - ¦©§¥
.dwcvl `piq enyy mewnn mixpic mitl`øîà,`awer xnéàãååæ ¨©§¨©

éìél÷,izpkd dlw dciv -àz÷éçø àçøBàåjled ip`y jxcde - ©¦¥§§¨§¦§¨
.`ad mlerl zeevn hrn oikdy dzid ezpeeke .`id dwegx ,dil`

í÷,`awer xndéðBîî débìôì déæaæa.dwcvl epenn ivg fafae - ¨©§§¥§©§¥¨¥
:`xnbd dywnéëä ãáò éëéäivg ozpy ,`awer xn ok bdp cvik - ¥¦¨©¨¦

,dwcvl epenneðé÷úä àLeàa ,éàòìéà éaø øîàäåminkg §¨¨©©¦¦§©§¨¦§¦
yæaæánädwcvlaæáé ìà.LîBçî øúBé æ:`xnbd zvxznéléî éðä ©§©§¥©§©§¥¥¥¤¨¥¦¥

íéiçîdpwzd mrhe ,miign dwcv wlgnd mc`a wx `ed df oic - ¥©¦
`edåéñëpî ãøé ànL,dwcvl jxhvie,äúéî øçàì ìáà,xnelk ¤¨¥¥¦§¨¨£¨§©©¦¨

,`awer xnk ,zenl cneryk epenn wlgndda ïì úéìxn`p `l - ¥¨¨
.xzei fafal lekie ,df xeqi` ea
:dwcv zpizp oipra sqep dyrndéøãeña éæeæ øééö äåä àaà éaø- ©¦©¨£¨¨¥¥§¨¥

,zern exceqa xevl bdep diddéøBçàì déì éãLåz` jilydle - §¨¥¥©£¥
,eixeg`n eitzk lr exceqéiðò éáì déùôð éöîîeaaezqne - ©§¥©§¥§¥£¦¥

.zernd z` egwie exceq z` exiziy ick miipr miievny mewna
éànøî déðéò éìöîeicka eixeg`l eipira lkzqn dide - ©§¥¥¥¥©¨¥

.zern epnn lehil e`eai `l zern mdl yiy mi`nxdy
:dwcv zpizp oipra sqep dyrnäåäc àéðò àeää äåä ,àðéðç éaø©¦£¦¨£¨©©§¨©£¨

ì ìéâøàúaL éìòî ìk éæeæ äòaøà déì éøecLdidy ,cg` ipr did - ¨¦§©¥¥©§¨¨¥¨©£¥©§¨
,mifef drax` zay axr lka el gelyl libx `pipg iax,ãç àîBé¨©

,cg` zay axraeäúéác ãéa déìäéð eäðéøcLzernd z` gly - ©§¦§¦£¥§©§¦§
,ezy` ciaéàúàe ,iprd zian ezy` dxfg -déì äøîàiaxl ©£¨§¨¥

,`pipgéøö àìCiax dze` l`y .`ed xiyry ,jizernl iprd Ÿ¨¦
,`pipgúéæç éàî.`ed xiyry zxne` z`y eziaa zi`x dn - ©¨¦
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

miqkp zegewldnìjxevúBðBæîjixv iax did `le ,zad ly §§
.z`f xnelàlàå,df weligl `id iax zpeeky yxtz m`eléàcz` §¤¨§¦

dàéáb äñðøtzadéìèìhnî énð,a`d yixedy oilhlhnn mb - ©§¨¨©§¨©¦¦¦©§§¥
åeli`äaeúk éàðzwx,àéáb éò÷ø÷nîe.àéáb àì éìèìhnîoi` §§©§¨¦§©§§¥©§¨¦¦©§§¥Ÿ©§¨

ixdy ,ok yxtlìzrc,éaø,enyn df welig xn` `ped axyéãéà §©¦¦¦
éãéàåzepefn mbe dqpxt mb -àéáb àaâéî.oilhlhnn mb miabp - §¦¦¦§¨©§¨

:`xnbd z`f dgikeneàéðúc,`ziixaaïäì LiL íéñëð ãçà §©§¨¤¨§¨¦¤¥¨¤
úeéøçà,zerwxw -úeéøçà ïäì ïéàL íéñëð ãçàå,oilhlhn - ©£¨§¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
ïéàéöBîmig`dn miaeb -ìjxev.éaø éøác ,úBðaìå äMàä ïBæîixd ¦¦§§¨¦¨§©¨¦§¥©¦

daezkd i`pzn mdy zepade dy`d zepefnl mb iax zrcly
.oilhlhnn miaeb

:`xnbd zyxtnéàî ,àlày iax zpeekéàðúk dðéà äñðøt ¤¨©©§¨¨¥¨¦§©
àéðúãëì ,äaeúka` ,`ziixaaøîBàäezzin zryaeðBfé ìà §¨§¦§©§¨¨¥©¦

,Bì ïéòîBL ïéà ,åéñëpî åéúBðaitl ,eiqkpn zepefip zepad `l` §¨¦§¨¨¥§¦
xn` m` la` .daezk i`pza jka minkg edeaiigyeñðøtúé ìà©¦§©§§

åéñëpî åéúBða,oziipecp elawi `l -,Bì ïéòîBLmeynäñðøtäL §¨¦§¨¨§¦¤©©§¨¨
dðéàeilr aeg,äaeúk éàðúkmzq zrc z` minkg ecn` `l` ¥¨¦§©§¨

df oenn mi`ivene ,odizepal dipecp zzl mpevxy mc` ipa
.el mirney ,jka dvex epi`y ezrc dlib df m` la` .mig`dn

.daezk i`pzk dpi` dqpxty iax mya `ped ax zpeek `id efe

* * *
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת טודש עמ' ב



רלט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zeaezk(iyiy meil)

.lirlíéi÷î éðà äî àlàåoeyld ltk z` yxec ip` cvik - §¤¨¨£¦§©¥
hard'ìk äøBz äøac ,'epèéáòz,íãà éða ïBLz` letkl milibxy ©£¥©£¦¤¦§¨¨¦§§¥¨¨

.zcgein dyxcl d`a `le ,mdixac

* * *
:dwcv zpizp ipiipra zecaer dnk d`ian `xnbdäåä ,àá÷eò øî©§¨£¨

déúeáaéLa àéðò,ezpekya ipr did -déì éãLc àîBé ìk ìéâø äåäc ©§¨§¦§¥©£¨¨¦¨¨§¨¥¥
àLãc àøBpéöa éæeæ äòaøàwexfl mei lka libx `awer xn didy - ©§¨¨¥§¦¨§¨¨

ick ,zlcd xiv aaeq ea xegd jeza ,ezlc oztna mifef drax` el
.epnn yiiazi `le ,dwcvd z` el ozep in iprd rci `ly,ãçà íBé¤¨

øîà,envrl ipr eze`éæçéà ìéæéàd`x`e jl` -éa ãéáò÷ ïàî ¨©¥¦¤¡¥©¨¨¦¦
àúeáéè àeää.ef daeh il dyerd mc` eze` `ed in -àîBé àeää ©¦¨©¨

,meid eze`a -àLøãî éáì àá÷eò øîì déì àäâðxn xg`zd - ¨§¨¥§©§¨§¥¦§¨¨
okle ,ecal jlil dvx `le yxcnd ziaa `awereäúéác àéúà̈§¨§¦§

déãäa,zernd z` elv` gipdl iprd zial enr ezy` d`a -ïåék ©£¥¥¨
öî à÷c äeéæçcàLãì déì éì`awer xn z` iprd d`xy oeik - §©§¨§¨©§¥¥§¨¨

,zlcay xeg eze` xarl stekzneäééøúa ÷ôð,mdixg` `vi - ¨©©§©§
dénwî èeäø`ly ick iprd iptn ezy`e `awer xn egxae evx - ¨¦©¥

eiptn xzzqdl icke ,dwcvd ipzep mdy d`xiàeääì éìééò©§¥§©
àøeð äôeøb äåäc àðezàj` ,y`n sexb didy xepz jezl eqpkp - ©¨©£¨§¨¨

,c`n mg oiicr didàá÷eò øîc déòøk ïééìwéî à÷ äåäeid - £¨¨¦©§¨©§¥§©§¨
.megd zngn `awer xn ly eilbx zetxype zeekipdéì äøîà̈§¨¥

eäúéác,ezy` -éòøk ìB÷Léàòøkà áéúBà Cjilbx z` mxd - §¦§§©§¥¦©©§©
.zeekip opi` ilbxy ,ilbx lr mze` gpdeìçdézòc Ldylgp - ¨©©§¥

daeyg ezy` eli`e ,zeekp eilbxy jk lr `awer xn ly ezrc
.ziekipe zwefip dpi`e epnndéì äøîàmpi` ilbxy mrhd ,ezy` ¨§¨¥

c meyn `ed zeekipéúééðäà àáøwîe ,àúéác déeâa àðçéëL àðà- £¨§¦§¨§©¥§¥¨¦©§¨©©§¨¦
xyae mgl miiprl zpzep ip`e ,meid lk ziad jeza dievn ip`
ziaa `vnp dz` eli`e ,mlke`l cin mdl mipnefnd glne
mda zepwle gexhl md mikixve ,zern wx mdl ozepe yxcnd

.dcerq ikxv
:`xnbd dywnéàä élek éàîe`awer xn z`f eyr recn - ©¥©

.mg xepzl eqpkpe epkzqdy cr iprd iptn egxay ,ezy`e
:`xnbd zvxzndì éøîàå ,áø øîà ,äiáBè øa àøèeæ øî øîàc- §¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¥¨

y mixne` yieøîàok,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðeä áø ¨©©¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
íãàì Bì çBð ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,dì éøîàå§¨§¥¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©©§¨¨

.íéaøa Bøáç éðt ïéaìé ìàå ,Làä ïLák CBúì Bîöò øBñîiL¤¦§©§§¦§©¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦
:`xnbd zxxanïì àðî:`xnbd daiyn .df oic epcnl oipn - §¨¨

øîzî,dcedi zy`áéúëcda(dk gl ziy`xa)úàöeî àéä'`ide ¦¨¨¦§¦¦¥§¦
s`y ,'ebe 'dxd ikp` FN dN` xW` Wi`l xn`l ding l` dglẄ§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦¨¨
`l ,mipepfl dzxdy eaygy meyn dtixyl de`ivedy it lr
z` dgly `l` ,eyiial `ly ick dxd `id dcedily dzlib
dlbi m`y ,mzegde dhnd z` dilr ez`iaa dl ozpy oeaxrd

.sxyz ,dcei `l m`e ,lvpiz ,dceie

:dwcv zpizp oipra sqep dyrndéúeáaéLa àéðò äåä ,àá÷eò øî©§¨£¨©§¨§¦§¥
,ezpekya ipr did -ìéâø äåäc`awer xn libx didy -ìéøecL ©£¨¨¦§©¥

àøetéëc àîBé éìòî ìk éæeæ äàî òaøà déìrax` el gelyl - ¥©§©§¨¥¨©£¥¨§¦¨
.xetik mei axr lka fef ze`nãç àîBémei axra ,cg` mei - ¨©

,xetikdéøa ãéa déìäéð eäðéøcLzernd z` `awer xn gly - ©§¦§¦£¥§©§¥
.epa cia iprldéì øîà àúà,`awer xnl xn`e oad xfg -àì ¨¨¨©¥Ÿ

éøöC,dwcv zernl wewf epi` iprd eze` -.`ed xiyry iptnøîà ¨¦¨©
,epal `awer xnúéæç éàîepi`y xne` dz`y eziaa zi`x dn - ©¨¦

,epa el dpr .dwcv jixvïLé ïéé déì éôlæî à÷c éàæçizi`x - £©§¨§©§¥¥©¦¨¨
bdpn did jky ,aeh gixl ezia ztvx lr oyi oii el mitlfny

.mixiyrdøîà,`awer xnéàä élek ÷pôî`ed wpetn jk lk - ¨©§©¥¥©
okle ,ekxev itl eqpxtl yi ok m` ,ipr eze`eäðéôééòxn litkd - ©§¦§

,dligzn el glyy sqkd mekq z` `awerdéìäéð eäðéøcLå- §©§¦§¦£¥
.fef ze`n dpeny ly mekq el ozil epa z` aey glye

:`awer xn ly ezwcv oipra sqep dyrndéùôð àçéð à÷ ék- ¦¨¦¨©§¥
,mlerd on xhtidl `awer xn cnry dryaøîà,eze` miaaeql ¨©

ä÷ãöc éàðaLeç éì eúééàly zepeaygd ixtq z` il e`iad - ©§¦§§©¦§¨¨
.iiga izzpy dwcvéøðéc éôìà úòáL déa áéúk äåäc çkLà©§©©£¨§¦¥¦§©©§¥¦¨¥

é÷ðàéñzray lkd jqa ozpy zepeaygd ixtqa aezky `vn - ¦©§¥
.dwcvl `piq enyy mewnn mixpic mitl`øîà,`awer xnéàãååæ ¨©§¨©

éìél÷,izpkd dlw dciv -àz÷éçø àçøBàåjled ip`y jxcde - ©¦¥§§¨§¦§¨
.`ad mlerl zeevn hrn oikdy dzid ezpeeke .`id dwegx ,dil`

í÷,`awer xndéðBîî débìôì déæaæa.dwcvl epenn ivg fafae - ¨©§§¥§©§¥¨¥
:`xnbd dywnéëä ãáò éëéäivg ozpy ,`awer xn ok bdp cvik - ¥¦¨©¨¦

,dwcvl epenneðé÷úä àLeàa ,éàòìéà éaø øîàäåminkg §¨¨©©¦¦§©§¨¦§¦
yæaæánädwcvlaæáé ìà.LîBçî øúBé æ:`xnbd zvxznéléî éðä ©§©§¥©§©§¥¥¥¤¨¥¦¥

íéiçîdpwzd mrhe ,miign dwcv wlgnd mc`a wx `ed df oic - ¥©¦
`edåéñëpî ãøé ànL,dwcvl jxhvie,äúéî øçàì ìáà,xnelk ¤¨¥¥¦§¨¨£¨§©©¦¨

,`awer xnk ,zenl cneryk epenn wlgndda ïì úéìxn`p `l - ¥¨¨
.xzei fafal lekie ,df xeqi` ea
:dwcv zpizp oipra sqep dyrndéøãeña éæeæ øééö äåä àaà éaø- ©¦©¨£¨¨¥¥§¨¥

,zern exceqa xevl bdep diddéøBçàì déì éãLåz` jilydle - §¨¥¥©£¥
,eixeg`n eitzk lr exceqéiðò éáì déùôð éöîîeaaezqne - ©§¥©§¥§¥£¦¥

.zernd z` egwie exceq z` exiziy ick miipr miievny mewna
éànøî déðéò éìöîeicka eixeg`l eipira lkzqn dide - ©§¥¥¥¥©¨¥

.zern epnn lehil e`eai `l zern mdl yiy mi`nxdy
:dwcv zpizp oipra sqep dyrnäåäc àéðò àeää äåä ,àðéðç éaø©¦£¦¨£¨©©§¨©£¨

ì ìéâøàúaL éìòî ìk éæeæ äòaøà déì éøecLdidy ,cg` ipr did - ¨¦§©¥¥©§¨¨¥¨©£¥©§¨
,mifef drax` zay axr lka el gelyl libx `pipg iax,ãç àîBé¨©

,cg` zay axraeäúéác ãéa déìäéð eäðéøcLzernd z` gly - ©§¦§¦£¥§©§¦§
,ezy` ciaéàúàe ,iprd zian ezy` dxfg -déì äøîàiaxl ©£¨§¨¥
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,`pipgúéæç éàî.`ed xiyry zxne` z`y eziaa zi`x dn - ©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zeaezk(ycew zay meil)

miqkp zegewldnìjxevúBðBæîjixv iax did `le ,zad ly §§
.z`f xnelàlàå,df weligl `id iax zpeeky yxtz m`eléàcz` §¤¨§¦

dàéáb äñðøtzadéìèìhnî énð,a`d yixedy oilhlhnn mb - ©§¨¨©§¨©¦¦¦©§§¥
åeli`äaeúk éàðzwx,àéáb éò÷ø÷nîe.àéáb àì éìèìhnîoi` §§©§¨¦§©§§¥©§¨¦¦©§§¥Ÿ©§¨

ixdy ,ok yxtlìzrc,éaø,enyn df welig xn` `ped axyéãéà §©¦¦¦
éãéàåzepefn mbe dqpxt mb -àéáb àaâéî.oilhlhnn mb miabp - §¦¦¦§¨©§¨

:`xnbd z`f dgikeneàéðúc,`ziixaaïäì LiL íéñëð ãçà §©§¨¤¨§¨¦¤¥¨¤
úeéøçà,zerwxw -úeéøçà ïäì ïéàL íéñëð ãçàå,oilhlhn - ©£¨§¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
ïéàéöBîmig`dn miaeb -ìjxev.éaø éøác ,úBðaìå äMàä ïBæîixd ¦¦§§¨¦¨§©¨¦§¥©¦

daezkd i`pzn mdy zepade dy`d zepefnl mb iax zrcly
.oilhlhnn miaeb

:`xnbd zyxtnéàî ,àlày iax zpeekéàðúk dðéà äñðøt ¤¨©©§¨¨¥¨¦§©
àéðúãëì ,äaeúka` ,`ziixaaøîBàäezzin zryaeðBfé ìà §¨§¦§©§¨¨¥©¦

,Bì ïéòîBL ïéà ,åéñëpî åéúBðaitl ,eiqkpn zepefip zepad `l` §¨¦§¨¨¥§¦
xn` m` la` .daezk i`pza jka minkg edeaiigyeñðøtúé ìà©¦§©§§

åéñëpî åéúBða,oziipecp elawi `l -,Bì ïéòîBLmeynäñðøtäL §¨¦§¨¨§¦¤©©§¨¨
dðéàeilr aeg,äaeúk éàðúkmzq zrc z` minkg ecn` `l` ¥¨¦§©§¨

df oenn mi`ivene ,odizepal dipecp zzl mpevxy mc` ipa
.el mirney ,jka dvex epi`y ezrc dlib df m` la` .mig`dn

.daezk i`pzk dpi` dqpxty iax mya `ped ax zpeek `id efe
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

 הנהלת בנות ירושלים בעיה"ק ירושת"ו ע"י 

משיח צדקנו, אמן

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מט' ניסן, הנה נעם לי לקרות במכתבם אשר תקותם שיתוספו ספסלי]ם[ 

במוסדות החינוך שלהם ויה"ר מהשי"ת שיצליחו בחינוך בנות ישראל בדרך ישראל סבא אשר נקראים 

וכמבואר  ית'  הם בתוה"ק בשם עקרת הבית בית ישראל להיות בית כל אחת מהן מקדש לשכינתו 

בארוכה במכתבי הכללי וידוע פסק רז"ל הבא לטהר מסייעין אותו ובפרט כשמעלין בקדש.

בברכת הצלחה ובברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום.

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

עם  כדבעי  להתייעץ  מבלי  בהישיבה  ענינים  איזה  ששינה  לו  שקרה  המאורע  אודות  ...מ"ש 

המנהל... הנני מעתיק כאן סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא:

המנהל  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הי'  בפרט,  התלמידים  ובהנהגת  בכלל  תו"ת  בישיבת  אשר  ידוע 

יוצא  וכיון שנגע ללבו הרי באופן  והנה פעם קרה אשר אחד התלמידים קנסוהו בקנס חמור,  פועל. 

מהכלל השתדל הת' הזה לפגוש את כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע ובכה לפניו בדמעות שליש. וכ"ק 

בו. כשבא כ"ק מו"ח  יקילו  עכ"פ  או  יבטלו את הקנס  נ"ע אמר לההנהלה אשר  אדמו"ר מוהרש"ב 

אדמו"ר ונודע לו הדבר, נכנס לכ"ק אביו אדמו"ר ואמר לו, אשר מובן מעצמו שאין הוא ח"ו מהרהר 

על גוף הענין, אבל כיון שעשוהו למנהל פועל ובמילא מוטלת עליו האחריות במדה ידועה של המוסד 

והמשמעת בזה הוא עיקר ויסוד, במילא אינו יכול לשאת עליו אחריות בהנהגה כמו זו אשר מבטלים 

החלטת המנהל פועל וכו' ובמילא מתפטר הוא ממשרה זו. וסוף דבר הי' אשר כ"ק אביו אדמו"ר שינה 

את כל הענין. איני יודע בפרטיות באיזה אופן, אבל התנהל הענין רק ע"י המנהל פועל וההנהלה.

מובן מעצמו שאין אני מדמה את המנהל פועל בישיבת... לכ"ק מו"ח אדמו"ר, אבל מובן ג"כ 

שאין אני מדמה את כבודו לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

והמוסר השכל מסיפור הנ"ל אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר פרסמו ובודאי היתה בזה כוונתו להורות 

כ"ק אדמו"ר  צריך להתנהג כמסקנת  ולהבא  לא רק מכאן  כמו אלו אשר  בענינים  איך להתנהג  לנו 

מוהרש"ב נ"ע בהנ"ל אלא שככל האפשרי צריך לתקן גם את העבר בזה, ואין בזה ח"ו מענין מיעוט 

הדמות ופשיטא שאין בזה פסק בנוגע לגוף הדבר וכנ"ל בהסיפור, אבל אחד מיסודי קבלת קיום התורה 

בכלל ואפשריות קיום ישיבת תו"ת ]ו[תפקידה בפרט הוא ענין המשמעת הן של התלמידים והן של ]ה[

הנהלה, הר"מ והר"י שיחיו.

תקותי חזקה שלא יקפיד על הערתי זו וימלאה... והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו להיות המוח 

שליט על הלב שזה מוסיף בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות.

בברכה, המחכה לבשו"ט.



אגרות קודשרמ

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...באופן עבודת הרשת, הנה כבר כתבתי כמה וכמה פעמים, ובכ"ז לחשיבות הענין הנני כופל 

עוד הפעם, אשר תמיהני ביותר על יחס כמה מהמורים לעבודת הרשת, וגם חלק ממורי אנ"ש וגם הוא 

בכלל, שמביטים על זה כעל משרה שהם עובדים אצל אחרים, ובמילא באים אליהם בטענות, ואם אין 
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טובים,  ותלמידות  גבולם בתלמידים  ירבה  והשי"ת  במרץ המתאים,  יתעסק בהרשת  בודאי 
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בברכת הצלחה.
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`zax `zkld
åæ àøáñ [æè לאחר ולא לדבריהם לחוש שיש היינו -

תפילת  זמן והגיע איחרו אם אמנם שחרית, תפילת
מוסף  קודם ויתפלל לדבריהם לחוש אין - .28מנחה

úøçà íòô [æé קודם אף - מוסף קודם מנחה ויתפללו -
.30חצות 

ïë åì [çé מוסף מתפלל היחיד שגם בפועל המנהג -
קטנה  מנחה זמן כשהגיע גם - מנחה אם 31קודם אבל ,

יתפלל  - החשכה קודם שתיהם את להתפלל שהות אין
מוסף  ולא .32מנחה

:óñåî úìéôúì íéøåù÷ä íéôñåð íéðéã [èé אחר
הפנים  לחם פרשת אומרים זכירות 33התפילה ושש ,34.

הכבוד' 'שיר לומר מנהגנו .35אין
סעיפים  ש"ב בסימן נתבארה הטלית בקיפול הזהירות

חֿט.

zetqede mipeiv
את 28) דוגמא בתור שהביא לזה והראיה ביחיד, ואפילו

מוסף  מתפללים שלעולם הרבים תפילת שהיא יוה"כ תפילת
שהמדובר  ע"כ אלא הסעיף), בסוף (כמבואר מנחה קודם
קודם  מנחה להתפלל ולא מוקדם שחרית ולהתפלל לחוש

בדיעבד. אפילו מוסף
זמן  והגיע וביחידות באריכות שחרית המתפללים ולכך
וראה  מנחה, ולאחמ"כ מוסף קודם יתפללו - גדולה מנחה

קטנה. מנחה לעניין להלן
למהר 29) כדי שחרית בתפלת להאריך שלא טוב א: סעיף

ואם  ומחצה שעות ו' קודם מוסף להתפלל שיוכל בענין
עד  מוסף יאחרו שלא אפשר ואי מדאי יותר החזן האריך
כדי  מלכנו ואבינו סליחות לדלג יש ומחצה שעות ו' לאחר
דהיינו  המנחה תפלת זמן שיגיע קודם מוסף תפלת להתחיל
תחלה  מנחה להתפלל צריך הדין מן שאז ומחצה שעות ו'

רפ"ו. בסי' כמ"ש
שעות  ו' עד מוסף להתפלל שאיחרו אירע אם ומכלֿמקום
מטעם  מנחה קודם תחלה מוסף יתפללו אעפ"כ ומחצה

ע"ש. שם שנתבאר
יד.30) ס"ק א"ר
הכוונות 31) שער (ראה הקבלה עלֿפי לנהוג נכון שכן כיון

ושאינו  שתדיר וכיון שבת), מנחת ענין יח דרוש שבת דרושי
ב, מט, מנחות (ראה בלבד המובחר מן למצווה הוא תדיר
מהל' רפ"ט כסףֿמשנה העולה, ד"ה ב, נח, פסחים תוס'

ההמון  יטעו שלא כדי שנידחה וכשם ומוספין), תמידין
קודם  מוסף תפילת מעלת מפני נדחה כן אחרת, בפעם

מנחה.
מסויימת  מסיבה להתפלל שחפץ שכיון י"ל מזו ויתירה
ממש  לפניו התפילות שב' נחשב אינו - מנחה ולא מוסף

תדיר'. ושאינו 'תדיר של הכלל בזה חל ולא
צע"ג 32) כו', שהות אין דאם המג"א מש"כ א: ס"ק קו"א

דבכה"ג  הרא"ש, שהביא הירושלמי דברי דאישתמיטתיה
ע"ש. לגמרי לדחות אף דתדירה עדיפא דמנחה פשיטא

פ'33) לומר נכון לזאת לבזיכין, קודמין מוספין סידור:
גם  אותו (ואומרים מוסף תפילת אחר הפנים ולחם בזיכין
(186 ע' ח"ג תשמ"ו התוועדויות (ראה פסח חוה"מ בשבת
תצג)). וע' שלב ע' חי"ג קודש (אגרות בשבת שחל וביוה"כ

ס"ז. פכ"ז הכולל שער וראה
חול34) תפילת אחר שאומרים פג כשם סי' השלחן (קצות

פשוט). שכן כה ס"ק בדה"ש
בסידור.35) הובא לא 'שירֿהכבוד'

חל"ב  מנחם תורת ה'תשכ"ב: בוקר) (לפנות שמח"ת בשיחת
לא  הזקן שאדמו"ר שאע"פ ענינים כמה ישנם :112 עמ'
החסידות  תורת וגם מקום, להם יש מ"מ בסידורו, הכניסם
שאע"פ  הכבוד", "שיר גם עד"ז אלו... ענינים מבארת גופא
נעלה, ענין זה הרי מ"מ בסידורו, הכניסו לא הזקן שאדמו"ר

השיר. בשבח מפליג קלג) סו"ס (או"ח שהלבוש וכפי
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לא  הזקן שאדמו"ר שאע"פ ענינים כמה ישנם :112 עמ'
החסידות  תורת וגם מקום, להם יש מ"מ בסידורו, הכניסם
שאע"פ  הכבוד", "שיר גם עד"ז אלו... ענינים מבארת גופא
נעלה, ענין זה הרי מ"מ בסידורו, הכניסו לא הזקן שאדמו"ר

השיר. בשבח מפליג קלג) סו"ס (או"ח שהלבוש וכפי
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סידור ‡ מיני בכל שבת במוצאי שלחנו אדם יסדר לעולם
אע"פ  גמורה לסעודה השלחן בעריכת אצלו הנהוגים
הן  יותר לו שאין מחמת הן כזית אלא יאכל לא שעכשיו
הכנה  לעשות לו יש מכלֿמקום ליותר תאב שאינו מחמת
לסעודה  כמו בזה וכיוצא מפה פריסת כגון השלחן בסידור
כמו  כבוד דרך ביציאתו השבת את ללוות כדי גמורה

ר[ס]"ב: בסי' שנתבאר כמו בכניסתו

משאר · יותר שבת במוצאי נרות להרבות נוהגים יש ולכן
אחר  וזמירות פיוטים לומר ג"כ ונוהגים החול לילות
המלך  את שמלוין כדרך שיצא אחר השבת את ללות הבדלה

העיר: מן שיצא אחר

לכבוד ‚ שבת במוצאי אחר דבר או בשר לבשל וטוב
שאין  ג' סעודה כך כל שמאחרין ובזמננו זו סעודה
בפירות  זו סעודה לקיים יכולים שבת במוצאי לאכול יכולים
זו  סעודה שיאכלו בשביל ג' סעודה להקדים צריך (ואין
המובחר  מן מצוה אלא כך כל חובה אינה זו שסעודה כראוי

בלבד):

מצוה „ של (מיוחד) טלית לו שהיה מהמדקדקים יש
כדי  קופלה היה שבת מוצאי ובכל לשבת מיוחדת

מיד: במצוה להתעסק

הסימן: לתחלת השלמה

שבת: במוצאי שלחנו שיסדר ש סימן ב חלק

וגו'‡ דרכיך מעשות וכבדתו וכו' רגלך משבת תשיב אם
אסור  לפיכך בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהא שלא
אחת  בבת רגליו שתי לעקור דהיינו לקפץ או בשבת לרוץ
הראשונה  שיניח קודם השניה רגלו לעקור דהיינו לדלג או
מאמה  יותר בה שיש כל דהיינו גסה פסיעה לפסוע או

גודל  ראש עד זו רגל גודל לו מראש אפשר אם השניה רגל
כמו  המים אמת או וטיט רפש שם שאין דהיינו בפחות
שנוטלת  מפני גסה פסיעה לפסוע אין בחול ואף שיתבאר

אדם: של עיניו ממאור מאות מחמש אחת

אם · אבל הרשות לדבר בהולך אמורים דברים במה
(חסר):

מצאנו: כאן עד

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא סימן ב חלק

כליו: נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה

מלאכה ‡ כל תעשה לא סתם בתורה שנאמר פי על אף
ואיזה  מלאכה נקראת עשייה איזה בה נתפרש ולא
שההוצאה  הסברא ומצד מלאכה נקראת אינה עשייה
כלל  מלאכה בשם נקראת אינה לרשות מרשות וההכנסה
המשכן  למלאכת שבת פרשת תורה שסמכה ממה אעפ"כ
אנו  מכאן השבת את דוחה המשכן מלאכת שאין ללמוד
מלאכה  נקראת במשכן חשובה שהיתה מלאכה שכל לומדים

במשכן  חשובה מלאכה ג"כ היתה וההוצאה שבת לענין
הקדש  לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש שנאמר
מביאין  שהיו שההבאה למדת הא מהביא העם ויכלא
לויה  במחנה העומד משה אל היחיד רשות שהוא מביתם

מלאכה. זו הבאה נקראת הרבים רשות שהיא

אבות  נקראות והן ל"ט הן במשכן שהיו המלאכות כל ומנין
אותן  שלא השמועה מפי שלמדו תולדות עוד שיש מלאכות
כל  אלא מלאכות נקראו במשכן שהיו בלבד המלאכות
ג"כ  נקראת היא במשכן שהיתה למלאכה הדומה מלאכה
מלאכה  כל תעשה לא בכלל היא והרי כמותה מלאכה בשם

תולדת כגון  היא היחיד לרשות הרבים מרשות הכנסה
לה  דומה (שהיא הרבים לרשות היחיד מרשות ההוצאה

ממש[)].

במשכן  שהיתה למלאכה במקצת הדומה מלאכה כל ואפילו
הטוחן  כגון ממש לה דומה שאינה אע"פ תולדתה היא הרי
הצבע  סממני בשחיקת במשכן שהיתה מלאכה אב הוא
גוף  לוקח שהטוחן הטוחן תולדת הוא דק דק הירק והמחתך
הדומה  דבר העושה וכל הרבה דקים לגופים ומחלקו אחד
לגמרי  לו דומה שאינה אע"פ הטוחן תולדת היא לזה
המחתך  מהֿשאיןֿכן לגמרי הראשון גוף את משנה שהטוחן
מגוף  רבים גופים בהעשותה לו ודומה הואיל אףֿעלֿפיֿכן
(ומתוך  המלאכות כל בשאר יש וכן תולדתו זו הרי אחד
שהם  עליהם שאמרו הדברים כל טעם לך יתבאר זו הצעה
ואחד  אחד כל שיתבאר כמו התורה מן בשבת אסורים

במקומו):

אלא · התורה מן בשבת אסורין אינן כולן המלאכות כל
אם  אבל בחול אותן שעושה כדרכן בשבת לעשותן
לעולם  בחול דרך שאין החול מדרך בשינוי אותן עושה
לעשות  אסור אבל התורה מן פטור זו מלאכה כן לעשותן
כיצד  בחול כדרכה לעשותה יבא שמא סופרים מדברי כן
בין  או בפיו או ברגליו או ידו לאחר חפץ שהוציא כגון
להוציא  דרך שאינן בזה כיוצא וכל במנעלו או ידיו אצילי
בפיו  שהוציאן ואוכלין אסור אבל פטור זה הרי בחול כן

בחול. הוצאתן דרך ג"כ שזה חייב

אבל  משוי דרך הוציאו כן אם אלא עליו חייב אינו דבר וכל
לבשו  לא אפילו או והוציאו שלבשו מלבוש דרך הוציאן אם
מאיבריו  באחד שתלאו או לתכשיט במלבושיו תלאו אלא
התורה  מן פטור בחול כן להוציאו שדרך אע"פ לתכשיט
מהם  ויש סופרים מדברי אפילו שמותרים דברים מהם ויש
כל  והם לאיש ולא לאשה סופרים מדברי שאסורים דברים
לחברתה  נויה להראות ממנה לשלפה לה שאפשר תכשיט
תכשיט  כל והם לאיש אף שאסורים דברים ויש הנשים כדרך
וכמו  מאליו מעליו ליפול בקל לו שאפשר עליו רפוי שהוא

שיתבאר:

ענין ‚ בכל עליו חייב והוציאו בידו שאוחזו דבר וכל
או  ללובשו שדרך מלבוש או תכשיט שהוא אע"פ
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ג"כ  הוא דרך מכלֿמקום מאיבריו באחד בו להתקשט
לפעמים. בידו להוציאו

או  במלבושיו תלאן אלא בידו אחזן לא שאפילו דברים ויש
בחול  כן להוציאן דרך אם עליהם חייב מאיבריו באחד
או  במתניו לו החגורה בסייף היוצא איש כגון לפעמים
שדרך  במקום עליו התלויין ברומח או במגן או בקשת
כדרך  שהוציאן כיון חייב זה הרי לפעמים בחול שם לתלותן
היו  שאם תכשיט ולא מלבוש לא אינן והן בחול הוצאתן
חרבותם  וכתתו שנאמר לבא לעתיד בטלין היו לא תכשיט

וגו'. לאתים

או  ברזל של בכובע או בשריון לבוש יצא אם אבל
דרך  והן הואיל למלחמה העשויות ברזל של באנפלאות
משום  סופרים מדברי אסור אבל פטור זה הרי מלבוש

בשבת. למלחמה כיוצא שנראה

סופרים  מדברי אסור אבל פטור בתפילין לבוש יצא אם וכן
תוסיף  בל משום בלבישתן איסור שאין בענין הוא אם אפילו
בסי' שנתבאר כמו תפילין מצות לשם מתכוין שאינו כגון
גזירה  סופרים מדברי בהן לצאת אסור מכלֿמקום ול"א כ"ט
ויביאן  וישכח מעליו ויסירן הכסא לבית ליכנס יצטרך שמא
לרשות  הרבים מרשות או הרבים ברשות אמות ד' בידו

להצניען. כדי היחיד

שמא  רגליו ממדת גדול שהוא במנעל קטן אדם יצא לא וכן
בחלוק  הוא יוצא אבל בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל יפול
במנעל  אדם יצא לא וכן מעליו יפול שמא לחוש שאין גדול
עליו  ישחקו שמא כי מנעל בלי השנית ורגלו אחת ברגלו אחד
בידו  ויביאנו וישכח רגלו מעל ויסירנו אחד במנעל שהולך על
מנעל  בה לנעול לו אפשר שאי השניה ברגלו מכה לו יש ואם
שאין  מכה בה שאין האחת שברגלו במנעל לצאת לו מותר
אפשר  שאי עליו מוכחת שמכתו לפי עליו ישחקו שמא לחוש
אם  זה בסי' ושיתבארו שנתבארו איסורים (וכל בה לנעול לו

ש"ג): בסימן יתבאר ובבית בחצר ג"כ אסורים

בין „ נקובה בין במחט אשה בין איש בין אדם יצא לא
מקומות  באותן בבגדו לו התחובה נקובה שאינה
אףֿעלֿפי  בחול שם לתוחבה לעולם דרך שאין שבבגדו

סופרים. מדברי אסור מכלֿמקום כדרכה הוצאה זה שאין

לחבר  בבגדו לו התחובה הנקובה במחט שיצא איש אבל
שבבגדו  מהמקומות בזה וכיוצא חלוקו מפתחי כגון קצותיו
הלבישה  לצורך שהיא אע"פ בחול מחט שם לתחוב שדרך

שאי  לפי חטאת אלא חייב הנקובה מחט שם לתחוב דרך ן
לו  הוא משוי נקובה מחט שתחב וזה נקובה שאינה מחט
עם  לצאת רשאי אדם שאין ללבישתו לו צריכה שהיא אע"פ
מלבוש  דרך ולא תכשיט לא כשאינן לו הצריכים חפצים כל
בחול  שלפעמים לפי כדרכה שלא הוצאה נקראת זו (ואין
לפעמים  תוחבה מקום לאיזה הנקובה מחט להוליך כשרוצה
כך  ומוליכה נקובה שאינה מחט שתוחבין בהמקומות בבגדו
זו  הרי ולפיכך חפץ) שהוא המקום עד הרבים ברשות
לו  תחובה אינה אם וכלֿשכן עליה וחייב כדרכה הוצאה
שדרך  שבבגדו בהמקומות תחובה רק לבישתו לצורך
מקום: לאיזה כשמוליכה לפעמים בחול מחט בהם לתחוב

אפילו ‰ בבגדו התחובה נקובה שאינה מחט אבל
שמחט  מפני פטור בחול בהם לתחוב שדרך במקומות
לצורך  שבבגד המקומות באותן לשמש ודרכה הואיל זו
מלבוש  ותורת מקומות לאותן יד כבית היא הרי הלבישה
מפני  בה לצאת אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום עליה
לחוש  ויש תכשיט תורת עליו יש נקוב שאינו העב שראשה
ויביאנו  וישכח לאחרים נויה להראות מבגדו ישלפנו שמא
לפי  להקל אין כלל תכשיט תורת עליו אין אם ואף בידו
נקובה  שאינה במחט היוצא שאיש ואומרים חולקים שיש

חייב. זה הרי הלבישה לצורך בבגדו התחובה

נקובה  שאינה במחט להתיר אין הראשונה סברא לפי (ואף
האנשים  שדרך בזמן אלא כלל תכשיט תורת עליה שאין
הלבישה  לצורך בבגדיהם נקובה שאינה מחט לתחוב
ודרכה  הואיל לבגדיהם יד כבית להם זו מחט שנעשית
היא  אם בכך דרכם שאין בזמן אבל לבישתם לצורך לשמש
לפעמים  בחול בו לתוחבה שדרך במקום בשבת תחובה
אבל  פטור לאו ואם חייב מקום לאיזה להוליכה כשרוצה
בחול). כדרכה שלא הוצאה כל כשאר סופרים מדברי אסור

נקובה  ושאינה הנקובה במחט האשה דין אבל באיש זה וכל
ש"ג: בסי' יתבאר

Â ולא האיש מתכשיטי היא חותם עליה שיש טבעת
היא  חותם עליה שאין וטבעת האשה מתכשיטי
שיצא  האיש ולפיכך האיש מתכשיטי ולא האשה מתכשיטי
לו  הוא שמשוי חייב שבאצבעו חותם עליה שאין בטבעת
אשה  נותנת שלפעמים לפי כדרכה שלא הוצאה זו ואין
לתקנה  לאומן שיוליכנה חותם עליה שאין טבעתה לבעלה
נמצא  אומן אצל שמגיע עד באצבעו אותה משים והוא
שאין  טבעת להוציא לפעמים לאיש אף היא הוצאה שדרך
עליה  חייב לו תכשיט שאינה וכיון באצבעו חותם עליה
לו  תכשיט שהוא חותם עליה שיש בטבעת יצא אם אבל
ישלפנה  שמא גזירה סופרים מדברי אסור אבל פטור
בידו. ויביאנה ישכח ואח"כ לאחרים נויה להראות מאצבעו

שהן  לפי בנשים אלא זו גזירה גזרו שלא אומרים ויש
איש  אבל לזו זו תכשיטיהן נוי להראות בכך ודרכן שחצניות
שיש  בטבעת לצאת לו מותר ולכן בכך דרכו ואין שחץ אינו
ואע"פ  תכשיטיו בשאר וכן לו תכשיט שהיא חותם עליה
בידו  וליטלם לשלפם לו שאפשר לכסותו מחוברים שאינם
בכך  דרכו ואין הואיל לזה חוששין אין לאחרים להראותם

עיקר. וכן

שיש  לטבעת הדומין תכשיטין במיני אמורים דברים במה
מיני  כל וכן לאשה ולא לאיש תכשיט שהיא חותם עליה
האשה  דרך שאין לאשה ולא לאיש תכשיטין שהם תכשיטין
לאיש  תכשיט שהם תכשיטים מיני אבל כלל בהם להתקשט
כגון  הללו בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים שגם ולאשה
למעלה  שנתבאר הראשונה סברא לפי נקובה שאינה מחט
כדי  הכל לדברי לאנשים אף אסורים הם הרי בה כיוצא וכל

לנשים. אנשים בין אחד תכשיט מין באיסור לחלק שלא

אף  בחול להתקשט האנשים שנהגו הזה בזמן אף (ולפיכך
ולא  תכשיט להם עכשיו הוא והרי חותם עליה שאין בטבעת
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סידור ‡ מיני בכל שבת במוצאי שלחנו אדם יסדר לעולם
אע"פ  גמורה לסעודה השלחן בעריכת אצלו הנהוגים
הן  יותר לו שאין מחמת הן כזית אלא יאכל לא שעכשיו
הכנה  לעשות לו יש מכלֿמקום ליותר תאב שאינו מחמת
לסעודה  כמו בזה וכיוצא מפה פריסת כגון השלחן בסידור
כמו  כבוד דרך ביציאתו השבת את ללוות כדי גמורה

ר[ס]"ב: בסי' שנתבאר כמו בכניסתו

משאר · יותר שבת במוצאי נרות להרבות נוהגים יש ולכן
אחר  וזמירות פיוטים לומר ג"כ ונוהגים החול לילות
המלך  את שמלוין כדרך שיצא אחר השבת את ללות הבדלה

העיר: מן שיצא אחר

לכבוד ‚ שבת במוצאי אחר דבר או בשר לבשל וטוב
שאין  ג' סעודה כך כל שמאחרין ובזמננו זו סעודה
בפירות  זו סעודה לקיים יכולים שבת במוצאי לאכול יכולים
זו  סעודה שיאכלו בשביל ג' סעודה להקדים צריך (ואין
המובחר  מן מצוה אלא כך כל חובה אינה זו שסעודה כראוי

בלבד):

מצוה „ של (מיוחד) טלית לו שהיה מהמדקדקים יש
כדי  קופלה היה שבת מוצאי ובכל לשבת מיוחדת

מיד: במצוה להתעסק

הסימן: לתחלת השלמה

שבת: במוצאי שלחנו שיסדר ש סימן ב חלק

וגו'‡ דרכיך מעשות וכבדתו וכו' רגלך משבת תשיב אם
אסור  לפיכך בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהא שלא
אחת  בבת רגליו שתי לעקור דהיינו לקפץ או בשבת לרוץ
הראשונה  שיניח קודם השניה רגלו לעקור דהיינו לדלג או
מאמה  יותר בה שיש כל דהיינו גסה פסיעה לפסוע או

גודל  ראש עד זו רגל גודל לו מראש אפשר אם השניה רגל
כמו  המים אמת או וטיט רפש שם שאין דהיינו בפחות
שנוטלת  מפני גסה פסיעה לפסוע אין בחול ואף שיתבאר

אדם: של עיניו ממאור מאות מחמש אחת

אם · אבל הרשות לדבר בהולך אמורים דברים במה
(חסר):

מצאנו: כאן עד

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא סימן ב חלק

כליו: נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה

מלאכה ‡ כל תעשה לא סתם בתורה שנאמר פי על אף
ואיזה  מלאכה נקראת עשייה איזה בה נתפרש ולא
שההוצאה  הסברא ומצד מלאכה נקראת אינה עשייה
כלל  מלאכה בשם נקראת אינה לרשות מרשות וההכנסה
המשכן  למלאכת שבת פרשת תורה שסמכה ממה אעפ"כ
אנו  מכאן השבת את דוחה המשכן מלאכת שאין ללמוד
מלאכה  נקראת במשכן חשובה שהיתה מלאכה שכל לומדים

במשכן  חשובה מלאכה ג"כ היתה וההוצאה שבת לענין
הקדש  לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש שנאמר
מביאין  שהיו שההבאה למדת הא מהביא העם ויכלא
לויה  במחנה העומד משה אל היחיד רשות שהוא מביתם

מלאכה. זו הבאה נקראת הרבים רשות שהיא

אבות  נקראות והן ל"ט הן במשכן שהיו המלאכות כל ומנין
אותן  שלא השמועה מפי שלמדו תולדות עוד שיש מלאכות
כל  אלא מלאכות נקראו במשכן שהיו בלבד המלאכות
ג"כ  נקראת היא במשכן שהיתה למלאכה הדומה מלאכה
מלאכה  כל תעשה לא בכלל היא והרי כמותה מלאכה בשם

תולדת כגון  היא היחיד לרשות הרבים מרשות הכנסה
לה  דומה (שהיא הרבים לרשות היחיד מרשות ההוצאה

ממש[)].

במשכן  שהיתה למלאכה במקצת הדומה מלאכה כל ואפילו
הטוחן  כגון ממש לה דומה שאינה אע"פ תולדתה היא הרי
הצבע  סממני בשחיקת במשכן שהיתה מלאכה אב הוא
גוף  לוקח שהטוחן הטוחן תולדת הוא דק דק הירק והמחתך
הדומה  דבר העושה וכל הרבה דקים לגופים ומחלקו אחד
לגמרי  לו דומה שאינה אע"פ הטוחן תולדת היא לזה
המחתך  מהֿשאיןֿכן לגמרי הראשון גוף את משנה שהטוחן
מגוף  רבים גופים בהעשותה לו ודומה הואיל אףֿעלֿפיֿכן
(ומתוך  המלאכות כל בשאר יש וכן תולדתו זו הרי אחד
שהם  עליהם שאמרו הדברים כל טעם לך יתבאר זו הצעה
ואחד  אחד כל שיתבאר כמו התורה מן בשבת אסורים

במקומו):

אלא · התורה מן בשבת אסורין אינן כולן המלאכות כל
אם  אבל בחול אותן שעושה כדרכן בשבת לעשותן
לעולם  בחול דרך שאין החול מדרך בשינוי אותן עושה
לעשות  אסור אבל התורה מן פטור זו מלאכה כן לעשותן
כיצד  בחול כדרכה לעשותה יבא שמא סופרים מדברי כן
בין  או בפיו או ברגליו או ידו לאחר חפץ שהוציא כגון
להוציא  דרך שאינן בזה כיוצא וכל במנעלו או ידיו אצילי
בפיו  שהוציאן ואוכלין אסור אבל פטור זה הרי בחול כן

בחול. הוצאתן דרך ג"כ שזה חייב

אבל  משוי דרך הוציאו כן אם אלא עליו חייב אינו דבר וכל
לבשו  לא אפילו או והוציאו שלבשו מלבוש דרך הוציאן אם
מאיבריו  באחד שתלאו או לתכשיט במלבושיו תלאו אלא
התורה  מן פטור בחול כן להוציאו שדרך אע"פ לתכשיט
מהם  ויש סופרים מדברי אפילו שמותרים דברים מהם ויש
כל  והם לאיש ולא לאשה סופרים מדברי שאסורים דברים
לחברתה  נויה להראות ממנה לשלפה לה שאפשר תכשיט
תכשיט  כל והם לאיש אף שאסורים דברים ויש הנשים כדרך
וכמו  מאליו מעליו ליפול בקל לו שאפשר עליו רפוי שהוא

שיתבאר:

ענין ‚ בכל עליו חייב והוציאו בידו שאוחזו דבר וכל
או  ללובשו שדרך מלבוש או תכשיט שהוא אע"פ
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ג"כ  הוא דרך מכלֿמקום מאיבריו באחד בו להתקשט
לפעמים. בידו להוציאו

או  במלבושיו תלאן אלא בידו אחזן לא שאפילו דברים ויש
בחול  כן להוציאן דרך אם עליהם חייב מאיבריו באחד
או  במתניו לו החגורה בסייף היוצא איש כגון לפעמים
שדרך  במקום עליו התלויין ברומח או במגן או בקשת
כדרך  שהוציאן כיון חייב זה הרי לפעמים בחול שם לתלותן
היו  שאם תכשיט ולא מלבוש לא אינן והן בחול הוצאתן
חרבותם  וכתתו שנאמר לבא לעתיד בטלין היו לא תכשיט

וגו'. לאתים

או  ברזל של בכובע או בשריון לבוש יצא אם אבל
דרך  והן הואיל למלחמה העשויות ברזל של באנפלאות
משום  סופרים מדברי אסור אבל פטור זה הרי מלבוש

בשבת. למלחמה כיוצא שנראה

סופרים  מדברי אסור אבל פטור בתפילין לבוש יצא אם וכן
תוסיף  בל משום בלבישתן איסור שאין בענין הוא אם אפילו
בסי' שנתבאר כמו תפילין מצות לשם מתכוין שאינו כגון
גזירה  סופרים מדברי בהן לצאת אסור מכלֿמקום ול"א כ"ט
ויביאן  וישכח מעליו ויסירן הכסא לבית ליכנס יצטרך שמא
לרשות  הרבים מרשות או הרבים ברשות אמות ד' בידו

להצניען. כדי היחיד

שמא  רגליו ממדת גדול שהוא במנעל קטן אדם יצא לא וכן
בחלוק  הוא יוצא אבל בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל יפול
במנעל  אדם יצא לא וכן מעליו יפול שמא לחוש שאין גדול
עליו  ישחקו שמא כי מנעל בלי השנית ורגלו אחת ברגלו אחד
בידו  ויביאנו וישכח רגלו מעל ויסירנו אחד במנעל שהולך על
מנעל  בה לנעול לו אפשר שאי השניה ברגלו מכה לו יש ואם
שאין  מכה בה שאין האחת שברגלו במנעל לצאת לו מותר
אפשר  שאי עליו מוכחת שמכתו לפי עליו ישחקו שמא לחוש
אם  זה בסי' ושיתבארו שנתבארו איסורים (וכל בה לנעול לו

ש"ג): בסימן יתבאר ובבית בחצר ג"כ אסורים

בין „ נקובה בין במחט אשה בין איש בין אדם יצא לא
מקומות  באותן בבגדו לו התחובה נקובה שאינה
אףֿעלֿפי  בחול שם לתוחבה לעולם דרך שאין שבבגדו

סופרים. מדברי אסור מכלֿמקום כדרכה הוצאה זה שאין

לחבר  בבגדו לו התחובה הנקובה במחט שיצא איש אבל
שבבגדו  מהמקומות בזה וכיוצא חלוקו מפתחי כגון קצותיו
הלבישה  לצורך שהיא אע"פ בחול מחט שם לתחוב שדרך

שאי  לפי חטאת אלא חייב הנקובה מחט שם לתחוב דרך ן
לו  הוא משוי נקובה מחט שתחב וזה נקובה שאינה מחט
עם  לצאת רשאי אדם שאין ללבישתו לו צריכה שהיא אע"פ
מלבוש  דרך ולא תכשיט לא כשאינן לו הצריכים חפצים כל
בחול  שלפעמים לפי כדרכה שלא הוצאה נקראת זו (ואין
לפעמים  תוחבה מקום לאיזה הנקובה מחט להוליך כשרוצה
כך  ומוליכה נקובה שאינה מחט שתוחבין בהמקומות בבגדו
זו  הרי ולפיכך חפץ) שהוא המקום עד הרבים ברשות
לו  תחובה אינה אם וכלֿשכן עליה וחייב כדרכה הוצאה
שדרך  שבבגדו בהמקומות תחובה רק לבישתו לצורך
מקום: לאיזה כשמוליכה לפעמים בחול מחט בהם לתחוב

אפילו ‰ בבגדו התחובה נקובה שאינה מחט אבל
שמחט  מפני פטור בחול בהם לתחוב שדרך במקומות
לצורך  שבבגד המקומות באותן לשמש ודרכה הואיל זו
מלבוש  ותורת מקומות לאותן יד כבית היא הרי הלבישה
מפני  בה לצאת אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום עליה
לחוש  ויש תכשיט תורת עליו יש נקוב שאינו העב שראשה
ויביאנו  וישכח לאחרים נויה להראות מבגדו ישלפנו שמא
לפי  להקל אין כלל תכשיט תורת עליו אין אם ואף בידו
נקובה  שאינה במחט היוצא שאיש ואומרים חולקים שיש

חייב. זה הרי הלבישה לצורך בבגדו התחובה

נקובה  שאינה במחט להתיר אין הראשונה סברא לפי (ואף
האנשים  שדרך בזמן אלא כלל תכשיט תורת עליה שאין
הלבישה  לצורך בבגדיהם נקובה שאינה מחט לתחוב
ודרכה  הואיל לבגדיהם יד כבית להם זו מחט שנעשית
היא  אם בכך דרכם שאין בזמן אבל לבישתם לצורך לשמש
לפעמים  בחול בו לתוחבה שדרך במקום בשבת תחובה
אבל  פטור לאו ואם חייב מקום לאיזה להוליכה כשרוצה
בחול). כדרכה שלא הוצאה כל כשאר סופרים מדברי אסור

נקובה  ושאינה הנקובה במחט האשה דין אבל באיש זה וכל
ש"ג: בסי' יתבאר

Â ולא האיש מתכשיטי היא חותם עליה שיש טבעת
היא  חותם עליה שאין וטבעת האשה מתכשיטי
שיצא  האיש ולפיכך האיש מתכשיטי ולא האשה מתכשיטי
לו  הוא שמשוי חייב שבאצבעו חותם עליה שאין בטבעת
אשה  נותנת שלפעמים לפי כדרכה שלא הוצאה זו ואין
לתקנה  לאומן שיוליכנה חותם עליה שאין טבעתה לבעלה
נמצא  אומן אצל שמגיע עד באצבעו אותה משים והוא
שאין  טבעת להוציא לפעמים לאיש אף היא הוצאה שדרך
עליה  חייב לו תכשיט שאינה וכיון באצבעו חותם עליה
לו  תכשיט שהוא חותם עליה שיש בטבעת יצא אם אבל
ישלפנה  שמא גזירה סופרים מדברי אסור אבל פטור
בידו. ויביאנה ישכח ואח"כ לאחרים נויה להראות מאצבעו

שהן  לפי בנשים אלא זו גזירה גזרו שלא אומרים ויש
איש  אבל לזו זו תכשיטיהן נוי להראות בכך ודרכן שחצניות
שיש  בטבעת לצאת לו מותר ולכן בכך דרכו ואין שחץ אינו
ואע"פ  תכשיטיו בשאר וכן לו תכשיט שהיא חותם עליה
בידו  וליטלם לשלפם לו שאפשר לכסותו מחוברים שאינם
בכך  דרכו ואין הואיל לזה חוששין אין לאחרים להראותם

עיקר. וכן

שיש  לטבעת הדומין תכשיטין במיני אמורים דברים במה
מיני  כל וכן לאשה ולא לאיש תכשיט שהיא חותם עליה
האשה  דרך שאין לאשה ולא לאיש תכשיטין שהם תכשיטין
לאיש  תכשיט שהם תכשיטים מיני אבל כלל בהם להתקשט
כגון  הללו בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים שגם ולאשה
למעלה  שנתבאר הראשונה סברא לפי נקובה שאינה מחט
כדי  הכל לדברי לאנשים אף אסורים הם הרי בה כיוצא וכל

לנשים. אנשים בין אחד תכשיט מין באיסור לחלק שלא

אף  בחול להתקשט האנשים שנהגו הזה בזמן אף (ולפיכך
ולא  תכשיט להם עכשיו הוא והרי חותם עליה שאין בטבעת
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c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

תכשיט  והוא הואיל בשבת בה לצאת אסורים אעפ"כ משוי
לצאת  אין חותם עליה שיש בטבעת אף זה ולפי לנשים ג"כ
שיש  בטבעת אף להתקשט ג"כ נהגו שהנשים הזה בזמן
שעכשיו  אלא ולאשה לאיש תכשיט הן והרי חותם עליהן
בידם  למחות ואין הטבעות בכל ונשים אנשים היתר נהגו

הטעם[)]: שם עיין ש"ג בסי' שיתבאר כמו

Ê בה כתובין אפילו או חלקה אבן בה שקבוע טבעת
שלא  חותם נקרא זה אין הטבעת על או האבן על אותיות
כדי  צורות או אותיות בה חקוקים כן אם אלא חותם נקרא
צורות  או אותיות השעוה על יהיו השעוה על יחתמוה שאם
יחתמנה  שאם צורות או אותיות בה בולטין אם וכן בולטות
כל  שוקעות צורות או אותיות השעוה על יהיו השעוה על
חותם  עליה שיש בטבעת לצאת לאיש ומותר חותם נקרא זה
יהיה  שלא ובלבד בה) להתקשט הנשים דרך אין (אם זה
האסורות  צורות שאר או שלימה אדם צורת בחותמת בולט

קמ"א: סי' ביו"ד שיתבאר כמו בחול אפילו

Á מפתחות כגון בו להשתמש וגם לתכשיט העשוי דבר

בשלשלת  שתלאן אע"פ תכשיט כמין כסף של נאות
כדי  שבבגדיו מקומות בשאר או בחגורתו או שבצוארו
יאמר  שהרואה מפני בהן לצאת אסור בלבד בהן להתקשט

כלל. בו להתקשט כדי ולא מוציאן הוא תשמיש שלצורך

שאין  שכיון כסף של במפתחות ומתירין זה על חולקין ויש
משום  עשייתן עיקר הרי כסף של מפתחות לעשות דרך
שעיקרו  כיון מכלֿמקום ג"כ בו שמשתמשים ואף תכשיט
וכן  בו לצאת ומותר כמשוי לו נחשב אינו לו עשוי לתכשיט
לחוש  שאין בענין שיהא ובלבד אלו מדינות במקצת המנהג
שיהא  וגם בידו ויביאנו וישכח לארץ ויפול יפסוק שמא בו
להראותה  משם לשלפה יכולה האשה שאין בענין
להראותו  שיכולה משם לשלפה צריכה שאינה או לחברותיה
כיון  בה לצאת אסור לאיש אף כן לא שאם שם תלוי בעודו
להקל  נהגו שעכשיו ש"ג סי' (ועיין לאשה גם תכשיט שהוא

בתכשיטין).

בשבת  לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

אסורים: מהם ובאיזה
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: השומר תוכןתוכןתוכןתוכן כאדם שבת", "שמירת ענין

תיראו" ל"ומקדשי והקשר לו, שניתנה מתנה

" הלשון דיוק לבאר ישוב זה שבתותי [בפרק את

""תשמרו  הכתוב המשך וכן תיראו , ]."ומקדשי

,éúåúáù ùåøéô .åøåîùú éúåúáù úà åäæå
ùéä ìåèéá àåäù äàúú úáù úðéçá åðééä
'áù ,éúéîàä ìåèéá àåäù äàìéò úáùå ,ïéàì

.ì"ðë úáù ìëá ïðùé åìà úåúáù
ישנן שבת תתאה שתי בכל שבת הן העליות,

עד  עולה העולמות שחיות היינו עילאה, שבת והן
ביכולת  זו עלי' שמצד דאצילות, חכמה בחינת
עלי' ישנה ואח"כ היש; ביטול לידי להגיע האדם
בסובב  ונכללת עולה עצמה שהחכמה יותר, נעלית
לידי  להגיע אפשר זו עלי' שמצד עלמין, כל

אמיתי". "ביטול

åøåîùú ùåøéôå,úðéçá àåä úáù úîàáù
åðàù ÷ø ,'äî åðì äúåà íéðúåðù äðúî
éãé ìò å"ç äúåà åãéñôé àìù øåîùì íéëéøö

.äæ éåìéâ òðåîä ïé÷æðá àîøâå ìå÷ì÷ äæéà
"את  בפירוש לעיל שנתבאר מה כל ע"פ
שישנן  ביטול בחינות שתי על דקאי שבתותי",
דיוק  יובן - זה ביום העולמות עליית מחמת בשבת,

שבתותי "את הכתוב אמר תשמורו ל' ("ולא "

השבת  את העושים שהם משמע שהי' "תעשו",
נפשם  בעליות ידם, ועוצם כוחם ידי על הנ"ל
הקב"ה  מאת מתנה היא השבת באמת כי - להוי'")
לפי  שמה"), ושבת כו' לי יש טובה ("מתנה
השבת  ביום באדם הנפעל הרוחני שהעילוי
ממה  מעבודתו, תוצאה אינו לאלקות) (הביטול
ביטול  לידי שבא עד עצמו את מזכך שהוא
בדרך  הבאה מלמעלה מתנה הוא אלא לאלקות,
נעשית  שהיא העולמות", "עליית ידי על ממילא
לא  ולפיכך מלמעלה. אלקות התגלות מצד מאליה

שהאדם לומר השבת.עושה שייך את

זו, מתנה על לשמור - רק היא עבודתנו ועיקר
את  המונעים דברים עשיית ע"י אותה, לקלקל שלא
פירוש  וזהו פעולתו, לפעול האלוקי הגילוי

לקלקל. שלא לשמור "תשמרו",

להשמר:] צריך קלקולים מאיזה ומפרש [והולך

ø÷ù ,"åéá÷òá ùã íãàù íéøáã" åìéôà åîë
,éðéò ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã ù"îëå ,úåñâå
.ãçà íìåòá øåãì íéìåëé àåäå éðà ïéà úåñâáå
כמו  כקלים, אדם לבני הנראים דברים אפילו
אלקות  להשראת סתירה הם הרוח, וגסות שקר
גילוי  את ומעכבים מונעים הם הרי ובמילא באדם,

לה'. אמיתי ביטול הפועל בנפשו שבת קדושת
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àåäù ,äàúú úáù ìò àéä àúåáøä äðäå
.åøîùú úðéçá àìà åðéà äæ íâù ,ùéä ìåèéá
לביטול  היש" "ביטול בין ההבדל לעיל נתבאר
אור  גילוי ע"י רק אפשרי אמיתי שביטול - אמיתי
של  בכוחו היש", "ביטול משא"כ בנפשו, אלקי
את  ומבטל שמכניע ע"י מעצמו, אליו להגיע אדם

קונו. רצון לעשות ישותו

היש" "ביטול גם שבשבת, החידוש, וזהו
בדרך בא תתאה) מלמעלה (שבת וכפי מתנה -

(ביטול  תתאה" "שבת שגם בארוכה, לעיל שנתבאר
מצד באה העולמות היש) שבשאר עליית דאף ;

האד  צריך היש ביטול הנה אופני זה, על לעבוד ם
והכנות  פעולות לעשות צריך אין תתאה בשבת
עצמו  את לשמור רק עליו אלא ישותו, את לבטל
מלמעלה. ממילא באופן שבא הביטול את מלקלקל

àôåâ äæ ìåèéá äéäé àìù úåéäì êéøöù åðééäã
,åçë éãé ìò åîöò ìèéá àåäù ,ùé úðéçáá

.'ä úàî ìëä àìà
לבחינת  בשייכות ד"תשמרו" האזהרה ותוכן

אותה": יפסידו שלא "לשמור - תתאה" "שבת

בכח  היש" "ביטול לידי להגיע וניתן היות
דשבת  העילוי את "להפסיד" אדם עלול עצמו,
"שהוא  בחשבו ה'", "מאת באה היא שגם תתאה,

כוחו". ידי על עצמו ביטול

כלומר:

תתאה) (שבת דשבת היש" ב"ביטול מעלה יש
בכלל. היש דביטול העבודה על

בכח  ישותו את ומכניע מבטל כשאדם דהנה,
לישותו, מקום נשאר הביטול לאחרי גם הרי עצמו,
ונמצא  עצמו, את שביטל הוא שהוא מרגיש שהרי
משא"כ  יש"; "בבחינת הוא גופא שהביטול
אור  גילוי מצד (היינו ה' מאת בא כשהביטול
עצמו  מעלת להרגשת מקום אין הרי - מלמעלה)

עצמו). את ביטל (שהוא

דהיות  דשבת, היש" ב"ביטול העילוי וזהו

שאין  יותר, עמוק ביטול זה הרי ה'", "מאת שבא
כוחו". ידי על עצמו ביטל ש"הוא ההרגש כאן

שבתותי "את הכתוב מזהיר זה -תשמרו ועל "
את  "לשמור" רק צריכים שאתם לזכור שצריכים
הכנות  לעשות הכוונה "אין כלומר: הביטול,
וההכנות  הפעולות כל כי עצמו, את לבטל בנפשו
ממש  היפך שזהו הביטול, "הרגשת" לפעול יכולות
זה  באופן יהיו ההכנות כל אלא האמיתי, מביטול

כל שישמור  דק מפירוד אפילו בתכלית עצמו את
בחינת  בנפשו שישרה מוכן כלי יהי' ובזה שהוא,
"תשמרו" שע"י מלמעלה), (הבאה היש ביטול

שבתות". שתי בנפשותיכם במילא יתגלה בלבד

äæ ìë íò ,íãàä éãéá äðúéð äøéçáäù íâä éë
äéä ì"æø åøîà íâå ,åì ìåëé ïéà åøæåò àìîìà

.'åë òùøë êéðéòá
יהי' שלא לומר אפשר איך להקשות, ואין
ה'", מאת ש"הכל מפני ישות של רגש שום לאדם
זה  עכ"פ וא"כ אדם, לכל נתונה הבחירה והלא
עבודתו  מצד הוא הביטול את "שמר" שהוא

ה'")? "מאת (ולא הוא ובחירתו

הקב"ה  "אלמלא אמרו דהא הוא, הענין אך
שהיא  איזו עבודה שכל היינו לו", יכול אין עוזרו

מלמעל  הסיוע ע"י היא האדם (שלכן שעושה ה
בעיניך "הי' רז"ל כי כרשע אמרו לבארו, שיש ,"

עצמו  בכח זה אין יצרו על להתגבר כשמצליח גם
לא  בזה ובהתבוננו מלמעלה), העזר מצד רק אלא

ישות. של רגש שום בביטולו יתערב 

éúåúáù úà åäæåשבתות]éìù[úåúáùä 'áù ,
- היש) (ביטול תתאה שבת גם -.'åë éìù íä

"éùã÷î" ùåøéô ,åàøéú éùã÷îå שלי [מקדש
àåäדייקא] äèîìù ùã÷îä éë ,äøåúä ìò éà÷

ìáà ,åúåà äðá êìîä äîìù ,íãàä éãé äùòî
øîàîëå ,ùîî ä"á÷ä ìù åùã÷î àéä äøåúä
ìù úåîà 'ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ì"æø

.äëìä
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תכשיט  והוא הואיל בשבת בה לצאת אסורים אעפ"כ משוי
לצאת  אין חותם עליה שיש בטבעת אף זה ולפי לנשים ג"כ
שיש  בטבעת אף להתקשט ג"כ נהגו שהנשים הזה בזמן
שעכשיו  אלא ולאשה לאיש תכשיט הן והרי חותם עליהן
בידם  למחות ואין הטבעות בכל ונשים אנשים היתר נהגו

הטעם[)]: שם עיין ש"ג בסי' שיתבאר כמו

Ê בה כתובין אפילו או חלקה אבן בה שקבוע טבעת
שלא  חותם נקרא זה אין הטבעת על או האבן על אותיות
כדי  צורות או אותיות בה חקוקים כן אם אלא חותם נקרא
צורות  או אותיות השעוה על יהיו השעוה על יחתמוה שאם
יחתמנה  שאם צורות או אותיות בה בולטין אם וכן בולטות
כל  שוקעות צורות או אותיות השעוה על יהיו השעוה על
חותם  עליה שיש בטבעת לצאת לאיש ומותר חותם נקרא זה
יהיה  שלא ובלבד בה) להתקשט הנשים דרך אין (אם זה
האסורות  צורות שאר או שלימה אדם צורת בחותמת בולט

קמ"א: סי' ביו"ד שיתבאר כמו בחול אפילו

Á מפתחות כגון בו להשתמש וגם לתכשיט העשוי דבר

בשלשלת  שתלאן אע"פ תכשיט כמין כסף של נאות
כדי  שבבגדיו מקומות בשאר או בחגורתו או שבצוארו
יאמר  שהרואה מפני בהן לצאת אסור בלבד בהן להתקשט

כלל. בו להתקשט כדי ולא מוציאן הוא תשמיש שלצורך

שאין  שכיון כסף של במפתחות ומתירין זה על חולקין ויש
משום  עשייתן עיקר הרי כסף של מפתחות לעשות דרך
שעיקרו  כיון מכלֿמקום ג"כ בו שמשתמשים ואף תכשיט
וכן  בו לצאת ומותר כמשוי לו נחשב אינו לו עשוי לתכשיט
לחוש  שאין בענין שיהא ובלבד אלו מדינות במקצת המנהג
שיהא  וגם בידו ויביאנו וישכח לארץ ויפול יפסוק שמא בו
להראותה  משם לשלפה יכולה האשה שאין בענין
להראותו  שיכולה משם לשלפה צריכה שאינה או לחברותיה
כיון  בה לצאת אסור לאיש אף כן לא שאם שם תלוי בעודו
להקל  נהגו שעכשיו ש"ג סי' (ועיין לאשה גם תכשיט שהוא

בתכשיטין).

בשבת  לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

אסורים: מהם ובאיזה
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: השומר תוכןתוכןתוכןתוכן כאדם שבת", "שמירת ענין

תיראו" ל"ומקדשי והקשר לו, שניתנה מתנה

" הלשון דיוק לבאר ישוב זה שבתותי [בפרק את

""תשמרו  הכתוב המשך וכן תיראו , ]."ומקדשי

,éúåúáù ùåøéô .åøåîùú éúåúáù úà åäæå
ùéä ìåèéá àåäù äàúú úáù úðéçá åðééä
'áù ,éúéîàä ìåèéá àåäù äàìéò úáùå ,ïéàì

.ì"ðë úáù ìëá ïðùé åìà úåúáù
ישנן שבת תתאה שתי בכל שבת הן העליות,

עד  עולה העולמות שחיות היינו עילאה, שבת והן
ביכולת  זו עלי' שמצד דאצילות, חכמה בחינת
עלי' ישנה ואח"כ היש; ביטול לידי להגיע האדם
בסובב  ונכללת עולה עצמה שהחכמה יותר, נעלית
לידי  להגיע אפשר זו עלי' שמצד עלמין, כל

אמיתי". "ביטול

åøåîùú ùåøéôå,úðéçá àåä úáù úîàáù
åðàù ÷ø ,'äî åðì äúåà íéðúåðù äðúî
éãé ìò å"ç äúåà åãéñôé àìù øåîùì íéëéøö

.äæ éåìéâ òðåîä ïé÷æðá àîøâå ìå÷ì÷ äæéà
"את  בפירוש לעיל שנתבאר מה כל ע"פ
שישנן  ביטול בחינות שתי על דקאי שבתותי",
דיוק  יובן - זה ביום העולמות עליית מחמת בשבת,

שבתותי "את הכתוב אמר תשמורו ל' ("ולא "

השבת  את העושים שהם משמע שהי' "תעשו",
נפשם  בעליות ידם, ועוצם כוחם ידי על הנ"ל
הקב"ה  מאת מתנה היא השבת באמת כי - להוי'")
לפי  שמה"), ושבת כו' לי יש טובה ("מתנה
השבת  ביום באדם הנפעל הרוחני שהעילוי
ממה  מעבודתו, תוצאה אינו לאלקות) (הביטול
ביטול  לידי שבא עד עצמו את מזכך שהוא
בדרך  הבאה מלמעלה מתנה הוא אלא לאלקות,
נעשית  שהיא העולמות", "עליית ידי על ממילא
לא  ולפיכך מלמעלה. אלקות התגלות מצד מאליה

שהאדם לומר השבת.עושה שייך את

זו, מתנה על לשמור - רק היא עבודתנו ועיקר
את  המונעים דברים עשיית ע"י אותה, לקלקל שלא
פירוש  וזהו פעולתו, לפעול האלוקי הגילוי

לקלקל. שלא לשמור "תשמרו",

להשמר:] צריך קלקולים מאיזה ומפרש [והולך

ø÷ù ,"åéá÷òá ùã íãàù íéøáã" åìéôà åîë
,éðéò ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã ù"îëå ,úåñâå
.ãçà íìåòá øåãì íéìåëé àåäå éðà ïéà úåñâáå
כמו  כקלים, אדם לבני הנראים דברים אפילו
אלקות  להשראת סתירה הם הרוח, וגסות שקר
גילוי  את ומעכבים מונעים הם הרי ובמילא באדם,

לה'. אמיתי ביטול הפועל בנפשו שבת קדושת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

àåäù ,äàúú úáù ìò àéä àúåáøä äðäå
.åøîùú úðéçá àìà åðéà äæ íâù ,ùéä ìåèéá
לביטול  היש" "ביטול בין ההבדל לעיל נתבאר
אור  גילוי ע"י רק אפשרי אמיתי שביטול - אמיתי
של  בכוחו היש", "ביטול משא"כ בנפשו, אלקי
את  ומבטל שמכניע ע"י מעצמו, אליו להגיע אדם

קונו. רצון לעשות ישותו

היש" "ביטול גם שבשבת, החידוש, וזהו
בדרך בא תתאה) מלמעלה (שבת וכפי מתנה -

(ביטול  תתאה" "שבת שגם בארוכה, לעיל שנתבאר
מצד באה העולמות היש) שבשאר עליית דאף ;

האד  צריך היש ביטול הנה אופני זה, על לעבוד ם
והכנות  פעולות לעשות צריך אין תתאה בשבת
עצמו  את לשמור רק עליו אלא ישותו, את לבטל
מלמעלה. ממילא באופן שבא הביטול את מלקלקל

àôåâ äæ ìåèéá äéäé àìù úåéäì êéøöù åðééäã
,åçë éãé ìò åîöò ìèéá àåäù ,ùé úðéçáá

.'ä úàî ìëä àìà
לבחינת  בשייכות ד"תשמרו" האזהרה ותוכן

אותה": יפסידו שלא "לשמור - תתאה" "שבת

בכח  היש" "ביטול לידי להגיע וניתן היות
דשבת  העילוי את "להפסיד" אדם עלול עצמו,
"שהוא  בחשבו ה'", "מאת באה היא שגם תתאה,

כוחו". ידי על עצמו ביטול

כלומר:

תתאה) (שבת דשבת היש" ב"ביטול מעלה יש
בכלל. היש דביטול העבודה על

בכח  ישותו את ומכניע מבטל כשאדם דהנה,
לישותו, מקום נשאר הביטול לאחרי גם הרי עצמו,
ונמצא  עצמו, את שביטל הוא שהוא מרגיש שהרי
משא"כ  יש"; "בבחינת הוא גופא שהביטול
אור  גילוי מצד (היינו ה' מאת בא כשהביטול
עצמו  מעלת להרגשת מקום אין הרי - מלמעלה)

עצמו). את ביטל (שהוא

דהיות  דשבת, היש" ב"ביטול העילוי וזהו

שאין  יותר, עמוק ביטול זה הרי ה'", "מאת שבא
כוחו". ידי על עצמו ביטל ש"הוא ההרגש כאן

שבתותי "את הכתוב מזהיר זה -תשמרו ועל "
את  "לשמור" רק צריכים שאתם לזכור שצריכים
הכנות  לעשות הכוונה "אין כלומר: הביטול,
וההכנות  הפעולות כל כי עצמו, את לבטל בנפשו
ממש  היפך שזהו הביטול, "הרגשת" לפעול יכולות
זה  באופן יהיו ההכנות כל אלא האמיתי, מביטול

כל שישמור  דק מפירוד אפילו בתכלית עצמו את
בחינת  בנפשו שישרה מוכן כלי יהי' ובזה שהוא,
"תשמרו" שע"י מלמעלה), (הבאה היש ביטול

שבתות". שתי בנפשותיכם במילא יתגלה בלבד

äæ ìë íò ,íãàä éãéá äðúéð äøéçáäù íâä éë
äéä ì"æø åøîà íâå ,åì ìåëé ïéà åøæåò àìîìà

.'åë òùøë êéðéòá
יהי' שלא לומר אפשר איך להקשות, ואין
ה'", מאת ש"הכל מפני ישות של רגש שום לאדם
זה  עכ"פ וא"כ אדם, לכל נתונה הבחירה והלא
עבודתו  מצד הוא הביטול את "שמר" שהוא

ה'")? "מאת (ולא הוא ובחירתו

הקב"ה  "אלמלא אמרו דהא הוא, הענין אך
שהיא  איזו עבודה שכל היינו לו", יכול אין עוזרו

מלמעל  הסיוע ע"י היא האדם (שלכן שעושה ה
בעיניך "הי' רז"ל כי כרשע אמרו לבארו, שיש ,"

עצמו  בכח זה אין יצרו על להתגבר כשמצליח גם
לא  בזה ובהתבוננו מלמעלה), העזר מצד רק אלא

ישות. של רגש שום בביטולו יתערב 

éúåúáù úà åäæåשבתות]éìù[úåúáùä 'áù ,
- היש) (ביטול תתאה שבת גם -.'åë éìù íä

"éùã÷î" ùåøéô ,åàøéú éùã÷îå שלי [מקדש
àåäדייקא] äèîìù ùã÷îä éë ,äøåúä ìò éà÷

ìáà ,åúåà äðá êìîä äîìù ,íãàä éãé äùòî
øîàîëå ,ùîî ä"á÷ä ìù åùã÷î àéä äøåúä
ìù úåîà 'ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ì"æø

.äëìä
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כו'Ê"Î·Â(יד) מל' לבוש יביאו המן שאמר מה יובן
הגסות  בחי' הוא דהמן כו' רכב אשר וסוס
לעשות  המלך יחפוץ למי בלבו המן אמר ולכן דקליפה
מל' דלבוש למעלה מבואר דהנה כו' ממני יותר יקר
בחינת  הן כו' אשר והסוס דתורה, לבוש אור הוא
לישראל  שייך שזה כנ"ל ואו"ח באו"י המצות המשכות
בעצם  שלהם מס"נ ומצד העצמית השפלות מצד דוקא
אשר  המצות בברכת אומרים אנו אשר והוא כנ"ל
בחי' היא זאת וקדושה דוקא קדשנו במצותיו קדשנו
גאה  גאה כי כמ"ש ממש העצמות קדושת רוממות
הרי  לבש גאות מלך דה' דמל' מגאות גם מעלה למעלה
ומרומם  מתנשא גאה וגאה לבד לבוש בבחינת הוא
יקר  נקרא זה קדש שבחינת וזהו ממש עצמותו בקדושת
יקריה  זיו כבודו כתרגום כו' תפארת יקר שנקרא והוא
שיומשך  רצה ביותר והתנשאותו גאותו מפני והנה כו'
חוצפה  רק והוא זו עליונה קדושה יקר בחינת אליו
המלך  אשר איש אמר ולכן שבו הגסות מצד יתירה
יביאו  הנ"ל עליונה קדושה יקר שהוא דוקא ביקרו חפץ
לבוש  אור שנקרא התו"מ שהן כו' וסוס מלכות לבוש
למי  בלבו סבר גאותו ומגודל ביותר העליון קדש
ושגה  ממני יותר שלו יקר לעשות הקדוש המלך יחפוץ

שהוא  הזה העליון היקר ניתן דוקא לישראל כי ברואה
כלל  לזולתם זה יקר לעשות יחפוץ ולא התו"מ קדושת
מל' כתר בשם ונקראה המלך בה חפץ אם כי וכמו
הזה  היקר היהודי מרדכי את להלביש להמן צוה וע"כ
כו' הדסה את אומן מרדכי כי כו' וסוס מל' דלבוש
בה  חפצי תקרא חפץ ארץ לי תהיו ואתם כתיב ולע"ל
לפני  לומר המלאכים שעתידים וזהו וד"ל דוקא
לעצמות  צדיקים ידמו דאיך פלא וזה קדוש הצדיקים
בוי"ו  דקדוש ידוע אך כו' קדוש לפניהם לומר האלקות
מהעלם  הנ"ל העליון מקדש קטנה המשכה בחינת הוא

לגילו  העצמות מל'קדושת לבוש ענין כמו והיינו קצת י
שהן  כו' עליו רכב אשר והסוס המלך בו לבש אשר
לנשמות  שמלבישים העצמות דקדושת יקר לבושי
להם  לעשות המלך חפץ כי בעה"ז בתו"מ הצדיקים
המלאכים  וע"כ דוקא קדשנו אשר וכמ"ש דוקא יקרו
ויקר  קדש מלבוש להלבישם היינו קדוש לפניהם יאמרו
יקר  לעשות לשריו יצוה שהמלך וכמו דתו"מ העליון
כו' מל' לבוש שמביאין ביקרו שיחפוץ למי שלו
המלך  משרי איש יד על והסוס הלבוש ונתון וכמ"ש
לפני  יאמרו המלאכים לע"ל וכמו"כ דוקא הפרתמים

וד"ל: קדוש הצדיקים
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯Ó‡ מה המלאכים אמרו למרום משה כשעלה ריב"ל
השמים, על הודך תנה אשר תזכרנו כי אנוש
שאתם  ביניכם יש יצה"ר כלום משה להם אמר
אדיר  מה אח"כ מ"ש וזהו לו והודו התו' את מבקשים
שהרי  זה מובן אינו לכאורה והנה כו'. הארץ בכל שמך
שהיא  כמו בקשו לא מסתמא התורה את כשביקשו
שהיא  כמו התורה את שבקשו רק למטה נמשכה
יש  יצה"ר כלום ע"ז תשובה זו מה וא"כ למעלה,
וכמו  יצה"ר, בלי גם שייך זו תורה שהרי ביניכם
קדמה  בהרת אם דרקיע במתיבתא מיפלגי דקא שמצינו
נשמות  גם התורה את שלומדים הרי כו', לבן לשיער

וא"כ  ברוחניות אחר באופן אותה ולומדים גופים בלי
זו  מה וא"כ זה, באופן התורה את בקשו המלאכים

כו'. יש יצה"ר כלום ע"ז תשובה
Í‡ יתרון שיש אני וראיתי מ"ש קצת י"ל מתחלה הנה

החושך  מתוך האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
ואמר  א"ע משבח ששלמה מה ע"ז הקשה ובזהר כו',
הוא  האדם מכל ויחכם שהי' לפי ששלמה אני, ראיתי
נשא  בני שאר וכי הסכלות מן לחכמה יתרון שיש ראה
יתרון  שיש זה ידעין לא דשלמה חכימתי' ידעי דלא
דייקא  אני וראיתי שא' בזה א"ע משבח ומה כו', לחכ'

כו'.
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂ עני שורש צ"ל בנפש זה ופעולתו אהרן ן
נשמת  ה' נר הם הנרות להעלות הוא האדם
שהוא  לפי הנשמות הם הנרות מדליק שהוא פי' אדם,
לכלליות  אלקות חיות הממשיכים רועים מז' הי'
לה' עזה אהבה להעלות ממשיך והוא הנשמות,
שלהבת  אש כרשפי האהבה אש מדורת ולהגדיל
ענין  בביאור זה ויובן עמוק. ולב איש בקרב מתלהטת
והוא  אוהבי, אברהם ג"כ שנק' אברהם על אהרן מעלת
בנש"י. אהבה בחי' ג"כ והמשיך רועי', מז' הראשון הי'
ל' והב' ציווי, ל' הא' פי', שני יש ואהבת בפי' דהנה
אך  שבלב. מדה על ציווי ל' שייך איך ולכאו' הבטחה.
בגדולת  שיתבונן התבוננות על הוא דהציווי הענין
בכאו"א  שיש הטבעית אהבה לבחי' יבא ועי"ז אוא"ס
על  ציווי ל' יתכן ולכן מאבותינו. לנו בירושה מישראל
מהעלם  להוציאה האדם ביכולת שהרי זו אהבה בחי'
איך  דק"ש ראשון בפסוק ההתבוננות ע"י הגילוי אל
בחי' וזהו כו', ואהבת לבחי' בא ועי"ז אחד, שה'
אך  תולדותם, בטבע בנש"י אאע"ה שהמשיך האהבה

יכול  התבוננות בחי' וע"י ונעלמת, מוסתרת היא הנה
שכבר  מאחר הגילוי, אל מהעלם להוציאה אחד כל
טבעית. אהבה נק' שלכן תולדתו, בטבע בהעלם ישנה
לבוא  סופך היינו הבטחה, ל' ואהבת בפי' הב' פי' אבל
שהיא  דאהרן אהבה ומדריגת מעלת זהו אהבה, לידי
האדם  ביכולת זה שאין הטו"ד מן שלמעלה אה"ר בחי'
ואינו  מלמעלה, לו כשנותנים כ"א התבוננות, ע"י לבוא
מהתבוננות  שנמשכת הטבעית אהבה לבחי' דומה
שזה"ע  הגבלה, בבחי' וה"ז השכל, השגת ע"פ שזהו
אוהב  האדם כמו והיינו חייך, הוא כי ה' את לאהבה
חיי  הוא ב"ה שאוא"ס יתבונן כאשר כן נפשו חיי
אהבה. בחי' לו נמשך זו מהתבוננות כו', החיים
לצאת  גבול שבלי אהבה היא דאהרן אה"ר משא"כ
הבאה  היא כו', השכל הגבלת היפך כו' מהכלי
הוא  אהרן כי כה"ג אהרן המשכת ע"י כו' מלמעלה
באורך  אור, נראה באורך בחי' והיינו נראה, אותיות
אהבה  בין ההפרש שורש וזהו כו'. מלמעלה הבא דוקא

אוהבי. דאברהם לאהבה דאהרן
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"מידה") (מלבד יש  ספירה שלכל אומר הזוהר והנה
נ"ע: הרבי  מפרש זה ועל ותחום, íåçúåגבול ìåáâ ïéðòå

äøåú éèå÷ìá àúéà39øîàð íù ,ìåáâä ãøéåã øåàéáäá
ותחום גבול -,ãçà ïéðò àåäùששניהם כלומר

הגבלה. של ענין מבטאים

øîåì ùéå בין הבדל זאת בכל שיש  נ "ע , הרבי  מחדש  –
ל"תחום": íà"גבול" éåìéâä ïôåàá äìáâää àåä ìåáâã

,'åë èåòéîá åà éåáéøá האור של ההתגלות אופן  -
"גבול" זה  הנה מיעוט , או  בריבוי  מתגלית אם בספירה,

המידה.
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שם:39. לשונו וזה א. צד, מסעי xacnaפ' 't xdfa `zi`cke
`yicw d`lir `pli` `dc 'ek oinegz xqixz oihay xqixz .(a"r g"iwc)
xidad xtq mya e"t `"ky qcxta y"n c"r dfe .ienzega mzg` eda
'` oipr megze leabe .'ek oeqkl` ileab a"i eae d"awdl el yi '` oli`
md el`d 'ileab a"i oipr dpd ik .minegze mileab mya 'wpy mrhde .`ed
mr df millkznyk i"dp z"bg zecn dyyd mdy w"ed zellkzd zpiga
e` 'ek gvpa dxeab zellkzd e` zexeaba micqgd zellkzd enk df
i"r `ed ozellkzde l`ny ew d"bae oini ew o"gg ik oiewd zellkzd
heyt xe` `ed xe`d ik xe`d mvra dpi` ef zellkzde 'ek oeqkl` ileab

dxeaba cqg yalzp df ici lry milka zexe`d zeyalzd i"r `ed `l`
xe`dy xe`d z` miliabn md milkd dpde .dbdpdd xcq itk 'ek gvpa e`
dedne 'ign zeidl ilka labpe heyt xe` `ed xe`dy cvn od .ilka labp
zlabn ilkde q"` zpiga `ed xe`dy od ezliabn ilkd k"` cqgd ilk
a"i dyrp zeidl ef zellkzd xwiry oeike .leab zpigaa drtydd zeidl
envr cvn xe`d eli`c `wec milka zexe`d zeyalzd i"r `ed zepiga
xe`dy zelabd epiid oinegz a"i e` mileab a"i 'wp okl 'ek heyt xe` `ed

.oinegz a"i mileab a"il millkzne milka labp



רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כו'Ê"Î·Â(יד) מל' לבוש יביאו המן שאמר מה יובן
הגסות  בחי' הוא דהמן כו' רכב אשר וסוס
לעשות  המלך יחפוץ למי בלבו המן אמר ולכן דקליפה
מל' דלבוש למעלה מבואר דהנה כו' ממני יותר יקר
בחינת  הן כו' אשר והסוס דתורה, לבוש אור הוא
לישראל  שייך שזה כנ"ל ואו"ח באו"י המצות המשכות
בעצם  שלהם מס"נ ומצד העצמית השפלות מצד דוקא
אשר  המצות בברכת אומרים אנו אשר והוא כנ"ל
בחי' היא זאת וקדושה דוקא קדשנו במצותיו קדשנו
גאה  גאה כי כמ"ש ממש העצמות קדושת רוממות
הרי  לבש גאות מלך דה' דמל' מגאות גם מעלה למעלה
ומרומם  מתנשא גאה וגאה לבד לבוש בבחינת הוא
יקר  נקרא זה קדש שבחינת וזהו ממש עצמותו בקדושת
יקריה  זיו כבודו כתרגום כו' תפארת יקר שנקרא והוא
שיומשך  רצה ביותר והתנשאותו גאותו מפני והנה כו'
חוצפה  רק והוא זו עליונה קדושה יקר בחינת אליו
המלך  אשר איש אמר ולכן שבו הגסות מצד יתירה
יביאו  הנ"ל עליונה קדושה יקר שהוא דוקא ביקרו חפץ
לבוש  אור שנקרא התו"מ שהן כו' וסוס מלכות לבוש
למי  בלבו סבר גאותו ומגודל ביותר העליון קדש
ושגה  ממני יותר שלו יקר לעשות הקדוש המלך יחפוץ

שהוא  הזה העליון היקר ניתן דוקא לישראל כי ברואה
כלל  לזולתם זה יקר לעשות יחפוץ ולא התו"מ קדושת
מל' כתר בשם ונקראה המלך בה חפץ אם כי וכמו
הזה  היקר היהודי מרדכי את להלביש להמן צוה וע"כ
כו' הדסה את אומן מרדכי כי כו' וסוס מל' דלבוש
בה  חפצי תקרא חפץ ארץ לי תהיו ואתם כתיב ולע"ל
לפני  לומר המלאכים שעתידים וזהו וד"ל דוקא
לעצמות  צדיקים ידמו דאיך פלא וזה קדוש הצדיקים
בוי"ו  דקדוש ידוע אך כו' קדוש לפניהם לומר האלקות
מהעלם  הנ"ל העליון מקדש קטנה המשכה בחינת הוא

לגילו  העצמות מל'קדושת לבוש ענין כמו והיינו קצת י
שהן  כו' עליו רכב אשר והסוס המלך בו לבש אשר
לנשמות  שמלבישים העצמות דקדושת יקר לבושי
להם  לעשות המלך חפץ כי בעה"ז בתו"מ הצדיקים
המלאכים  וע"כ דוקא קדשנו אשר וכמ"ש דוקא יקרו
ויקר  קדש מלבוש להלבישם היינו קדוש לפניהם יאמרו
יקר  לעשות לשריו יצוה שהמלך וכמו דתו"מ העליון
כו' מל' לבוש שמביאין ביקרו שיחפוץ למי שלו
המלך  משרי איש יד על והסוס הלבוש ונתון וכמ"ש
לפני  יאמרו המלאכים לע"ל וכמו"כ דוקא הפרתמים

וד"ל: קדוש הצדיקים
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯Ó‡ מה המלאכים אמרו למרום משה כשעלה ריב"ל
השמים, על הודך תנה אשר תזכרנו כי אנוש
שאתם  ביניכם יש יצה"ר כלום משה להם אמר
אדיר  מה אח"כ מ"ש וזהו לו והודו התו' את מבקשים
שהרי  זה מובן אינו לכאורה והנה כו'. הארץ בכל שמך
שהיא  כמו בקשו לא מסתמא התורה את כשביקשו
שהיא  כמו התורה את שבקשו רק למטה נמשכה
יש  יצה"ר כלום ע"ז תשובה זו מה וא"כ למעלה,
וכמו  יצה"ר, בלי גם שייך זו תורה שהרי ביניכם
קדמה  בהרת אם דרקיע במתיבתא מיפלגי דקא שמצינו
נשמות  גם התורה את שלומדים הרי כו', לבן לשיער

וא"כ  ברוחניות אחר באופן אותה ולומדים גופים בלי
זו  מה וא"כ זה, באופן התורה את בקשו המלאכים

כו'. יש יצה"ר כלום ע"ז תשובה
Í‡ יתרון שיש אני וראיתי מ"ש קצת י"ל מתחלה הנה

החושך  מתוך האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
ואמר  א"ע משבח ששלמה מה ע"ז הקשה ובזהר כו',
הוא  האדם מכל ויחכם שהי' לפי ששלמה אני, ראיתי
נשא  בני שאר וכי הסכלות מן לחכמה יתרון שיש ראה
יתרון  שיש זה ידעין לא דשלמה חכימתי' ידעי דלא
דייקא  אני וראיתי שא' בזה א"ע משבח ומה כו', לחכ'

כו'.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂ עני שורש צ"ל בנפש זה ופעולתו אהרן ן
נשמת  ה' נר הם הנרות להעלות הוא האדם
שהוא  לפי הנשמות הם הנרות מדליק שהוא פי' אדם,
לכלליות  אלקות חיות הממשיכים רועים מז' הי'
לה' עזה אהבה להעלות ממשיך והוא הנשמות,
שלהבת  אש כרשפי האהבה אש מדורת ולהגדיל
ענין  בביאור זה ויובן עמוק. ולב איש בקרב מתלהטת
והוא  אוהבי, אברהם ג"כ שנק' אברהם על אהרן מעלת
בנש"י. אהבה בחי' ג"כ והמשיך רועי', מז' הראשון הי'
ל' והב' ציווי, ל' הא' פי', שני יש ואהבת בפי' דהנה
אך  שבלב. מדה על ציווי ל' שייך איך ולכאו' הבטחה.
בגדולת  שיתבונן התבוננות על הוא דהציווי הענין
בכאו"א  שיש הטבעית אהבה לבחי' יבא ועי"ז אוא"ס
על  ציווי ל' יתכן ולכן מאבותינו. לנו בירושה מישראל
מהעלם  להוציאה האדם ביכולת שהרי זו אהבה בחי'
איך  דק"ש ראשון בפסוק ההתבוננות ע"י הגילוי אל
בחי' וזהו כו', ואהבת לבחי' בא ועי"ז אחד, שה'
אך  תולדותם, בטבע בנש"י אאע"ה שהמשיך האהבה

יכול  התבוננות בחי' וע"י ונעלמת, מוסתרת היא הנה
שכבר  מאחר הגילוי, אל מהעלם להוציאה אחד כל
טבעית. אהבה נק' שלכן תולדתו, בטבע בהעלם ישנה
לבוא  סופך היינו הבטחה, ל' ואהבת בפי' הב' פי' אבל
שהיא  דאהרן אהבה ומדריגת מעלת זהו אהבה, לידי
האדם  ביכולת זה שאין הטו"ד מן שלמעלה אה"ר בחי'
ואינו  מלמעלה, לו כשנותנים כ"א התבוננות, ע"י לבוא
מהתבוננות  שנמשכת הטבעית אהבה לבחי' דומה
שזה"ע  הגבלה, בבחי' וה"ז השכל, השגת ע"פ שזהו
אוהב  האדם כמו והיינו חייך, הוא כי ה' את לאהבה
חיי  הוא ב"ה שאוא"ס יתבונן כאשר כן נפשו חיי
אהבה. בחי' לו נמשך זו מהתבוננות כו', החיים
לצאת  גבול שבלי אהבה היא דאהרן אה"ר משא"כ
הבאה  היא כו', השכל הגבלת היפך כו' מהכלי
הוא  אהרן כי כה"ג אהרן המשכת ע"י כו' מלמעלה
באורך  אור, נראה באורך בחי' והיינו נראה, אותיות
אהבה  בין ההפרש שורש וזהו כו'. מלמעלה הבא דוקא

אוהבי. דאברהם לאהבה דאהרן
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"מידה") (מלבד יש  ספירה שלכל אומר הזוהר והנה
נ"ע: הרבי  מפרש זה ועל ותחום, íåçúåגבול ìåáâ ïéðòå

äøåú éèå÷ìá àúéà39øîàð íù ,ìåáâä ãøéåã øåàéáäá
ותחום גבול -,ãçà ïéðò àåäùששניהם כלומר

הגבלה. של ענין מבטאים

øîåì ùéå בין הבדל זאת בכל שיש  נ "ע , הרבי  מחדש  –
ל"תחום": íà"גבול" éåìéâä ïôåàá äìáâää àåä ìåáâã

,'åë èåòéîá åà éåáéøá האור של ההתגלות אופן  -
"גבול" זה  הנה מיעוט , או  בריבוי  מתגלית אם בספירה,

המידה.
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שם:39. לשונו וזה א. צד, מסעי xacnaפ' 't xdfa `zi`cke
`yicw d`lir `pli` `dc 'ek oinegz xqixz oihay xqixz .(a"r g"iwc)
xidad xtq mya e"t `"ky qcxta y"n c"r dfe .ienzega mzg` eda
'` oipr megze leabe .'ek oeqkl` ileab a"i eae d"awdl el yi '` oli`
md el`d 'ileab a"i oipr dpd ik .minegze mileab mya 'wpy mrhde .`ed
mr df millkznyk i"dp z"bg zecn dyyd mdy w"ed zellkzd zpiga
e` 'ek gvpa dxeab zellkzd e` zexeaba micqgd zellkzd enk df
i"r `ed ozellkzde l`ny ew d"bae oini ew o"gg ik oiewd zellkzd
heyt xe` `ed xe`d ik xe`d mvra dpi` ef zellkzde 'ek oeqkl` ileab

dxeaba cqg yalzp df ici lry milka zexe`d zeyalzd i"r `ed `l`
xe`dy xe`d z` miliabn md milkd dpde .dbdpdd xcq itk 'ek gvpa e`
dedne 'ign zeidl ilka labpe heyt xe` `ed xe`dy cvn od .ilka labp
zlabn ilkde q"` zpiga `ed xe`dy od ezliabn ilkd k"` cqgd ilk
a"i dyrp zeidl ef zellkzd xwiry oeike .leab zpigaa drtydd zeidl
envr cvn xe`d eli`c `wec milka zexe`d zeyalzd i"r `ed zepiga
xe`dy zelabd epiid oinegz a"i e` mileab a"i 'wp okl 'ek heyt xe` `ed

.oinegz a"i mileab a"il millkzne milka labp



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

äãéîä ìù ÷ñôääå äìáâää àåä íåçúåמצד לא
אלא שבה, האור מצד היינו íéìëä,עצמה, éãé ìòù

íù áåúëù åîëåתורה בלקוטי  øäåæäבהביאור éøåàéáá
øîàîà(מאמר על  ֿ )'á ãåîò ç"é÷ óã øáãîáã øäåæä

áúëù äîá בהו :הזוהר קדישא  עילאה אילנא דהא 
éîåçúá íçúà-íéìëä ãöî åäæù40,'åë מכאן הנה 

הכלים הגבלת היא  התחום .41שהגבלת 
(ענין  הכלי שמצד שבספירה ההגבלה מתבטאת במה 

- äîöòהתחום) äøéôñäáù èåòéîä ïéðò àåäå
äéäéù éãëá äáù úåðåúçú úåâéøãîäá äøåà èòîúîù

,'åë äðîî äèîìù äøéôñä úåìéöàבחלק כלומר -
י הגשמה יש הספירה של שתוכלהתחתון כדי  ותר

ממנה, הנמוכה הספירה ממנה úàæäלהימשך äìáâäã
íéìéáâîù íùë íéìëäù úåéäì ,'åë íéìëä éãé ìò àåä

øáã úåàéöî úðéçáá úåéäì øåàä úà שנתבאר כפי -
שהוא כפי  הספירה, את  מגשם שהכלי  הראשון  במאמר
עניינים רק רואה שהנשמה והגוף, הנשמה במשל
עניינים רק רואה הוא בגוף מתלבשת  וכשהיא  רוחניים,
הראיה כח את מגשמים הגוף כלי  כלומר גשמיים.
הספירה, אור את לגשם – הכלי תפקיד וזה  שבנשמה.

úåèùôúää úà íéìéáâî ïë åîë האור äôשל ãòã
'åë àåáúספירה ממנה להאצל שתוכל בכדי יותר, ולא

יותר. נמוכה
÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå)שיש).42רפח נתבאר שם 

באופן  הכלים, לחיצוניות הכלים פנימיות בין חילוק
ההגבלה.

לספירה, ספירה בין שוני  שיש אומר הזוהר לסיכום ,
המהות – מידה ותחום". גבול ב"מידה מתבטא והשוני
– גבול מחברתה. שונה שהיא ספירה כל של העצמית
או  בריבוי  הספירה של האור עוצמת גילוי אופן
שבה. הכלי  שמצד שבספירה ההגבלה – תחום במיעוט.
å÷ä éãé ìò àåä úåøéôñ øùòäá äãéãîä úåììëå

úåøéôñ øùòäá íéåìéâä éðôåà ããåîù אור כמה –
וספירה, ספירה בכל äèîåיתגלה äìòî íäá äùåòå

וכדומה, מטה היא והבינה מעלה היא  úðéçááשהחכמה
,'åë éåìéâäå øåàäá èåòéîå éåáéøהיא שהספירה שככל

יותר, רב אור בה מאיר "מעלה" ïëיותר åîëåרק לא
אלא האור ïúâéøãîבגילוי íöòá äèîå äìòîä úðéçá

'åë êëå êë ïôåàá äðéáå êëå êë ïôåàá äéäú äîëçäù
- הספירות בין  אלו הבדלים  כל הנה –ïî àåä ìëä

,å÷ä.ועניינה מהותה כפי ספירה לכל המודד שהוא
עולם של הספירות בעשר שיש שלמדנו אחרי כלומר,

שונות,האצילו  במהויות המתבטאים ומטה, מעלה ת
את שיוצר מה כי  – נ"ע הרבי  מבאר ומידה, תחום גבול
וכפי הקו. הוא לחברתה  ספירה בין וההבדל השוני 
השוני שעיקר הראשונים, במאמרים באריכות שלמדנו
גם אלא הכלים מצד רק לא היא למדריגה  מדריגה בין 
הקו, אור הוא האורות כל ששרש עצמו, האור מצד

האורות. כל את שמודד שם על המידה" "קו  הנקרא
בגלל הוא  למדוד, בקו שיש הכח  כי  נ"ע, הרבי  ומבאר

האצלתו: באופן ומוגבל מדוד בעצמו úåéäìשהוא
úåøéôñ øùò ïäù úåøéôñ øùò úðéçá ùé åùøùá å÷äù

.'åë úåæåðâäבמאמרים בהרחבה שהתבאר כפי 
התחלקות של בחינה יש  הצמצום לפני  שאף הראשונים

ספירות. עשר íåöîöäשל éãé ìò àåä å÷ä úëùîäå
,'åë úåéèøô úåøéôñ íéëùîðù בשורשו גם כלומר -

שלפני אלא ספירות , עשר  של גדר יש הצמצום לפני
לאחר  וכשנאצלו יחד, וכלולים מאוחדים  הם הצמצום
נקודות של בהתחלקות הם הרי – הקו באור – הצמצום

נקודות.
לא הוא מדוד, ולא פשוט היה בעצמו הקו  אם כלומר,
בו  הרי  המודד, שסרגל כפי  – אחרים  למדוד יכול היה
בעשר  הוא הקו  ששרש  מבאר ולכן  מדידה. יש עצמו
שם, פשוט  שהכל שאף הצמצום, לפני  הגנוזות ספירות 

בחינות. עשר של גדר זאת  בכל יש  הרי
ïééãò úåèéùô úðéçáá ïä å÷äáù úåéä íòåשהרי

בכלים התלבשותו לפני האור על äîמדובר ïéðò åäæù ,
÷øô ìéòì øàáúðù åîë 'åë úåãå÷ð éåáéøî àåä å÷äù

,à"ì,בפשיטות שם שהכל מפני  הוא שבקו שהנקודות
ציור, ãåãîìללא äãîä å÷ úðéçáá ïä éøä íå÷î-ìëî

,à÷åã êëå êë ïôåàá úåéäì úåøéôñä úåäîזה כלומר
למדוד שעניינו בקו נמצאות נקודות שאותם גופא
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הקודמת.40. בהערה שם לשונו ראה

שם,41. הזוהר בביאורי הצ"צ מדברי הראיה מה עיון וצריך
הוא. אחד התחום וענין הגבול שענין כותב בפירוש הרי

שם:42. לשונו וזה הגיליון. שולי פי iv`c'על milka k"enke
dlabd 'igaa 'idz 'iv`l ueg d`ay enk epiidc r"iaa dlertdy `ed

iv`a la`lr i`wc seq mdl oi`y xyr ozcn '`nke ,'ek b"la 'igaa od '
edfy dcicn 'igaa mi`a zexe`dy enk epiidc xyr ozcn r"fc) milkd
l"ic ,`"na y"nke 'ek q"` 'igaa od `teb 'iv`ac ,('ek milkd 'igaa
od 'iv`c milkd zellk ixdy ,milkd zeipevig 'igaa mb `ed k"enkc

`"` 'iv`c q"rdn okle ,'ek cal leabd gk wx od k"re ynn zewl`
la` ,'ek r"ial 'iv` oiay `qxtd i"r `"k zenlerd zeedzd oiicr zeidl
'ixcndn 'it`e milkd 'evig 'igan mb zeedzdd zeidl `"` `qxtd `lel
mbc milrpa jinrt eti dn d"c z"ewla y"nke ,'ek 'iv`ay zepezgzd
leab 'igaa zeedzdd 'idiye uwe leab ila hytzn mlerd 'id 'lnd 'igan
lbxd lr dtegd lrp 'iga `edy lcpq j`ln i"r `ed 'ek dpy w"z jldn
onwl z"iynke 'ek ixnbl milrnd xer ly lrpn 'iga `ede ,'ek 'ln 'iga
lcap 'igaa od milkd zeipevig 'iga n"ne ,'ek ze`qxtde mikqnd oipra

.'ek xe`d on

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלא ומדידה . גדר איזה כבר שם  שיש מראה  ולהגביל,
אחרי רק הקו , באור כך כל ניכרת לא  זו  שמדידה 

- בכלים האורות  øùòáשמתלבשים øúåéá øëéð äæù
íéìëá úåùáìúä úðéçáá íúåéäì úåìéöàã úåøéôñ
äæ éãé ìò íéùòðù ,á"ì ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå

äâéøãîáהאורות ïë íâ íä ïë ìò ,úåàéöî úðéçáá
íúâéøãîå íúåäîá íäáù äèîå äìòî úðéçáá úøëéð

.'åëהתלבשות לפני עוד קיים המודד הכח כלומר –
קיי בספירות וההבדלים  בכלים, כבר האורות מים

עוד הבינה, מאור שונה החכמה שאור עצמם, באורות
בעיקר  ניכרת  שהמדידה אלא בכלים, התלבשותם לפני
האצילות. של בספירות  בכלים האורות התלבשות לאחר

øîåì ùéå, חיים ֿ בעץ נרמז  זה  áåúëùשרעיון  äî åäæù
íééç-õòá43íéìöàðä íéàø÷ð å÷ä éãé ìòù כלומר –

האצילות, של  åë',הספירות úåøéôñ ã"åéå úåãî ã"åé
íéãçåéî íéúåäî úå÷ìçúäá úåøéôñ øùò úåéäì åäæù
àìå ÷ã å÷ åúåéä úáéñì åäæù íù áúëå ,'åë

.'åë äìåãâ úåøáçúäá,דקות בו  יש שהקו  בגלל כלומר
של זו ולשון מחולקות. ספירות נאצלים  ממנו הרי 

דק שהקו  לזה השייכות מה ביאור, צריכה ז"ל האר"י 
ספירות? עשר  להשתלשלות

øîåì ùéåהדברים éôìפירוש 'àä íéðôåà éúùá
íåöîö éãé ìò àåä åúëùîäùוממילא דק, קו  הוא לכן 

,'åë úåãçåéî úåøéôñ úåéäìהסיבה הרי  זה הסבר שלפי 
היא והתחלקות, גדר של באופן ספירות  עשר להאצלת
הגבלה שיוצר הצמצום  ידי על נמשך הקו שאור לפי 

הקו ). אור בשרש  הגדר מצד לא (אך והתחלקות
éùøùã æ"ë ÷øô ìéòì øàáúðù äî éô ìò øîåì ùé 'áäå

úåøåàäהגנוזות הספירות עשר íéãçåéîשל íä éøä
ïéðò åäæù) øåàîä ïéòî ïäå ìåáâ-éìáä óåñ-ïéà øåàá

להיות צריכה שהציצית ðëמה  ïéî,('åë óבנמשל וכך -
ֿ גבול, הבלי  לאור ודבוק מאוחד הוא הגבול íåùîãאור

úåèéùô úðéçáá ïä äæ,סוף ֿ באין  דביקותם בגלל
,'åë ùîî óåñ-ïéàä úåèéùô åîë äæ ïéà íå÷î-ìëîå
כיון  אך הגבול, אור של אחרת, בחינה בעצם הם כלומר
בבחינת הם גם הרי  הבלי ֿגבול באור כלולים שהם

ממש, פשיטות

a"xrz mixac zyxt zay
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שם:43. לשונו וזה ב', ענף א' jynpשער xe`d did m` ik
izla envr liv`nd zpigaa milv`pd eid mdizeaiaq lkn mb jxc mdl
zeagxzda `le c`n wc `edd ewd mb 'it` `l` cer `le davwe leab
ef daiql xy` davwe dcna milv`pd l` jynpd xe`d didiy ick lecb
aevw xtqne davwe dcn mdl yiy zexedl q"ie zecn 'i milv`pd `xwp
`lc la` 'ek y"w `c xqilz `cewt qgpt 't d"qa y"nke q"`a k"`yn

rici my dl zi` 'itq lkc .'ek oxitqc `peebk rici my `le dcn dil zi`
cala mkxv ick rty mdl jiyni wc ewd zeidae megze leabe dcne

.miliv`n mzeid jxra i`cn xzei `le milv`p mzeid jxra ולהעיר
"ולא  – חיים' ה'עץ מדברי מצטט נ"ע הרבי המאמר שבפנים

התרחבות". "ולא מופיע לפנינו ואילו בהתחברות"

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg miqxhpew - mixn`nd xtq

בתכלית  עמידה – בשמו"ע והנשמות. המלאכים בעבודת התבוננות – יוצר ברכת
שרשה  עם הנשמה הארת מחבר התפילה סולם דקה. דממה קול הביטול,

¯Á‡Â וחּיֹות האֹופּנים ּבהּׂשגת ההתּבֹוננּות הּוא ּֿכ ¿««ְְְְִִַַַַַָָָ
ּב"ברּו הּנׁשמֹות הּׂשגת ואפן והּׂשרפים, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש

ּתּתאה  ּביחּודא ועד" לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ט ׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָָ
עּלאה  ּביחּודא יׂשראל" הגם י ּוב"ׁשמע זֹו ּדעבֹודה , ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

היא  עּקרּה הּנה הּנפׁש, ּבהתּפעלּות הּלב עבֹודת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ועבֹודת  הּׂשגת ּבפרטי להתּבֹונן והּׂשגה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבידיעה
ּבהאֹור  ידיעתם העּדר מּפני ּגדֹול ּברעׁש ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹופּנים

הּׂשגתם  הּנה והּׂשרפים ּברּורה, והּׂשגה ּבידיעה ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהאלקי
קדֹוׁשה, ּובנעימה נפלא ּובסדר רעׁש ּבלי הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָועבֹודתם
האלקי  האֹור את ׁשּמּׂשיגים קדֹוׁש, הּוא ׁשּלהם ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׁשיר
ּדאֹופּנים  העבֹודֹות חּלּוקי ּבאפני ּומתּבֹונן מהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּמפלא
ּכנגד  והּוא ההּׂשגה, ענין הּוא זה ּדכל ּונׁשמֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׂשרפים
לפני  ּכעֹומד הּוא ּדׁשמֹונהֿעׂשרה והעבֹודה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּנׁשמה.
וזהּו לנׁשמה. נׁשמה ּכנגד הּוא הּבּטּול, ּבתכלית ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

תחתון.ט. עליון.י.ביחוד ביחוד



רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

äãéîä ìù ÷ñôääå äìáâää àåä íåçúåמצד לא
אלא שבה, האור מצד היינו íéìëä,עצמה, éãé ìòù

íù áåúëù åîëåתורה בלקוטי  øäåæäבהביאור éøåàéáá
øîàîà(מאמר על  ֿ )'á ãåîò ç"é÷ óã øáãîáã øäåæä

áúëù äîá בהו :הזוהר קדישא  עילאה אילנא דהא 
éîåçúá íçúà-íéìëä ãöî åäæù40,'åë מכאן הנה 

הכלים הגבלת היא  התחום .41שהגבלת 
(ענין  הכלי שמצד שבספירה ההגבלה מתבטאת במה 

- äîöòהתחום) äøéôñäáù èåòéîä ïéðò àåäå
äéäéù éãëá äáù úåðåúçú úåâéøãîäá äøåà èòîúîù

,'åë äðîî äèîìù äøéôñä úåìéöàבחלק כלומר -
י הגשמה יש הספירה של שתוכלהתחתון כדי  ותר

ממנה, הנמוכה הספירה ממנה úàæäלהימשך äìáâäã
íéìéáâîù íùë íéìëäù úåéäì ,'åë íéìëä éãé ìò àåä

øáã úåàéöî úðéçáá úåéäì øåàä úà שנתבאר כפי -
שהוא כפי  הספירה, את  מגשם שהכלי  הראשון  במאמר
עניינים רק רואה שהנשמה והגוף, הנשמה במשל
עניינים רק רואה הוא בגוף מתלבשת  וכשהיא  רוחניים,
הראיה כח את מגשמים הגוף כלי  כלומר גשמיים.
הספירה, אור את לגשם – הכלי תפקיד וזה  שבנשמה.

úåèùôúää úà íéìéáâî ïë åîë האור äôשל ãòã
'åë àåáúספירה ממנה להאצל שתוכל בכדי יותר, ולא

יותר. נמוכה
÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå)שיש).42רפח נתבאר שם 

באופן  הכלים, לחיצוניות הכלים פנימיות בין חילוק
ההגבלה.

לספירה, ספירה בין שוני  שיש אומר הזוהר לסיכום ,
המהות – מידה ותחום". גבול ב"מידה מתבטא והשוני
– גבול מחברתה. שונה שהיא ספירה כל של העצמית
או  בריבוי  הספירה של האור עוצמת גילוי אופן
שבה. הכלי  שמצד שבספירה ההגבלה – תחום במיעוט.
å÷ä éãé ìò àåä úåøéôñ øùòäá äãéãîä úåììëå

úåøéôñ øùòäá íéåìéâä éðôåà ããåîù אור כמה –
וספירה, ספירה בכל äèîåיתגלה äìòî íäá äùåòå

וכדומה, מטה היא והבינה מעלה היא  úðéçááשהחכמה
,'åë éåìéâäå øåàäá èåòéîå éåáéøהיא שהספירה שככל

יותר, רב אור בה מאיר "מעלה" ïëיותר åîëåרק לא
אלא האור ïúâéøãîבגילוי íöòá äèîå äìòîä úðéçá

'åë êëå êë ïôåàá äðéáå êëå êë ïôåàá äéäú äîëçäù
- הספירות בין  אלו הבדלים  כל הנה –ïî àåä ìëä

,å÷ä.ועניינה מהותה כפי ספירה לכל המודד שהוא
עולם של הספירות בעשר שיש שלמדנו אחרי כלומר,

שונות,האצילו  במהויות המתבטאים ומטה, מעלה ת
את שיוצר מה כי  – נ"ע הרבי  מבאר ומידה, תחום גבול
וכפי הקו. הוא לחברתה  ספירה בין וההבדל השוני 
השוני שעיקר הראשונים, במאמרים באריכות שלמדנו
גם אלא הכלים מצד רק לא היא למדריגה  מדריגה בין 
הקו, אור הוא האורות כל ששרש עצמו, האור מצד

האורות. כל את שמודד שם על המידה" "קו  הנקרא
בגלל הוא  למדוד, בקו שיש הכח  כי  נ"ע, הרבי  ומבאר

האצלתו: באופן ומוגבל מדוד בעצמו úåéäìשהוא
úåøéôñ øùò ïäù úåøéôñ øùò úðéçá ùé åùøùá å÷äù

.'åë úåæåðâäבמאמרים בהרחבה שהתבאר כפי 
התחלקות של בחינה יש  הצמצום לפני  שאף הראשונים

ספירות. עשר íåöîöäשל éãé ìò àåä å÷ä úëùîäå
,'åë úåéèøô úåøéôñ íéëùîðù בשורשו גם כלומר -

שלפני אלא ספירות , עשר  של גדר יש הצמצום לפני
לאחר  וכשנאצלו יחד, וכלולים מאוחדים  הם הצמצום
נקודות של בהתחלקות הם הרי – הקו באור – הצמצום

נקודות.
לא הוא מדוד, ולא פשוט היה בעצמו הקו  אם כלומר,
בו  הרי  המודד, שסרגל כפי  – אחרים  למדוד יכול היה
בעשר  הוא הקו  ששרש  מבאר ולכן  מדידה. יש עצמו
שם, פשוט  שהכל שאף הצמצום, לפני  הגנוזות ספירות 

בחינות. עשר של גדר זאת  בכל יש  הרי
ïééãò úåèéùô úðéçáá ïä å÷äáù úåéä íòåשהרי

בכלים התלבשותו לפני האור על äîמדובר ïéðò åäæù ,
÷øô ìéòì øàáúðù åîë 'åë úåãå÷ð éåáéøî àåä å÷äù

,à"ì,בפשיטות שם שהכל מפני  הוא שבקו שהנקודות
ציור, ãåãîìללא äãîä å÷ úðéçáá ïä éøä íå÷î-ìëî

,à÷åã êëå êë ïôåàá úåéäì úåøéôñä úåäîזה כלומר
למדוד שעניינו בקו נמצאות נקודות שאותם גופא
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הקודמת.40. בהערה שם לשונו ראה

שם,41. הזוהר בביאורי הצ"צ מדברי הראיה מה עיון וצריך
הוא. אחד התחום וענין הגבול שענין כותב בפירוש הרי

שם:42. לשונו וזה הגיליון. שולי פי iv`c'על milka k"enke
dlabd 'igaa 'idz 'iv`l ueg d`ay enk epiidc r"iaa dlertdy `ed

iv`a la`lr i`wc seq mdl oi`y xyr ozcn '`nke ,'ek b"la 'igaa od '
edfy dcicn 'igaa mi`a zexe`dy enk epiidc xyr ozcn r"fc) milkd
l"ic ,`"na y"nke 'ek q"` 'igaa od `teb 'iv`ac ,('ek milkd 'igaa
od 'iv`c milkd zellk ixdy ,milkd zeipevig 'igaa mb `ed k"enkc

`"` 'iv`c q"rdn okle ,'ek cal leabd gk wx od k"re ynn zewl`
la` ,'ek r"ial 'iv` oiay `qxtd i"r `"k zenlerd zeedzd oiicr zeidl
'ixcndn 'it`e milkd 'evig 'igan mb zeedzdd zeidl `"` `qxtd `lel
mbc milrpa jinrt eti dn d"c z"ewla y"nke ,'ek 'iv`ay zepezgzd
leab 'igaa zeedzdd 'idiye uwe leab ila hytzn mlerd 'id 'lnd 'igan
lbxd lr dtegd lrp 'iga `edy lcpq j`ln i"r `ed 'ek dpy w"z jldn
onwl z"iynke 'ek ixnbl milrnd xer ly lrpn 'iga `ede ,'ek 'ln 'iga
lcap 'igaa od milkd zeipevig 'iga n"ne ,'ek ze`qxtde mikqnd oipra

.'ek xe`d on

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלא ומדידה . גדר איזה כבר שם  שיש מראה  ולהגביל,
אחרי רק הקו , באור כך כל ניכרת לא  זו  שמדידה 

- בכלים האורות  øùòáשמתלבשים øúåéá øëéð äæù
íéìëá úåùáìúä úðéçáá íúåéäì úåìéöàã úåøéôñ
äæ éãé ìò íéùòðù ,á"ì ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå

äâéøãîáהאורות ïë íâ íä ïë ìò ,úåàéöî úðéçáá
íúâéøãîå íúåäîá íäáù äèîå äìòî úðéçáá úøëéð

.'åëהתלבשות לפני עוד קיים המודד הכח כלומר –
קיי בספירות וההבדלים  בכלים, כבר האורות מים

עוד הבינה, מאור שונה החכמה שאור עצמם, באורות
בעיקר  ניכרת  שהמדידה אלא בכלים, התלבשותם לפני
האצילות. של בספירות  בכלים האורות התלבשות לאחר

øîåì ùéå, חיים ֿ בעץ נרמז  זה  áåúëùשרעיון  äî åäæù
íééç-õòá43íéìöàðä íéàø÷ð å÷ä éãé ìòù כלומר –

האצילות, של  åë',הספירות úåøéôñ ã"åéå úåãî ã"åé
íéãçåéî íéúåäî úå÷ìçúäá úåøéôñ øùò úåéäì åäæù
àìå ÷ã å÷ åúåéä úáéñì åäæù íù áúëå ,'åë

.'åë äìåãâ úåøáçúäá,דקות בו  יש שהקו  בגלל כלומר
של זו ולשון מחולקות. ספירות נאצלים  ממנו הרי 

דק שהקו  לזה השייכות מה ביאור, צריכה ז"ל האר"י 
ספירות? עשר  להשתלשלות

øîåì ùéåהדברים éôìפירוש 'àä íéðôåà éúùá
íåöîö éãé ìò àåä åúëùîäùוממילא דק, קו  הוא לכן 

,'åë úåãçåéî úåøéôñ úåéäìהסיבה הרי  זה הסבר שלפי 
היא והתחלקות, גדר של באופן ספירות  עשר להאצלת
הגבלה שיוצר הצמצום  ידי על נמשך הקו שאור לפי 

הקו ). אור בשרש  הגדר מצד לא (אך והתחלקות
éùøùã æ"ë ÷øô ìéòì øàáúðù äî éô ìò øîåì ùé 'áäå

úåøåàäהגנוזות הספירות עשר íéãçåéîשל íä éøä
ïéðò åäæù) øåàîä ïéòî ïäå ìåáâ-éìáä óåñ-ïéà øåàá

להיות צריכה שהציצית ðëמה  ïéî,('åë óבנמשל וכך -
ֿ גבול, הבלי  לאור ודבוק מאוחד הוא הגבול íåùîãאור

úåèéùô úðéçáá ïä äæ,סוף ֿ באין  דביקותם בגלל
,'åë ùîî óåñ-ïéàä úåèéùô åîë äæ ïéà íå÷î-ìëîå
כיון  אך הגבול, אור של אחרת, בחינה בעצם הם כלומר
בבחינת הם גם הרי  הבלי ֿגבול באור כלולים שהם

ממש, פשיטות

a"xrz mixac zyxt zay
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שם:43. לשונו וזה ב', ענף א' jynpשער xe`d did m` ik
izla envr liv`nd zpigaa milv`pd eid mdizeaiaq lkn mb jxc mdl
zeagxzda `le c`n wc `edd ewd mb 'it` `l` cer `le davwe leab
ef daiql xy` davwe dcna milv`pd l` jynpd xe`d didiy ick lecb
aevw xtqne davwe dcn mdl yiy zexedl q"ie zecn 'i milv`pd `xwp
`lc la` 'ek y"w `c xqilz `cewt qgpt 't d"qa y"nke q"`a k"`yn

rici my dl zi` 'itq lkc .'ek oxitqc `peebk rici my `le dcn dil zi`
cala mkxv ick rty mdl jiyni wc ewd zeidae megze leabe dcne

.miliv`n mzeid jxra i`cn xzei `le milv`p mzeid jxra ולהעיר
"ולא  – חיים' ה'עץ מדברי מצטט נ"ע הרבי המאמר שבפנים

התרחבות". "ולא מופיע לפנינו ואילו בהתחברות"

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'a wlg miqxhpew - mixn`nd xtq

בתכלית  עמידה – בשמו"ע והנשמות. המלאכים בעבודת התבוננות – יוצר ברכת
שרשה  עם הנשמה הארת מחבר התפילה סולם דקה. דממה קול הביטול,

¯Á‡Â וחּיֹות האֹופּנים ּבהּׂשגת ההתּבֹוננּות הּוא ּֿכ ¿««ְְְְִִַַַַַָָָ
ּב"ברּו הּנׁשמֹות הּׂשגת ואפן והּׂשרפים, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש

ּתּתאה  ּביחּודא ועד" לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ט ׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָָ
עּלאה  ּביחּודא יׂשראל" הגם י ּוב"ׁשמע זֹו ּדעבֹודה , ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

היא  עּקרּה הּנה הּנפׁש, ּבהתּפעלּות הּלב עבֹודת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ועבֹודת  הּׂשגת ּבפרטי להתּבֹונן והּׂשגה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבידיעה
ּבהאֹור  ידיעתם העּדר מּפני ּגדֹול ּברעׁש ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹופּנים

הּׂשגתם  הּנה והּׂשרפים ּברּורה, והּׂשגה ּבידיעה ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהאלקי
קדֹוׁשה, ּובנעימה נפלא ּובסדר רעׁש ּבלי הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָועבֹודתם
האלקי  האֹור את ׁשּמּׂשיגים קדֹוׁש, הּוא ׁשּלהם ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׁשיר
ּדאֹופּנים  העבֹודֹות חּלּוקי ּבאפני ּומתּבֹונן מהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּמפלא
ּכנגד  והּוא ההּׂשגה, ענין הּוא זה ּדכל ּונׁשמֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָׂשרפים
לפני  ּכעֹומד הּוא ּדׁשמֹונהֿעׂשרה והעבֹודה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּנׁשמה.
וזהּו לנׁשמה. נׁשמה ּכנגד הּוא הּבּטּול, ּבתכלית ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמל
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

האׁש ואחר אׁש, הרעׁש ואחר רעׁש, הרּוח "ואחר ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָּדכתיב
ּדזמרה, ּדפסּוקי העבֹודה הּוא ּדרּוח ּדּקה", ּדממה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָקֹול
ּבעבֹודת  אֹור" ּד"יֹוצר העבֹודה הּוא רעׁש הרּוח ְְֲֲֵַַַַַַַָָָואחר
הּמלאכים  ּדעבֹודת הרעׁש ואחר ּברעׁש, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַַָָָהּמלאכים
קֹול  האׁש ואחר ּתּתאה, ּדיחּודא העבֹודה ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָאׁש,
 ֿ ּבׁשמֹונה עצמי ּבבּטּול העבֹודה ׁשהיא ּדּקה, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּדממה

מלּכא" קאתי "ּדתּמן ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ,יא עׂשרה, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנׁש עם הּמתחּברת הּנׁשמה ׁשרׁש ּבחינת ּגּלּוי מה ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

"והּנה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו סּלם, נקראת ׁשהּתפּלה וזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּבּגּוף.
צלֹותא" ּדא – "סּלם ּבּזהר ואיתא ארצה", מּצב ,יב סּלם ְְְִַַַָָָָָָָֹֻֻֻ

וזהּו לחלקים, נחלקת הּתפּלה ּכ ׁשליבֹות, ּבּה יׁש ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדסּלם
ּדתפּלה  ּדהּסּלם הּׁשמימה", מּגיע וראׁשֹו ארצה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻ"מּצב
עם  ּבּגּוף המלּבׁשת הּנׁשמה הארת ׁשהיא הארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמחּבר
הּנה  הּתפּלה קדם אבל הּנׁשמה, עצם ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשמים
ורק  ּבי", נפחּת "ואּתה ּבחינת רק הּוא ּבאּפֹו" ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ"נׁשמה

ההתחּברּות. נעׂשה הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָעלֿידי
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במעמדם 2אני ‡. שישארו לטביה ליהודי מאחל
של  הנהגתו תחת במלוכה נמצאים הם הטוב, ומצבם
העדות  בין מבדיל שאינו אולמאניס, ק. הנערץ הנשיא
אני  ובטוב. בחכמה המלוכה את ומנהיג  והאמונות
יהיו  ישראל בני ושכל טוב לו שילך לו, מאחל

ממשלתו. תחת מאושרים
חפץ):·. להר"מ אדמו"ר כ"ק אמר (אחר־כך

לי,3רציתי  מרשים שלא אלא הקהל, עם לדבר
כשליח. אותך עושה ואני

שלש  בשעה שעות, תשע שלפני לקהל אמור
שיש  לקהל ואמור אבי, אצלי היה הלילה, חצות אחרי

מאבי. טרי דרישת־שלום לי
מבטוח  בה' לחסות "טוב על חסידות לי אמר אבי

המאמר 4באדם" את – הענין תוכן אומר אני –
דברים  שני מדמה הוא כיצד ושאל, – לך אשלח
בדומה  אינם והוי' אדם לזה: זה כלל בדומה שאינם
ומדוע  כו'. לחסות טוב לומר לו מה ו(כן), לזה. זה
"מבטוח", – אדם ולגבי "לחסות" אומר הוי' לגבי
הוי' לגבי בטח הלשון לומר צריך היה לכאורה

בהוי'") בהוי'".5("לבטוח יבטח "אשר שכתוב כמו ,

המדריגה  הוא והוי' ספירות, עשר הוא אדם אלא,
ולא  ינום "לא הוי' ענין זה ספירות. מעשר שלמעלה

ישראל" שומר שייכת 6יישן דאצילות ספירות בעשר ,
שכל  כנגד הרי הן דאצילות ספירות עשר שכן עבודה,
שם  ואילו ומדות. שכל של העבודה היא שם – ומדות

הוי' הוא ספירות מעשר שלמעלה בעתיקא 7הוי'
נאים  דלא פקיחא העבודה.8עינא מענין למעלה והוא

שעל־  להורות "לחסות", הלשון אומר הוי' ובשם
והרבצת  המצוות וקיום התורה לימוד של הענין ידי

ב  ועינא התורה דעתיקא עינא למדריגת נזכה רבים
בחסד  שתומשך וניעור, תדיר נאים דלא פקיחא
צדק  גואל לביאת ונזכה האמיתית הגאולה וברחמים

אמן. בימינו במהרה
דבר  אינו הגדול שהים היהודים לכל אמור
אלה  בין מחבר הוא המחבר, דבר אלא המפסיק
אלה  לבין הארץ כדור של זה בצד הנמצאים
בין  מחבר הוא הארץ, כדור של ההוא בצד הנמצאים

התחתונים. המים לבין עליונים המים
אתכם  יחד נמצא אני היהודים: לכל אמור

.9כולכם 
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תעופה.1) שדה =
ראשון 2) אדר כ"ה בריגא בעיתון שהופיע ממאמר הועתק זה סעיף

שדה  של הביקורת לחדר הרבי מוכנס כורסא על כ': זה לפני ושם ה'ש"ת.
יכול  ואינו הרבי ליד [מתמיד] יצחק רבי עומד ארוך זמן התעופה...
פניו  נעשים לרגע דמעות. זולגות ומהעינים רעם הלום הלב הגה. להוציא
מילים. כמה יצחק לרבי ואומר במחשבה שוקע הרבי רציניים, הרבי של

הרבי. עם לדבר הזכות יש אלו שורות לכותב גם
מוגה.3) בלתי השומעים רשימת פי על זה סעיף
ח.4) קיח, תהילים

סד"ה 5) (צ,ד). לשמע"צ דרושים בלקו"ת בה' לחסות טוב ד"ה ראה
ועוד. תרפ"ח. עזר"ת, זכר ולא

(6.8 בהערה שצויינו מקומות ראה ד. קכא, תהילים
שתח"י.7) השיחה ברשימת ברורה אינה זו תיבה
א.8) קג, וירא תו"ח א. קיז, תוספות תו"א ב. קכט, ח"ג זהר ראה

א. קיח, ג. קו,
טוב 9) המאמר חסידות פי על מסביר הרבי :2 שבהערה בעיתון

על  ישמרו שיהודים ידי שעל מסיים, הוא באדם. מבטוח בה' לחסות
שלמה. ולגאולה משיח לביאת יזכו המצוות, וקיום התורה לימוד

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כבר  זה מתמיד: יצחק להר' אמר :21:00 (בשעה
אבי). של מהפרישת־שלום שעות תשע

ואמר):‚. אדמו"ר כ"ק יצא (לאח"ז
שכן 10היו  רגועים, כולכם היו בריאים, כולכם

גלינו  חטאים בגלל ובבטחון. באמונה חיים אנו
יחזיר  שהוא לנו נשבע והשי"ת הקדושה מארצנו

הקדושה. לארצנו אותנו
כעת  ביותר, הקשה הגלות כעת אנו עוברים
הרגלים  מרגיש, הלב  מבין, הראש דמשיחא', 'עקבתא

מעשיות. מצוות הוא מעמדנו מחזיקות.
המצוות  על – אנשים המצוות, על שימרו יהודים

להן. השייכות המצוות על – נשים להם, השייכות
כולכם  הצטרפו כשרות. תפילין, שבת, על שימרו
שילחו  התורה, מוסדות את חיזקו לאגודת־ישראל,

ל"חדרים". ילדיכם את
האהובה  התורה שם ליטא, הטוב משכנכם לימדו
קטנה  ישיבה ישנה קטנה עיירה כשבכל חזקה, מאד

גדולה. ישיבה – גדולה עיר ובכל
ישראל  בני וכל שאנו השי"ת יתן תורה. הרביצו

ישראל. בארץ משיח עם להתראות נזכה
בריאים! כולכם .11היו
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הוא  המחבר. הים אלא המפסיק, ים אינו הגדול שהים לדעת, צריכים
וכולכם  לכולכם, קשור נשאר אני בינינו. מקשר אלא בינינו, מפריד לא

אלי. קשורים השארו
כבר 10) ...הזמן כ': לפנ"ז ושם הנ"ל. מעיתון הועתק ואילך מכאן

המטוס. לטיסת רגעים עשרים עוד נשארו קצר
של  האוטוסטרדה על הרבי את להוביל מרשה התעופה שדה מנהל
כאפט  [אים מהכסא, קם הרבי האלפים. מקהל ולהיפרד התעופה שדה
רבי  דער דערויסן. אין ארויס אים פירט וועלכר ארענטאם, דר. אונטער
בעת  פאסטן. די אן פעסט זיך קלאמערנדיק פיס, די אף שטיין בלייבט

דער  שטילקייט. טויטע א הערשט עולם צום ריידן צו אן הויבט רבי דער
איבער  גיבן מיר וועלכע ווענדונג, א מיט עולם צום זיץ ווענדעט רבי

בפנים]. [ההמשך בקיצור:
נשמע 11) הצדדים מכל מהקהל, נפרד הרב הנ"ל: בעיתון וממשיך

ע"כ. ולשלום. לחיים סעו
עזב  ראשון אדר כ"ה ג' וביום לשטוקהולם. באוירון רבינו נסע משם
אדר  כ"ז ה', ביום לגעטעבארג. הברזל במסילת ונסע שוטקהולם את
אדר  ט' ג', ביום לניוֿיורק והגיע לניוֿיורק בדרך הספינה הפליגה ראשון

ה'ש"ת. שני

•
ycew zexb`

תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' ליב יהודא מוה"ר

הנני  וכאלו לפני, מונחים כסלו וז"ך מה' מכתביך שני

לידידינו  מכתביי אשר חושב והנני בפנים. פנים אתך מדבר

ריגא, בעיר כעת והוא נשלחו, כבר שי' הררי"נ תלמידינו

זה  בענין ומפורטת ארוכה מענה ישיב בטח אשר ואקוה

כראוי.

אשר  ואחרי המעשה, אלא עיקר המדרש לא כן, אמנם

דא"ח, אגודת התיסדות של זה דבר ניתן לך כי זכיתיך

יאיר  כיום ולילה ונפשך, לבך בכל זה על עצמך לתת עליך

אשר  למען בשר, ועד מנפש תפנה אשר בכל להצליחך לך

כ"ק  הוד ומלאכות ד' מלאכת מלאכתך על לשקוד תוכל

הק'. רבותינו אבותינו

בהרבה  לך הוגד כבר הלא בזה העבודה ופרטי

יסעו  אשר שוד"רים בתור אנשים קביעת דבר א) מכתבים,

בפלך  מארדער שי' לעמיל ר' התלמיד וכמו מסודר, בסדר

(אמנם  ונכון לטוב שימצא מקומות באיזה ואהלין

שמעון  ר' והרב אצלו), גם ידוע להיות צריכי' המקומות

לפניו, ונכון טוב ימצא אשר בהמקומות נימאייטין שי' נח

אשר  כפי אלי' והסמוכים בריגא חאצקעויץ שי' רי"נ והרב

ועיר, עיר לכל התעוררות מכתבי שילוח דבר ב) לו. יקבע

יעמוד  עמו אתו אשר עיר בכל קבוע איש לו ושיהי'

ששלח  בזה האם בעצמו ויאמר זה, בענין דברים בחילופי

ודיסנא  הלובאקע דולהינוב לדאקשיץ, מכתבים ד' או ג'

הרבה  ת"ל ישנם הלא לעשות, מלאכתו את גמר כבר

הוא  שי' מאנ"ש מעט גם שם נמצא ואם מקומות, והרבה

מלא  כעולם אצלו וחביב יקר יהי' אחד איש וגם גדול, דבר

באם  המכתבי' מן וישנם כו', נפש המקיים כל וכמאמר

דבר  בהעקטאגראף להעתיקם גם יכול הלא לו שנדרש

הוצאה  נדרש מקום באיזה אם ג) אצלם. והמותר המצוי

צריך  הוא אופן בכל זה. על מקור למצוא צריכי' גדולה

ואוכל  השי"ת לי יעזור כי ואפשר לי, ויודיע מזה, לידע

שי' אנ"ש את יחי' ובזה זאת, למלאות ית' בעזרתו

והכל  והעבודה, התו' קרן וירים צמאים, וגם התאבים

לעבדה  לו ניתן זה ודבר ויגיעתו, ובעבודתו בו רק תלוי

מרובה  בברכה השי"ת יברכהו הזה הדבר ובגלל ולשמרה.

ומשולשת. כפולה

השער  על כתוב יהי' מה הקונט' אודות שאלתו ע"ד

נזר  עולם אור אדמו"ר כ"ק מאת התפלה" "קונטרס

זצוק"ל  דובער שלום מוהר"ר כקש"ת ותפארתו ישראל

מסודר  להיות שצריך וכמובן מליובאויטש. זי"ע, נבג"מ
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האׁש ואחר אׁש, הרעׁש ואחר רעׁש, הרּוח "ואחר ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָּדכתיב
ּדזמרה, ּדפסּוקי העבֹודה הּוא ּדרּוח ּדּקה", ּדממה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָקֹול
ּבעבֹודת  אֹור" ּד"יֹוצר העבֹודה הּוא רעׁש הרּוח ְְֲֲֵַַַַַַַָָָואחר
הּמלאכים  ּדעבֹודת הרעׁש ואחר ּברעׁש, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַַָָָהּמלאכים
קֹול  האׁש ואחר ּתּתאה, ּדיחּודא העבֹודה ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָאׁש,
 ֿ ּבׁשמֹונה עצמי ּבבּטּול העבֹודה ׁשהיא ּדּקה, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּדממה

מלּכא" קאתי "ּדתּמן ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ,יא עׂשרה, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנׁש עם הּמתחּברת הּנׁשמה ׁשרׁש ּבחינת ּגּלּוי מה ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

"והּנה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו סּלם, נקראת ׁשהּתפּלה וזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּבּגּוף.
צלֹותא" ּדא – "סּלם ּבּזהר ואיתא ארצה", מּצב ,יב סּלם ְְְִַַַָָָָָָָֹֻֻֻ

וזהּו לחלקים, נחלקת הּתפּלה ּכ ׁשליבֹות, ּבּה יׁש ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדסּלם
ּדתפּלה  ּדהּסּלם הּׁשמימה", מּגיע וראׁשֹו ארצה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻ"מּצב
עם  ּבּגּוף המלּבׁשת הּנׁשמה הארת ׁשהיא הארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמחּבר
הּנה  הּתפּלה קדם אבל הּנׁשמה, עצם ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשמים
ורק  ּבי", נפחּת "ואּתה ּבחינת רק הּוא ּבאּפֹו" ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ"נׁשמה

ההתחּברּות. נעׂשה הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָעלֿידי
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במעמדם 2אני ‡. שישארו לטביה ליהודי מאחל
של  הנהגתו תחת במלוכה נמצאים הם הטוב, ומצבם
העדות  בין מבדיל שאינו אולמאניס, ק. הנערץ הנשיא
אני  ובטוב. בחכמה המלוכה את ומנהיג  והאמונות
יהיו  ישראל בני ושכל טוב לו שילך לו, מאחל

ממשלתו. תחת מאושרים
חפץ):·. להר"מ אדמו"ר כ"ק אמר (אחר־כך

לי,3רציתי  מרשים שלא אלא הקהל, עם לדבר
כשליח. אותך עושה ואני

שלש  בשעה שעות, תשע שלפני לקהל אמור
שיש  לקהל ואמור אבי, אצלי היה הלילה, חצות אחרי

מאבי. טרי דרישת־שלום לי
מבטוח  בה' לחסות "טוב על חסידות לי אמר אבי

המאמר 4באדם" את – הענין תוכן אומר אני –
דברים  שני מדמה הוא כיצד ושאל, – לך אשלח
בדומה  אינם והוי' אדם לזה: זה כלל בדומה שאינם
ומדוע  כו'. לחסות טוב לומר לו מה ו(כן), לזה. זה
"מבטוח", – אדם ולגבי "לחסות" אומר הוי' לגבי
הוי' לגבי בטח הלשון לומר צריך היה לכאורה

בהוי'") בהוי'".5("לבטוח יבטח "אשר שכתוב כמו ,

המדריגה  הוא והוי' ספירות, עשר הוא אדם אלא,
ולא  ינום "לא הוי' ענין זה ספירות. מעשר שלמעלה

ישראל" שומר שייכת 6יישן דאצילות ספירות בעשר ,
שכל  כנגד הרי הן דאצילות ספירות עשר שכן עבודה,
שם  ואילו ומדות. שכל של העבודה היא שם – ומדות

הוי' הוא ספירות מעשר שלמעלה בעתיקא 7הוי'
נאים  דלא פקיחא העבודה.8עינא מענין למעלה והוא

שעל־  להורות "לחסות", הלשון אומר הוי' ובשם
והרבצת  המצוות וקיום התורה לימוד של הענין ידי

ב  ועינא התורה דעתיקא עינא למדריגת נזכה רבים
בחסד  שתומשך וניעור, תדיר נאים דלא פקיחא
צדק  גואל לביאת ונזכה האמיתית הגאולה וברחמים

אמן. בימינו במהרה
דבר  אינו הגדול שהים היהודים לכל אמור
אלה  בין מחבר הוא המחבר, דבר אלא המפסיק
אלה  לבין הארץ כדור של זה בצד הנמצאים
בין  מחבר הוא הארץ, כדור של ההוא בצד הנמצאים

התחתונים. המים לבין עליונים המים
אתכם  יחד נמצא אני היהודים: לכל אמור

.9כולכם 
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תעופה.1) שדה =
ראשון 2) אדר כ"ה בריגא בעיתון שהופיע ממאמר הועתק זה סעיף

שדה  של הביקורת לחדר הרבי מוכנס כורסא על כ': זה לפני ושם ה'ש"ת.
יכול  ואינו הרבי ליד [מתמיד] יצחק רבי עומד ארוך זמן התעופה...
פניו  נעשים לרגע דמעות. זולגות ומהעינים רעם הלום הלב הגה. להוציא
מילים. כמה יצחק לרבי ואומר במחשבה שוקע הרבי רציניים, הרבי של

הרבי. עם לדבר הזכות יש אלו שורות לכותב גם
מוגה.3) בלתי השומעים רשימת פי על זה סעיף
ח.4) קיח, תהילים

סד"ה 5) (צ,ד). לשמע"צ דרושים בלקו"ת בה' לחסות טוב ד"ה ראה
ועוד. תרפ"ח. עזר"ת, זכר ולא

(6.8 בהערה שצויינו מקומות ראה ד. קכא, תהילים
שתח"י.7) השיחה ברשימת ברורה אינה זו תיבה
א.8) קג, וירא תו"ח א. קיז, תוספות תו"א ב. קכט, ח"ג זהר ראה

א. קיח, ג. קו,
טוב 9) המאמר חסידות פי על מסביר הרבי :2 שבהערה בעיתון

על  ישמרו שיהודים ידי שעל מסיים, הוא באדם. מבטוח בה' לחסות
שלמה. ולגאולה משיח לביאת יזכו המצוות, וקיום התורה לימוד

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כבר  זה מתמיד: יצחק להר' אמר :21:00 (בשעה
אבי). של מהפרישת־שלום שעות תשע

ואמר):‚. אדמו"ר כ"ק יצא (לאח"ז
שכן 10היו  רגועים, כולכם היו בריאים, כולכם

גלינו  חטאים בגלל ובבטחון. באמונה חיים אנו
יחזיר  שהוא לנו נשבע והשי"ת הקדושה מארצנו

הקדושה. לארצנו אותנו
כעת  ביותר, הקשה הגלות כעת אנו עוברים
הרגלים  מרגיש, הלב  מבין, הראש דמשיחא', 'עקבתא

מעשיות. מצוות הוא מעמדנו מחזיקות.
המצוות  על – אנשים המצוות, על שימרו יהודים

להן. השייכות המצוות על – נשים להם, השייכות
כולכם  הצטרפו כשרות. תפילין, שבת, על שימרו
שילחו  התורה, מוסדות את חיזקו לאגודת־ישראל,

ל"חדרים". ילדיכם את
האהובה  התורה שם ליטא, הטוב משכנכם לימדו
קטנה  ישיבה ישנה קטנה עיירה כשבכל חזקה, מאד

גדולה. ישיבה – גדולה עיר ובכל
ישראל  בני וכל שאנו השי"ת יתן תורה. הרביצו

ישראל. בארץ משיח עם להתראות נזכה
בריאים! כולכם .11היו

z"y'd zegiy
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הוא  המחבר. הים אלא המפסיק, ים אינו הגדול שהים לדעת, צריכים
וכולכם  לכולכם, קשור נשאר אני בינינו. מקשר אלא בינינו, מפריד לא

אלי. קשורים השארו
כבר 10) ...הזמן כ': לפנ"ז ושם הנ"ל. מעיתון הועתק ואילך מכאן

המטוס. לטיסת רגעים עשרים עוד נשארו קצר
של  האוטוסטרדה על הרבי את להוביל מרשה התעופה שדה מנהל
כאפט  [אים מהכסא, קם הרבי האלפים. מקהל ולהיפרד התעופה שדה
רבי  דער דערויסן. אין ארויס אים פירט וועלכר ארענטאם, דר. אונטער
בעת  פאסטן. די אן פעסט זיך קלאמערנדיק פיס, די אף שטיין בלייבט

דער  שטילקייט. טויטע א הערשט עולם צום ריידן צו אן הויבט רבי דער
איבער  גיבן מיר וועלכע ווענדונג, א מיט עולם צום זיץ ווענדעט רבי

בפנים]. [ההמשך בקיצור:
נשמע 11) הצדדים מכל מהקהל, נפרד הרב הנ"ל: בעיתון וממשיך

ע"כ. ולשלום. לחיים סעו
עזב  ראשון אדר כ"ה ג' וביום לשטוקהולם. באוירון רבינו נסע משם
אדר  כ"ז ה', ביום לגעטעבארג. הברזל במסילת ונסע שוטקהולם את
אדר  ט' ג', ביום לניוֿיורק והגיע לניוֿיורק בדרך הספינה הפליגה ראשון

ה'ש"ת. שני

•
ycew zexb`

תרפ"ד] טבת [אמצע

שי' ליב יהודא מוה"ר

הנני  וכאלו לפני, מונחים כסלו וז"ך מה' מכתביך שני

לידידינו  מכתביי אשר חושב והנני בפנים. פנים אתך מדבר

ריגא, בעיר כעת והוא נשלחו, כבר שי' הררי"נ תלמידינו

זה  בענין ומפורטת ארוכה מענה ישיב בטח אשר ואקוה

כראוי.

אשר  ואחרי המעשה, אלא עיקר המדרש לא כן, אמנם

דא"ח, אגודת התיסדות של זה דבר ניתן לך כי זכיתיך

יאיר  כיום ולילה ונפשך, לבך בכל זה על עצמך לתת עליך

אשר  למען בשר, ועד מנפש תפנה אשר בכל להצליחך לך

כ"ק  הוד ומלאכות ד' מלאכת מלאכתך על לשקוד תוכל

הק'. רבותינו אבותינו

בהרבה  לך הוגד כבר הלא בזה העבודה ופרטי

יסעו  אשר שוד"רים בתור אנשים קביעת דבר א) מכתבים,

בפלך  מארדער שי' לעמיל ר' התלמיד וכמו מסודר, בסדר

(אמנם  ונכון לטוב שימצא מקומות באיזה ואהלין

שמעון  ר' והרב אצלו), גם ידוע להיות צריכי' המקומות

לפניו, ונכון טוב ימצא אשר בהמקומות נימאייטין שי' נח

אשר  כפי אלי' והסמוכים בריגא חאצקעויץ שי' רי"נ והרב

ועיר, עיר לכל התעוררות מכתבי שילוח דבר ב) לו. יקבע

יעמוד  עמו אתו אשר עיר בכל קבוע איש לו ושיהי'

ששלח  בזה האם בעצמו ויאמר זה, בענין דברים בחילופי

ודיסנא  הלובאקע דולהינוב לדאקשיץ, מכתבים ד' או ג'

הרבה  ת"ל ישנם הלא לעשות, מלאכתו את גמר כבר

הוא  שי' מאנ"ש מעט גם שם נמצא ואם מקומות, והרבה

מלא  כעולם אצלו וחביב יקר יהי' אחד איש וגם גדול, דבר

באם  המכתבי' מן וישנם כו', נפש המקיים כל וכמאמר

דבר  בהעקטאגראף להעתיקם גם יכול הלא לו שנדרש

הוצאה  נדרש מקום באיזה אם ג) אצלם. והמותר המצוי

צריך  הוא אופן בכל זה. על מקור למצוא צריכי' גדולה

ואוכל  השי"ת לי יעזור כי ואפשר לי, ויודיע מזה, לידע

שי' אנ"ש את יחי' ובזה זאת, למלאות ית' בעזרתו

והכל  והעבודה, התו' קרן וירים צמאים, וגם התאבים

לעבדה  לו ניתן זה ודבר ויגיעתו, ובעבודתו בו רק תלוי

מרובה  בברכה השי"ת יברכהו הזה הדבר ובגלל ולשמרה.

ומשולשת. כפולה

השער  על כתוב יהי' מה הקונט' אודות שאלתו ע"ד

נזר  עולם אור אדמו"ר כ"ק מאת התפלה" "קונטרס

זצוק"ל  דובער שלום מוהר"ר כקש"ת ותפארתו ישראל

מסודר  להיות שצריך וכמובן מליובאויטש. זי"ע, נבג"מ
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באנד. דרוק אותו להכריך ונכון גישטעלט. אפ הנק'

לאיזה  רשימה אצלו ויהי' להפיצו ישתדל יקבלו וכאשר

הדפסתו  יוגמר וכאשר אלפים, איזה וידפיסנו שלח. מקום

אצל  ב) איליו, ישלח כמה שי' האוולין רש"ז אצל א) ישאל

מנחם  ר' הרב אצל ג) איליו, ישלח כמה שיפרין שי' ר"ד

ה) שי', לעמיל ר' אצל ד) לו, ישלח כמה ריבקין שי' צבי

כי  חושב והנני רשיון, ע"י אלינו שיגיע להשתדל צריכים

בזה. אודיעו ואי"ה להשיגו, זה דבר אפשר

כותב  הנני כן מפה, עניתי שי' גדלי' ר' הרב לתלמידינו

ובאשר  בלאט, ולר'"י שי' רמ"ל תלמידינו לגראדנא היום

האדרעס  לי ידועי' ובטח בלתי ידו, על שולחם הנני ין

קאנטעראויץ, שי' לר"ש מכ' וכן המכתבי', להם ימציא

בהקדם. ישלחנו בטח אשר

לטובה  לבבו משאלות השי"ת ימלא בקשתו ובדבר

כ"ק  הוד קדש בהיכל הייתי העבר ב' וביום ולברכה,

בתוך  והזכרתים זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

ומשולשת, כפולה ולברכה לטובה שי' אנ"ש ידידינו שאר

לבבינו  משאלות וימלא תפלתינו יקבל ית' תפלה והשומע

ולברכה. לטובה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zeaezk(iriax meil)

,dlral dy`d dqipkny dipecpd ipic df wxta ex`eai ok
.di`eyipa dy`l zzl lrade a`d lr yi zeaeg el` yxtzie

äðùî
mikiiy mdn el` ,dy`d zeiekfae zepenna zwqer epizpyn

:dy`l el`e lralå ,äMàä úàéöîokäéãé äNòîdgiexdy dn - §¦©¨¦¨§©£¥¨¤¨
mikiiy ,dzk`lna,dìòáì.melk mda dy`l oi`edúMeøéåm` - §©£¨¦¨¨

,dia` zian oenn dy`d dyxiúBøét ìëBà àeäz` lhep lrad - ¥¥
dyexid ly migeexdäéiçazeyxa zx`yp oxwde ,ezy` ly §©¤¨

dy`d ly oxwdy ,mpic `ed jky dy`d iqkp lkk ,dy`d
.zexit lke` lrade

,dwifd e` dyiiae ,d`eyp dy` dkd mc` m` :sqep oicdzLBa- §¨
,dl mlyl jixv `edy zyead incåmelyz okdîât,wfpd inc - §§¨¨

,dincn dzgt m`,dlL.dlra ly `leàøéúa ïa äãeäé éaø ¤¨©¦§¨¤§¥¨
,øîBàote`a miielze ,ezy`l lrad oia miwlgzn zyead inc ¥

,yeiadL ïîæadyiiaøúqamc` ipa my eid `le ,dpial epia - ¦§©¤©¥¤
mlyn ,mixg`íé÷ìç éðL dì,[yily ipy-]Bìåwlg ,lral -ãçà ¨§¥£¨¦§¤¨

.yi`l dherine ,dy`l `id zyead aexy oeik ,[yily-]ïîæáe¦§©
Ldyiiaéeìbamlyn ,mc` ipa ipta -,íé÷ìç éðL Bìaexy oeik ¤©¨§¥£¨¦

,ely `id zyeaddìåwlg.ãçàwlga s`y dpynd zx`an §¨¤¨
:zekf lral yi dy`l ozipdBlL,lral ribnd melyzd -ïúpé ¤¦¨¥

el,ãiî,ea wlg dl oi`eåmelyzddlLepi` ,dy`l ribnd - ¦¨§¤¨
`l` ,cin dcil ribnàeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé[lrad-],úBøét ìëBà ¦¨©¨¤©§©§¥¥

.ixnbl dcil rwxwd ribz zeni e` dpyxbiy xg`l wxe

* * *

àøîâ
dyrne dy`d z`ivny ,dpynd ly oey`xd wlga dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .dlral mikiiy diciïì òîLî à÷ éàîdn - ©¨©§©¨
dici dyrne dy`d z`ivny ,el` mipica `pzd eprinyd

xak ixd ,dlral mikiiyàðéðzlirl dpyna el` mipic epipy - ¨¦¨
(:en),my epipy jke ,Bzáa éàkæ áàä,dxrpd e` dphwdäéLecé÷a ¨¨©©§¦§¦¤¨

óñkae ,a`d ly sqkde ,dvxiy inl dycwl lekiy -aiyeciw §¤¤§
øèL,oiyecwd xhy z` lawn a`dy -aeiyeciw,äàéadxqeny §¨§¦¨

e .dgxk lra d`ia iyeciwléàkæa`d,äéãé äNòîáe ,dúàéöîa ©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨
äéøãð úøôäáee ,dixcp z` xtdl lekiy -dhéb úà ìa÷îm` - ©£¨©§¨¤¨§©¥¤¦¨

.hbd z` dxear lawn a`d ,oiqexi`d on dyxbn dlraå,mpn` §
,miqkp dl yi m`ìëBà Bðéàmdn.äéiça úBøétdpynd dkiynn ¥¥¥§©¤¨

m` :lrad zeiekf z` zhxtne,úàOéðel` zeiekfa lrad dkef ¦¥
e ,a`d ly eidyìòaä åéìò øúé,[a`d lr-]úBøét ìëBà àeäL ¨¥¨¨©©©¤¥¥

diqkpn.äéiçazeiekfd lka dkef lrady x`azd xaky oeike §©¤¨
dycig dn ,llka dz`ivne dici dyrne ,a`d ly eidy

.epizpyn
ipic j` ,yecig lk oi` el` mipica ok` :`xnbd zvxzndzLBa§¨

déì àëéøèöéà dîâôembte zyea ipic z` zepyl `pzd jxved - §¨¨¦§§¦¨¥
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רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

באנד. דרוק אותו להכריך ונכון גישטעלט. אפ הנק'

לאיזה  רשימה אצלו ויהי' להפיצו ישתדל יקבלו וכאשר

הדפסתו  יוגמר וכאשר אלפים, איזה וידפיסנו שלח. מקום

אצל  ב) איליו, ישלח כמה שי' האוולין רש"ז אצל א) ישאל

מנחם  ר' הרב אצל ג) איליו, ישלח כמה שיפרין שי' ר"ד

ה) שי', לעמיל ר' אצל ד) לו, ישלח כמה ריבקין שי' צבי

כי  חושב והנני רשיון, ע"י אלינו שיגיע להשתדל צריכים

בזה. אודיעו ואי"ה להשיגו, זה דבר אפשר

כותב  הנני כן מפה, עניתי שי' גדלי' ר' הרב לתלמידינו

ובאשר  בלאט, ולר'"י שי' רמ"ל תלמידינו לגראדנא היום

האדרעס  לי ידועי' ובטח בלתי ידו, על שולחם הנני ין

קאנטעראויץ, שי' לר"ש מכ' וכן המכתבי', להם ימציא

בהקדם. ישלחנו בטח אשר

לטובה  לבבו משאלות השי"ת ימלא בקשתו ובדבר

כ"ק  הוד קדש בהיכל הייתי העבר ב' וביום ולברכה,

בתוך  והזכרתים זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

ומשולשת, כפולה ולברכה לטובה שי' אנ"ש ידידינו שאר

לבבינו  משאלות וימלא תפלתינו יקבל ית' תפלה והשומע

ולברכה. לטובה
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6:336:198:578:479:499:4210:5710:5219:4819:5920:2520:3619:3920:51גרמניה, ברלין )ק(

6:546:429:219:1210:1010:0211:1711:1220:0320:1220:3920:4919:5321:03גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:186:218:408:419:129:1310:1310:1218:0818:0218:2618:2017:4518:30דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:306:259:038:599:349:3010:3810:3518:5318:5519:1719:1818:3719:28הודו, מומבאי )ח(

6:266:218:598:569:309:2710:3410:3118:4918:5019:1319:1418:3219:23הודו, פונה )ח(

6:156:048:438:369:299:2210:3610:3119:1819:2719:5220:0119:0720:15הונגריה, בודפשט )ק(

6:386:289:099:029:499:4310:5510:5119:2919:3519:5920:0619:1620:18טורקיה, איסטנבול )ק(

7:056:569:379:3110:1510:0911:2111:1619:5119:5720:2020:2619:3820:37יוון, אתונה )ק(

6:376:259:058:579:509:4410:5810:5319:3919:4720:1220:2119:2820:34מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:266:229:008:569:319:2710:3510:3218:5118:5219:1419:1618:3419:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:516:598:589:019:409:4310:3810:4018:1318:0218:4418:3317:4518:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:505:448:238:198:578:5210:019:5818:2318:2618:4818:5218:0819:02נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:029:359:3310:0410:0211:0611:0419:1119:1019:3319:3218:5219:41סינגפור, סינגפור )ח(

6:025:498:278:189:199:1110:2710:2119:1619:2719:5320:0519:0720:20פולין, ורשא )ק(

6:136:138:418:409:109:0910:1210:1018:0918:0518:3218:2817:4818:37פרו, לימה )ח(

7:147:039:439:3610:2710:2111:3411:2920:1420:2220:4620:5420:0221:08צרפת, ליאון )ק(

7:217:099:489:4010:3510:2811:4311:3820:2820:3721:0121:1120:1821:25צרפת, פריז )ק(

5:545:518:268:248:548:529:579:5518:0418:0418:2718:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:526:429:229:1510:059:5811:1111:0719:5119:5920:2020:2819:3920:40קנדה, טורונטו )ק(

6:286:168:578:499:409:3410:4710:4319:2819:3620:0020:0819:1720:21קנדה, מונטריאול )ק(

6:286:209:008:549:369:3110:4210:3819:0919:1419:3719:4218:5519:53קפריסין, לרנקה )ק(

7:197:049:419:3110:3710:2911:4611:4020:4020:5221:2021:3220:3221:49רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:516:369:129:0110:1010:0211:1911:1320:1820:3020:5621:0920:1021:26רוסיה, מוסקבה )ק(

6:536:429:219:1410:0710:0011:1411:0919:5520:0420:2920:3819:4420:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:586:469:269:1810:1110:0511:1911:1420:0520:1320:3420:4319:5420:57שוויץ, ציריך )ק(

6:126:088:458:429:159:1210:1810:1618:3018:3118:5318:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(

gqt ly oexg` zaye iriayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם
השני. היום עבור גם הראשון היום של בהדלקה נותנים - שבת בערב חג כשחל ישראל בארץ או - בחו"ל

gqt ly iriay axr

שלמחרת. הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

שהחיינו  מברכין אין

gqt ly oexg` - ycew zay axr l"ega

מברכים: כן ואחרי דולק מנר הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

שהחיינו  מברכין אין

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:266:229:008:569:319:2710:3510:3218:5118:5219:1419:1618:3419:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:516:598:589:019:409:4310:3810:4018:1318:0218:4418:3317:4518:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:505:448:238:198:578:5210:019:5818:2318:2618:4818:5218:0819:02נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:029:359:3310:0410:0211:0611:0419:1119:1019:3319:3218:5219:41סינגפור, סינגפור )ח(

6:025:498:278:189:199:1110:2710:2119:1619:2719:5320:0519:0720:20פולין, ורשא )ק(

6:136:138:418:409:109:0910:1210:1018:0918:0518:3218:2817:4818:37פרו, לימה )ח(

7:147:039:439:3610:2710:2111:3411:2920:1420:2220:4620:5420:0221:08צרפת, ליאון )ק(

7:217:099:489:4010:3510:2811:4311:3820:2820:3721:0121:1120:1821:25צרפת, פריז )ק(

5:545:518:268:248:548:529:579:5518:0418:0418:2718:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:526:429:229:1510:059:5811:1111:0719:5119:5920:2020:2819:3920:40קנדה, טורונטו )ק(

6:286:168:578:499:409:3410:4710:4319:2819:3620:0020:0819:1720:21קנדה, מונטריאול )ק(

6:286:209:008:549:369:3110:4210:3819:0919:1419:3719:4218:5519:53קפריסין, לרנקה )ק(

7:197:049:419:3110:3710:2911:4611:4020:4020:5221:2021:3220:3221:49רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:516:369:129:0110:1010:0211:1911:1320:1820:3020:5621:0920:1021:26רוסיה, מוסקבה )ק(

6:536:429:219:1410:0710:0011:1411:0919:5520:0420:2920:3819:4420:51רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:586:469:269:1810:1110:0511:1911:1420:0520:1320:3420:4319:5420:57שוויץ, ציריך )ק(

6:126:088:458:429:159:1210:1810:1618:3018:3118:5318:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(

gqt ly oexg` zaye iriayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם
השני. היום עבור גם הראשון היום של בהדלקה נותנים - שבת בערב חג כשחל ישראל בארץ או - בחו"ל

gqt ly iriay axr

שלמחרת. הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

שהחיינו  מברכין אין

gqt ly oexg` - ycew zay axr l"ega

מברכים: כן ואחרי דולק מנר הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

שהחיינו  מברכין אין

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ



רנו
êøãä úìôú
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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