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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
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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
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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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©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
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: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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מרחשוון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

נוסף על הטלגרמה, הנני כופל בזה עוה"פ ברכתי ברכת מזל טוב להולדת בתו...

תחי', ויזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

נהניתי מה שהודיעני שקרא לבתו תחי' שם ביום ה', ועל פי מה שסיפר לי כ"ק' מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ שפעם בהוולד אחת מבנותיו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, קראו אדה"ז ואמר לו שאף שיש טעם 

אין  ידועים  מפני טעמים  בכ"ז  דש"ק,  התורה  קריאת  עד  בקריאת השם  לחכות  לומר  מקום  הנותן 

לעשות כן, ויקרא שם לבתו ביום הקריאה הקרוב ליום הלידה.

ומזה שסיפר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ענין זה בנוגע לאיש פרטי כאן, הרי זה הוכחה שזוהי 

הוראה כללית לכל.

כבקשתו נרשם גם שם בתו תחי' בספר החיים והאור.

המחכה לבשורות טובות ובפרט מבריאות הנכונה של זוג' תחי' ושל בתו הנולדה להם למזל 

טוב ובנם שי',

ברכה לו ולכב"ב שי',

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ הקבלה וכן הר"ד דש"ק בראשית, ובטח יקרא בתשומת לב סעיפים כ"א וכ"ב שבו 

ויפרסמם באופן המתאים.

סוף זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת, י"ג מרחשון



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  ויאמר ה' אל אברם ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......................   ח "לה'תש בחדרו - לך לךש"פ מוצאי  

 יב  .....  נ תש"מרחשון, ה' "פ לך לך, י"גשת ושיחמ  )ד

 כא  ................טו ך כר פרשת לך לךשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )ו

 כד  ..................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 כה  ............  פרשת לך לך –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 כו  ..........  פרשת לך לךלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 וס  ...............  פרשת לך לךלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 זס  .....................................  פרשת לך לך לשבוע  

 עה   .............  פרשת לך לךלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 עח   .........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )יב

 ם רמב" ירו עיש

 פא  ..........  פרשת לך לךלשבוע  ,ם ליוםג' פרקי –  ) יג

 ס ק   .........  פרשת לך לךלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 חקפ  ..........  פרשת לך לךלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 צאק  .............................  ט פרק  דניאל  ,מח - מזפרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 ג קצ  .................................................  ביאור קהתי 

 קצט  ....................................... ילה מגמסכת  עקביעין   ) יח

 

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 ר  ..................................................  פגף עד ד זע ףמד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 לר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

  בלר  ...............................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

   והבדילה הפרוכת ורא התור  )כב

 ה לר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 לטר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 מר  .........................................  דק"צר ה"צמח "אדמו

   רת שמואל תרל"בות  )כה

 א מר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כו

 במר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  םקונטרסי –ם מאמריספר ה  )כז

 גמר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 ומר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 מזר  ...........................................  זלפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 אנר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 ג נר  ..................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 סא ר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 סבר  .....................  פרשת לך לךלשבוע  לוח זמנים   ) לג

 סגר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



ה

jl zyxt zay i`ven .c"qa
*g"lyz'd ± excga ± jl

¯Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ל ל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

אראּך, אׁשר הארץ אל אבי ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּומּבית

הא'1וידּוע  ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶַָָָ

למּטה. מּלמעלה היא (ל דל) ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁשההליכה

אֹור  ּבתֹורה ׂשכל 2וכּמבאר רם, אב הּוא ׁשאברם ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

מּבחינת  ּגם למעלה [ׁשהּוא רעיֹון מּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּנעלם

הּכחֹות  ּכל ראׁשית היֹותה (עם חכמה ּכי ְְֱִִִֵַָָָָָָֹחכמה.

רם  אב  ּכן ּׁשאין מה ּגּלּוי. ּבחינת היא ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיים)

ּבהגהֹות  וכּמבאר רעיֹון. מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא

ׁשם  אֹור לתֹורה צדק הּצמח ּפרטי 3ּובאּורי ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ל ל אברם אל ה' ואמר ׁשּבזה]. ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָהּדרּגֹות

ויּומׁש לּגּלּוי הּנעלם אֹורֹו ׁשּיצא גֹו' ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָמארצ

מלכּות. ּבחינת הארץ, אל עד למּטה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּלמעלה

א' ּפרּוׁשים. ב' ּובזה אראּך", "אׁשר ְֲִִֵֶֶֶַָָּומֹוסיף

ּבחינת  הארץ, על קאי ׁשאראּך ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ(ּכפׁשּוטֹו)

דאתּגליא  עלמא ּבחינת היא ׁשהּמלכּות ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָמלכּות,

אראּך אׁשר עליה אֹומר ׁשאראּך4לכן ב' ּופרּוׁש . ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

רעיֹון) מּכל הּנעלם ׂשכל (ּבחינת אברם על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָקאי

"ּבעצמ אֹות ואגּלה "אראה –5ּבמהּות") ְְְְְְְֲֶֶַַַַָ

"הּמלכּות 6ועצמּות ׁשּספירת דהגם והיינּו, .( ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַ

עׂשּיה  יצירה ּבבריאה ׁשנמׁשכת ּכמֹו (ּובפרט דאתגליא הכי 7עלמא קצה היא ( ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

קצה  הּוא העליֹון) מרעיֹון ּגם נעלם (ׁשהּוא רעיֹון מּכל הּנעלם וׂשכל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּתחּתֹון,

ּפ על אף עליֹון, הּנעלם הכי ׂשכל (ּדאברם, וההמׁשכה הּירידה ידי על כן, י ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

עלמא  מלכּות לבחינת הא'), (ּכפרּוׁש אראּך אׁשר הארץ אל רעיֹון) ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּכל

(מהּותֹו ענינֹו אמּתית ויתּגּלה יתראה זה ידי על הּתחּתֹון), (קצה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָדאתּגליא

הּנעלם  ׂשכל ּבבחינת (ּגם) עּלּוי ׁשּנעׂשה הּב'), (ּכפרּוׁש אברם ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועצמּותֹו)

ׁשם  אֹור ּבתֹורה מהמבאר ּכּמּובן עלי ֹון), הכי (קצה רעיֹון .8מּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
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ב  לאור יצא (*g"lyz'd ± jl jl t"y i`ven qxhpew" ,g"lyz'd `xie w"yr."(1('ו (כרך שם אוה"ת א. פט, לך לך תו"ח

ב. ואילך.2)תתרעט, א תתרעב, שם אוה"ת א). (פ, שם תו"ח גם וראה לך. לך א.3)ר"פ תרפה, ד') (כרך לך לך אוה"ת

שם. תו"ח גם קצת.4)וראה באו"א – רע"א פא, ושם ב'). סעיף (תחילת שם בתו"ח פא,5)כ"מ שם תו"ח ב. יא, תו"א

א. תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת ומהותך.6)רע"א. בעצמך שם: ובאוה"ת שם. סוס"ב.7)תו"ח לקמן תו"א 8)ראה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó EÏ CÏ Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¿»∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈»ƒ

Úe„ÈÂ ,j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡1ÌÈLe¯t '· ‰Êa LiL פירוש . ∆»»∆¬∆«¿∆»¿»«∆≈»∆≈ƒ
האריז"ל. ופירוש ‰‡'הזוהר Le¯t יבואר האריז"ל פירוש הזוהר. [-פירוש ≈»

ג'] בפרק hÓÏ‰.להלן ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ (EÏ CÏ„) ‰ÎÈÏ‰‰L∆«¬ƒ»¿∆¿ƒƒ¿«¿»¿«»
¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡·nÎÂ2L השם ¿«¿…»¿»∆

‡e‰ Ì¯·‡ מאותיות ‡·מורכב «¿»»
,Ì¯ עולם של החכמה ספירת = אב »

שורש  = רם אב. הנקראת האצילות

רם  שהוא מאצילות שלמעלה החכמה

שנמצאת  כפי חכמה = אברם וגבוה.

גילוי. לידי שבאה קודם בשרשה

זו: דרגה נקראת הגאונים ובלשון

ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN≈∆«∆¿»ƒ»«¿
נתפס  ואינו בהעלם, הנמצא [=שכל

ורעיון] השגה [e‰L‡בשום ,∆
.‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«»¿»
˙ÈL‡¯ ‰˙BÈ‰ ÌÚ) ‰ÓÎÁ Èkƒ»¿»ƒ¡»≈ƒ
‡È‰ (ÌÈiÓÈt ˙BÁk‰ Ïk»«…¿ƒƒƒƒ
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .Èelb ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ«∆≈≈

ÏÎNבדרגת  ‡e‰ Ì¯ ·‡»»≈∆
¯‡·nÎÂ .ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰«∆¿»ƒ»«¿¿«¿…»
˜„ˆ ÁÓv‰ È¯e‡·e ˙B‰‚‰a«¬»≈≈«∆«∆∆
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שהוא  האצילות שבעולם [=השגה]
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,Ì¯·‡c) ‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿««¿»»¿«¿»
Ï‡ (ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN≈∆«∆¿»ƒ»«¿∆
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למטה  ‰‡'),ומשפיע Le¯Ùk)¿≈»

‡ÓÏÚ ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿«¿»
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‰NÚpL ,('a‰ Le¯Ùk) Ì¯·‡«¿»¿≈«∆«¬∆

ÈelÚ הוספה˙ÈÁ·a (Ìb) ƒ«ƒ¿ƒ«
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN≈∆«∆¿»ƒ»«¿
Ô·enk ,(ÔBÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ˆ˜)»∆¬ƒ∆¿«»
ÌL ¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡·Ó‰Ó8 ≈«¿…»¿»»

היותר  למדרגה אור להוריד שכדי

ועליון  פנימי לכוח זקוקים תחתונה,
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g"lyz'dו ,jlÎjl zyxt zay i`ven

הּנׁשמה ÏÚÂב) ירידת ּבענין ּגם הּוא זה ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

על 9ּבּגּוף  ּבּנׁשמה הּנעׂשית ׁשהעלּיה , ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ

מהּל ּבבחינת [ׁשנעׂשית למּטה ירידתּה ,10ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

"ל ל" נעלֹות 11ענין הכי ּבּדרגֹות ּגם היא ,[ ְְְֲֲִִִֶַַַַָ

ּדזה  דהגם יחידה. ּבבחינת ואפילּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּה,

מּיחיד" "מקּבלת להיֹותּה הּוא יחידה 12ׁשּנקראת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

זה,13[ׁשּלכן  ּבלעּומת ּכנגּדּה ׁשּתהיה ׁשּי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

להּו לית דּבבּואה ידי 14ּבבּואה על מקֹום, מּכל ,[ ְְְִֵֵַָָָָָָ

לבירא  רמה מאּגרא למּטה, יֹורדת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנׁשמה

ׁשּבּה.15עמקּתא  יחידה ּבבחינת ּגם עלּיה נעׂשה , ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

ּדרּוׁשים  ּבכּמה עבֹודת 16ּכּמבאר ידי ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

עלּיה  נעׂשה ּדוקא למּטה ּבירידתּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה

הּנׁשמה  ועצם ּבּׁשרׁש ּגם (ּבער ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ(ועלּיה

ׂשיחֹות  ּבכּמה מהמבאר ּגם וכּמּובן 17ׁשּלּמעלה. ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ

חמׁש ּבכל היא ׁשהעלּיה  לּתֹורה), עליה ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ(ּבענין

חּי נׁשמה רּוח נפ ׁש ׁשּבּנׁשמה יחידה,הּבחינֹות ה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוׁשליׁשּיים  ׁשנּיים ּתחּתּיים הּבחינֹות ג' 18ׁשהם ְְְְִִִִִִִִֵֶַַ

לעיל  ׁשּנתּבאר מה ּפי ועל נח. ּפי 19ּדתיבת (על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק 20הבעש"ט ּתֹורת אל 21על גֹו' ּבא ֶַַַָֹ

ּבסדר  "הֹוראה הּוא נח ּתבת ׁשענין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתבה)

[ּובפרט 22עבֹודה" מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

העבֹודה  סדר מתחיל ׁשאז ּתׁשרי חדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלאחרי

לדרּכֹו" הל הֹול23ד"ויעקב ׁשהּוא ׁשהּגם . ְְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ
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(גילוי) ע"י היא למטה אברם דבחי' שהירידה ב), תתרעג, שם אוה"ת ואילך. סע"א פא, שם (ובתו"ח ואילך ב יא, שם

עלי'. צורך ירידה שהיא בשוה"ג, א תרפז, ד') (כרך שם ובאוה"ת אברם. מבחי' שלמעלה תרפח,9)בחינה שם אוה"ת ראה

בגוף". הנשמה ירידת על "קאי לך לך שענין ע'10)סע"א, תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת בהמצויין ראה

ובכ"מ. .50 הערה שזהו 11)רמט ע"ב: ושם עומד". בבחי' ולא מהלך בבחי' שיהי' לך, "לך א: תרעט, שם אוה"ת ראה

"xwir."לך לך א.12)פי' כה, ראה עת"ר 13)לקו"ת ציץ ועשית ד"ה גם וראה .(187 (ע' פ"ל תש"ז תעשה צהר ד"ה ראה

קס). שם.14)(ע' תעשה צהר שם. ציץ ועשית ד"ה ג. לז, תצא לקו"ת א. סו, ב.15)גיטין ה, חגיגה – הגמרא לשון

(16.846 ע' ח"ג לקו"ש בזה הביאור וראה ואילך. ספ"ב תש"ט היום זה ע'17)ד"ה תש"ב סה"ש ואילך. ב כה, לקו"ד

.75(18.27 הערה לקמן וראה טז. ו, 19.7ֿ286)נח ע' ח"כ ובכ"מ 20)לקו"ש בתחלתו תרצ"ה תעשה צהר בד"ה הובאה

יא). סי' תשנ"ט) קה"ת, (הוצאת טוב שם לכתר הוספות א.21)(ראה ז, תעשה 22)נח צהר בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

23.282)שם. וע' ,269 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מקור  מעלת בזה ומתגלה ניכר מטה, מטה האור שיורד ככל כן ועל ביותר,

למרחוק. הוא מאיר כך יותר, גדולה שעוצמתו ככל הגשמי באור וכמו האור.

‰Ê C¯c ÏÚÂ אברהם,·) של הליכתו È¯È„˙כדוגמת ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ¿«∆∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ«
Ûeba ‰ÓLp‰9 יהודי כל ÏÚאצל ‰ÓLpa ˙ÈNÚp‰ ‰iÏÚ‰L , «¿»»«∆»¬ƒ»««¬≈«¿»»«

˙ÈNÚL] ‰hÓÏ d˙„È¯È È„È¿≈¿ƒ»»¿«»∆«¬≈
Cl‰Ó ˙ÈÁ·a10CÏ" ÔÈÚ , ƒ¿ƒ«¿«≈ƒ¿»∆

"EÏ11ֿלעולם ירידתה קודם הנשמה ¿
שאינה  כיון "עומדת" בבחינת היא הזה

באופן  - למעלה בהיותה - מתקדמת

ירידתה  עלֿידי ודוקא משמעותי,

נעשית  הנשמות את לזכך הזה לעולם

ומתעלה  שהולכת "מהלך" בבחינת

זו],בדרגתה  Ìbוהליכה ‡È‰ƒ«
,daL ˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯ca««¿¬ƒ«¬∆»

eÏÈÙ‡Â שבנשמה הנעלית בדרגה «¬ƒ
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a שמות [-חמשה ƒ¿ƒ«¿ƒ»

חיה  נשמה, רוח, נפש, לנשמה: נקראו

pL˜¯‡˙ויחידה] ‰Êc Ì‚‰„ .«¬«¿∆∆ƒ¿≈
˙Ïa˜Ó" d˙BÈ‰Ï ‡e‰ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»ƒ¿»¿«∆∆

"„ÈÁiÓ12 הנשמה של שתשוקתה ƒ»ƒ
ומקבלת  העליון, לקדוש רק היא

של  "יחידו ומהות עצמות מהקב"ה

בעולם] [=היחיד ÔÎlL]13עולם" ∆»≈
dc‚k ‰È‰zL CiL ÔÈ‡≈«»∆ƒ¿∆¿∆¿»

,‰Ê ˙ÓeÚÏa של כזה תקיף [=קשר ƒ¿«∆
למות  נפשה מסירת כדי עד הנשמה

בתשוקת  כלל שייך אינו התורה, למען

הגוף] תאוות למילוי האחר' ה'צד

e‰Ï ˙ÈÏ ‰‡e·a„ ‰‡e·a14 »»¿»»≈¿
(לקליפות). להם אין צל של [=צל

נמשל  מהגיון שלמעלה שבנפש הרצון

אך  בטומאה, גם נמצא וזה ל"צל".

- צל של צל - יותר גבוה רצון

כלל] להם אין זאת - נפש מסירות כדי עד לאלוקות ÏkÓהתקשרות ,ƒ»

‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯b‡Ó ,‰hÓÏ ˙„¯BÈ ‰ÓLp‰L È„È ÏÚ ,ÌB˜Ó»«¿≈∆«¿»»∆∆¿«»≈ƒ¿»»»¿ƒ»
‡z˜ÓÚ[עמוק לבור גבוה ÈÁ·a˙15[=מגג Ìb ‰iÏÚ ‰NÚ , ¬ƒ¿»«¬∆¬ƒ»«ƒ¿ƒ«

ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡·nk .daL ‰„ÈÁÈ[חסידות 16ÏÚL[=מאמרי ¿ƒ»∆»«¿…»¿«»¿ƒ∆«
‰iÏÚ ‰NÚ ‡˜Âc ‰hÓÏ d˙„È¯Èa ‰ÓLp‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬««¿»»ƒƒ»»¿«»«¿»«¬∆¬ƒ»

‰iÏÚÂ) שמתעלה עד גדולה כה «¬ƒ»
C¯Úa ‡lL הקודמת דרגתו )לגבי ∆…¿∆∆

‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ L¯Ma Ìb«¿…∆¿∆∆«¿»»
Ìb Ô·enÎÂ .‰ÏÚnlL∆¿«¿»¿«»«

˙BÁÈN ‰nÎa ¯‡·Ó‰Ó של) ≈«¿…»¿«»ƒ
הריי"ץ) 17‰ÈÏÚהרבי ÔÈÚa)¿ƒ¿»¬ƒ»

L ,(‰¯BzÏ עולה היהודי כאשר «»∆
LÓÁלתורה, ÏÎa ‡È‰ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»»≈

Áe¯ LÙ ‰ÓLpaL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆«¿»»∆∆«
'‚ Ì‰L ,‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL¿»»«»¿ƒ»∆≈
ÌÈiL ÌÈizÁz ˙BÈÁa‰«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈiLÈÏLe18Á ˙·È˙c ¿ƒƒƒ¿≈«…«
וכך  קומות. שלש היו נח [=בתיבת

תחתיים: דרגות שלוש ישנן בנשמה

חי'. שניים: ונשמה. רוח נפש,

[(27 בהערה (ראה יחידה .שלישיים:
למטה, בירידתה הנשמה של זו עבודה

מרומזת  לאחריה, הבאה והעליה

נח: תיבת עשיית באופן »¿ÏÚÂבתורה
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Èt בשיחת) ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈

נח) פרשת 19Ètשבת ÏÚ)˙¯Bz «ƒ«
Ë"˘Ú·‰20˜eÒt‰ ÏÚ21‡a ««»…

:‰·z‰ Ï‡ 'B‚ בתיבות הדבק ∆«≈»ִ

והתפלה. להכניס התורה צריך שאדם

והתפילה) התורה בתיבות עצמו

‰‡¯B‰" ‡e‰ Á ˙·z ÔÈÚL∆ƒ¿»≈«…«»»
"‰„B·Ú ¯„Òa22„Á‡ ÏÎÏ ¿≈∆¬»¿»∆»

Ë¯Ù·e] Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»
Ê‡L È¯Lz L„Á È¯Á‡Ï¿«¬≈…∆ƒ¿≈∆»

"Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ"„ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò ÏÈÁ˙Ó23Ìb‰L . «¿ƒ≈∆»¬»¿¿«¬…»«¿«¿∆««
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ז mxa` l` 'd xn`ie

ועד  ּדחֹול, ּובעּובדין הרׁשּות ּבעניני (ּגם) ְְְְְְְְְְִִֵַַַָלדרּכֹו

הּפרנסה  טרּדֹות ּכל ׁשהם רּבים מים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָלבחינת

עצמֹו24כּו' את ׁשּמכניס ידי על מקֹום מּכל ,ְְְִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  ּבלבד זֹו לא הּנה ותֹורה ּדתפּלה ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבּתיבֹות

דמּבּול" מהּׁשטף ׁשעל 22"נּצל מּזֹו יתירה אּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּתבה  וּתרם נעׂשה הּמים ׁשּנעׂשה 25ידי ועד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּתבה  הּנׁשמה 26וּתנח ׁשעלּית מּזה, מּובן ,[ ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

והתלּבׁשּותּה למּטה ירידתּה ידי על ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

נח) (ּדתיבת הּבחינֹות ג' ּבכל הּוא רּבים ְְְְִִִֵַַַַַָֹּבמים

האדם  ּבנפ ׁש ׁשענינם ּוׁשליׁשּיים, ׁשנּיים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָּתחּתּיים

יחידה  חּיה נׁשמה רּוח נפׁש ּבדגמת 27הּוא . ְְְְִֶֶַַַָָָָֻ

וירידת  הליכת ידי ׁשעל א') (סעיף לעיל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמבאר

ׁשהּתכלית  מלכּות, ּבחינת הארץ אל ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאברם

יצירה  ּבבריאה ּגּלּוי להיֹות הּוא זֹו) ְְְִִִִִִִָָָ(דירידה

הארץ 29[וכידּוע 28עׂשּיה  אל אברם ׁשהליכת , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

עד  עׂשּיה יצירה ּבבריאה להמׁשי ּבכדי ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהיה

הכנה  עׂשה זה ידי ׁשעל הּגׁשמי, הּזה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבעֹולם

ּבגׁשמּיּות  הּמצֹות מעׂשה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָלהמׁשכה

ׂשכל  ּבבחינת ּגם עּלּוי נעׂשה ּתֹורה] מּתן ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחרי

רעיֹון. מּכל ְְִֶַַָָהּנעלם

הּכתּוב Le¯Ùeג) (ּכפׁשטּות הּוא הארץ אל גֹו' ל ּבל זֹו30הּב' ׁשהליכה ( ≈ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ

אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ההליכה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיא

הּטהרה  ענין הפ] ּתרח ׁשל וגֹו' ארצֹו הּכתּוב) (ּכפׁשטּות ּדרּגא 31ׁשהּוא ,[ ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

אראּך אׁשר הארץ אל עד למעלה מּלמּטה ויעלה יל ּומּׁשם ּתחּתֹונה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהכי

להוי' מזּבח ׁשם ויבן לבחינת ועד הּמלכּות, ּבחינת על א) סעיף (כנ"ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּקאי

אליו  מזּבח 32הּנראה ׁשם וּיבן אׁשר ועד מלכּות), מּבחינת למעלה (ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
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רמט).24) ע' שם מנחם (תורת ו' סעיף רבים מים ד"ה סע"א.25)ראה ט, תו"א יז) ז, נח 26)(נח אוה"ת וראה ד. ח, נח

ואילך. ב תרמג, ג') (כרך א. בי"ע 27)ע, הם ושלישיים שניים תחתיים הבחינות שג' (מרמ"ז), א תרכז, שם אוה"ת ראה

אומן  ויהי ד"ה רל. ע' תרס"ו בהמשך הובא – פ"ג אבי"ע דרושי שער ע"ח פ"ב. ח"ג להרח"ו (שע"ק וידוע וא"ק. אצילות

השמות  שחמשה שם, בלקו"ד במ"ש הכוונה גם וזהו מא"ק. ויחידה מאצי', חי' מבי"ע, הם שנר"ן ובכ"מ) פ"א. עטר"ת

שמונה  מאצילות, שלמעלה א"ס ועולמות אבי"ע עולמות ד' שהם וחמישיים רביעיים שלישיים שניים תחתיים הם נרנח"י

בי"עהעול  "רביעיים bl'מות יש (ועפ"ז בי"ע הם ושלישיים שניים שתחתיים משל"ה), שם, (אוה"ת כהפי' – בחינות

דנשמה). שמות ה' ובדוגמת – תרפט,28)וחמישיים" ב. תרפה, לך אוה"ת לשם הצ"צ הגהות (וראה פרשתנו ריש תו"א

סע"ג.29)ב). יא, תו"א גם וראה ואילך. סע"א תתרעה, ו') (כרך שם אוה"ת ואילך. ד פג, שם בל"ת 30)תו"ח וכ"ה

.1 שבהערה במקומות מובא – להאריז"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏBÁc ÔÈ„·eÚ·e ˙eL¯‰ ÈÈÚa (Ìb) Bk¯„Ï CÏB‰ ‡e‰L∆≈¿«¿«¿ƒ¿¿≈»¿¿¿ƒ¿

חולין] Bc¯Ë˙[=מעשי Ïk Ì‰L ÌÈa¯ ÌÈÓ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,¿«ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ∆≈»ƒ¿
'eÎ ‰Ò¯t‰24 הנהרות מי כמו האדם, את טורדים הפרנסה שמחשבות ««¿»»

גדול  ובשטף תמיד, ‡˙הזורמים ÒÈÎnL È„È ÏÚ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»«¿≈∆«¿ƒ∆
‰¯B˙Â ‰lÙ˙c ˙B·Èza BÓˆÚ«¿«≈ƒ¿ƒ»¿»
Ïv" ‡e‰L „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆ƒ»

"ÏeaÓ„ ÛËM‰Ó22‡l‡ ≈«∆∆¿«∆»
L BfÓ ‰¯È˙È דוקאÈ„È ÏÚ ¿≈»ƒ∆«¿≈

‰·z‰ Ì¯zÂ ‰NÚ ÌÈn‰25 ««ƒ«¬∆«»»«≈»
למעלה  גבוה עולות התפלה שתיבות

ÁzÂמעלה, ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬∆«»«
‰·z‰26 שהדינים מנוחה. לשון - «≈»

המנוחה)והגבורות  היפך (שהם

ונחים  כך ],מתמתקים שראינו וכמו

הנשמה בעליית כך נח, «Ô·eÓבתיבת
‰NÚpL ‰ÓLp‰ ˙iÏÚL ,‰fÓƒ∆∆¬ƒ««¿»»∆«¬∆
‰hÓÏ d˙„È¯È È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ»»¿«»

ÌÈa¯ ÌÈÓa d˙eLaÏ˙‰Â-] ¿ƒ¿«¿»¿«ƒ«ƒ
הפרנסה] ‚'טרדות ÏÎa ‡e‰¿»

ÌÈizÁz (Á ˙·È˙c) ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿≈«…««¿ƒƒ
ÌÈÚL ,ÌÈiLÈÏLe ÌÈiL¿ƒƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿»»
Áe¯ LÙ ‡e‰ Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»∆∆«

‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL27˙Ó‚„a . ¿»»«»¿ƒ»¿À¿«
'‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·n‰ בביאור «¿…»¿≈¿ƒ

"אראך" שבתיבת È„Èא' ÏÚL (∆«¿≈
Ï‡ Ì¯·‡ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎÈÏ‰¬ƒ«ƒƒ««¿»∆

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ı¯‡‰ ירידה »»∆¿ƒ««¿
האצילות  עולם של מלכות עד ,מדרגתו
‡e‰ (BÊ ‰„È¯È„) ˙ÈÏÎz‰L∆««¿ƒƒƒ»

Èelb ˙BÈ‰Ï ממנו שלמטה בעולמות ƒ¿ƒ
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a28 ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

Úe„ÈÎÂ]29Ì¯·‡ ˙ÎÈÏ‰L , ¿«»«∆¬ƒ««¿»
CÈLÓ‰Ï È„Îa ‰È‰ ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆»»ƒ¿≈¿«¿ƒ
„Ú ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«

,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ומעשה »»«∆««¿ƒ
לבנים סימן Ê‰אבות È„È ÏÚL∆«¿≈∆

˙eiÓL‚a ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰Ï ‰Î‰ ‰NÚ»»¬»»««¿»»∆«¿≈«¬∆«ƒ¿¿«¿ƒ
[‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡Ï("אראך" שבתיבת ב' (כביאור זו, ירידתו ידי ועל ¿«¬≈««»

Ìb ÈelÚ ‰NÚ אברהם של ÏkÓבשרשו ÌÏÚp‰ ÏÎN ˙ÈÁ·a «¬∆ƒ«ƒ¿ƒ«≈∆«∆¿»ƒ»
.ÔBÈÚ¯"ד"לךֿלך שהציווי – הזוהר פירוש – הראשון פירוש נתבאר כאן עד «¿

למטה. מלמעלה הוא

'a‰ Le¯Ùe האריז"ל]‚) פירוש -] ≈«
‡e‰ ı¯‡‰ Ï‡ 'B‚ EÏ CÏa¿∆¿∆»»∆

·e˙k‰ ˙eËLÙk)30‰ÎÈÏ‰L ( ¿«¿«»∆¬ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ BÊƒƒ¿«»¿«¿»
Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»≈«¿¿ƒ«¿¿
˙eËLÙk) ‡e‰L CÈ·‡ ˙ÈaÓeƒ≈»ƒ∆¿«¿
Á¯z ÏL 'B‚Â Bˆ¯‡ (·e˙k‰«»«¿¿∆∆«

מגיע  ÔÈÚאברהם שמשם CÙ‰]≈∆ƒ¿«
‰¯‰h‰31ÈÎ‰ ‡b¯c ,[ «»√»«¿»¬ƒ

‰ÏÚÈÂ CÏÈ ÌMÓe ,‰BzÁz«¿»ƒ»≈≈¿«¬∆
Ï‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«∆
È‡wL j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰»»∆¬∆«¿∆»∆»ƒ
˙ÈÁa ÏÚ (‡"Ò Ï"Î)«¿ƒ«

˙eÎÏn‰ האצילות עולם ÚÂ„של , ««¿¿«
'ÈÂ‰Ï ÁaÊÓ ÌL Ô·ÈÂ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿≈««¬«»

ÂÈÏ‡ ‰‡¯p‰32‡e‰L) «ƒ¿∆≈»∆
Y ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ שם ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿

מדריגות  על מורה כלל בדרך הוי'

בינה  – ה חכמה. – (י האצילות עולם

נמשכת  דרכם מלכות) – ה מידות – ו

ב'י' חז"ל: כדברי לעולמות. החיות

הזה. עולם נברא ב'ה' הבא, עולם נברא
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g"lyz'dח ,jlÎjl zyxt zay i`ven

סתם  הּנעלם,33להוי' הוי' דּלעילא, הוי' ּבחינת , ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּנראה  (ּדלתּתא) מהוי' זה 34ׁשּלמעלה ּדר ועל . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבכל  לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ּבעבֹודה ּגם ְְְְְֲֲֶַַַַָָָָֹהּוא

זֹו ׁשהליכה ּתׁשרי, חדׁש ׁשּלאחרי ואחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאחד

ׁשהֹול למּטה, דמּלמעלה ּבאפן רק (לא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹהיא

ּבעניני  לדרּכֹו ּתׁשרי דחֹודׁש מהּמֹועדים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַלדרּכֹו

אּלא) הּׁשנה, ּכל  ּבמׁש ּדחֹול ועּובדין ְְְְְִֶֶֶַָָָָָהרׁשּות

מּכח  מתחיל למעלה, דמּלמּטה ּבאפן ְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹּגם

ׁשהּוא  ּכמֹו ּגּופא הּמעׂשה ּובכח ׁשּלֹו, ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשה

האדם  ׁשּבגּוף ּתחּתֹונה הּיֹותר ּדרּגא ׁשּבֹו, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעקב

החּיים  דהפ ענין ׁשהּוא הּמּובא 35[ועד ּבדגמת , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ

ּבנ  ּומּׁשם לעיל הּטהרה], הפ ׁשהּוא לתרח ֹוגע ְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּגם  ׁשּפֹועל למעלה, מּלמּטה הליכתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמתחיל

[ּוכמֹו אלקּות  ּדערהערן  זאל ער ׁשּלֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶָָֹּבעקב

אברהם  ׁשמע אׁשר עקב ּבאברהם ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכתּוב

ּדערהערט 36ּבקֹולי  האט ׁשלֹו העקב ועל 37ׁשּגם . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

על  הּכח נּתן אבינּו, אברהם אצל זה ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹידי

האהבה  (ּבדגמת מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻזה

ׁשהיא  מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻמסּתרת

מאבֹותינּו לנּו מאברהם 38ּבירּוׁשה ּובפרט , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ

מּלמּטה 39אבינּו דהּלּו (ּבאפן נמׁש ּומּזה ,[( ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹ

ּבכל  ּבאלק ּות ּדערהער) (ּדער הּׁשמיעה ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָֹלמעלה)

ּבהם  ׁשּתהיה ׁשּבראׁש, הּׂשכל לכח עד ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּכחֹות,

ּדׂשכל. והגּבלה מּמדידה למעלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשמיעה

Ì‚Â הליכה) לדרּכֹו" הל ד"ויעקב זה ענין ¿«ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹ

דׁשמיני  העבֹודה ּדהּנה ּתׁשרי. חדׁש לאחרי מתחיל למעלה) ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטה

ו)רּקּודים, ּב(ׂשמחה היא ּתׁשרי) דחֹודׁש הּמֹועדים (סּיּום ּתֹורה וׂשמחת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָעצרת

ועל  ׁשּבהם. ּבעקב ּגּופא ּובהם ּברגלים, ּומתחיל) (ּבעּקר הּוא הרּקּודים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשענין

הראׁש את ּגם מנּׂשאים הם ּומרּקדים, (זי (הֹויּבן מתנּׂשאים ׁשהעקבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹידי

ׁשּבֹו) הׂשכל מּמדידה 40(וכח למעלה ּגדֹולה ּבׂשמחה מרּקד הּוא ׁשּגם , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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את  המחיה אליו' הנראה 'הוי' בשם הבנה, מלשון 'ויבן' והבין, השיג ואברהם

Ì˙Òהעולמות  'ÈÂ‰Ï ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ ¯L‡ „ÚÂ ,(33˙ÈÁa , ¿«¬∆«ƒ∆»ƒ¿≈««¬«»¿»¿ƒ«
(‡z˙Ïc) 'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL ,ÌÏÚp‰ 'ÈÂ‰ ,‡ÏÈÚl„ 'ÈÂ‰¬«»ƒ¿≈»¬«»«∆¿»∆¿«¿»≈¬«»ƒ¿«»

‰‡¯p‰34 בו ששייך דלתתא הוי' שם מזו: למעלה זו בחינות שתי ישנן «ƒ¿∆
דלעילא  הוי' שם ממנו ולמעלה השגה.

השגה  מכל ולמעלה ÏÚÂשנעלם .¿«
‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰Ê C¯c∆∆∆«»¬»
ÏÎaL "Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ"„¿¿«¬…»«¿«¿∆¿»
L„Á È¯Á‡lL „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿«¬≈…∆
‡Ï) ‡È‰ BÊ ‰ÎÈÏ‰L ,È¯Lzƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ…
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ„ ÔÙ‡a ˜«̄¿…∆¿ƒ¿«¿»¿«»

Bk¯„Ï CÏB‰L בכוחות טעון ∆≈¿«¿
אצלו  שנמשכו הרוחנית ובהתעוררות

È¯Lz L„BÁ„ ÌÈ„ÚBn‰Ó≈«¬ƒ¿∆ƒ¿≈
˙eL¯‰ ÈÈÚa Bk¯„Ï¿«¿¿ƒ¿¿≈»¿
Ïk CLÓa ÏBÁc ÔÈ„·eÚÂ¿¿ƒ¿¿∆∆»
ÔÙ‡a Ìb (‡l‡ ,‰M‰«»»∆»«¿…∆
ÏÈÁ˙Ó ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ„¿ƒ¿«»¿«¿»«¿ƒ
ÁÎ·e ,BlL ‰NÚn‰ ÁkÓƒ…«««¬∆∆¿…«
‡e‰L BÓk ‡Ùeb ‰NÚn‰««¬∆»¿∆
¯˙Bi‰ ‡b¯c ,BaL ·˜Úa»≈∆∆«¿»«≈
„ÚÂ] Ì„‡‰ Ûe‚aL ‰BzÁz«¿»∆¿»»»¿«
ÌÈiÁ‰ CÙ‰„ ÔÈÚ ‡e‰L35 ∆ƒ¿»¿≈∆««ƒ

מלאך  נתן: דרבי באבות שכתוב כמו

אדם  של עקביו זה באדם, ,המות
Ú‚Ba ÏÈÚÏ ‡·en‰ ˙Ó‚„a¿À¿««»¿≈¿≈«
,[‰¯‰h‰ CÙ‰ ‡e‰L Á¯˙Ï¿∆«∆≈∆«»√»
B˙ÎÈÏ‰ ÏÈÁ˙Ó ÌMÓeƒ»«¿ƒ¬ƒ»
Ìb ÏÚBtL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆≈«
Ô¯Ú‰¯Úc Ï‡Ê ¯Ú BlL ·˜Úa»≈∆∆∆»∆¿∆

˙e˜Ï‡.אלקות ויפנים [=שירגיש ¡…
ב' שיש פעם הסביר הריי"ץ הרבי

סתמית  שמיעה בשמיעה. אופנים

"הערן". - ששומע) מה (ומבין

היטב, שחודרת פנימית ושמיעה

את  היטב ומפנים קולט שהשומע

"דערהערן"] – האלוקי ¿[BÓÎeהמסר
¯L‡ ·˜Ú Ì‰¯·‡a ·e˙kL∆»¿«¿»»≈∆¬∆

ÈÏB˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL36 והפירוש »««¿»»¿ƒ
אלא באזניו שמע סתם »∆ÌbLשלא

Ë¯Ú‰¯Úc Ë‡‰ BÏL ·˜Ú‰37[וקלט שמע שלו העקב ÏÚÂ[=גם . »≈∆∆»∆¿∆¿«
ÏÎÏ ‰Ê ÏÚ Ák‰ Ôz ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡ ‰Ê ‰È‰L È„È¿≈∆»»∆≈∆«¿»»»ƒƒ««…««∆¿»
„Á‡ ÏÎaL ˙¯zÒÓ ‰·‰‡‰ ˙Ó‚„a) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿À¿«»«¬»¿À∆∆∆¿»∆»

eÈ˙B·‡Ó eÏ ‰Le¯Èa ‡È‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡Â38Ë¯Ù·e , ¿∆»ƒƒ¿»≈∆ƒƒ»»≈¬≈ƒ¿»
eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ó39 הרועה ≈«¿»»»ƒ

משבעת  הראשון הרוחני והמפרנס

להתחיל )],הרועים  האדם שיוכל

הנמוכים  מכוחותיו ∆fÓeƒ‰בעבודתו
‰hÓlÓ Cel‰„ ÔÙ‡a) CLÓƒ¿«¿…∆¿ƒƒ¿«»
¯Úc) ‰ÚÈÓM‰ (‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿ƒ»∆
ÏÎa ˙e˜Ï‡a (¯Ú‰¯Úc∆¿∆∆¡…¿»
ÏÎO‰ ÁÎÏ „Ú ,˙BÁk‰«…«¿…««≈∆
Ì‰a ‰È‰zL ,L‡¯aL∆»…∆ƒ¿∆»∆
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÚÈÓM‰«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÏÎNc ‰Ïa‚‰Â השכל כאשר שגם ¿«¿»»¿≈∆
בכל  מקום, מכל מסכים, אינו הטבעי

מצד  נפשו ימסור לפועל, הנוגע

האמורה. באלוקות השמיעה

CÏ‰ ·˜ÚÈÂ"„ ‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â¿«ƒ¿»∆¿¿«¬…»«
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰) "Bk¯„Ï¿«¿¬ƒ»ƒ¿«»
L„Á È¯Á‡Ï ÏÈÁ˙Ó (‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿ƒ¿«¬≈…∆
‰„B·Ú‰ ‰p‰c .È¯Lzƒ¿≈¿ƒ≈»¬»

Ú ÈÈÓL„‰¯Bz ˙ÁÓNÂ ˙¯ˆ ƒ¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ¿«»
L„BÁ„ ÌÈ„ÚBn‰ ÌeiÒ)ƒ«¬ƒ¿∆
‰ÁÓN)a ‡È‰ (È¯Lzƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÌÈ„ew¯‰ ÔÈÚL ,ÌÈ„ew¯(Â¿ƒƒ∆ƒ¿»»ƒƒ
(ÏÈÁ˙Óe ¯wÚa) ‡e‰¿ƒ»«¿ƒ
·˜Úa ‡Ùeb Ì‰·e ,ÌÈÏ‚¯a»«¿«ƒ»∆»»≈∆
ÌÈ·˜Ú‰L È„È ÏÚÂ .Ì‰aL∆»∆¿«¿≈∆»¬≈«ƒ
(CÈÊ ÔaÈB‰) ÌÈ‡O˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ
Ìb ÌÈ‡OÓ Ì‰ ,ÌÈ„w¯Óe¿«¿ƒ≈¿«¿ƒ«
ÏÎN‰ ÁÎÂ) L‡¯‰ ˙‡∆»…¿…««≈∆

(BaL40„w¯Ó ‡e‰ ÌbL , ∆∆«¿«≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÏB„b ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿»¿«¿»
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דויעקב  העבֹודה על ּכח נמׁש ּומּזה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹוהגּבלה.

ּכל  ּבמׁש למעלה) מּלמּטה (הליכה לדרּכֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהל

ּבעקב  ּׁשהּוא ּכמֹו הּמעׂשה מּכח מתחיל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשנה,

ּבעקביו  ּדׁש ׁשאדם הענינים היינּו41[ּכֹולל , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

לֹו אין ׁשּתהיה) סּבה איזה (מּצד אׁשר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָענינים

ענין  ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו העקב (ּבדגמת ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻחּיּות

דהּלּו (ּבאפן ממׁשי ּומּזה החּיים)], ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹדהפ

ּכּנ"ל. ׁשּבראׁש, הׂשכל לכח ּגם למעלה) ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּלמּטה

הם ÈLeד) גֹו' מארצ ל ּבל הּנ"ל ּפרּוׁשים ¿≈ְְְְִֵֵֵֶַַַ

ּב"ּבעבר  הּפרּוׁשים לׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַּבהתאם

אבֹותיכם" יׁשבּו [ׁשּבפנימּיּות 42הּנהר הּפרּוׁש . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּלמעלה 43הּתֹורה  הּבחינה הּוא הּנהר ׁשעבר [ ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעדן  יֹוצא ונהר מּבחינת (ּבינה 44(ּגם) ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אבֹותיכם  יׁשבּו הּנהר ּבעבר ּופרּוׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָדאצילּות)

הּנהר  מעבר הּוא האבֹות ׁשּׁשרׁש הּוא ֵֵֶֶֶַָָָָֹגֹו'

(ּבעבר  למּטה נמׁשכּו ּומּׁשם מאציל ּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

ועד  דאצילּות, ּבז"א היינּו) הּנהר, ׁשל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּׁשני

ּכנען" ארץ ּבכל אֹותֹו הּירידה 45ׁש"ואֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

א' סעיף (ּכּנ"ל הּמלכּות ּבבחינת ְְְְְִִִַַַַַַָָָוההמׁשכה

– ההליכה מלכּות) על קאי יׂשראל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשארץ

הארץ  אל הּנהר, עבר על ׁשקאי גֹו', ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמארצ

למּטה  מּלמעלה הליכה הּוא אראּך, ּבפׁשטּות)46אׁשר ׁשהּוא (ּכמֹו והּפרּוׁש . ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אבֹותיכם  יׁשבּו הּנהר ּבעבר ׁשּכתּוב ּומה ּתרח, ׁשל מקֹומֹו הּוא הּנהר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשעבר

רז"ל  מּמאמר [ּכדמּוכח לגריעּותא הּוא עֹובדי 47גֹו' מּתחּלה כּו' ּבגנּות מתחיל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָ

– גֹו'] אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר ׁשּנאמר כּו' אבֹותינּו היּו זרה ְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעבֹודה

מּלמּטה  ועליה הּלּו אראּך, אׁשר הארץ אל הּנהר) (עבר גֹו' מארצ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָההליכה

ג').48למעלה  סעיף (ּכּנ"ל ְְְִַַַָ

ׁשּב‰Â‰ה) והפכּיים,הגם ׁשֹונים ּפרּוׁשים ׁשני הם "ל ּב"ל הּנ"ל ּפרּוׁשים ' ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

מּוכח  ,(ל (ּתבת הּתבה ּבאֹותּה הם הּפרּוׁשים ׁשב' מּכיון מקֹום, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכל

ּכֹולל 49מּזה  זֹו] ׁשּבפרׁשה מּיׂשראל ואחד אחד לכל [וההֹוראה "ל ל" ׁשענין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

ּובדגמת  למעלה. מּלמּטה והּלּו למּטה מּלמעלה הּלּו יחד, האפנים ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֻב'
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עקב.41) ר"פ דלקמן.42)רש"י הפירושים ב' הובאו ב תרפב, פרשתנו ובאוה"ת ב. כד, ד.43)יהושע עה, א. כה, תו"א

ובכ"מ. ב. פב, יו"ד.44)דרמ"צ ב, ג.45)בראשית שם, ב.46)יהושע תרצ, שם אוה"ת גם א.47)ראה קטז, פסחים

ב.48) תרצא, שם אוה"ת גם מ"שעטנז").49)ראה לזה (הראי' 782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈÂ„ ‰„B·Ú‰ ÏÚ Ák CLÓ ‰fÓe .‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ∆ƒ¿«…««»¬»∆¿«¬…
,‰M‰ Ïk CLÓa (‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰) Bk¯„Ï CÏ‰»«¿«¿¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»¿∆∆»«»»
ÌÈÈÚ‰ ÏÏBk] ·˜Úa ‡e‰M BÓk ‰NÚn‰ ÁkÓ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ…«««¬∆¿∆»≈∆≈»ƒ¿»ƒ

ÂÈ·˜Úa Lc Ì„‡L41‰aÒ ‰ÊÈ‡ „vÓ) ¯L‡ ÌÈÈÚ eÈÈ‰ , ∆»»»«¬≈»«¿ƒ¿»ƒ¬∆ƒ«≈∆ƒ»
Ì‰a ˙eiÁ BÏ ÔÈ‡ (‰È‰zL∆ƒ¿∆≈«»∆
BËeLÙk ·˜Ú‰ ˙Ó‚„a)¿À¿«»≈∆ƒ¿
,[(ÌÈiÁ‰ CÙ‰„ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»¿≈∆««ƒ
Cel‰„ ÔÙ‡a) CÈLÓÓ ‰fÓeƒ∆«¿ƒ¿…∆¿ƒ
ÁÎÏ Ìb (‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿…«

.Ï"pk ,L‡¯aL ÏÎN‰«≈∆∆»…««
CÏa Ï"p‰ ÌÈLe¯t ÈLe („¿≈≈ƒ««¿∆

'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏ הליכה – ¿≈«¿¿
מלמטה  והליכה למטה, מלמעלה

- ÈLÏלמעלה Ì‡˙‰a Ì‰≈¿∆¿≈ƒ¿≈
¯‰p‰ ¯·Úa"a ÌÈLe¯t‰«≈ƒ∆¿≈∆«»»

"ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ42Le¯t‰ . »¿¬≈∆«≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙaL] תורת=] ∆ƒ¿ƒƒ«»

‰e‡43הנסתר] ¯‰p‰ ¯·ÚL [∆≈∆«»»
(Ìb) ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰«¿ƒ»∆¿«¿»«
Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰Â ˙ÈÁaÓ44 ƒ¿ƒ«¿»»≈≈≈∆

Y ˙eÏÈˆ‡„ ‰Èa) הוא 'עדן' ƒ»«¬ƒ
טיפין  הנובע למעיין הנמשלת חכמה

ה'נהר'ֿ הוא מעדן' ו'היוצא טיפין,

את  להרחיב שענינה הבינה ספירת

רחב  כנהר Úa·¯השכל Le¯Ùe (≈¿≈∆
'B‚ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ ¯‰p‰«»»»¿¬≈∆
‡e‰ ˙B·‡‰ L¯ML ‡e‰∆…∆»»
‰ÏÚÓlL ¯‰p‰ ¯·ÚÓ≈≈∆«»»∆¿«¿»
eÎLÓ ÌMÓe ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒƒ»ƒ¿¿
ÏL ÈM‰ ¯·Úa) ‰hÓÏ¿«»¿≈∆«≈ƒ∆

‡"Êa (eÈÈ‰ ,¯‰p‰ בזעיר] «»»«¿¿»
=שש  eÏÈˆ‡„«¬ƒ˙מידות]אנפין

ירידה  מסמלת למדות שירידתם

‡B˙Bנוספת  CÏB‡Â"L „ÚÂ ,¿«∆»≈
"ÔÚk ı¯‡ ÏÎa45‰„È¯i‰ ¿»∆∆¿«««¿ƒ»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿ƒ«««¿
ı¯‡L '‡ ÛÈÚÒ Ï"pk)«»¿ƒ∆∆∆
(˙eÎÏÓ ÏÚ È‡˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ««¿
לפירוש  תואם בפסוק זה ופירוש

- זה במאמר של ‰‰ÎÈÏ‰המובא «¬ƒ»
È‡˜Lאברהם ,'B‚ Eˆ¯‡Ó Y≈«¿¿∆»ƒ

ı¯‡‰ Ï‡ ,¯‰p‰ ¯·Ú ÏÚ«≈∆«»»∆»»∆

‰ÎÈÏ‰ ‡e‰ ,j‡¯‡ ¯L‡‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ הזוהר .46כפירוש ¬∆«¿∆»¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
Le¯t‰Âהאריז"ל של ‰p‰¯השני ¯·ÚL (˙eËLÙa ‡e‰L BÓk) ¿«≈¿∆¿«¿∆≈∆«»»

e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa ·e˙kL ‰Óe ,Á¯z ÏL BÓB˜Ó ‡e‰¿∆∆««∆»¿≈∆«»»»¿
‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ 'B‚ ÌÎÈ˙B·‡[לגנאי=]¯Ó‡nÓ ÁÎeÓ„k] ¬≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¬»

Ï"Ê¯47 בליל ההגדה לאמירת בנוגע ««
eÎ'הסדר: ˙e‚a ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿

‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¬»»»
¯Ó‡pL 'eÎ eÈ˙B·‡ eÈ‰»¬≈∆∆¡«
ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa¿≈∆«»»»¿¬≈∆

'B‚ אחרים אלקים כן .ויעבדו אם

ביותר, ירוד מצב על מורה הנהר' 'עבר

זרה  עבודה עבדו בו -מצב ויציאתו ]

היא משם אברהם «ÎÈÏ‰‰«¬ƒ‰של
Ï‡ (¯‰p‰ ¯·Ú) 'B‚ Eˆ¯‡Ó≈«¿¿≈∆«»»∆

j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ בדרךCel‰ , »»∆¬∆«¿∆»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÈÏÚÂ48 «¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

.('‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
ÌÈLe¯t 'aL Ì‚‰ ‰‰Â (‰¿ƒ≈¬«∆≈ƒ
ÈL Ì‰ "EÏ CÏ"a Ï"p‰««¿∆¿≈¿≈
,ÌÈiÎÙ‰Â ÌÈBL ÌÈLe¯t≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
'·L ÔÂÈkÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ≈»∆

d˙B‡a Ì‰ ÌÈLe¯t‰‰·z‰ «≈ƒ≈¿»«≈»
‰fÓ ÁÎeÓ ,(CÏ ˙·z)49, ≈«∆»ƒ∆

‰‡¯B‰‰Â] "EÏ CÏ" ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿¿«»»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
'· ÏÏBk [BÊ ‰L¯ÙaL∆¿»»»≈
‰ÏÚÓlÓ Cel‰ ,„ÁÈ ÌÈÙ‡‰»…»ƒ««ƒƒ¿«¿»
‰hÓlÓ Cel‰Â ‰hÓÏ¿«»¿ƒƒ¿«»
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g"lyz'dי ,jlÎjl zyxt zay i`ven

ּבתֹוככם" (לׁשֹון 50"והתהּלכּתי ׁש"והתהּלכּתי" ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

ּכֹולל  הנ"ל 51רּבים) הּלּו ּבחינֹות ּגם 52ב' וכ"ה . ְְִִִֵַַ

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול ׁש"ּקֹוממּיּות"53ּבענין , ְְְְְִִִֵֶֶֶָָ

רּבים  קֹומֹות 54(לׁשֹון ב' על מֹורה ּדאֹור 55) [קֹומה ְִֶַַָָ

ּבחינֹות  ב' ּדגמת ׁשהם חֹוזר, ּדאֹור וקֹומה ְְְְִֵֵֶַָָָֻיׁשר

הּנ"ל  ׁש"ּקֹוממּיּות"56הּלּו היא ּבזה הּכּונה ,[ ְִִִֶֶַַַַָָָ

יחד. הּקֹומֹות ב' ֵַַַּכֹולל

LÈÂ ׁשנת ׁשהיא (ּביחּוד), זֹו ׁשנה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִֵֶֶַַָָ

העּבּור  ׁשנת ׁשהיא מּזֹו ויתירה ְִִִִִֵֶַָָָהעּבּור,

דׁשנת  ההתאמה נעׂשה ׁשּבּה קטן, מחזֹור ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָדסּיּום

הּׁשלימּות) (ּבתכלית הּלבנה ׁשנת עם .57החּמה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

ענין  ּדגמת – מׁשּפיע ּבחינת הּוא ׁשמׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻּדהּנה

לּה (ּדלית ּולבנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִֵַַַָָָָָההּלּו

ּכלּום  ענין 58מּגרמּה ּדגמת – מקּבל ּבחינת הּוא ( ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻ

העּבּור  ׁשנת וענין לּמעלה. מּלמּטה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָההּלּו

ׁשנ  הּוא (ּובפרט קטן) מחזֹור דסּיּום העּבּור ת ְְְְִִִַַָָָָ

דׁשמׁש [העבֹודה העבֹודֹות ב' וחּבּור ְְֲֲִֵֶֶָָָצרּוף

למּטה, מּלמעלה הּלּו מׁשּפיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָ(ּבחינת

הּוא  והעבֹודה 59ׁשּבכללּות הּצּדיקים), עבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַָָָ

לּמעלה, מּלמּטה הּלּו מקּבל, (ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָדלבנה

הּוא  ּתׁשּובה)],59ׁשּבכללּות הּבעלי עבֹודת ְְֲֲִֵֶַַַָָ

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּתמימה), (ׁשנה אחד ענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשּיעׂשּו

ׁשּכתּוב 60לעיל  ּוכמֹו מאירֹות 61ּבארּוכה. ועינינּו ְְְְֲִֵֵֵֶָָָ

ׁשּיהיּו רק [לא היא  ּבזה ׁשהּכּונה וכּירח, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשמׁש

אּלא  ּדירח והּמעלה ּדׁשמׁש הּמעלה הּמעלֹות, ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָב'

ּכאחד. יהיּו (והּמעלֹות) הענינים ׁשב' ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּגם]
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יב.50) כו, שפירוש 51)בחוקותי כ"א) פירושים שני זה (שאין מכיון הבחינות, ב' שכולל פשוט – ל"והתהלכתי" ובנוגע

הוא בפנים).a'"והתהלכתי" (דלקמן ל"קוממיות" בנוגע גם הוא ועד"ז הילוך. אוה"ת 52)אופני – והתהלכתי ד"ה דרושי

ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער אמ"ב א. כו, ראה לקו"ת ואילך. תרמ ע' ב') (כרך יג.53)ויקרא כו, ראה 54)בחוקותי

הבאה. שבהערה לב"ב מהרש"א א.55)חדא"ג ק, סנהדרין א. עה, תערבֿג.56)ב"ב תרנג. ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם אמ"ב

ואילך).57) 477 ע' חי"ד (לקו"ש תשל"ח תשרי דוא"ו במכתב בארוכה ועוד.p"ye.(58ראה ב. קמה, לקו"ש 59)זח"ב ראה

.65* הערה 288 ע' 8ֿ287.לקו 60)ח"כ ע' שם 61290)"ש ע' שם בלקו"ש בהמצויין וראה (נשמת). דשבת התפלה נוסח

.83 הערה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÌÎÎB˙a50Y ÌÈa¯ ÔBLÏ) "ÈzÎl‰˙‰Â"L'והלכתי' נאמר )ולא ¿¿∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»«ƒ

ÏÏBk51Ï"‰ Cel‰ ˙BÈÁa למעלה ·' ומלמטה למטה .52מלמעלה ≈¿ƒƒ
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â ÔÈÚa Ìb ‰"ÎÂ53"˙eiÓÓBw"L , ¿«¿ƒ¿»»≈∆¿∆¿ƒ∆¿ƒ

ÌÈa¯ ÔBLÏ)54'קוממית' נאמר ב"ב )ולא בחדא"ג במהרש"א כתוב כך »«ƒ
˜BÓB˙שם. '· ÏÚ ‰¯BÓ55 ∆«

¯LÈ ¯B‡c ‰ÓB˜] הבא אור – »¿»»
למטה, מלמעלה «¿ÓB˜Â‰בדרך

¯ÊBÁ ¯B‡c מגיע שהאור לאחר – ¿≈
בדרך  משם הוא חוזר הנמוך, למקום

מעלה  כלפי חוזר Ó‚c˙אור Ì‰L ,∆≈À¿«
Ï"p‰ Cel‰ ˙BÈÁa '·56,[ ¿ƒƒ««

‡È‰ ‰Êa ‰ek‰««»»»∆ƒ
'· ÏÏBk "˙eiÓÓBw"L∆¿ƒ≈

.„ÁÈ ˙BÓBw‰«««
BÊ ‰L ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ- ¿≈¿«≈∆ƒ»»

- המאמר אמירת שנת תשל"ח,

¯eaÚ‰ ˙L ‡È‰L ,(„eÁÈa)¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ
˙L ‡È‰L BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒ¿«
,ÔË˜ ¯BÊÁÓ ÌeiÒ„ ¯eaÚ‰»ƒ¿ƒ«¿»»
˙L„ ‰Ó‡˙‰‰ ‰NÚ daL∆»«¬∆««¿»»ƒ¿«
‰·l‰ ˙L ÌÚ ‰nÁ‰««»ƒ¿««¿»»

(˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a)57 ישראל ¿«¿ƒ«¿≈
הלבנה, מולד לפי השנה חדשי מונים

י  החמה שנת משנת אך היא תירה

להתאים  וכדי יום. ב11ֿ כמעט הלבנה

תמיד  יהיה ניסן (שחודש ביניהם

על  מוסיפים אנו בחורף) ולא באביב

יום. 30 שנים, כמה מדי הלבנה, שנת

יהי' לא קטן] [מחזור שנה 19 וכעבור

על  החמה משנת זעום יתרון אלא

‰e‡הלבנה. LÓL ‰p‰c¿ƒ≈∆∆
ÔÈÚ ˙Ó‚c Y ÚÈtLÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«À¿«ƒ¿»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ Cel‰‰«ƒƒ¿«¿»¿«»
dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc) ‰·Ïe¿»»¿≈»ƒ«¿»

ÌeÏk58- כלום מעצמה לה [=אין ¿
אורה  כל ואת עצמה משל אור לה אין

מהשמש] היא ‰‰Celמקבלת ÔÈÚ ˙Ó‚c Y Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ«¿«≈À¿«ƒ¿»«ƒ

¯eaÚ‰ ˙L Ë¯Ù·e) ¯eaÚ‰ ˙L ÔÈÚÂ .‰ÏÚnÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»ƒƒ¿»¿«»ƒ
˙B„B·Ú‰ '· ¯eaÁÂ Ûe¯ˆ ‡e‰ (ÔË˜ ¯BÊÁÓ ÌeiÒ„¿ƒ«¿»»≈¿ƒ»¬
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ Cel‰ ,ÚÈtLÓ ˙ÈÁa) LÓL„ ‰„B·Ú‰]»¬»¿∆∆¿ƒ««¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿«»

‡e‰ ˙eÏÏÎaL59,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ימיהם כל ה' את העובדים ∆ƒ¿»¬«««ƒƒ
הקדושה  ברשות תמיד ),ונמצאים

˙ÈÁa) ‰·Ï„ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ«
‰hÓlÓ Cel‰ ,Ïa˜Ó¿«≈ƒƒ¿«»
‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,‰ÏÚnÏ59 ¿«¿»∆ƒ¿»

(‰·eLz ÈÏÚa‰ ˙„B·Ú¬«««¬≈¿»
לצאת  שעיוותו, מה לתקן שעליהם

לקדושה  ולהתעלות ],ממקומם
‰L) „Á‡ ÔÈÚ eNÚiL∆≈»ƒ¿»∆»»»
¯‡a˙pL BÓk ,(‰ÓÈÓz¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ60BÓÎe .‰Îe¯‡a ¿≈»¬»¿
·e˙kL61˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ∆»¿≈≈¿ƒ

‰Êa ‰ek‰L ,Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«∆««»»»∆
'· eÈ‰iL ˜¯ ‡Ï] ‡È‰ƒ…«∆ƒ¿
LÓLc ‰ÏÚn‰ ,˙BÏÚn‰««¬««¬»¿∆∆
'·L [Ìb ‡l‡ Á¯Èc ‰ÏÚn‰Â¿««¬»¿»≈«∆»«∆
eÈ‰È (˙BÏÚn‰Â) ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿««¬ƒ¿

.„Á‡k¿∆»
שקדמה  (השבת נח פרשת בשיחת

בחודש  הרבי: ביאר המאמר) לאמירת

מסובב  המועדים, חודש שהוא תשרי

תורה  בעניני בעיקר ושקוע היהודי

אור", ותורה מצוה נר "כי - ומצוות

זה  ולאחרי השמש. אור מעלת בדוגמת

הח  ימות לעבודת הוא "ויעקב יוצא ול

הרשות, בעניני ומתעסק לדרכו" הלך

אור  בדוגמת מעצמם, מאירים שאינם

אלא  מעצמה מאירה שאינה הלבנה

וההוראה  מהשמש. אורה את מקבלת

כאשר  שגם מיהודי שנדרש היא: מכך

עליו  הרשות, בעניני "לדרכו" הולך

של  באווירה מעשה בשעת חדור להיות

גם  כולו שקוע שיהיה כדי תשרי חודש

קדושה. בעניני עתה
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יי mxa` l` 'd xn`ie

ÔÈÚÂ הּוא הּנ"ל] ענינים ב' ואחּוד [צרּוף זה ¿ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָ

רק  לא ׁשהּוא דאבר, [ּובאפן ּוכלי ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹהכנה

ממׁשי ּגם אּלא אין 62מקּבל אֹור להמׁשכת [ ְְְְִֵֵֶַַַַַָָ

ּדר [ועל  ּומּטה". "מעלה מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָסֹוף

וגּלּוי 63הּידּוע  לבנה) (ּבחינת ּדּלתּתא ּדאתערּותא הּׁשלימּות ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

נמׁש ּדּלתּתא) אתערּותא ידי על (הּנמׁשכת ׁשמׁש) (ּבחינת ּדּלעילא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאתערּותא

ׁשם  מּגעת ּדּלתּתא אתערּותא ׁשאין מּמקֹום דּלעילא אתערּותא ּבחינת ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחר

האתר  הּוא ּתמימה] ׁשנה הּנ"ל, ענינים ב' [ּבצרּוף העבֹודה ׁשּׁשלימּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכלל].

ּבאתר  ׁשריא הּוא ּברי דקּודׁשא סֹוף, אין אֹור להׁשראת ּכלי ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשלים,

ותכלית 64ׁשלים  אמּתית ׁשהּוא העצמּות המׁשכת נעׂשה זה ידי ׁשעל ועד . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

חד  ּכּלא אֹוריתא) ידי (על הּוא ּברי וקּודׁשא יׂשראל ונעׂשים ,65הּׁשלימּות. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

מעיד  אמת ׁשּתֹורת מּכיון ּביניהם, לחּלק  ׁשּי ׁשאין חד.ּובאפן ׁשהם ה ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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ובכ"מ.62) פ"ה. תש"ג עולם אדון ד"ה סע"ד. כב, ראה לקו"ת ב. קיד, ואילך.63)תו"א סע"א כד, שה"ש זח"ג 64)לקו"ת

ב. א.65)צ, עג, שם זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÈÚ '· „eÁ‡Â Ûe¯ˆ] ‰Ê ÔÈÚÂ החמה לשנת הלבנה שנת התאמת ¿ƒ¿»∆≈¿ƒƒ¿»ƒ

Ïa˜Ó ˜¯ ‡Ï ‡e‰L ,¯·‡„ ÔÙ‡·e] ÈÏÎe ‰Î‰ ‡e‰ [Ï"p‰««¬»»¿ƒ¿…∆¿≈∆∆…«¿«≈
CÈLÓÓ Ìb ‡l‡62 כח אזי כראוי, ומתפקד בריא הוא האבר שכאשר ∆»««¿ƒ

וכו' לעין נמשך למשל ÏÚÓlL‰הראיה ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Ï [¿«¿»«≈∆¿«¿»
ÏÚÂ] ."‰hÓe ‰ÏÚÓ" ¯„bÓƒ∆∆«¿»«»¿«

Úe„i‰ C¯c63È¯Á‡lL ∆∆«»«∆¿«¬≈
‡z˙lc ‡˙e¯Ú˙‡c ˙eÓÈÏM‰«¿≈¿ƒ¿»»ƒ¿«»

התחתון] »ÈÁa)¿ƒ˙[=התעוררות
‡˙e¯Ú˙‡ Èel‚Â (‰·Ï¿»»¿ƒƒ¿»»

‡ÏÈÚlc[העליון [=התעוררות ƒ¿≈»
ÏÚ ˙ÎLÓp‰) (LÓL ˙ÈÁa)¿ƒ«∆∆«ƒ¿∆∆«
CLÓ (‡z˙lc ‡˙e¯Ú˙‡ È„È¿≈ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ¿»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa Ck ¯Á‡««»¿ƒ«ƒ¿»»
ÔÈ‡L ÌB˜nÓ ‡ÏÈÚl„ƒ¿≈»ƒ»∆≈
ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙lc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»«««»
‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏML .[ÏÏk¿»∆¿≈»¬»
,Ï"p‰ ÌÈÈÚ '· Ûe¯ˆa]¿≈ƒ¿»ƒ««
¯˙‡‰ ‡e‰ [‰ÓÈÓz ‰L»»¿ƒ»»¬«

ÌÈÏL[שלם ÈÏk[=מקום ‡e‰L , »ƒ∆¿ƒ

¯˙‡a ‡È¯L ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜„ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙‡¯L‰Ï¿«¿»«≈¿¿»¿ƒ«¿»«¬«
ÌÈÏL[שלם במקום שורה 64‰NÚ[=הקב"ה ‰Ê È„È ÏÚL „ÚÂ . »ƒ¿«∆«¿≈∆«¬∆

.˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙Â ˙ÈzÓ‡ ‡e‰L ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿∆¬ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈
‡lk (‡˙È¯B‡ È„È ÏÚ) ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈ ÌÈNÚÂ¿«¬ƒƒ¿»≈¿¿»¿ƒ«¿≈«¿»À»

„Á על) והקב"ה ישראל נעשים =] «
אחד] הכל נעשים - התורה) ,65ידי

˜lÁÏ CiL ÔÈ‡L ÔÙ‡·e¿…∆∆≈«»¿«≈
˙Ó‡ ˙¯BzL ÔÂÈkÓ ,Ì‰ÈÈa≈≈∆ƒ≈»∆«¡∆

.„Á Ì‰L ‰„ÈÚÓ¿ƒ»∆≈«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oiaexir(iriax meil)

yi m` la` ,miaexn miaygp md mc` ipa dxyr dpeny my yi
ddnze ,'miaexn' miaygp mpi` ,dxyr dpenyn xzei my

wx ike :`xnbdäøNò äðBîLmiaexn miaygpàì eúåxzeie ± §¤¤§¥§Ÿ
ipa dxyr dpeny m` ixde ,miaexn llka mpi` dxyr dpenyn
.md miaexn i`ce dxyr dpenyn xzei ,miaexn miaygp mc`

:`xnbd zvxznàîéày ,l`eny ixaca yxtl yi ±äðBîMî ¥¨¦§¤
Cìéàå äøNò:`xnbd zl`ey .miaexn miaygp md ,d`lde ±éàîe ¤§¥§¥¨©

è÷ðc äøNò äðBîLdxyr dpenyn `weecy mrhd edne ± §¤¤§¥§¨©
:`xnbd daiyn .miaexn miaygp d`ldeáøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©

àaàc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,äãeäéyexit z` izrny ip` ± §¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©¨
m`y dxn`e ,d`a lwdl dpyndy ,[dcedi ax-] ia`n dpynd
,cg` lkl zxbexbk didiy jixv oi` ,zecerq izy oefn my yi

eB÷lçî eléàL ìk[ewlgi m`y-]ïéàå ïäéðéa úBãeòñ ézL ïBæîì ¨¤¦§©§¦§§¥§¥¥¤§¥
,ãçàå ãçà ìëì úøâBøb úòbîmdn cg` lk ozi m` df ote`ay ©©©§¤¤§¨¤¨§¤¨

,zecerq izy oefnn xzei my didi ,aexirl zxbexbkïéaeøî ïä ïä¥¥§¦
,dpynd dxn`yébñåmdl ice ±àì éàå ,úBãeòñ ézL ïBæîa± §©¦§¨§¥§§¦Ÿ

mdipia zecerq izy oefn ewlgi m`y mc` ipa ic my oi` m`e
my didi m` df ote`ay ,zxbexbkn zegt cg` lkl ribi

,zecerq izy oefnn zegt my didi oiicr cg` lkl zxbexbkïä¥
eäðéð ïéèòeî ïä.cg` lkl zxbexbk gipdl jixve ,[md-]åax ¥¨¦¦§§

,mc` ipa dxyr dpeny md miaexny l`eny mya xn`y dcedi
zecerq izy oefn mdl ewlgi m`y lk md miaexny yxit `le

,zxbexbk cg` lkl ribi `ldéçøBà ábàz` yxtl `ayk ± ©©§¥
ipa dxyr dpenyl dler df oeaygy ab` jxc xn` ,dpynd

e ,mc`ïì òîLî à÷,dfa eprinyde ±ïééåä úBãeòñ ézLc[md-] ¨©§©¨¦§¥§©§¨
ly xeriyaúBøâBøb äøNò äðBîL. §¤¤§¥§§

äðùî
:ieanl seziye xvgl aexir zeyrl xyt` dna zx`an dpynd

ïéáøòî ìka,zexivgaïéôzzLîe,ieana,çìnä ïîe íénä ïî õeç ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦©¤©
,oefn mpi`y,øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácoi` xvga ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥

`l` ,xac lka miaxrnøkkmly,áeøéò àeäoi`y xnelk ¦¨¥
e ,dnily zta `l` miaxrnäàñ äôàî eléôàieyr `edy xkk ± £¦©£¥§¨

,gnw d`qnäñeøt àeäå,hrn epnn jzgpy ±,da ïéáøòî ïéà §§¨¥§¨§¦¨
la`økk`l` lecb epi`y s`øqéàk,[dphw rahn my-]àeäå ¦¨§¦¨§

,íìL,qxtp `lyBa ïéáøòî. ¨¥§¨§¦
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יב

.p"yz'd oeygÎxn b"i ,jl jl zyxt zay zegiyn .c"qa
מארצך ‡. לך לך אברם אל ה' "ויאמר

אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית 1וממולדתך

ליהודי  בתורה הקב"ה) (של הראשון הציווי הוא
(אברהם). הראשון

הי' ליהודי הראשון הציווי להבין: וצריך
ה', את לעבוד עליו איך – להיות צריך לכאורה
הליכתו  סדר – (כולל אחרים ענינים אודות ולא

לשניה). אחת ממדינה

הדרוש, כפי ה' את לעבוד (להתחיל) בכדי אכן,
מארצך  כו', העולם ממנהגי להתנתק מקודם צריך
ועשה  – כך ואחר מרע (סור אביך ומבית ממולדתך
תכלית  הוא בתורה דבר שכל מכיון אבל טוב),

נוסף) לדבר הכנה רק (ולא עצמו מסתבר 2בפני
(לא  הוא גופא גו'" מארצך לך "לך שהציווי לומר
ויתירה  חלק, אלא) אברהם, של לעבודה הכנה (רק)

השם. דעבודת – והתחלה היסוד – מזו

זה:·. בפסוק דיוקים כמה בהקדים זה ויובן
ילך  לאן המקום בעיקר נוגע לך" "לך בציווי א)
בעיקר  מפרט והפסוק אראך"). אשר ("הארץ אברם
"מארצך  ללכת, אברם על מהיכן המקום את
לכאורה  מספיק היה אביך". ומבית וממולדתך

אראך" אשר הארץ אל לך "לך כתוב 3שיהיה

ממנו  המקום את לומר רוצים אם אפילו ב)
לומר  מספיק לכאורה היה – ללכת צריך אברם
והליכה  היציאה את גם כולל כבר שזה "ארצך",

אביך" ו"בית ב"ארצך").4מ"מולדתך" (הנמצאים
ממולדתך  אביך, (מבית הפוך הסדר היה אילו
היציאה  לסדר בהתאם זה הרי – ומארצך)

בפשטות?

למה  הענינים, שלשת את מפרטים כן כשכבר ג)
היציאה  לסדר בהתאם לא הוא בזה הסדר באמת

כך  אחר אביך", "מבית יוצאים מקודם בפשטות:
"מארצך". כך ואחר "ממולדתך",

מהיכן  בפרטיות לאברם שציוו בשעה בה ד)
לו ציוו לא למה – (כנ"ל) ללכת פרטים meyעליו

ללכת  אראך",5להיכן אשר הארץ "אל (מלבד
איזשהו  לו להיות שיוכל בכדי עתיד), לשון אראך
להתכונן  שיוכל בכדי וכו', המקום בתכונות מושג
לחיות  בשביל המתאימים הענינים את אתו ולקחת

העולם). בטבע הוא שהסדר (כפי החדש  במקום

לאחרי  בא לא לאברם ה' דיבור מדוע ה)
בכמה  שזה כפי – אליו התגלה שהקב"ה ההקדמה

בתורה  ה' דיבורי זה 6וכמה לאחרי רק ?7– היה
גו'". לזרעך ויאמר אברם אל ה ' "וירא

זה:‚. בכל הביאור לומר ויש
גו'"8ידוע  לך לך אברם אל ה' "ויאמר שעם

ל  אבינו) אברהם (של ההכנה עבודת oznהתחילה
dxez שלימה למציאות נהיו ישראל כשבני ,

עם  מכל בחרת "ובנו – ה' עם של ותמידית
.9ולשון"

וממולדתך  מארצך לך "לך שבציווי מובן מזה
(הציווי  אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית
היסוד  מתבטא כנ"ל) הראשון, ליהודי הראשון
ושל  יהודי כל של ישראל, עם של העבודה ותוכן

ישראל. בני כל

בזה: הביאור

ישראל  בני עבודת של הכללי החידוש
הבט  שמבלי הוא, תורה) במתן נפעל (שבשלימות
הגשמי, בעולם בגוף נשמה נמצא שהיהודי כך על
הטבע  לחוקי הנתון והסתר, העלם מלשון עולם
נפש  תכונות עם נולד הוא העולם, ומנהגי
של  בכחו יש – וכו' מהסביבה ומושפע מסויימות,
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לך).1) (לך פרשתנו ריש
זו 2) שהולכה דאף – למזבח הדם מהולכת לזה הראי' כידוע

הרי  המזבח, על דם דזריקת העבודה בשביל רק היא (מוכרחת)
א  יג, (זבחים עבודה של וגדר חשיבות לה יש עצמה זו הולכה
ר"פ  עה"ת צפע"נ ראה – ה"ד) פי"ג פסוה"מ הל' רמב"ם במשנה.

.188 ע' חי"ז לקו"ש ובכ"מ. ג. נא, מהדו"ת מסעי.
אראך).3) (ד"ה שם רש"י מפרשי פרשתנו. ריש יקר כלי ראה

תש"ה. תרפ"ו. תרס"ז. לך רד"ה
הנ"ל.4) לך ד"ה ראה

נסיון 5) עה"פ): פרשתנו בתו"ש (נעתק ישן תנחומא ראה
אוה"ח  גם וראה לילך. מקום לאיזה לו אמר שלא – נסיון בתוך

ד. יב, ושם פרשתנו, ריש הק'
עה"פ.6) אוה"ח כקושיית
ז.7) יב, פרשתנו
ואילך.8) סע"ד פג, שם תו"ח ג. יא, פרשתנו תו"א ראה

ס' ואילך. 83 ע' חט"ו לקו"ש ואילך. ב תתרעה, שם אוה"ת
וש"נ. ס"ד. אברהם ערך חב"ד הערכים

ס"ד.9) ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע וראה ק"ש. ברכת
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ידי  על מההגבלות, למעלה ולהתעלות לצאת יהודי
שברא  זה ומצוותיה), התורה ידי (על ה' את שעובד
לגלות  – זה ידי ועל מהעולם, למעלה ועומד
העולם  את – להעלותו וגם מסביב, בעולם אלוקות
(כשאלקות  הבריאה מצד שהוא מכפי למעלה –
על  עולם עצמו מצד שגם פי על אף בהעלם), שם

נברא  הטוב 10מילואו תכלית שהוא הקב"ה ידי על
עצמה  מצד הבריאה ובמילא להטיב, הטוב ומטבע

טוב. - היא

המדרש  ה 11ובלשון נפעל תורה שבמתן חיבור ,
לא  שעליונים הגזירה (ביטול ותחתונים דעליונים
הכח  – למעלה) יעלו לא ותחתונים למטה ירדו
למטה  נמצאים שהם כפי ישראל, שבני
אלקות  ולגלות למעלה, לעלות יוכלו (בתחתונים),
הזה  בעולם ועד התחתונים, במציאות (עליונים)

ממנו. למטה תחתון שאין התחתון

מארצך  לך "לך ידי על נפעלה בזה שההתחלה
אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית :12וממולדתך

שלשת  הם אביך" ו"בית "מולדתך" "ארצך",
אישיותו  על ומשפיעים שפועלים הכלליים הענינים

אדם: של והנהגתו

הטבעיות  לפי אדם של הטבעית הנהגתו
"ארצך". – נולד הוא אתם התכונות, (וארציות),

האדם  ונימוסי ההנהגה ואופני ההרגלים
המקום  השפעת ידי על ומושפעים שנפעלים

"מולדתך". – בו שנולד העיר) (המדינה,

"בית  – מהבית מקבל שהוא והשפעה ההדרכה
ממקומו, מההשפעה חזקה יותר (שהיא אביך"

את 13"מולדתך") גם כולל אביך" "בית ובאופן: .
מ"בית  ההדרכה ידי על שבאה – האדם שלימות
את  ומגלה מתבגר כשהאדם ומתגלית אביך"
ידי  (על לצאת שיכול יציב, אדם ונהיה כוחותיו,
מזמן  הטבעיות מהגבלותיו בשכלו) שמשתמש

חייו. בהמשך מקבל שהוא ומהחינוך לידתו

בכל  אלו ענינים שלשה ישנם יותר ובפרטיות

הסביבה) השפעת מצד רק (לא גופא :14אדם
הטבעיים  רצונותיו (מתולדתו), טבעו – "ארצך"
מדותיו  – "מולדתך" רצון); לשון (ארץ
כמו  ולא תחלה התבוננות ידי על (ש"נולדים"
(אב, מוחין – אביך" "בית מתולדתו); המדות

צריך 15חכמה) שהוא ענינו, לך" ד"לך הציווי .
(וצא) לך אלו: ענינים ג' מכל ולצאת ללכת
של  וההשפעה שלך, המדות (ארצך); שלך מהטבע
האדם  ושלימות שלך ו)המוחין (מולדתך); (המקום

אביך), (בית

"אל  ללכת – היא ההליכה של והתכלית והכוונה
(ארץ) לרצון לגמרי להתמסר אראך", אשר הארץ
מושג  שום לו שאין כך אראך, (אשר מראה שהקב"ה
– אראך) אשר – אם כי הולך, הוא אליו במקום
שלמעלה  הרצון), (מסירת נפש מסירות של הענין
טבע, רצונו, כל את ומוסר שהולך ודעת, טעם מכל

–מדו  מציאותו את היוצרים הפרטים וכל ומוחין, ת
אראך) אשר (ארץ הקב"ה של שהרצון כך להקב"ה,

ארצו epevxנעשה לך 16, רואה אתה אשר הארץ ("כל
עולם" עד ולזרעך מכיון17אתננה ,(cg`zn `edy עם

("אשר לו שמראים ה') (רצון כידוע `j`x"ארץ" ,("
הנראה, הדבר עם הרואה מתאחד הראיה ידי שעל

והקליטה  ההתאמתות תכלית 18בתכלית – עד ,
ההתאחדות.

ומוחין) מדות (טבעו, כשכוחותיו אפילו שכן,
עם  עדיין קשור זה הרי – ואלקות בקדושה מונחים

ציור ezמציאו  להם שיש – ומוחין מדות (טבע
בכל  אך הקדושה מצד מציאות זו אמנם מסויים),

עם להתאחד הדרך מציאותו; זו הרי d"awdזאת
אשר לך)`j`x(ארץ (לך שהולך זה ידי על היא ,(
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ז.10) פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר
טו.11) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
אוה"ת 12) גם (וראה אֿב עז, פרשיות לג' לקו"ת ראה

הוא  גו' לך לך אברם אל ה' שויאמר ב), תרפז, ב. תרפד, פרשתנו
דמ"ת. הגזירה ביטול כענין

פרשתנו.13) ריש יקר כלי ראה

ומושכל.14) מורגש מוטבע והחסידות: החקירה ובלשון
תו"א  זה. שער ע"ח (ראה ומוחין יניקה עיבור הקבלה: ובלשון
ובכ"מ). ואילך). 55 (ע' תש"ג השמע"צ ביום ד"ה ג. סח, יתרו

(15.305 ע' .59 ע' ח"כ לקו"ש תש"ה. לך סד"ה ראה
גו'16) מארצך "לך :(95 ע' .89 (ס"ע תש"ה לך ד"ה ראה

גיי  שלך, הגשמיות מן וצא קום "פי' אראך", אשר הארץ אל
אותה  אל והוא אראך אשר הארץ אל גשמיות, דיינע פון ארויס
ועל  איך וואס גשמיות די אין אריין גיי און אראך, אשר הגשמיות
ולא  הגשמיות מציאות חילוף רק הוא שהעיקר הרי באווייזן, דיר

כו'". הגשמיות מהות
טו.17) יג, פרשתנו
מצו 18) לא כו' דחזיוהו דכיון כו' דיין נעשה עד "אין ולכן

ובהערות  121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א. כו, (ר"ה זכותא" לי' חזו
שם).
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דקדושה ezממציאו  מציאותו גם "אל 19, והולך ,
אראך". אשר הארץ

שגם  פי על שאף – אברם אצל שהיה כמו
(לפני  אביך" ו"בית "מולדתך" ב"ארצך", כשהיה

שנים  (לשלש בוראו את הכיר לך") והכרה 20ה"לך ,
בזה  ארבעים 21נעלית לבן מ"ח 22– בן נ'23, ),24ובן

ניתנו, שלא עד המצוות כל את (קיים ה ' את ועבד
שכתוב  בקולי",25וכמו אברהם שמע אשר "עקב

שנים  עק"ב עם 26כמנין חסד עשה ופירסם ), אחרים
ד"בן  לשלימות שהגיע ועד וכו', חמש 27אלקות

מחרן" בצאתו שנה ושבעים מרמז,28שנים שזה ,
(שבע  המדות דעבודת השלימות על פעמים 29קאי

xyr(המוחין המשכת בחינת 30(שלימות שבעים, –
המוחין  המגדילים חסדים וה' (המדות), חיצוניות

הפנימיות  בבחינת בכדי 31במדות כן, פי על אף – (
לך  "לך להיות צריך היה הקב"ה, עם שיתאחד
ממציאותו  (לצאת אביך" ומבית וממולדתך מארצך
המציאות  גם שלו, ומוחין מדות הטבע הקודמת,
אשר  הארץ "אל וללכת אברם), של דקדושה

j`x`.'ה לרצון ורצונו נפשו מסירת – "

בנוגע „. הפרטים כתובים למה מובן זה פי ועל
אביך), ומבית וממולדתך (מארצך היציאה למקום
למקום  בנוגע כן שאין מה זה, בסדר ודוקא
יוכל  שהוא (בכדי פרטים שום כתובים לא ההליכה
(בעתיד) אראך" אשר "הארץ מלבד לכך), להתכונן
ענינים  שני נדרשים לך" ד"לך שבעבודה מכיון –

הפכיים:

כך  שלשם הקודמת, ממציאותו ויצא שילך (א)
מציאותו zrclעליו את העושים הפרטים אודות

מזה. ילך שהוא בכדי אביך), ובית מולדתך (ארצך,
ההליכה  זו: אף זו לא הכבד, אל הקל מן ובסדר
האדם  (טבע מ"ארצך" רק לא להיות צריכה
פי  על (מדות מ"מולדתו" גם אלא מתולדתו),
(מוחין, אביך" מ"בית גם – מזו ויתירה השכל),

האדם); ושלימות

(מסירת  הקב"ה של) ל(רצונו כולו להתמסר (ב)
ה  רצונו את לגמרי מרגיש שאינו כך ihxtנפש),

והכנותיו  חשבונותיו לא גם הפרטיות, ונטיותיו
(עלֿידי  חדש למקום לגשת איך וטבעו) שכלו (לפי
"אל  – הידיעה אם כי המקום), וטבע תכונות ידיעת

אשר קשורה j`x`הארץ שאינה נפש, מסירת – "
חשבונות. בשום

בכל  חודר נפש) (מסירת הב' שענין עד
ש"הארץ  כך אביך), ובית מולדתך (ארצך, מציאותו

כנ"ל. "ארצך", נהיית אראך", אשר

דוקא למה גם יובן קיים ixg`lבזה שאברם
היה  אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך "לך

"`xie'לה מזבח שם ויבן גו' אברם אל d`xpdה'
אשר  הארץ אל גו' לך "לך ידי שעל מכיון – אליו"
באופן  ה', רצון עם אברם התאחד אראך",

(מה `j`xד" כנ"ל ההתאחדות תכלית (ראיה), "
ידי  על גו'"), ב"ארצך עדיין היה אז עד כן שאין
של  באופן עד אליו, ה'" ל"וירא כלי נהיה הוא זה
יותר) נעלית (ראיה ה'" אליו ל"וירא גם [עד ראיה

ח]. סימן סוף כדלקמן מילה, מצות קיום לאחרי

נוסף ‰. הכתובים: המשך כן גם מובן זה פי על
(מסירת  לך" "לך היה עצמו אברם שאצל לזה
ביתו  ב)בני לך" "לך (ופעל אתו לקח הוא נפש),

"וילך  – בעולם וחלקו ויקח 32ומשפחתו גו' אברם
כל  ואת אחיו בן לוט ואת אשתו שרי את אברם
בחרן  עשו אשר הנפש ואת רכשו אשר רכושם

ארצה": ללכת ויצאו
גו'" מארצך לך ד"לך העבודה של השלימות
גם  שפועל בשעה היא אברם אצל נפש) (מסירת
ובית  מולדתך (ארצך, שלו המציאות פרטי בכל
ביתו  (בני אליו השייכים הענינים בכל ועד אביך),
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(19.59 ע' ח"כ .91 ע' חט"ו .18 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
.52 ע' חכ"ה

וש"נ.20) ח. פ"ל, ב"ר סע"א. לב, נדרים
ואילך.21) 14 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ע"ז.22) הל' ריש רמב"ם
וש"נ.23) שם. ב"ר
בא.24) פ' בפס"ר הא' דיעה
ובפרש"י.25) ב כו, תולדות
ועוד.26) ובפרש"י. שם נדרים
ד.27) יב, פרשתנו
ביציאה 28) הבתרים) בין ברית (בעת שנה שבעים או

זקנים  דעת א. ט, ע"ז וגמירי תוד"ה – מחרן אברהם של הראשונה
מ. יב, בא פרש"י וראה ד. יב, פרשתנו מבעה"ת

שם 29) אוה"ת ואילך. ב צ, שם תו"ח ד. יא, פרשתנו תו"א
ב. תתרפ,

מוחין 30) בין הגרון מיצר מבחי' היציאה מחרן, אז יצא ולכן
הקודמת). שבהערה (מקומות ומדות

כנגד 31) הם שנים שהחמש אחר, באופן גם לומר יש ואולי
הוד). עד (חסד המדות של דֿה.32)הסךֿהכל יב,
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(א) הרי: הנ"ל הטעמים שני ובגלל וכו'), ורכושו
עד  – אמיתית (הליכה האמיתי לך" "לך הוא אזי
שלוקח  מכיון הקודם, ומצבו ממעמדו בערך) שלא
נשאר  שלא כך שלו, הענינים כל זו) (בהליכה אתו
על  (ב) לך"; ה"לך בו שאין ממציאותו פרט שום
עם  מתאחדת אראך" אשר ש"הארץ פועל זה ידי

בעולם. חלקו של המציאות ועם מציאותו

שאברם  זה ידי על היא בזה שהשלימות ועד
ועד  בעולם, אלקות פירסם העולם, בכל גם כך פעל
שהיה  (כמו השמים" "אלקי על נוסף שנהיה
עולם  באי היו שלא כו' אבי מבית "כשלקחני

"(אלקי מכירי  גם בארץ"), רגיל הי' לא ושמו בו ם
הארץ" ו)אלקי "ויקרא 33השמים של באופן ועד ,

אֿל הוי' בשם אלא mler"34שם תקרי "אל ,
של  לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא,

ושב" עובר כל בפה רק 35הקב"ה לא והקריא, ,
דבר  הוא (שעולם עולם" "אֿל אלא העולם", "אֿל

כביכול) אלקות עם .36אחד

.Â לך ד"לך השייכות כן גם יובן הנ"ל פי על
הפרשה  המשך עם גו'" אודות 37מארצך שמדובר

ורועי  אברם מקנה רועי בין הריב לוט, מעשה
ללוט  אמר ואברם לוט, מעלי 38מקנה נא "הפרד

גו" סדום עד ויאהל גו' מקדם לוט "ויסע ,39גו'",
איזה  דלכאורה: – לוט והצלת המלכים ומלחמת
ואדרבה: גו'", מארצך לך "לך עם לזה יש שייכות
אברם, של נפש ומסירת עבודה עם קשור לך" "לך
לוט  מעשה כן שאין מה הקב"ה, עם להתאחד

לצד הלך שלוט עיניו iktddמראה, את לוט "וישא ,
ויסע  גו', משקה כולה כי הירדן ככר כל את וירא
אמר  עולם, של מקדמונו עצמו "הסיע מקדם", לוט

באלקיו" ולא באברם לא אפשי עד 40אי "ויאהל ,
"ואף  מאד", לה' וחטאים רעים סדום ואנשי סדום,

עמהם" מלשכון לוט נמנע לא כן פי ?!41על

בזה: והביאור

אל  גו' מארצך לך "לך אברם דעבודת השלימות
כך  שפועל בשעה (כנ"ל) היא אראך" אשר הארץ
העולם, בכל עד בעולם, ובחלקו ביתו בבני גם
שזה  ממנו, למטה תחתון שאין בעולם החלק כולל
גדרי  בתוך גם מגיע לך" ד"לך שהענין מראה

בריאתה. מצד שהיא כפי העולם מציאות

התב  היה שזה שלוט פי על שאף בכך, בגלוי טא
–42רשע  מאברם ונפרד לסדום), מהעתקתו (כנראה

לך" "לך בו אפילו אברם ,43פעל

לו  אמר שאברם פי על מעלי,38[ואף נא "הפרד
(היינו  ואשמאילה" הימין ואם ואימנה השמאל אם
שישנה  גם בזה מודגש הרי – הקצה) אל הקצה מן
נמצאים  שהם הענין (כפשטות ביניהם שייכות
כפירוש  אחת), ארץ שטח של ושמאל בימין שניהם
ואעמוד  ממך אתרחק לא תשב אשר "בכל רש"י:

שנאמר  לו הוצרך דבר וסוף ולעזר, למגן 44לך

הביא  שזה וגו'", אחיו נשבה כי אברם וישמע
ל  למלחמה יצא eytpשאברם xeqn את להציל כדי

לוט],

(ענין  אראך" אשר הארץ אל גו' לך שה"לך ועד
שהוא בלוט, פעל נפש) eytpהמסירת xqn כדי

היה  שזה פי על אף סדום, בעיר אורחים להכניס
נפשות  בסכנת בפרשתנו 45קשור הלאה (כמסופר

)!46בארוכה 

.Ê לך" לאברם שהציווי איך מובן הנ"ל פי על
את  מציין אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך

בעולם  האדם בעבודת חדש סדר של –47ההתחלה
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ובפרש"י.33) ז כד, שרה חיי
לג.34) כא, וירא
ואילך.35) סע"א י, סוטה
ח"א 36) תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה

ועוד. פקל"ג.
ואילך.37) ה יג,
ט.38) שם,
יב.39) שם,
ובפרש"י.40) י שם,
ובפרש"י.41) יבֿיג שם,

יד.42) שם, פרש"י ראה
את 43) אברם "ויקח ה) יב, (פרשתנו מ"ש יומתק זה פי על

אתו  "וילך לפנ"ז בפסוק נאמר שכבר (אף אחיו" בן לוט גו'
לוט").
יד.44) יד, שם
נפשו 45) את לוט מסר למה גדולה: התמי' מתורצת זה פי ועל

איך  מזה: ויתירה יעבור. ואל יהרג בגדר שאינו אורחים, להכניס
שבמצוות  רפ"ה), יסוה"ת (הל' הרמב"ם לדעת זה מותר הי'
מתחייב  ה"ז זה על עבר ולא מת "אם יהרוג", ואל ד"יעבור

לאח  אפילו וזהו ועאכו"כבנפשו", מ"ת, ומובן iptlרי מ"ת?!
גם  (מס"נ) לך" ד"לך הענין פעל שאברם בפנים, הביאור ע"פ

בלוט.
ואילך.46) א יט, וירא
שמעלת 47) הטעם שזהו ואילך, 48 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

בכח  עבודתו ידי על מעלותיו בסיפור לא מתחילה בתורה אברהם
" עם אלא d'עצמו, xn`ie'ה ציווי ידי על גו'", לך לך אברם אל
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שלו  הגדרים מצד (רק) לא העבודה את שעושה
כפי  רק נפש, מסירת של באופן אלא כנברא,

אראך"). אשר הארץ ("אל לו מראה שהקב"ה
לבנים  סימן אבות מזו:48ומעשה יתירה ועד ,

– ישראל בארץ דאברהם ה'חזקה' של בכחה
אברהם  של ירושה אראך" אשר "הארץ נעשית

epia`") ישראל מבני אחד את jrxflלכל אתן
בפשטות  ארצו נעשה שזה ועד הזאת"), הארץ

כידוע  עתיד), לשון "אראך" רק אחד 49(ולא שלכל
בארץ  חלק יש הדורות) כל סוף (עד ישראל מבני

.50ישראל 

נהיה  אברהם של לך" ה"לך האדם: ובעבודת
ישראל  כשבני (כנ"ל), תורה למתן ההכנה התחלת
(שמקבל  נפש המסירת כח עם – הנבחר העם נהיו

כידוע  אבינו, מאברהם יהודי את 51כל פתח שהוא
העולם, בגדרי שבהמצאם – נפש) דמסירת הצינור
מולדתך  (ארצך, הפרטית ממציאותם מעצמם, יצאו
הן  – קדושה היא כשהמציאות אפילו אביך), ובית
"חלק  הוא יהודי נולד) שהוא כפי (טבע ב"ארצך"
מדות  – ב"מולדתך" והן ממש", ממעל אלוקה
– דקדושה מוחין – אביך" ב"בית והן דקדושה,

מציאות זה מזה,elyעדיין לצאת הכח את לו יש ,
אשר  ("הארץ הקב"ה עם ולהתאחד כולו ולהתמסר

"ארצך" נהיה שזה כך לפעול 16אראך"), גם וכך ,
לעשות  ותחתונים, דעליונים החיבור ועד – בעולם

בתחתונים  יתברך לו לדירה העולם .52את 

.Á גם ביאור להוסיף יש  לעיל, המבואר פי  על
הפרשה) (בתחלת לך" "לך להציווי שבהמשך בזה

הפרשה  (בסוף מילה מצות על אברם ),53נצטווה

מקומות  בכמה הוא 54וכמבואר גו'" לך ש"לך
המילה: ענין על הציווי התחלת

הארץ  אל גו' מארצך לך ד"לך העבודה לאחרי
המצוה  אברהם אצל להיות יכל אראך", אשר
לך  ד"לך העבודה של השלימות (שהיא דמילה

ה  – הוא שענינה zecg`zdeגו'"), zixa אברהם של
ביני  "בריתי – הקב"ה עם אחריו) זרעו (וכל

–55ובינך" אברהם של בגשמיותו חדר שזה ועד ,
עולם"mkxyaa"בריתי כידוע 56לברית שמצות 57,

תורה  מתן לפני היחידה המצוה היתה מילה
חפצא  ונהייתה העולם בגשמיות חדרה שקדושתה

מצוה  ידי 58של ועל תורה). למתן הכנה זוהי (שלכן
"תמים" אברהם נהיה שלו 59זה הענינים .60בכל

היה  אברהם של מילה מצות בקיום מזו: ויתירה
"וכרת של באופן היה שזה – enrהחידוש

שהיה 61הברית" מתיירא "היה שאברהם מכיון ,
שנאמר  עמו ואחז ידו שלח הקב"ה, עשה מה זקן,

עמו" אלא נאמר לא לו הברית, עמו :62וכרת

שיהודי  שבשעה הוא הסדר הרי כלל בדרך
"הקב"ה  אזי בכלל) (ועבודתו מצוה מקיים

exfer"63וכרת" היה זו במצוה כן שאין מה .enr
המצוה. בקיום שוים שותפים כשני – הברית"

ידי  (על שיהודי ממה יותר שזהו לומר ויש
במעשה  להקב"ה "שותף נהיה עבודתו)

ד"מעשה 64בראשית" המעלה על הבט מבלי :
ובנוי  מיוסד זה שעל הבנין, ימי (שבעת בראשית"
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לגבי  ישראל עם של החידוש וזהו אברהם. ידי על הציווי וקיום
בארוכה. עיי"ש האומות. שאר

וראה 48) ו. יב, פרשתנו רמב"ן ט. פרשתנו תנחומא ראה
וש"נ. 76 ע' חט"ו לקו"ש

ס'49) סתקל"ו. פראג) (דפוס ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת ראה
קמו  סי' קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני לר"י השטרות

ואילך.
או 50) הקודמת) שבהערה המקומות ברוב (כ"ה אמות ד'

סקכ"ד). סס"ז חו"מ (דרישה אחת אמה
" ר"ת הוא ש"אמה" מהרמז עולם",dלךnלקינו`ולהעיר

אלקות  – שלו ב"אמה" מגלה ישראל עבודת ידי שעל היינו
"(אמה) של ובאופן העולם), מלך יחידה,`zg(אלקינו בחי' – "

שלמעלה. יחיד בחי' עם שמתאחד אחד ניצוץ היא
פרשתנו.51) עינים מאור וראה תרע"ח. כאשר כי ד"ה
ועוד.52) פל"ו. תניא טז. נשא תנחומא ראה
יצירה 53) (ספר בסופן ותחלתן בתחלתן סופן שנעוץ ובפרט

מ"ז). פ"א

ואילך.54) ב תתרעב, שם אוה"ת ואילך. ג פ, פרשתנו תו"ח
ד.ור  יא, שם תו"א אה

י.55) יז, פרשתנו
יג.56) שם,
ואילך.57) 79 ע' ח"ה לקו"ש ראה
אמר 58) אברהם ידי על אליעזר שבהשבעת מובן זה פי ועל

אי"ז  שלכאורה אף ירכי", תחת ידך נא "שים ב) כד, שרה (חיי לו
לא  שמעולם הקדוש רבינו על עליו שאמרו (ועד הצניעות ע"ד
היתה  מילה מצות כי ב), קיח, שבת – טבורו תחת ידו הושיט
הגשמי, בחפצא היתה שקדושתה מ"ת) (לפני היחידה המצוה
לח, שבועות שם. שרה חיי פרש"י (ראה חפץ בנקיטת להשביע

ב).
א.59) לב, נדרים ובפרש"י. א יז, פרשתנו
(60.46 ע' תשמ"ח השיחות ס' ראה
ח.61) ט, נחמי'
נחמי'62) יל"ש ב. פמ"ט, מב"ר פרשתנו. סוף ישן פרש"י

תתרעא. רמז
פי"ג.63) תניא וראה ב. ל, קידושין ב. נב, סוכה
ב.64) קיט, א. י, שבת ראה



יז p"yz'd oeygÎxn b"i ,jl jl zyxt zay

הרי  השתלשלות), סדר כללות אויס") זיך ("שטעלט
שבו, וההגבלות הגדרים עם הקב"ה ידי על נברא זה
ובית  מולדתך ארצך, (בדוגמת וכו' הטבע חוקי
מארצך  לך ד"לך העבודה ידי על כן שאין מה אביך);
למעלה  ההליכה נהיה – אראך" אשר הארץ אל גו'
במצות  בזה לשלימות עד העולם, ומציאות מטבע

נהיה שאברהם – –szeyמילה במצוה הקב"ה עם
enr zxke) d"awd ly epevx שעל הנ"ל דרך על הברית),

עם  כביכול) (שותף אחד דבר נעשים נפש מסירת ידי
הקב"ה), של (רצונו אראך" אשר "הארץ

(ר  שזה באופן חודר ועד הקב"ה) של צונו
(בריתי  אברהם של הגשמי הבשר ב"ארצך",

עם קשור ברית מזו: ויתירה הגוף xrvבבשרכם).
דינוקא) מהמצוה 65(צערא חלק נעשה שזה עד ,66.

של  שמצוה נקבע למה להבין: צריך ולכאורה
השאלה  צער. עם דוקא קשורה תהיה הקב"ה
המצוה  היתה שזו מכיון לאברהם: בנוגע מתחזקת
כזו  מצוה (אותו), ציווה שהקב"ה הראשונה
נהיה  זה ידי שעל עד הגשמי, בבשר שחודרת

" זמן minzאברהם "כל זה לפני כן שאין (מה "
לפני" מום בעל אתה בך על 67שהערלה הבט מבלי ,

זה  איך כן אם – אברהם) של העילויים כל
לו יהיה "חולה"68מזה xrvשאברהם שנהיה עד ,69

החולה  את לבקר בא הקב"ה (ולכן שזה 69מזה עד ,
חולים  ביקור מצות לכללות לכאורה 70המקור ,(!

הראשונה  המצוה היתה שזו מכיון אדרבה:
מסתבר  היה – "תמים" זה ידי על נהיה ואברהם

בשעתֿמעשה היה שלאברהם שמחה wxלומר,
צער  כל הרגיש לא (ובכלל כמה 71ועונג אחת ועל ,

חולה  של ענין לא בתכלית 72וכמה היפך –
מ"תמים")!

הוא  בזה נהיה 73והביאור מילה מצות ידי על :
הרי  ולכן שבגוף. הגשמי בבשר בבשרכם", "בריתי

שהוא כפי הגשמי בבשר להיות צריך erahaזה
`ed טב מצד אשר צער , האדם מרגיש – הבשר ע

(על  צער מרגיש האדם בו ובבשר, המילה; ידי על
בברית  שיתאחד פועלים מילה) מצות קיום ידי

הקב"ה. עם עולם

מצד  אברהם לאברהם: בנוגע מובן זה דרך ועל
מרגיש  היה לא אכן – עצמה המצוה מצד – עצמו
לפעול  צריכה שהברית מכיון אבל צער; כל

שיורגש הוא), (בטבעו d`ividב"בשרכם" dfa
dkilde טבע) אביך" ומבית וממולדתך "מארצך

[ובפרט  חולה ונהיה צער בזה לו היה לכן האדם),
זה  בגלל זקן", שהיה מתיירא "שהיה אברהם, אצל

את נהיה rahשהרגיש זה עם ויחד שלו]; הגוף
הקב"ה. עם התאחדות "בריתי", עצמו בבשר

כך  אחר נעשה גו'" לך "לך ידי שעל וכשם
ידי  שעל ההתאחדות (כנ"ל), אברם" אל ה' "וירא
יותר) נעלה (באופן גם נפעל זה הרי כך – הראיה

שזה (באופן מילה מצות קיום ידי בבשר xcgעל
כך  ואחר חולה, שנעשה כך כדי עד שלו, הגשמי

" הפרשה xie`היה בתחילת שכתוב (כפי ה'" אליו
זה). שלאחרי

בריתו  שאת – יהודי כל אצל נפעל זה דרך ועל
אבינו" אברהם של "בריתו עם ידי 74מקשרים שעל ,

מביא  שזה עד הקב"ה, עם ההתאחדות נעשה זה
ה'" אליו חזו 75"וירא לא דאינהו גב על (ו"אף

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

ג.65) שער ברכות (אבודרהם שי"א ועד א. ח, כתובות
א  מו, סוכה תוס' וראה י"מ. בשם ה"ג פ"ג מילה הל' הגהמ"י

מילה. במצות שהחיינו מברכין אין זה שמטעם העושה) ד"ה
(66.48 ע' ח"י לקו"ש ראה
שם.67) פרשתנו פרש"י
הרגיש68) שאברהם ט), פמ"ז, (ב "ר במדרש xrhvpeכדאיתא

ממשיך  לקו"ש (אלא וראה שכרו). הקב"ה לו שיכפול כדי שם:
.37 הערה 48 ע' ח"י .40 הערה 80 ע' ח"ה

וירא.69) ר"פ פרש"י ב. פו, ב"מ
א.70) יד, סוטה
תענוג 71) נעשה שהתענית חלום, תענית של מהדין ובמכ"ש

בנוגע  אפילו הוא וכן ס"ג). סרפ"ח או"ח אדה"ז (שו"ע אצלו
ואצל melgל  מילה), (מצות גדולה ומצוה למצוה, בנוגע עאכו"כ ,

אבינו*! אברהם

.ely miyegd lr a"dra 'id mdxa`y xirdle (*

ענין 72) על שמורה בינה, שערי המ"ט כנגד מ"ט, בגימטריא
בעולם ניתנו וכולם בינה שערי חמשים כמאחז"ל חסרון, xqgשל

כמ"ש מאלקים.edxqgzeאחת, מעט
ואילך.73) 80 ע' ח"ה .48 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ואילך.74) 44 ע' ח"י לקו"ש בארוכה ראה
בשבת 75) הוא הולדתו (שיום נ"ע אדמו"ר מסיפור כמובן

ה' או ד' (בן ילד בהיותו שפעם חשון), כ"ף וירא, ש"פ – הבאה
וכשנכנס  הולדתו. ליום ברכה לקבל הצ "צ זקנו אל נכנס שנים)
ומדוע  ה'", אליו ש"וירא בחדר שלמד באמרו בבכי', פרץ אליו
לא  (אליו) ואלינו אבינו, אברהם אל ה' נראה – אדנ"ע שאל –

נראה?!
שכאו"א, מובן, מישראל, לכו"כ הגיע זה שסיפור מכיון
אליו. נראה יהא שהקב"ה ולתבוע לבכות שייך וטף, נשים אנשים
עצמו  (שמל מאברהם כי בפנים, המבואר ע"פ מובן והטעם
הכח  נמשך אדנ"ע) אל הצ"צ כמענה שנים, צ"ט בן זקן בהיותו
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חזו" ).76מזלייהו

.Ë של ההמשך את לבאר יש הנ"ל פי על
ווירא: לך לך נח, – הפרשיות שלשת

"לטהר  שבא המבול אודות הוא נח פרשת תוכן
הארץ" העולם 77את וזיכוך דבירור ההתחלה ,78,

"ראה שנח כך אחר נעשה זה ידי mlerועל
חידוש 79חדש" נעשה המבול ידי שעל מכיון ,

למדריגה  ונתעלה טהור נעשה שהעולם בעולם,
– ישבותו"חדשה טבע 80"לא ונצחיות (תוקף

.78העולם)

הכנה, היתה חדש") (ד"עולם זו ופעולה
לך  "לך לאברם הציווי להיות יוכל זה שלאחרי
העולם  וטבע ומציאות מהגדר שיצא גו'", מארצך
אשר  הארץ "אל אביך), ובית מולדתך (ארצך,
זה  מעין ולפעול לה'. ורצונו נפשו מסירת אראך",

בעולם.

תכלית  ה'", אליו "וירא הביא שזה עד
ובדוגמת  מעין – לומר ויש הקב"ה, עם ההתאחדות
"מעין" שהוא תורה, במתן הראת" ד"אתה הגילוי

לבא  לעתיד ראיה של באופן אלקות –81הגילוי
מוריך" את רואות עיניך .82"והיו

.È את בו שקוראים הזמן עם זה לקשר ויש
חשון: חודש – הפרשיות

הלך  ד"ויעקב העבודה עיקר מתחיל זה בחודש
המרובה תשרי חודש (לאחרי .zecrena(83לדרכו"

הולך  שיהודי בזה, לפירוש שנוסף לומר, ויש
גם  כולל שזה דחול), ועובדין (בעניני הוא לדרכו
מתחילה  שאז – גו'" מארצך לך ד"לך העבודה את
דקדושה  מהעבודה גם שיוצא בעבודה, חדשה דרך
והולך  תשרי, דחודש אביך) ובית מולדתך (ארצך
מסירת  מתוך העבודה – אראך" אשר הארץ "אל
וטבע  ומדות ודעת מטעם (שלמעלה נפש
של  (דרכו מ"דרכו" שעושה באופן עד דקדושה),

אראך". אשר "הארץ הקב"ה, של דרכו – האדם)

הצמחֿצדק  של הידוע כאן 84וכפתגם "עשה
שהמקום  כמו בעולם, מקום שבכל ישראל", ארץ
עושה  הוא ("כאן"), הוא וטבעו במציאותו עומד
שם  על ארץ אראך", אשר "הארץ ישראל", "ארץ

קונה  רצון לעשות שם 85שרצתה על – וישראל ,86

ותוכל. ואנשים אלקים עם שרית כי

.‡È בשבת יותר עוד מודגשת הנ"ל העבודה
תיבות  ראשי תש"נ, שנת – זו שנה לך לך פרשת

נסים" שנת :87"תהא
שבשנה  זו, שנה במשך פעמים כמה דובר כבר
תהיה  שעבודתו מיוחדים כחות יהודי לכל יש זו
שכתוב  כמו הרמה, מלשון נס "נסים", של באופן
בדרך  מההנהגה למעלה ההרים, על נסי" "ארים
לך  "לך אצלו שיהיה – ההרים) של (אפילו הטבע
למעלה  להתעלות אביך", ומבית וממולדתך מארצך
דקדושה, טבע אפילו ומוחין, מדות רצונו, מטבעו,
נסי  ארים – גופא ובזה ההרים", "על של ובאופן
ונס  נס בתוך נס רבים, לשון ו"נסים" ההרים, על
שלאחרי  מכיון מעלה, למעלה – מנס למעלה
גופא  זה נעשה זה, שלפני מטבעו למעלה שמגיע
"אל  עד יותר, למעלה שיעלה ונדרש "ארצך",

ה'. לרצון כולו להתמסר – אראך" אשר הארץ

יש  כזה, באופן הפרטית לעבודתו ונוסף
כל  עד בעולם, וחלקו ביתו, בני כל את גם להעלות
העולם  אומות על בהשפעה גם כולל כולו, העולם

שלהם  נח בני מצוות שבע .88שיקיימו

.·È עם כללית החלטה לקשר תמיד, כדאי,
להלן, הבאות ההצעות מציעים לכן בפועל. הצעה
השנה, במשך להתווסף שצריכות ההוספות בין
נסים  שנת תהא תיבות, לראשי בהתאם תש"נ, שנת
עד  מהעבודה למעלה הרמה, של באופן עבודה –

עתה:
‰¯Â˙ Ì‰· „ÂÓÏÏ ˙·˘ ÏÎ· ˙ÂÏÈ‰˜ ÏÈ‰˜‰Ï"
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– אמיתית ותביעה בכי' ידי ועל ה'", אליו "וירא שיהי' לכאו"א
חזו). מזלייהו חזו לא איהו אם (ואפילו בפועל הדבר לפעול בכחו

רע"א.76) צד, סנהדרין א. ג, מגילה
ואילך).77) ד (נח, שם תו"ח – ובארוכה נח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.78) .51 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
ח.79) פ"ל, ב"ר
כב.80) ט, נח
פל"ו.81) תניא
כ.82) ל, ישעי'
וש"נ.83) .1 הערה בראשית ש"פ משיחות קונטרס ראה

תפה.84) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ח.85) פ"ה, ב"ר
כט.86) לב, וישלח
קונטרס 87) זו. שנה תשרי וא"ו מכתב ראה – לקמן בהבא

וש"נ. ה'תש"נ. דשנת הראשונים ימים משיחות
ספ"ח.88) מלכים הל' רמב"ם ראה
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הקודמת  בשבת בארוכה כמדובר היה 89א) –
שנמצאים  ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר כדאי
ובתוקף  חדשה בחיות לחדש, – ישראל בני שם
להכנס  שבת בכל קהילות "להקהיל התקנה קיום
תורה  בהם ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות בבתי

שנתגלתה 90לרבים" התורה, ופנימיות דתורה נגלה ,
התורה  בעניני ובפרט החסידות, בתורת ונתבארה
בתורה  טובות החלטות ולקבל זה, לזמן השייכים
כולל  טובים, ענינים ובכל חסדים, וגמילות עבודה
(מפקחין  קהילה כל של הציבור בצרכי – ובמיוחד

בשבת  ציבור צרכי ).91על

מקום  בכל הקהילות את יחדיו לאחד בכדי
בתורה  הקבועים לשיעורים שנוסף כדאי ומקום,

מק  שבכל בכל גם, שיקבעו – ענינו לפי ום
בתורה  לכולם השוה אחד ענין גם ילמדו המקומות
המחזיק  בכמות, אחדות שורות פנים כל (על
בפנימיות  והן דתורה בנגלה הן – באיכות) מרובה

.92התורה 

פרשת  קהילה בכל ללמוד – לראש ולכל
גם  כולל ומקום), מקום בכל בשוה (שהיא השבוע
בנגלה  מפרש אותו אחד, מפרש פנים כל על עם

התורה. בפנימיות ואחד דתורה,

המוכן  מן כבר יש – החיפוש לחסוך ובכדי
התורה), באור (נדפסו מהצמחֿצדק חסידות דרושי
– גם כולל בתורה, סדרה מכל פסוקים ריבוי על
חביבות  יש (שבזה האחרון ופסוק הראשון פסוק

הלומדים). בטבע מיוחדת

:‰˜„ˆ‰ ˙È˙
מצות  – היא הגדולות מהמצוות אחת ב)

המצוות  כל כנגד ששקולה בדרא 93הצדקה, ובפרט ,
דמשיחא  .94דעקבתא

זו  בשנה הצדקה בנתינת הוספה לקבוע בכדי
חינוך  מוסד כל שמנהל להנהיג, כדאי – בפרט
יחלקו  וגדולה) קטנה ישיבה תורה, תלמוד (חדר,
(מצוה) שליחות המוסד) מקופת או עצמו (מקופת
המוסד  עובדי ולכל המוסד, תלמידי לכל לצדקה
פרוטה  לחלק ניתן – להקל ובכדי וכו'). (המלמדים
בכדי  ה'דוגמא-חיה' – הוא העיקר בזה, וכיוצא
לתת  – והבפועל והתלמידה, התלמיד את לעורר
(לבה) לבו נדבת כפי מדיליה, ובהוספה צדקה,

הטהור.

(ומה  בשבוע אחת פעם פנים כל על זאת ויעשו
– שבת) לפני שנפרדים (לפני שבת בערב ,(– טוב
בהדגשה  הוא העניים) (צרכי הצדקה כשענין

יתירה.

היהודיים  המוסדות בכל להנהיג כדאי כמוֿכן
העובדים  לכל יחלק המוסד שמנהל – והאירגונים

לצדקה. שליחות פנים) כל על בשבוע (פעם

כך  להנהיג גם שכדאי – לומר מקום ויש
שצדקה  מכיון יהודיים, לא ואירגונים במוסדות

דעות  (ולכמה העולם לישוב צדקה 95נוגעת הרי
זו  במדינה ובפרט נח), בני ממצוות אחת היא

הצדקה. נתינת – שלה התווך שעמוד

ובודאי ויש ומקום, מקום בכל זה לפרסם
מהמשוער. למעלה ותצליח ההצעה תתקבל

.‚È עניני בכל ההוספה ידי שעל רצון, ויהי
נפש, מסירת מתוך גו'", לך ד"לך באופן העבודה
כבר, יביא שזה – לעיל האמורות בהצעות ובפרט
הארץ  "אל ומיד תיכף הולכים ישראל בני שכל

אראך". אשר
דעקבתא  דרא – זה בדורנו ובהדגשה ובפרט
לך  (ד"לך העבודה ריבוי לאחרי שבא דמשיחא,
(עד  זה שלפני הדורות בכל נפש מסירת מתוך גו'")
ארץ  כאן ד"עשה בהעבודה גם כולל אברהם), לזמן
מו"ח  שכ"ק כפי הכל, נסתיים כבר וכעת ישראל",
את  "לצחצח רק שצריך אמר אדמו"ר
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נח.89) ש"פ משיחות קונטרס
(90– וש"נ. ה), (אות שם תו"ש וראה ויקהל. ר"פ יל"ש
ס"ג.dkldlוהובא סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע –

א.91) קנ, שבת ראה
בענין 92) (ובפרט התורה פנימיות לימוד ידי שעל לומר, ויש

ישראל  באחדות יותר עוד ניתוסף הקהילות) כל ידי על אחד
דתורה, בנגלה ביניהם: מהחילוקים כי דתורה, נגלה ידי על מאשר
איש  ובין ומקום, זמן בין החילוקים יותר נראה בהלכה, ובפרט
אליו  השייכים והדינים הענינים יש איש ולכל זמן לכל כי לאיש,

שה  (הלכות ואילו במיוחד וכיו"ב); השבוע פרשת גרמא, זמן
(ועבדהו) המסקנא – הוא העיקר התורה ytpdבפנימיות zceara

ובכל  זמן בכל תמידיות מצוות בהשש כו', ה' ויראת ה' באהבת –
ישראל. ולכל מקום

א.93) ט, ב"ב
ס"ט.94) אגה"ק ראה
וש"נ.95) ואילך. 155 ע' ח"ה לקו"ש ראה
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הכן 96הכפתורים" "עמדו רק להיות וצריך ,
אראך"97כולכם" אשר הארץ "אל ללכת –
zehyta להר הקודש, עיר בירושלים – גופא ושם ,

קודש  לתוך עד השלישי, המקדש לבית הקודש,
הקדשים.

"בנערינו  הבית', 'בני כל עם יחד לשם וללכת
ובבנותינו" בבנינו גו' –98ובזקנינו הרכוש וכל ,

אתם  וזהבם הבתי 99כספם וכמה כמה אחת ועל ,
מדרשות  ובתי וכל 100כנסיות הקהילות, כל עם ,

אלו, במוסדות שנמצאים ישראל בני וכל המוסדות,

הגלות, ארצות מכל – הנה ישובו גדול קהל
שמיא  ענני עם ארו – אשר 101הולכים הארץ "אל –

מוריך". את רואות עיניך "והיו אראך",

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

תרפ"ט.96) שמח"ת שיחת
רעט.97) ע' ח"ד שלו קודש אגרות
ט.98) י, בא

ט.99) ס, ישעי'
א.100) כט, מגילה
א.101) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oiaexir(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznúéøBtéöc íìBòì,mivia raye miz`n da yiy §¨§¦¦
eeäééìò éãL àúìç éúééà.odilr siqeze dzlg xeriy `ade ± ©§¥©§¨§¥£©§

ztqeza zixetiv d`q dzid iax iptl d`aedy ef d`q ,xnelk
`ed dlg xeriye ,d`q lr cenrz dzlg elhiyke ,dzlg xeriy

.rax`e mixyrn cg`
:`xnbd dgecïééåä änk àúìçmiz`n ly dlg xeriy `ed dnk ± ©§¨©¨©§¨

miz`nn rax`e mixyr iwlg cg` `ed dnk epiidc] mivia raye
od ,[rayeéðîzlr dpeny siqezyke ,aexiwa mivia dpeny ± ©§¥

raye miz`ndéì øöa ézkàraye miz`nn zegt `ed oiicr ± ©©¦¨©¥
.iax oda xriyy mivia dxyr

xaecn oi` :xg` ote`a zvxzne mcewd uexizdn zxfeg `xnbd
ztqeza o`kdlg xeriyeäééìò éãL éaøc úBãBòå éúééà àlà± ¤¨©§¥§§©¦§¥£©§

mivia raye miz`n oipnay] dvia lk lr siqeze `iaz `l`
ephwzpy `vne iax xriyy ,'cere' ztqez [zixetiv d`qay
dvial dlceba dey xacnd xec ly dviady jk miviad
iwlg cg` `ed 'cere' xeriye ,'cere' ztqeza mi`pzd ztewzay

.dvia ly mixyr
:`xnbd dywnéôè déì éåä ,éëä éàxzei lkd jqa `vii - ¦¨¦¨¥¥§¥

lr siqedl jixvy ztqezd ixdy ,mivia dxyr raye miz`nn
xzei zvw od ,odn mixyr iwlg cg` `idy ,mivia raye miz`n
raye miz`n zixetiv d`qa yiy epxn`y dn mbe ,mivia xyrn
lkd jqa ok m`e ,xzei zvw da yi zn`ae ,wiecn df oi` ,mivia

.mivia dxyr raye miz`nn xzei ody `vei
:`xnbd zvxzndéì áéLç àì äöéák éåä àìc ïåékoi`y oeik ± ¥¨§Ÿ¨¥§¥¨Ÿ¨¦¥

iax dze` aiygd `l ,dnly dvia xeriy df yxtd ztqeza
.dxyr raye miz`n ody ,zenlyd miviad xtqn z` wx ayge
z` zxxane d`q ixeriya zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:dixacïðaø eðzlk elicbd milyexil l`xyi e`ayk ,`ziixaa ¨©¨¨
y jk zecindúeúL úéøaãî ìò äøéúé úéîìLeøé äàñ,ziyiy ± §¨§©§¦§¥¨©¦§¨¦§

qgiia zccnp ztqezdy ,xnelk ,['uegan'] 'xaln' ziyiy `ide
,zinlyexid d`qdn ziyiy epiide ,dtqedd xg`l xvepd oipnl
e`ayke ,ziying ly ztqez `id zixacnd d`ql qgiia la`

zipy zecind z` elicbde exfg ixetivlådcindìLd`qúéøBtéö §¤¦¦
úeúL úéîìLeøé ìò äøéúéziying `idy ,'uegan' ziyiy ± §¥¨©§©§¦§
.zinlyexid d`qd xeriynúéøaãî ìò äøéúé úéøBtö ìL úàöîð¦§¥¤¦¦§¥¨©¦§¨¦

.LéìL§¦
zixacn lr dxizi zixetiv z`vnp' epipyy dn :`xnbd zxxan

,'yilyïàîc LéìL.o`k zexkfendn dcin efi` ly ±àîéìéàm` ± §¦§©¦¥¨
`idy xn`zúéøaãîc LéìLxnel xyt` i` ,zixacn d`q ly ± §¦§¦§¨¦

,okéãkîixdy ±àéðîúe ïéòaøà ,éåä änk úéøaãîc LéìL± ¦§¥§¦§¦§¨¦©¨¨¥©§§¦§©§¨

mirax` d`n yi zixacn d`qa ixdy ,mivia dpenye mirax`
,mivia rax`eúìúe ïézéL àôãBò eléàåoia yxtdd eli`e ± §¦§¨¦¦§¨

zixetiv d`qa oky ,mivia ylye miyy `ed zixacnl zixetiv
`vnp ,rax`e mirax` d`n zixacnae mivia raye miz`n yi

.zixacn ly yilyn xzei `ed yxtddy
:xg` ote`a yxtl dqpn `xnbd.úéîìLeøéc LéìL àlàådgec §¤¨§¦¦©§¦

:`xnbdàzìéz éëð àéðîúe ïéLîç ,éåä änk dãéc LéìLmiyng ± §¦¦¨©¨¨¥©§¦§©§¨§¥¦§¨
d`n yi zinlyexi d`qa ixdy ,dvia yily zegt mivia dpenye

,mivia ylye mirayúìúe ïézL àôãBò eléàåoia yxtdd eli`e ± §¦§¨¦¦§¨
.mivia ylye miyy `ed zixacnl zixetiv

:xg` ote`a yxtl dqpn `xnbdàlàåyily.éøBtéöcdgec §¤¨§¦¦
:`xnbdàãç éëð ïéòáL ,éåä änk dãéc LéìL,cg` zegt miray ± §¦¦¨©¨¨¥¦§¦§¥£¨

miiz`n yi zixetiv d`qa ixdy ,mivia ryze miyy epiide
,mivia rayeàôãBò eléàåzixacnl zixetiv oia yxtdd eli`e ± §¦§¨

`edìLå íéMLL.mivia ¦¦§¨Ÿ
:ycg uexiz d`ian `xnbdøîà÷ éëä äéîøé éaø øîà àlàjk ± ¤¨¨©©¦¦§§¨¨¦¨¨©

,`pzd zpeek `idáBø÷ úéøaãî ìò äøéúé éøBtéö ìL äàñ úàöîð¦§¥§¨¤¦¦§¥¨©¦§¨¦¨
ì,dlL LéìLyxtdde ryze miyy `id zixetiv ly yilydy ¦§¦¤¨

,dfl aexw df ixde ,ylye miyy `ed zixacnl zixetiv oia
dlL LéìLeryze miyy `idyúéøaãîc äöçîì áBø÷`edy §¦¤¨¨§¤¡¨§¦§¨¦

mirax` d`n da yi zixacn d`q ixdy ,mivia mizye miray
.mivia rax`e

:xg` ote`a yxtne dywn `piaxé÷úîdì ódywd ±éãéî ,àðéáø ©§¦¨¨¦¨¦¦
éðz÷ áBø÷ áBø÷cr aexiwa exn`p dixacy `ziixaa epipy ike ± ¨¨¨¨¥

jk lk weic xqeg da x`eand oeayga yiy yxtl lkepy
.izernynøîà÷ éëä ,àðéáø øîà àlàz`vnp' dpyy dna `pzd ¤¨¨©¨¦¨¨¦¨¨©

,'yily zixacn lr dxizi zixetiv lyéøBtéö ìL LéìL úàöîð¦§¥§¦¤¦¦
åaéaø ìL úBiãBòztqeza zxreynd zixetiv d`q ly yily ± ¦§¦¤©¦

,mivia dxyr raye miz`na dze` xriyy ,iax da `vny 'cere'
dvia yilye mizye miray `id dly yilydeäöçî ìò äøéúé§¥¨©¤¡¨

ìLd`q,äöéa LéìL úéøaãîd`n `id zixacn d`q ixdy ¤¦§¨¦§¦¥¨
.mivia mizye miray od dzivgne mivia rax`e mirax`

dxeza xn`p(k ,hi eh xacna)EnixY ux`d mgNn mklk`A dide'§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦
oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x .'dl dnExz§¨©¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥
`ede ,dqirdn wlg yixtdl dyr zevn `ide .'Dz` EnixŸ¦Ÿ¨
odkl zpzipy ,dixac lkl dnexzk `id dlgd .'dlg' `xwpd
,dxezd on xeriy el oi` yxtend wlgd .mixfl dlik`a dxeq`e
xeriy dl yi ok m` `l` dyxtda zaiigzn dpi` dqird la`
:dlga aiegnd xeriy zxxand `ziixa d`ian `xnbd .mieqn

ïðaø eðzxn`p ,`ziixaa(k eh xacna),'íëúñøò úéLàø' ¨©¨¨¥¦£¦Ÿ¥¤
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המשך ביאור למגכת עירובין ליום שבת קודש עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰¯˘Ú" ‰˘Ó‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰
"ÌÏÂÎ ¯Î˘ Ï·˜Â ...˙Â¯Â„

במשנה  אברהם 1נאמר ועד מנח דורות "עשרה :
היו  הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע
שכר  וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין מכעיסין

כולם".

" היו הדורות עשרת אם להבין: ובאין",oiqirknיש
שאותו  להם, המגיע השכר מהו עצמה, במשנה ככתוב

אברהם? קבל

דורות  "עשרה במשנה נאמר כן לפני יתרֿעלֿכן:
שכל  לפניו אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם
מי  את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו  הדורות
דבר  כולם". שכר "קבל של התוספות ללא – המבול"
קבלו  לא ובאין", מכעיסין שהיו בגלל שהרי מובן, זה

שכר. שום

דורות  "עשרה על מדוע יותר, עוד קשה זה לפי
ובאין", "מכעיסין היו הם שגם אברהם", ועד מנח

כולם"? שכר ש"קבל המשנה אומרת

המפרשים  יש 2יש אדם שלכל המתרצים,
עדן  בגן חלק "נתחייב"3מלכתחילה הוא אם אך ,

"חלקו את ו"ונוטל mpdibaומקבל ש"זכה", אחר, בא ,"
עדן" בגן חבירו וחלק .3חלקו

הראשון  החלק על קושי מתעורר זה לפי  אך
"מכעיסין  היו הם הרי נח...": ועד מאדם דורות "עשרה

בדורותיו" "צדיק... היה ונח צריך,4ובאין", היה והוא ,
עשרת  (של חבירו וחלק "חלקו את לקבל כך, אם

בגןֿעדן"? הדורות)

.·

ÂÈÏÚ È˘Â˜‰Â Ï"‰ ˙ÂÏ‡˘Ï ¯·Ò‰‰

מפרשים  לא 5יש שנח כיוון כך: זאת המסבירים
דורו  אנשי על אנשי 6התפלל את לקרב התמסר ולא ,

כראוי  להתנהג עליהם ולהשפיע לקב"ה לכן 7דורו ,

כולם". "שכר לקבל כדי דיו "זכה" לא הוא

– בעולם האלקות את שפרסם אברהם, זאת לעומת

עולם" אֿל ה' בשם שם אל 8"ויקרא אנשים וקירב –
חז"ל  כדברי הפסוק 9הקדושֿברוךֿהוא, "ואת 10על

"שכר  לקבל זכה הוא ולפיכך בחרן", עשו אשר הנפש

כולם".

לעשרה  שגם נקבל, אם בלתיֿמובן: עדיין אך

לכל  (כי מסויים שכר מוכן היה נח ועד שמאדם דורות
את  קבל לא ונח כדלעיל), עדן, בגן חלק יש אדם

את  אפוא קיבל מי לכך, הזכות לו שחסרה מפני שכרם
עדן? בגן חלקם

כי  זה, חלק קבל לא אחד שאף לומר, אפשר אי

עדן  גן על ולשמרה",11כתוב לעבדה עדן בגן "ויניחהו
לקבלת  המקום הוא עדן גן הדעת, עץ חטא ולאחר

" על ועל dcarlהשכר עשה, מצוות רמ"ח אלו – "
לאֿתעשה  מצוות שס"ה אלו – בעולם 12"לשמרה"

מסויימת. ולמטרה לתכלית לאדם נועד העדן גן הזה.

ובמיוחד  "פנוי", מקום עדן הגן שיישאר ייתכן לא לכן
עשרת  של האנשים כל של חלקם את הכולל מקום

ודורות שימלא mikex`13הדורות, מישהו להיות צריך .

גןֿעדן. של התכלית את

ועד  שמאדם דורות שלעשרה לומר, הכרחי לפיכך

יש  אך שכר. – חלק שום מלכתחילה היה לא נח
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מ"ב.1) פ"ה אבות
שם.2) לאבות ופירש"י רע"ב. יונה, רבינו ראה
א.3) טו, חגיגה
נח.4) ר"פ
וראה 5) ואילך. 10 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש כאן. ויטרי מחזור ראה

כו'. כ"כ צדיק הי' לא כו' נח כאן: (ועוד) ור"י רש"י
א.6) טו, ח"ג ב. רנד, א. קו, ב. סז, זח"א
אולי 7) לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם "אומר הי' שנח ואף

מלמד  אֿב): (קח, ובסנהדרין ה), תנחומא ע"פ – יד ו, נח (פרש"י ישובו"
דורו  אנשי עם התעסק לא נח מ"מ: – כו' אותם מוכיח הצדיק נח שהי'

כו' התיבה בנין ע"ד ושאלו אליו כשבאו ורק (ראה `fכו', אותם הוכיח

.(96 לקמן ,44 ע' לעיל .27 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש
ה"ג.8) פ"א ע"ז הל' רמב"ם וראה לג. כא, וירא
פרשתנו 9) ותרגום פרש"י ובכ"מ. א. עט, זח"א וש"נ. יד. פל"ט, ב"ר

ובכ"מ. טז. שם, ב"ר רע"ב. י, סוטה גם וראה ה. יב,
שם.10) פרשתנו
טו.11) ב, בראשית
לקו"ת 12) וראה ארז"ל). בשם – 2082 ע' (ח"ו בראשית אוה"ת

שם  א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח, שה"ש
ב). (פח, תנ"ה

ריבוי 13) ערך לפי הוא בג"ע שהחלק – נותנת הסברא בודאי שהרי
לו. שניתנו חייו ימי במשך ה' את עבודתו
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וגרוע  ששונה באופן "מכעיסין" היו הם במה להבין:
דורות"? "עשרה של השניה הקבוצה מן יותר

.‚

ÚÂ„ÓÂ ,‰˘Ó· ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó :ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜
?˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú ‡˜Â„

שהקדושֿ שבמשנה, החידוש מהו מובן: אין כן
פסוק  זהו הלוא אפים"? "ארך הוא ברוךֿהוא

כדברי 14מפורש  היא, והכוונה אפים" ארך "ה'... :
"לצדיקים15רש"י  ,miryxle?"

מתקבל  "16בפשטות הוא שבמשנה שהחידוש ,dnk
אפים. הקדושֿארך כמה עד מוזכר אין בפסוק :"..

המשנה  אומרת ולכן אפים". "ארך הוא ברוךֿהוא
אפו dnk"להודיע מאריך שהקדושֿברוךֿהוא ,"...
" דורות".dxyrאפילו

שהקדושֿ לכך ההסבר אכן, מהו, להבין: יש אך
" עד אפילו אפו מאריך מהי dxyrברוךֿהוא דורות"?

דוקא? דורות" "עשרה על ההדגשה

.„

˙ÂÈ˘Ó‰ ¯„Ò È·‚Ï ‰Ï‡˘‰

של  הסדר אחר: ענין הסבר עלֿידי יובן הנ"ל כל
רב  בדיוק קבוע פרק.17המשניות אותו בתוך ובמיוחד ,

על  המשנה בין הקשר מהו לשאול: יש שכך, כיוון
"בעשרה  הקודמת המשנה לבין מאדם" דורות "עשרה
הסדר  רק הוא הקשר אם העולם..."? נברא מאמרות
ועד  שמאדם דורות שעשרה הענינים, שבין הכרונולוגי
המשנה  היתה העולם", ש"נברא לאחר מיד התחילו נח

יותר  המאוחרת המשנה את להקדים "עשרה 18צריכה
על  הדנה השמשות...", בין שבת בערב נבראו דברים
"עשרה  של הזמן לפני העולם", "נברא של סופו

.19דורות..."

נאמר  הקודמת במשנה הוא: לכך ההסבר
מלמדנו  ושזה העולם...", נברא מאמרות ש"בעשרה

" אחר: הרשעיםrxtdlענין העולם...oica`nyמן את

לצדיקיםxkyוליתן העולם".oiniiwnyטוב את

שני  לגבי מכך, הנלמדים הדברים לשני כהמשך
ב) שמאבדין... הרשעים מן להפרע [א) בניֿאדם סוגי
להם, ובהתאם שמקיימין...], לצדיקים טוב שכר ליתן

לגבי שאחרֿכך, המשנה הענינים `mzeמלמדת :20שני

דורות  עשרה – נח..." ועד מאדם דורות "עשרה א)
רשעים היו הענישם oica`nyאלו ולפיכך העולם, את

את  עליהם "שהביא – ("להפרע") הקדושֿברוךֿהוא
המבול" מי

שבא  עד אברהם... ועד מנח דורות "עשרה ב)
אלו  דורות עשרה גם אמנם כולם". שכר וקבל אברהם

" היה אבינו אברהם אבל ובאין", מכעיסין "miiwn"היו
הדורות  עשרת כל על קיום והביא יצר הוא העולם את

כ 21הללו  "שכר של ענין היה ולכן קבל , והוא ולם",
זאת.
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זאת, בכל מהו, ברור: הכל לא עדיין זאת, למרות
שדוקא  דורות, עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל
כך  ועלֿידי "קיום", ליצור יכלו השניה הקבוצה אצל

כולם"? "שכר לקבל

הוא: לכך ההסבר

דברים  היו כפשוטן, ישראל, של שבמלחמות כשם
במלחמה  גם כך כשלל, שבזזו דברים והיו שהחרימו

רע  של סוגים שני יש שבעולם הרע וכתוצאה 22נגד ,
ל"טיפול" אופנים שני יש :24בהם 23מכך

רעים שהם דברים שום oihelglא) בהם שאין ,
לכלל  בדומה ולהשמיד, לאבד צריך כאלה דברים טוב.

טהרתן" זוהי "שבירתן .25של

בלקוטיֿתורה  שמוסבר הפרה,26כפי שריפת בענין
גמור  רע "באמת שהם רעים למעשים רומזת ש"פרה"
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יח.14) יד, שלח ו. לג, תשא
ב"ק 15) א. כב, עירובין גם וראה סע"א. קיא, (מסנהדרין שם שלח

תשובה. יעשה שמא שם: תשא ובפרש"י רע"ב). נ,
שם.16) לאבות (להמהר"ל) חיים דרך
בכללי 17) כידוע – כו' סתם ואח"כ מחלוקת בנוגע להלכה ונפק"מ

וב"ב. ב"מ ריש אין), ד"ה א (קב, ב"ק – תוס' וראה הש"ס.
ו.18) משנה
לאבות.19) חיים ודרך אבות נחלת במד"ש, שהקשו כמו
הקודמת.20) שבהערה בס' ראה
כו'.21) החסרונות כל מלא שם: יונה רבינו ראה

ואילך.22) פ"ו תניא – בארוכה
(לתקן)23) לעשות (צריך) אלקים ברא אשר מלאכתו (מ)כל כמש"נ:

שם. ובפרש"י ו. פי"א, ב"ר –
מן 24) רעה חי' ב"והשבתי ו) כו, בחוקותי (ספרא הפירושים ב' ע"ד

אור  יהל וראה יזיקו. שלא משביתן ב) העולם, מן מעבירם  א) הארץ":
בחוקותי  – להרגצובי – מצפע"נ ולהעיר א. צב, לתהלים (ובמילואים)

שם.
זהו 25) ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
מיתתן).
ואילך.26) ג נט, חקת
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תקנה  לה "אין כי הפרה, את שורפים לכן עצמם". מצד
האפר  רק נשאר העולם". מן והעברתה ביטולה אלא
עצם  מצד "רע שאיננו המתאווה", "כח על המראה

עצמותו".

שבהם  הטוב אין שבגלוי למרות אשר דברים ב)
אין  כך ומשום טוב, ניצוץ זאת בכל בהם יש נראה,

" אשר עד בהם "לטפל" אלא אותם,eniiwiלאבדם, "
הדומה ektdiyעלֿידי למצב עד לטוב, מרע אותם

חז"ל  לו 27ללשון הציעה באיסור לו שהציעה "מצעות :
בהיתר".

דורות": "עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל זהו
רע  היה נח ועד שמאדם הדורות עשרת של הרע

אותם ca`nyמוחלט, הכחיד לפיכך העולם. את
מי  את עליהם "הביא העולם, מן לגמרי הקב"ה

המבול".

אברהם. ועד שמנח הדורות עשרת מכך שונים
היה  שבהם הרע אך ובאין", מכעיסין היו הם גם אמנם
אברהם  בא כאשר לכן, לטוב. להפכו שניתן מסוג
והשלים  תיקן העולם, את "קיים" עבודתו ובכח אבינו,

כולם". "שכר קבל הוא – הדורות עשרת כל את

.Â
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עד הטעם אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא לכך
dxyrl:כדלהלן הוא דורות

רבות  פעמים דובר הוא 28כבר ש"עשר" כך, על
השלמויות  כל את בתוכו שכולל מושלם .29מספר

בצד  גם הוא כך הקדושה, בצד כך שהדבר כמו בדיוק
בנויה  הרע של המלאה השלמות הקדושה. היפך של

בחינות  עשר של עשר, המספר .30על

ומחכה  אפו, הקדושֿברוךֿהוא מאריך לפיכך
מילוי  עד כלומר, דורות. עשרה עד בתשובה, לחזרה

עשר  בכל ובאין" "מכעיסין של המידה והשלמת
הרע  של (דורות) .31הבחינות

.Ê
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קטן" "עולם נקרא אדם שתי 32כל שקיימות וכשם ,
קיימות  כך גדול", ב"עולם דורות עשרה של תקופות

היחיד, אצל – קטן" ב"עולם אלו "תקופות" שתי

שלו: ה' בעבודת

תמימים  ימים" "עשרה במשך שקוע אדם כאשר

עלול  הוא לו", "וטוב זאת ובכל רצויים, בלתי בענינים
– עתה כמו מצבו יהיה בהמשך שגם בטעות, לחשוב

לבי  בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו "והתברך

עד 33אלך" לו שהיה שהטוב המשנה, אומרת כך על .
שהקדושֿ מפני הוא השלילית, התנהגותו למרות עתה

אף" "מאריך זמן 34ברוךֿהוא לאחר ייפסק הוא אך ,

.35מסויים 

של  באופן עבודתו את לבצע צריך הוא לפיכך

את  לגמרי לבטל – המבול" מי את עליהם "הביא
רצויים. הבלתי הענינים

ימים" "עשרה עברו שהרי זו, בעבודה די אין אך
בענינים  מחסור ויש רצויים, בלתי ענינים של תמימים

"ימים  והרי לפעול, וצריך, יכול, היה שהוא הטובים

ימים 36יוצרו..." של מסויימת כמות יש אדם לכל :
ה'. לעבודת לו שנקבעו

התקופה  השניה, בעבודה לעסוק מוכרח הוא לכן
לפעול דורות" "עשרה של הימים meiw"l"השניה

חשוכא  "אתהפכא של עבודה עלֿידי – הקודמים

ומשלים  מתקן הוא לאור) החושך (=הפיכת לנהורא"
של  לאופן עד שחלפו, בימים החסיר אשר את גם

כולם". שכר "וקבל

(d"lyz d`x t"y zgiyn)
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א.27) מד, מנחות
עשרה 28) לענין – שם ובנסמן ס"ג 282 ע' חי"ג לקו"ש ראה

מישראל.
ש"ב.29) פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע
רפ"ו.30) תניא ראה
שם.31) חיים דרך גם ראה

פל"א.32) אדר"נ ועייג"כ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא
ועוד. ד. א, קה"ר

יח.33) כט, נצבים
שם.34) ובהנסמן 72ֿ3 ע' לעיל ראה
ואילך.35) פ"ב מי"א ומעין קונטרס בארוכה ראה
ספ"י.36) ה'שי"ת לגני באתי המשך טז. קלט, תהלים



כד

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכ

חיי יעקב נחלק לשנים, ק"ל שנה )בראשית מז, ט( "מעט 
ורעים", וי"ז )בגי' טו"ב( הי' "ויחי יעקב"

כסף, זהב, ונחושת1.

כסף – הוא חסד – אברהם2.

זהב3 – גבורה – יצחק.

נחשת הוא יעקב4 כמ"ש נחשתי כו' בגללך.

ביותר שיפה  נחשת המצהיב  בחי'  הוא  לומר5,  ויש 

בחי'  שבמזרח6  נקנור  דשער  הנחשת  וכמו  מזהב,  גם 

ב' עמוד תשא. עמוד  1( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי שמות חלק 

תרכד ואילך. תורת מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב חלק ב' עמוד 82.

2( ראה תורה אור כו, ד וז"ל: “כסף וזהב, כסף מלשון )בראשית לא, 

ל( נכסף נכספתי, דהיינו בחי' אהבה, וזהב מצפון יאתה )איוב לז, כב( 

אהבה  בחי'  אברהם  וכידוע  יראה".  בחי'  שהוא  שמאל  בחי'  שהוא 

כמ"ש  יראה  בחי'  ויצחק  אוהבי",  “אברהם  ח(  מא,  )ישעי'  כמ"ש 

)בראשית לא, מב( “ופחד יצחק". ראה גם ביאור הערה 4.

]וראה עוד שם פו, ד. מד, ג. אור התורה וישב עמוד רנג, ב. לקוטי 

שיחות חלק ו עמוד 159[.

3( ראה לעיל סימן א הערה 11. 12.

4( שמות רבה פרשה מט, ב. וז"ל: נחשת זה יעקב שנאמר )בראשית 

ל, כז( נחשתי ויברכני ה' בגללך.

שלשה  על  וז"ל:  א'תתמו  עמוד  תשא  כי  פרשת  התורה  אור  וראה 

במשכן  הי'  כמ"כ  הנה  וגמ"ח,  ועבודה  תורה  עומד  העולם  דברים 

שהעולם  דברים  הג'  נגד  והם  ונחשת  וכסף  זהב  כלליים  דברים  ג' 

עומד עליהם תורה ועבודה וגמ"ח, כי השלשה דברים כלליים שהיו 

במקדש נתנו כח שיוכלו ישראל לבוא לשלשה דברים תורה ועבודה 

וגמ"ח, כי זהב הוא כנגד עבודה כי עבודה קרבנות הוא בחי' הזהב 

ורשפי אש התשוקה מלמטה למעלה כידוע, וזהב הוא מתנוצץ בחי' 

אהבה ברשפי אש, והכסף הוא חסד עליון הנמשך מלמעלה למטה 

בחי' אהבה רבה לעורר אתעדל"ת היינו לעורר האהבה בכנס"י נכסוף 

נכספתי, והנחושת הוא ממוצע כלול משניהם והיא התורה ולכן ר"ת 

נחשת נובלות חכמה של תורה, וכללותם ג' קוין ימין ושמאל ואמצע, 

ע"ש.

)ב"מ  יעקב הוא בחי' “תפארת" כמאחז"ל  פירוש: מבאר, דהרי   )5

שופרי' דיעקב וכו', וא"כ איך יעקב הוא דומה ל"נחשת"?,  פד, א( 

וע"ז מבאר דיש ב' מיני נחשת: א( נחשת סתם – שהוא פחות מכסף 

וזהו שיעקב  )וכסף(,  יותר מזהב  נחשת ה"מצהיב" שיפה  ב(  וזהב, 

)תפארת( הוא למעלה מאברהם )חסד(, יצחק )גבורה(.

6( מובא בקבלה ובחסידות, דצד “דרום" לימין הוא חסד, צד “צפון" 

לשמאל הוא גבורה, וצד “מזרח" שהוא לפנים בחי' תפארת.

והטעם הוא: ראה רש"י ]שמות כז, יג. במדבר ב, ג[ ד"מזרח" נקרא 

“קדם" ו"פנים", ומערב נקרא “אחור". ופירשו המפרשים, דהקול של 

השכינה הי' יוצא מבין הכרובים, וכמו בגשמיות אם עומדים הפנים 

כנגד מזרח אז מערב הוא אחור, וצד דרום הוא לימין חסד )כמו יד 

ימין(, וצד צפון לשמאל גבורה )כמו יד שמאל(, וכן הוא ברוחניות 

משנה  סוף  ב'  פרק  במדות  מזהב,  גם  שיפה  תפארת7, 

ג'8 ע"ש.

שופרי'  מעין  דיעקב10  שופרי'  כי  מצהיב9,  ונחשת 

יעקב,  חיי  שני  מספר  הוא  מצהי"ב11  הראשון.  דאדם 

הנחלקות12 לשתים.

בפרשת  כמ"ש  ורעים  מעט  הם  הראשונים  ק"ל13 

מלשון  הוא  מ"צ  פירוש  דמצהיב.  מ"צ  הוא15  ויגש14, 

מצה ומריבה, והוא חילוף י"ה16 בא"ת ב"ש, שהחילוף 

הענינים, שהשכינה – הוא כמו הפנים – מדבר כנגד צד המזרח, ודרום 

וצפון מן הצדדים – לימין ולשמאל הם בחי' חסד וגבורה, וצד מערב 

הוא אחור, מלכות.

חיים  תורת  ואילך.  פו  עמוד  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  וראה 

בראשית עמוד מב ואילך. ספר הערכים אותיות אל"ף-אטב"ח עמוד 

ו'. כרך ד' עמוד שפג. תקמט. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן 

רא הערה 21.

פרשת  תורה(  )סתרי  א  חלק  זוהר  ראה  תפארת.  בחי'  הוא  יעקב   )7

ויצא קנז, ב. חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה דברים ה, א ואילך. לעיל 

סימן ד הערה 3.

8( וזה לשון המשנה: “כל השערים נשתנו להיות של זהב, חוץ משער 

נקנור מפני שנחשתן ַמְצִהיב".

היתה  ניקנור  שער  דלתות  של  שהנחושת  מצהיב,  שנחשתן  מפני 

לשנותן  הוצרכו  לא  לפיכך  זהב,  משל  יותר  ומבריקה  מצהיבה 

ולצפותן זהב. )משניות מבוארת קהתי(

זיין כמו  מזהיב" באות  פירוש: דהי' צריך לומר “מפני שנחשתן   )9

זהב, ועל זה מבאר הקשר ד"נחשת מצהיב" ליעקב, הן מצד “תוכן" 

פירוש תיבת “מצהיב" מלשון תפארת ונוי, - שופרי' דיעקב, והן מצד 

גם  )ראה  יעקב.  – דתיבת “מצהיב" בגימטריא שני חיי  ה"אותיות" 

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שסב(.

10( בבא מציעא פד, א.

11( מצהי"ב בגי' 147, כמספר שני ימי חיי יעקב.

12( מבאר, דבתיבת “מצהיב" מרמז לשני חיי יעקב, הן מצד המספר 

הכללי ד"מצהיב" בגי' קמז, והן מצד פרטי אותיות מצ-היב, דבדיוק 

מרמז לשני חיי יעקב. ראה הערה 13. 

ִנים דחיי יעקב  13( ק"ל הראשונים . . וי"ז האחרונים: מחלק כאן הׁשָ

דמספר  ַנִים,  בׁשְ “מצ-היב"  ואותיות  תיבת  מחלק  עד"ז  וכן  ַנִים,  בׁשְ

ִנים הראשונים היו ימי של גבורות, וזהו מרומז באותיות מ"צ  ק"ל ׁשָ

ִנים י"ז האחרונים שהיו ימי חיים טובים  )ראה הערה 15(, ומספר ׁשָ

מרומז באותיות “היב".

14( בראשית מז, ט “ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים 

ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי וגו'".

ִנים הראשונים  15( מ"צ דמצהיב: מרמז דאותיות מ"צ הוא כנגד ק"ל ׁשָ

דיעקב, מצד ג' פרטים:

א( מצד ה"גימטריא" הכללי של האותיות – מצ בגי' קל.

ב( מצד ה"תוכן" וה"פירוש" של “מצ" המורה על גבורה.

ג( מצד ה"אותיות" הפרטי של מ"צ בחילוף א"ת ב"ש, דמורה על 

דין.

ד"ק,  ג"ר,  ב"ש,  א"ת,  כזה:  ב"ש,  בא"ת  ביתא  אלפא  בחילוף   )16

ה"צ, ו"פ, ז"ע, ח"ס, ט"נ, י"מ, כ"ל. הרי יו"ד מתחלף באות מ', ה' 

מתחלף באות צ'.

ראה תקוני זהר תכ"ט )עג, א(. ת"ע )קלא, ב(. סידור עם דא"ח עמוד 

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד רכר



כה

אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר   – ז  טו,  לך־לך 
הארץ  את  לך  לתת  כשדים  מאור  הוצאתיך 

הזאת לרשתה וגו'

איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה  )תוכן: 
בתחיית המתים ישוב אברהם ויירש את הארץ(

א. ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו' 
המתים  בתחיית  איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה 
מאמרם  בהזכיר  והוא  הארץ.  את  ויירש  אברהם  ישוב 
ואנכי עפר ואפר, שהוא אילו  )ב"ר מט, כג( על פסוק  ז"ל 
הרגני נמרוד לא הייתי עפר, אילו שרפני אמרפל לא הייתי 
אפר, הנה שהשוה את זו עם זו. ובזה יאמר הלא את עצמך 
תתמה  אל  התחייה.  אחר  שהוא  הארץ,  את  לתת  נדרתי 
על התחייה מהעפר, כי גדולה היא מניעתי מן האש שלא 
ה' אשר  אני  והנה  יכלך.  ישרפך, ממניעתי מן העפר שלא 
הוצאתיך מאור כשדים כאילו מהיותך אפר החייתיך, ובזה 
תבטח לתת לך את הארץ הזאת לך בעצמך. כי מי שקיימך 
אומר  וזהו  עפר.  מהיות  יקימך  בטבע,  שלא  אפר  מהיותך 

לתת לך שהוא לו לעצמו ואין זה רק אחר התחייה.
ועל זה השיב ואמר במה אדע כי אירשנה, לומר, הנה אם 
כשתתן אותה לזרעי ימשך קיומה עד אחר התחייה מובטח 
אהי' בזה, אך במה אדע שביני וביני לא יאבדו ברוע בחירתם 
באורך הזמן, ומה גם בין הגוים, באופן שתפסק מציאותם 
מהעולם. ומה גם בגליות שנרמזו לו בענין המלכים כמדובר 

למעלה ויבטל ענין התחייה, גם לי גם להם ולא אירשנה.
והוא  וכו',  עגלה  לי  קחה  כי  תירא  אל  לו  אמר  כן  על 
בבל  זו  משולשת  עגלה  וז"ל,  כג(  מד  )ב"ר  ז"ל  מאמרם 
ובלשאצר.  מרודך  אויל  נבוכדנצר   – שלשה  שמעמדת 
ודריוש  כורש   – שלשה  שמעמדת  מדי  זו  משולשת  ועז 
זו הרביעי.  יון כו'. ותור הגוזל  זו  ואחשורוש. ואיל משולש 
והראה לו הוא יתברך שכל הארבע מלכיות יתבתרו. ואת 
הצפור לא בתר כי לא יכלו, כמאמרם ז"ל )סוטה ט, א( חצי 

אכלה בם חצי כלים והם אינן כלים.
נצטרך  ולא  המלכיות  לבטל  טוב  הלא  תאמר  ושמא 
תפלה ובקשה לינצל מהם. לזה אומר וירד העיט וכו', והוא 
דוד, על  וכו' הוא  וירד העיט  עו(  )ילקוט רמז  ז"ל  מאמרם 

הפגרים הם המלכיות, וישב אותם אברם. ופירושו כי רצה 
דוד לכלות כל האומות, והשיבו אברהם שהוא במה שבירר 
לבניו את המלכיות במקום גיהנם, ועל כן מנע ה' את דוד 
מלבוא בדמים. ויתכן הוא מאמר דוד באומרו )תהלים יח, 
במקומו.  אצלנו  כמפורש  וכו'  ואשיגם  אויבי  ארדוף  לח( 
הם  הפגרים  על  דוד,  הוא  העיט  וירד  הכתוב  ענין  יהי'  וזה 

הרמוזים בפגרים הנזכרים שהם המלכיות.
 – הפגרים  את   – אברם  אותם  וישב  שאמרתי  ומה 
מליפול ביד העיט – הוא דוד. הוא כי ויהי השמש לבא וכו' 
כי שֹם לפניו הוא יתברך את המלכיות, הם אימה וכו', ואת 
גיהנם הוא תנור וכו', ובחר אברם במלכיות, שעל ידי כן הי' 
ישעבדו  יכלם איך  דוד, שאם  ביד  נתנם השם  סיבה שלא 

את ישראל, נמצא בזה כאילו ימנעו בידים.
העתיד,  זמן  טרם  אחד  זמנים,  שני  יש  הנה  כי  והענין 
שהוא זמן הדין הגדול המתייחס לנשף וערב יום. ועד זמן 
היום  יחשך  שטרם  מי  אשרי  והנה  יום.  בעוד  הוא  ההוא 
שעבוד  ידי  על  רק  זה  ואין  מפשעיו,  נקי  הוא  הדין,  ברוגז 
מלכיות, ואם אין שעבוד מלכיות, נשארו אשמותם צרורות 
בשמלותם על שכמם, עד הדין ההוא לידון בגיהנם העתיד. 
וזהו מאמר הכתוב ויהי השמש לבא, רמז אל טרם יחשיך, 
קודם סוף היום של דין הגדול, ואז ותרדמה של נבואה נפלה 
על אברהם. והנה אימה וכו' שהם הארבע מלכיות שיברור, 
שזה טוב להם, טרם יחשך ויצטרכו לדון בגיהנם העתיד – 
שהוא אחר בא השמש. ובהזכירו ביאת השמש, נרמז כי אז 
ב( על  יד,  )שמו"ר  ז"ל  – כמו שאמרו  גיהנם הנקרא חשך 
חשך מצרים, ועיקר גיהנם הוא תנור עשן כו'– כדי שיברור. 
וכו' כאשר  ידוע  ידי מה שהפיס דעתו באומרו  כן על  ויהי 

יבא ביאורו בס"ד.
הגיהנם  כי  נמשך,  הבירור  ידי  על  כי  כן,  אחרי  ואמר 
ישלוט  השעבוד,  את  שבירר  מה  ידי  על  לפניו  שהעביר 
במשעבדים. וזהו שרמז באומרו )לקמן יז( ויהי השמש באה 
ועלטה הי', רמז כי אז בזמן ההוא שכבר בא השמש ועלטת 
הדין באה, אז והנה תנור עשן הוא גיהנם העתיד אשר עבר 
עליו, יהי' בין הגזרים האלה הם האומות ולא על ישראל, כי 

בירר לבניו השעבוד.
תורת משה – להאלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך־לך

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oiaexir(ipy meil)

zegt mdn cg` lk agexy zenleq ipy lzekd lr oiryd
df mwigxd migth drax` agex milydl icke ,migth drax`n
,mleq ly zeaily oirk d`eaz ly miyw rwz mdipiae ,dfn

,[c xeiv] migth drax` cgia lkd agexy ote`aeäî.epic dn - ©
déì øîà,sqei axl dax el aiyd -ïäa äìBò ìâøä ók ïéà- ¨©¥¥©¨¤¤¨¨¤

milbxdy ote`a mleqa zelrl zelibxde li`ed xnelk ,miywa
ie`x epi` miyw mireaw ervn`ay df mleqe ,mleqd rvn`a

.hrnl liren epi` jkitl ,jkl

:dax z` sqei ax l`y cerïéL÷mirewzïàkîdf cvn - ©¦¦¨
,mleqd lyïéL÷åmirewzïàkî,ipyd ecivn -íleñåepi`y §©¦¦¨§¨

migth drax` agxòöîàaeagex z` minilyn miywde ¨¤§©
,[d xeiv] migth drax`leäî.epic dn -déì øîàaiyd - ©¨©¥

,sqei axl dax elïäa äìBò ìâøä ók éøäzeailya - £¥©¨¤¤¨¨¤
,mleqa dlerd yeniyl miie`x miccvdny miywde ,mleqd
hrnn df mleq jkitle ,mleqa ezelra eicia mda feg`iy
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המשך ביאור למגכת עירובין ליום שני עמ' א



jlÎjlכו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn 'f oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬
éáà úéaîe EzãìBnîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת ּגדֹול,להנאת טבעלגֹוי ׁשאֹודיע ועֹוד, לּבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

CÚ¯‡Óא  CÏ ÏÊÈ‡ Ì¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»≈«¿»
:CpÊÁ‡ Èc ‡Ú¯‡Ï Ce·‡ ˙ÈaÓe C˙e„liÓeƒ«»»ƒ≈¬¿«¿»ƒ«¬ƒ»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå íøáà ìà 'ä øîàiå (àmrh ©Ÿ¤¤©§¨§©©
dn Fl zF`xd mcw 'd eil` xACW¤¦¥¥¨Ÿ¤¥¨©
minrh 'a ,mi`xaPd lkA oM dUr `NX¤Ÿ¨¨¥§¨©¦§¨¦§¨¦
mFlXd eilr `EdW zFidl F` ,xaCA©¨¨¦§¤¨¨©¨
dUr `NX dn F`xFA zxMdA lCYWp¦§©¥§©¨©§©¤Ÿ¨¨
z` xiMd mipW Wng oaE FzlEf mc`̈¨¨¤¨¥¨¦¦¦¤
mixcp) FzEnMgzdA Fnvrn F`xFA§¥©§§¦§©§§¨¦
`N` eil` zFlBdl Kxvd `l dfl (.al¨¤Ÿª§©§¦¨¥¨¤¨
Flv` xMd xakE eizFxAC eil` xn`̈©¥¨¦§¨§¨ª©¤§
mc` FzFidl iM xWt` F` .xAcnd©§©¥¤§¨¦¦§¨¨
zFxFC dxUrA xW` dXcTA oFW`x¦©§ª¨£¤©£¨¨
xiMdW mc` did `l EdEncTW¤¨§Ÿ¨¨¨¨¤¦¦
'd bdp dfl midl` FY` xAce FzEdl ¡̀Ÿ§¦¥¦¡Ÿ¦¨¤¨©
FzpikW d`xd `NW df xcqA FOr¦§¥¤¤¤Ÿ¤§¨§¦¨
eizFxfB mIwn m` FzF` ogAW cr eil ¥̀¨©¤¨©¦§©¥§¥¨
Fvx`n Fl Klde eixaC mITW xg`lE§©©¤¦¥§¨¨§¨©¥©§
(f wEqR) aizkC eil` dlbp f` 'Eke§¨¦§¨¥¨¦§¦¨
x`W oM oi`X dn mxa` l` 'd `xIe©¥¨¤©§¨©¤¥¥§¨
drTYWpe dncw xaMW mi`xaPd©¦§¨¦¤§¨¨§¨§¦§©§¨
EWxWde mdxa`n mAlA dpEn`d̈¡¨§¦¨¥©§¨¨§ª§§

p did dXcTA`ve .dNgY mdl dlb ©§ª¨¨¨¦§¨¨¤§¦¨§¥
df Kxce .dpQA dWnE zFa`n cnlE§©¥¨Ÿ¤©§¤§¤¤¤
(h"lt x"a) l"f EpizFAx ixacl miMqn©§¦§¦§¥©¥
zA irnW (dn miNdY) wEqR EcinrdW¤¤¡¦¨§¦¦¦§¦©
dNgzA Epia` mdxa`A 'Fbe i`xE§¦§§©§¨¨¨¦¦§¦¨
'Fbe l` 'd xn`Ie FxnF` `Ede irnW¦§¦§§©Ÿ¤¤§
`Ede 'Fbe `xIe eil` dlbp KM xg`e§©©¨¦§¨¥¨©¥¨§§
drinW mdipW Eid `le .i`xE FxnF`§§¦§Ÿ¨§¥¤§¦¨
.mdipiA wqtdA `N` zg`M dI`xE§¦¨§©©¤¨§¤§¥¥¥¤
zA i`xE irnW aEzMd xn` `l dfle§¨¤Ÿ¨©©¨¦§¦§¦©
irnW oiA wiqtde i`xE irnW zA F`©¦§¦§¦§¦§¦¥¦§¦

:i`xE§¦
Cìxn`W xg` .'Fbe Lvx`n Ll ¤§¥©§§§©©¤¨©

xnFl mFwn oi` Lvx`n¥©§§¥¨©
`Ed dPd Fvx`n Fz`vA iM LYclFOn¦©§§¦§¥¥©§¦¥

:FYclFOn mB `vFi¥©¦©§

ïëàxrv KxrA iM zFidl `Ed mrHd ¨¥©©©¦§¦§¥¤©©
FzcxR xrv `Ed ohw dcxRd©§¥¨¨¨©©§¥¨
FzcxtE FYclFn zcxRn Fvx`n¥©§¦§¥©©§§¥¨
xCq dfl eia` ziAn FzcxRn FYclFOn¦©§¦§¥¨¦¥¨¦¨¤¦¥
xkU lHle .dlrnl dHOn zFbxcdd©©§¨¦©¨§©§¨§¦Ÿ¨¨
oOwl) FxnF` KxcM ,hxtE hxR lM lr©¨§¨§¨§¤¤§§©¨
aihdl lCYWi 'd iM 'Fbe LpA z` (a ak¤¦§§¦¦§©¥§¥¦

:eiadF`l `Ed KExÄ§£¨
ãBòK` Fvx`n Fl KlIW xnFl dvxi¦§¤©¤¥¥¥©§©

xE`n Fz`ivi xcqM didi `lŸ¦§¤§¥¤§¦¨¥
eia` ziaE FYclFn FOr KilFIW miCUM©§¦¤¦¦©§¥¨¦
mB cxRie Fvx` afri FCal `Ed `N ¤̀¨§©©£Ÿ©§§¦¨¥©
K` .eia` ziAn ENt`e FYclFOn¦©§©£¦¦¥¨¦©
gwle 'd ixacA df oiad `l mdxa ©̀§¨¨Ÿ¥¦¤§¦§¥§¨©
`N` oM oiadW xWt` F` .hFl FOr¦¤§¨¤¥¦¥¤¨
FY` KlIe ('c) FxnF`M FA waC hFNW¤¨©§§©¥¤¦
('d) KM xg` xn`W mbde .FA waC hFl¨©©£©¤¨©©©¨
WExR 'Fbe hFl z`e 'Fbe mxa` gTIe©¦©©§¨§§¤§¥
`NW d`vnd `vnIW cr FtgC `NW¤Ÿ§¨©¤¦§¨©§¨¨¤Ÿ
dAq `vOWM iM `vnY dfle .Ednilki©§¦¥§¨¤¦§¨¦§¤¨¨¦¨
eil` xn` skY mirFxd EaxW dPhw§©¨¤¨¨¦¥¤¨©¥¨
'Fbe oinId m`e 'Fbe cxRd ('h b"i)¦¨¤§§¦©¨¦§
eil` xn`IW xf hrnM `Ed xaCde§©¨¨¦§©¨¤Ÿ©¥¨
`N` dwgxd KM lkA dN`d mixaCM©§¨¦¨¥¤§¨¨©§¨¨¤¨
Fcixtdl zFaWgn aWFg didW cvl§©¤¨¨¥©§¨§©§¦
FtgC dAq F`vFnA skY dfl 'd xacM¦§©¨¤¥¤§§¦¨§¨
mB df WExR wGgl izi`xe .mici 'aA§¨©¦§¨¦¦§©¥¥¤©
(c"i b"i oOwl) aEzMd xn`X dOn oM¥¦©¤¨©©¨§©¨
hFl cxRd ixg` mxa` l` xn` 'de©¨©¤©§¨©£¥¦¨¤

n Lipir `p `U FOrngikFi df xn` ¥¦¨¨¥¤©£¨¤¦©
hFl cxRi izn 'd did dRvnE aWFi iM¦¥§©¤¨¨¨©¦¨¥
zNgzA Fl xn`W ux`d z` FzF`xdl§©§¤¨¨¤¤¨©¦§¦©
cr Ed`xd `le J`x` xW` eil` xAC©¥¥¨£¤©§¤¨§Ÿ¤§¨©
oFW`x xn`n `Ede ,hFl cxtPW dYr©¨¤¦§©§©£¨¦
Lia` ziAnE LYclFOnE Lvx`n Ll Kl¤§¥©§§¦©§§¦¥¨¦
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הּוא  הּסדרה ׁשּׁשם ונזּכרים הּסדרה', את 'מעבירים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
ענינים, ריּבּוי יׁשנם זֹו ׁשּבסדרה אף־על־ּפי [היינּו, "־לל"ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
מארצ ־לל" לאברם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ציּווי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָואילּו
ׁשּבּסדרה, הראׁשֹונים ּבּפסּוקים רק מסּוּפר גֹו'" ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּומּמֹולדּת
– ["־לל" ּבּׁשם ּכּולּה הּפרׁשה ּכל נקראת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאף־על־ּפי־כן,
ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּומעֹורר מזּכיר זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּבאין־ והגּבלה, מּמדידה למעלה אמיּתית, הליכה ,"־לְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּד"ל

הּקֹודמת. ּדרּגתֹו לגּבי ְְֲֵֶֶַַַָערֹוך
ּדמאי  – הרׁשּות עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא
קדּוׁשה, עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָקא־מׁשמע־לן,

.ׁשּבאין־ערֹו והילּו עליה ,"־לל" ׁשל העבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנדרׁשת
"ּבכל  ׁשל ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אֹומרת: ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹזאת
נעׂשה  ההרּגל הרי זֹו, ּבעבֹודה מתרּגל ּכאׁשר הּנה ,"ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמאֹוד
סתם, טבע אחר) ּבמקֹום הּמּובא (ּכּלׁשֹון אֹו ׁשני, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָטבע
"עֹובד  נקרא אינֹו ׁשּוב ּורגילּותֹו, טבעֹו נעׂשה ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומאחר

עבדֹו". לא "אׁשר אּלא זֹו, עבֹודה על־ידי ְֱֲֲֲִֵֶֶַָָָֹֹאלקים"

היינּו אלֹוקים' ּד'עֹובד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב "מה ּבּתניא ְְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
מי  היינּו עבדֹו' ו'לא ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ׁשּׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמי
"מּׁשּום  ׁשּזהּו – לבד" ּפעמים מאה ּפרקֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשֹונה
ּפעמים... מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּבימיהם
ׁשהּורגל  הרגילּות על הּיתרה ואחת הּמאה הּפעם זאת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹולכן

א  עֹובד נקרא להיֹות ּכּולן... ּכנגד ׁשקּולה לֹוקים".מּנעּוריו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָ
" מאה ּבימיהםוהּנה, ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

נקרא  ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּפעמים",
ּפעמים  מאה ללמֹוד מתרּגל ּכאׁשר אבל אלֹוקים"; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"עֹובד
אינֹו ׁשּוב ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ּגם הרי – ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָואחת
"עֹובד  נקרא ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ולא אלֹוקים", "עֹובד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹנקרא

"אׁשר מּזֹו: יתירה אּלא עבדֹואלֹוקים", "!לא ְֱֲֲִִֵֶֶָָָֹ
מסּוים  ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ּבנפׁשיּה, איניׁש ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכפי
ּבענין  ּולהׁשּתּדלּות ליגיעה זקּוק אינֹו – ׁשּלֹו הרגילּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

זֹו. עבֹודה מּצד אלֹוקים" "עֹובד נקרא אינֹו ולכן ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָזה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

צרּוף ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשלאחרי  הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּומֹוסיפים  הׁשבּוע), (ּפרׁשת "־לו"ל ּבחׁשון) ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשבעה
"מֹורׁשה  ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָואֹומרים
ההֹוראה  ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ירּוׁשה יעקב", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקהלת
עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה
ׁשּכללּות  היא, ּבזה ׁשההֹוראה ּבפׁשטּות מבין הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ד"ל־ ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה

."ְל
ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּוממׁשיכים

מארצ ־לד"ל אביהענין ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
"מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְִִִַַַַָָָָָהרצֹון,
ועל  המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָהם

מארצ ־לל" נאמר אביזה ּומּבית היינּו,ּומּמֹולדּת ," ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
אלא  כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשל  רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל לעזֹוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

ַָָהקּב"ה.
ּפׁשּוט  ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְִִִֶַַַָָָָוכאמּור
זה  ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבּפׁשּוטים,
אֹודֹות  מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיתקּבל
ׁשהדבר  ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָרצֹון

...!"מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב אצל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַמתקּבל
לדבר: ְַָָָדּוגמא

ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכאׁשר
ּבֹו, לעסק ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשהּטילּו
ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ּבאּורים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהׁשלמת

זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעל־ידּה
ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו ה"ּיצר" לבֹוא יכל דבעי,- ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹולא
קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא מּפני אּלא ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכיֹוצא
ּתרּוצים  מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָענינים
אּלּו ּבענינים לעסק מכרחים ׁשעכׁשו ׁשֹונֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻואמּתלאֹות
ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,
,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּיצר־הרע
לקנֹות  אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתענּוגי
היא  הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
ּתֹורה  קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, מעׂשים ְְְֲִִִִִִִִֶַָָּומצֹותיה,

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻהעּקר
ענין  אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועד
ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה
גרמא  ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] לֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּמיחד
ולא  ּפגע 'לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹלגּבי

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו עצמֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָנגע',
מ'ׁשני  למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוכ
היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻחזקה'!
ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹמתעּסקים
ואף־על־ּפי־כן  ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ְִִֵַַַַַָָָָָָּכּמה
הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹול

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובקצב
זכּות  לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

הראׁשֹון: ִֵָָָמאדם



jlÎjlכח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f oey`x meil inei xeriy
היתה  ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָאדם
הּיצר־טֹוב  ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ"ּכבן
יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ּביחד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּיצר־הרע
ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלכל־לראׁש
נצטּוה  ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, האלקית. הּנפׁש ּבאה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחר־ּכ
ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ידע [ּובוּדאי ּבלבד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשעֹות
ּבמּכל־ׁשּכן  - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות,
עמד  לא מּכל־מקֹום, זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוקל־וחמר

ִַָּבנּסיֹון!...
לכללּות  ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוטעם
הּיחידה  המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמציאּותֹו

"קּודׁשא־ּברי־ ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון לֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהיתה
ּכחֹות  הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּוא

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר מרּוּבים ְְְְְֲִִִֵֵַַָּומאמצים
אדם  ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמּובן
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו יציר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹצאצאיו
ּגם  ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשמים  יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי זאת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמזּכירים
לענין  ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָכּו'
ּביֹותר  עּקרי ענין הּוא זה ׁשענין לדעת עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמסּים,
זה  ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודתֹו,

ְַָּדוקא.

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq)

ּולטֹובת א)להנאת יב, לפרׁש:(רש"י ּתֹוצאה הנאהיׁש - ְְְְֲֲֵֵַָָָָָָָָ
מּיד. הּבאה הּבאֹות טֹובהחּיּובית חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכן  מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר
ּבפעל: מּידיתארע חרֹון הנאה ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשל ּומקֹום מקֹום, ׁשל זמןאף לאחר -טֹובה ְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
לארץ  והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ְַַּכנען.

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְִֶֶֶֶֶַ
את  ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשלׁשה
ּברכֹות  לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את ּוממעטת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּממֹון

הּבנים הּללּו, על הּׁשם.ׁשהבטיחֹו ועל הּממֹון ועל , ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ
)ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: אחרים: עכׁשו ":ספרים ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשמ

יׁשן  רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)ּברׁש"י Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ ְִַָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי  ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות
ּתחּפץ  אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם

רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ
אלהי  ׁשאֹומרים:אברהם.ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אלהי  ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי
"והיה  ּתלמּודֿלֹומר: ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻיעקב.

ּב ּבהם ּברכה", ולא ּכבר ∑Eˆ¯‡Ó.חֹותמין והלא ְְְְִֶָָָֹ≈«¿¿ְֲַָֹ
לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא אביו עם מּׁשם ִִִֶַַָָָָָָָָָָיצא

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד ‡¯‡j.התרחק ¯L‡∑ ְְִִִִֵֵֵַָָ¬∆«¿∆»
לחּבבּה ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה לֹוּבעיניו לא ולתת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על כב)ׂשכר "את (בראשית ְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,יחיד את ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבנ

ּבֹו(שם) ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על :ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ג) ּדֹובר (יונה אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אלי". ֵֶ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå ìBãb éBâì ENòàå (ázFidl §¤¤§§¨§¦§
,'b mCbpM Fl raw ,'b Fl dESW¤¦¨¨©§¤§¨
,Lvx`n Ll Kl cbpM 'Fbe LUr`e§¤¤§§§¤¤¤§¥©§§
cbpM LnW dlCb`e Lkxa`e©£¨¤§©£©§¨§¤§¤¤
ziAnE cbpM dkxA dide ,LYclFOnE¦©§§¤§¥§¨¨§¤¤¦¥
Fvx`A mc`d zFidA iM `vnYW .Lia`̈¦¤¦§¨¦¦§¨¨¨§©§
'bA FpWi eia` ziaE FYgRWn KFY¦§©§¥¨¦¤§§

mixiMn dAxd Fl WIW '`d ,mixaC§¨¦¨¤¥©§¥©¦¦
FYgRWn ipAW 'a .miadF`e mirxe§¥¦§£¦¤§¥¦§©§
KxcM EdxHrY xcde cFake Edx`tY§¨£¥§¨§¨¨§©§¥§¤¤
didIW 'b .DYgRWn ipal dgRWn lM̈¦§¨¨¦§¥¦§©§¨¤¦§¤
eia` ziAn mgxznE qpxRznE oFGp¦¦§©§¥¦§©¥¦¥¨¦
xqg 'Eke Fvx`n `vIWkE .eikxvl¦§¨¨§¤¨¨¥©§§¨¥
Lvx`n cbpM 'd eil` xn` dfle ,oNkl§ª¨§¨¤¨©¥¨§¤¤¥©§§

LOn miadF` dAxd Ll dUr` ip £̀¦¤¡¤§©§¥£¦¦§
zlrFYd oFxqg cbpkE .Livlg i`vFIn¦§¥£¨¤§¤¤¤§©¤¤
Lkxa`e xMfPM dgRWOd ipA lW¤§¥©¦§¨¨©¦§©©£¨¤§
lirFOd oFxqg cbpkE ,LnW dlCb`e©£©§¨§¤§¤¤¤§©¦

:dkxA dide Lia` ziAnb dxez ¦¥¨¦¤§¥§¨¨
éëøáî äëøáàå (â.'Bâå EFf dkxA ©£¨§¨§¨£¤§§¨¨

`le ux`d EPOn milrdX dn cbpM§¤¤©¤¤¡¦¦¤¨¨¤§Ÿ



כט jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f oey`x meil inei xeriy
i"yx£E· eÎ¯·Â∑:ּפׁשּוטֹו וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְֵֶַַָ

"ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָאדם
מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "מח)ב יבר(בראשית ּב" ְְְְְִִֵֶֶַַָָ

וכמנּׁשה יׂשראל  ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

dxezd lr miigd xe`

lFcB df oFiQpe ,Fz`vl mcw FricFd¦Ÿ¤§¥§¦¨¤¨
ilAn dcVd l` Fvx`n `vIW `Ed¤¥¥¥©§¤©¨¤¦§¦
dfl xdxd `l `Ede dpti o` zrC©©¨¦§¤§Ÿ¦§¥¨¤
`Ed iM xaCn cgti `l iM Fgihad¦§¦¦Ÿ¦§©¦¨¨¦
evi mW dpgi xW` mFwOaE 'Eke Kxai§¨¥§©¨£¤©£¤¨§©
mFwn lM dfaE dkxAd z` FY` 'd¦¤©§¨¨¨¤¨¨
FzlrnE Fzglvd Flbx sM Kxci xW £̀¤¦§Ÿ©©§©§¨¨©£¨

:FOr¦
LéåoiprA FpFWl dPW dOl l`Wl §¥¦§Ÿ¨¨¦¨§§¦§©

Likxan dkxa`e xn` dkxAd©§¨¨¨©©£¨§¨§¨£¤
dllTaE mzkxal FzkxA miCwd¦§¦¦§¨§¦§¨¨©§¨¨

zllw miCwd`Ed mrHd .Fzllwl m ¦§¦¦§¨¨§¦§¨©©©
KxaIW mcw Fkxal 'd miCwi Kxand iM¦©§¨¥©§¦§¨§Ÿ¤¤§¨¥
`l FlNwnd oM oi`X dn mdxa`l§©§¨¨©¤¥¥©§©§Ÿ
iM `Ed mrHde FzF` x`l 'd miCwi©§¦¨Ÿ§©©©¦
mc` lflfi lal cigtdl 'd uRgi©§Ÿ§©§¦§©§©§¥¨¨
miCwi m` df zlEfe mdxa` lW FcFakA¦§¤©§¨¨§©¤¦©§¦
`l lNwl cizr `EdW in lNwl 'd§©¥¦¤¨¦§©¥Ÿ
ElWMie dAq df `Ed iM xaCd WBxiª§©©¨¨¦¤¦¨§¦¨§
KxrA la` .Wi` ipA mB mc` ipA xaCA©¨¨§¥¨¨©§¥¦£¨§¥¤
,dahdd cvl m`e .lFWkn oi` dkxAd©§¨¨¥¦§§¦§©©£¨¨
mB ,zFgRWOd lM FA mikxan dPd¦¥§Ÿ¨¦¨©¦§¨©
icM mikxand zMxA znCwd mrh©©©§¨©¦§©©§¨§¦§¥

:mdxa`l mzkxA mIwzYW¤¦§©¥¦§¨¨§©§¨¨
ãBòdOl wCwcPW dOA xnFl oEki§©¥©©¤¤§©§¥¨¨

miAx oFWlA mxiMfd mikxand©§¨§¦¦§¦¨¦§©¦
:cigi oFWlA mxiMfd milNwnde§©§©§¦¦§¦¨¦§¨¦

ïëàzkQnA mxnF` KxC lr x`Azi ¨¥¦§¨¥©¤¤§¨§©¤¤
Fpal opAx Exn`W (:h) ohw crFn¥¨¨¤¨§©¨¨¦§
`le rxfY i`gFi xA oFrnW iAx lW¤©¦¦§©©¦§©§Ÿ
mbde .dkxal dfA EpEMzpe 'Eke cvgz¤§©§§¦§©§¨¤¦§¨¨©£©
lMd dllw oFWlA mdixaC E`ivFdW¤¦¦§¥¤¦§§¨¨©Ÿ
gqpA EdEkxAW ixd dpEMd xg` KlFd¥©©©©¨¨£¥¤¥§§Ÿ©
dkxa`e 'd xn` Ff cbpkE .dllw§¨¨§¤¤¨©©£¨§¨
lNwn oin Wi LlNwn mbe Likxan§¨£¤§©§©¤§¥¦§©¥
xn` dfle ,Kxa` FzF` mB Kxan `EdW¤§¨¥©£¨¥§¨¤¨©
`N` Kxai llwn lM `l iM cigi oFWl§¨¦¦Ÿ¨§©¥§Ÿ¨¤¨
Likxan la` dkxal oEkn `EdW hxR§¨¤§©¥¦§¨¨£¨§¨£¤
zkWnp LlNwn zaze .Kxai oNM z ¤̀ª¨§¨¥§¥©§©¤§¦§¤¤
dllwl Fzllw didYWM dHnl oM mB©¥§©¨§¤¦§¤¦§¨¦§¨¨

xnbl 'd oEkn iM xnF` z`vnp .x``̈Ÿ¦§¥¨¥¦§©¥¦§Ÿ
milNwnde mNM Kxal mikxand cbpM§¤¤©§¨§¦§¨¥ª¨§©§©§¦
DpWIW Wi '` hxR mihxR 'a md¥§¨¦§¨¥¤¤§¨
hxtE dlrnl daYd zkWnpe dkxAA©§¨¨§¦§¤¤©¥¨§©§¨§¨
:dHnl daYd dkWnpe dxix`A md '`¥¨£¦¨§¦§§¨©¥¨§©¨

ãBòdkxa`e KxCd df lr xnFl dvxi¦§¤©©¤©¤¤©£¨§¨
dkxaA Ll EidIWM WExR Likxan§¨£¤¥§¤¦§§¦§¨¨

E lNwnd mdW 'a zg`dkxal oEMzn ©©¤¥©§©¥¦§©¥¦§¨¨
FkxaE a`d xfge rxfY Exn`W dUrnM§©£¤¤¨§¦§©§¨©¨¨¥§
iM xn`Y `NW mdipWl dkxA 'd raẅ©§¨¨¦§¥¤¤ŸŸ©¦
'Ad oi`e oFW`xd `Ed Kxand xTr¦©©§¨¥¨¦§¥©
iM Likxan xnFl cEnlY Wxtn `N ¤̀¨§¨¥©§©§¨£¤¦
Wi LlNwnE FxnF`e .EkxAzi mdipW§¥¤¦§¨§§§§©¤§¥
KxC lr `Ede dlrnl Dkinqdl oM mB©¥§©§¦¨§©§¨§©¤¤
mpFWl dfe (.k) ziprY zkQnA mxnF`§¨§©¤¤©£¦§¤§¨
ipFNXd dIg` olNTW dllw daFh¨§¨¨¤¦§¨£¦¨©¦¦
cbpkE ,'Eke mrlA mkxAW dkxAn¦§¨¨¤¥§¨¦§¨§§¤¤
dkxAd llkA FpWIW xn` dfM lNwn§©¥¨¤¨©¤¤§¦§©©§¨¨
`weC df hxtl iM cigi oFWl fnx dfle§¨¤¨©§¨¦¦¦§¨¤©§¨
Fpi`W xg` hxR LlNwnE ,Kxal oEki§©¥§¨¥§©¤§§¨©¥¤¥

:x`` dfl lNwn `N ¤̀¨§©¥¨¤¨Ÿ
eëøáðåoiAW Wxtdd `Ed dfe .'Fbe La §¦§§§§§¤©¤§¥¤¥

`le Kxan Fpi`Wl Likxan§¨£¤§¤¥§¨¥§Ÿ
FcFakA 'd Edkxai Fkxan iM lNwn§©¥¦§¨§§¨§¥¦§
dnc`d zFgRWn x`W la` eiRn¦¦£¨§¨¦§§¨£¨¨

:mdxa` zErvn`n EkxAzic dxez ¦§¨§¥¤§¨©§¨¨
.'Bâå íøáà Cìiå (ãxYin aEzMd lM ©¥¤©§¨§¨©¨§ª¨

zrcFd xcqA KEnqA xnF` ixdW¤£¥¥§¨§¥¤¨©
'Fbe mxa` gTIe ('d wEqR) dkildd©£¦¨¨©¦©©§¨§

:'Fbe zkll E`vIe©¥§¨¤¤
ïëàFzAg ricFdl `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨§¦©¦¨

ENt` aMrzp `NW mdxa` lW¤©§¨¨¤Ÿ¦§©¥£¦
Kl 'd ixaC xnbA `N` zg` drẄ¨©©¤¨¦§©¦§¥¤
mEWl aMrzp `le mxa` KlIe skY Ll§¥¤©¥¤©§¨§Ÿ¦§©¥§
xErWe .FYclFnE eia` z` afre dAq¦¨§¨©¤¨¦©§§¦
didW onGd zrcFd ,xW`M s"M zaY¥©¨©£¤¨©©§¨¤¨¨
aEzMd ricFde .eil` 'd xacl KEnq̈¦§©¥¨§¦©©¨
Kld mdxa`A FzEwaC cvl hFl iM¦§©§¥§©§¨¨¨©
'd xn`n mEIw cvl `l WExR FY ¦̀¥Ÿ§©¦©£©
FzpEke .FOr Klde KlFd Ed`x `N ¤̀¨¨¨¥§¨©¦§©¨¨

mdxa` mMgzPW mbd iM Ff drcFdA§¨¨¦£©¤¦§©¥©§¨¨
FOr ExAgzi lal zkll ftgl©§Ÿ¨¤¤§©¦§©§¦
ok iR lr s` eia` ziAnE FYclFOn¦©§¦¥¨¦©©¦¥
FY` Klde df hxR KxrA lirFd `lŸ¦§¤¤§¨¤§¨©¦

:hFl
ãBò'd Fl xn`W zFidl ,dvxi¦§¤¦§¤¨©

KlIWM dAxd zFIlrFY zFghad©§¨¨¦©§¥§¤¥¥
xAqi KlIW mbd oM m` 'Eke Fvx`n Fl¥©§§¦¥£©¤¥¥¦§Ÿ

M d`Fxddf lr daFh Fl wifgdl oi` i ¨¤¦¥§©£¦¨©¤
lM d`xIWM miNTAW lw ENt`W¤£¦©¤©©¦§¤¦§¤¨
ricFd dfl ,rQl xdni zFIlrFYd©¨¦§©¥¦©¨¤¦©
dn iM mdxa` lW FzEwcv aEzMd©¨¦§¤©§¨¨¦©
zFxEn`d zFghad cvl `l KldX¤¨©Ÿ§©©§¨¨£
xnFl wCwce .'d xaC zFUrl `N ¤̀¨©£§©§¦§¥©
FnM xn` xW`M `le xAC xW`M©£¤¦¥§Ÿ©£¤¨©§
'd xn`Ie dWxRd zNgzA ligzdW¤¦§¦¦§¦©©¨¨¨©Ÿ¤
iM zrcl Ll Wi `Ede .EpxacM zO`l§©¥¦§¨¥§¥§¨©©¦
ciBi xEAC aEzMd xn`IW mFwn lM̈¨¤Ÿ©©¨¦©¦
o`ke dMx `id dxin`de dWw xaC lr©¨¨¨¤§¨£¦¨¦©¨§¨
cvl 'd xn`Ie dWxRd zNgzA xiMfd¦§¦¦§¦©©¨¨¨©Ÿ¤§©
mdxa` z`pdl `Ed xaCd lMW¤¨©¨¨©£¨©©§¨¨
xAC xW`M xn` mdxa` dUrnaE§©£¥©§¨¨¨©©£¤¦¥
Kln zxfB cvl xaCd dUrW WExR¥¤¨¨©¨¨§©§¥©¤¤

:EPOn Fl KWnPd zlrFYl `le eilr̈¨§Ÿ©¤¤©¦§¨¦¤
ãBòKld mdxa` iM ricFdl dvxi¦§¤§¦©¦©§¨¨¨©

dnE KEnqA 'd eil` xAC xW`M©£¤¦¥¥¨§¨©
J`x` xW` ux`d l` 'd ixacA xn`P¤¡©§¦§¥¤¨¨¤£¤©§¤¨
dOW `ai xW` mFwn FricFd `NW¤Ÿ¦¨£¤¨Ÿ¨¨
lr Knqe Fvx`n Kld ok iR lr s`e§©©¦¥¨©¥©§§¨©©
aFWg ilAn dvxIWM 'd EdricFIX dn©¤¦¥§¤¦§¤¦§¦¨
rcPW mcw xirdn `v` Ki` xnFl©¥¥¥¥¨¦Ÿ¤¤¥©
ricFd KM xg`e ,lFcB oFiQp dfe mFwOd©¨§¤¦¨¨§©©¨¦©
`NW FOr xW` z` z`vFd aEzMd©¨¨©¤£¤¦¤Ÿ
FricFd `N` df xacA mzF` 'd dQp¦¨¨§¨¨¤¤¨¦
FxnF` `Ede ,E`vi KM xg`e mFwOd©¨§©©¨¨§§§
'Fbe mxa` gTIe df ixg`W wEqRA©¨¤©£¥¤©¦©©§¨§
Kxvd `le orpM dvx` zkll E`vIe©¥§¨¤¤©§¨§©©§Ÿª§©
mFwOd FricFd 'd iM ricFdl aEzMd©¨§¦©¦¦©¨

:Fnvrn oaEn `Ed iMd dxez ¦¨¥©§



jlÎjlל zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f oey`x meil inei xeriy

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑:הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּומעלה  הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאברם

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: לכ(. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל :ּופׁשּוטֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
לא) קנין "(שם לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא),עׂשה (במדבר ְְִֶֶַַָָָָָֹ

וכֹונס  קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

הּנׁשים  את מגּירת וׂשרה האנׁשים, את מגּיר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאברהם
ה) יב, (רש"י

מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני מקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּום

מצות  - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻמאׁשר
ׁשהם  חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמילה,

היא הּכּונה אּלא עצמם. על ּכנפי קּבלּו ּתחת ׁשהכניסן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּגּיּור.הּׁשכינה  ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְִִִֵֶֶַַָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑ לתֹוכּהנכנס.ÌB˜Ó „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
ÌÎL∑ יעקב ּבני על להּלחם להתּפּלל ּכׁשּיבאּו ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ¯‰.ּבׁשכם  ÔBÏ‡∑ ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ
עיבל  הּתֹורה והר ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם ,. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı¯‡a Ê‡ ÈÚk‰Â∑וכֹובׁש הֹול ארץ היה את ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלה יׂשראל  ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק "ּומלּכי (בראשית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשלם",צדק  את מל אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהם  ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ׁשם  ׁשל .מּזרעֹו ְִֵֶַ

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå íøáà øáòiå (åaEzMd ricFn ©©£Ÿ©§¨§¦©©¨
mFwOn ux`A xaFr mdxa` did iM¦¨¨©§¨¨¥¨¨¤¦¨
ipAn xaC eil` xnF` oi`e mFwnl§¨§¥¥¥¨¨¨¦§¥

d ilrAW mbde ux`dorpM mdW ux` ¨¨¤©£©¤©£¥¨¨¤¤¥§©©
dOW mdxa` xar xW` ux`A f` Eid̈¨¨¨¤£¤¨©©§¨¨¨¨

:svtve eiR dvR `lf dxez Ÿ¨¨¦§¦§¥
ãBò`le xaFr did mdxa` iM fnxi¦§Ÿ¦©§¨¨¨¨¥§Ÿ

`N` zEaiWgA Fnvr wifgn did̈¨©£¦©§©£¦¤¨
(b"i c"i oOwl) FxnF` KxC lr ,ixar¦§¦©¤¤§§©¨
iprpMde FxnF` mrhe .ixard mxa`l§©§¨¨¦§¦§©©§§©§©£¦
wEqRA xn`X dOA wiRqd `le 'Fbe§§Ÿ¦§¦©¤¤¨©©¨
onf ricFd o`M ,orpM dvx` df iptNW¤¦§¥¤©§¨§©©¨¦©§¨
mcTX dnE .iprpMd zEWxl dqpkPW¤¦§§¨¦§©§©£¦©¤¨©
D`xw iM di`x oi` orpM dvx` xn`e§¨©©§¨§©©¥§¨¨¦§¨¨

:cizrd mW lr oM¥©¥¤¨¦
BàKxC lr orpM mXA fnxW xWt ¤̀§¨¤¨©©¥§©©©¤¤

zWxtA (hEwli) l"f EWxCX dn©¤¨§©§§¨¨©

l` fnxW orpM ux` 'Fbe Ll glW§©§§¤¤§©©¤¨©¤
dpW d`n oA mdxa`n E`AW l`xUi¦§¨¥¤¨¥©§¨¨¤¥¨¨¨
mifEnxd dpW mirWY zA dxUe§¨¨©¦§¦¨¨¨§¦
ricFdl Kxvd dfl orpM zaY oFAWgA§¤§¥©§©©¨¤ª§©§¦©

:ux`A f` iprpMde§©§©£¦¨¨¨¤
ãBògzR xnFl iprpMde zrcFdA dvxi¦§¤§¨©§©§©£¦©¤©

f` did iprpMd iM ux`A dIkGd©§¦¨¨¨¤¦©§©£¦¨¨¨
'h lirl) aizkC car `EdW ux`Ä¨¤¤¤¤¦§¦§¥
Fl oi` eig`l didi micar car (d"k¤¤£¨¦¦§¤§¤¨¥
F` mW ipAn eipipwA qtFYd lke oipw¦§¨§¨©¥§¦§¨¨¦§¥¥
WFcTd `aE ,mznc`aE mdA dMfi zti¤¤¦§¤¨¤§©§¨¨¨©¨
zlEfe ,mdxa`l xaCd dMfe `Ed KExÄ§¦¨©¨¨§©§¨¨§©
`N` ux`A f` iprpMd did `l m` df¤¦Ÿ¨¨©§©£¦¨¨¨¤¤¨
m`ivFdl mFwn did `l zti ipAn¦§¥¤¤Ÿ¨¨¨§¦¨
l"f EpizFAxe .DA EkGW xg` mcIn¦¨¨©©¤¨¨§©¥
ipA lW iM (miWFcw 't k"ez) Exn`̈§§¦¦¤§¥
mcw dkf mW ipAn mdxa`e dzid mW¥¨§¨§©§¨¨¦§¥¥¨¨Ÿ¤

dkf `l iM 'd ricFd mMxclE .DÄ§©§¨¦©¦Ÿ¨¨
:FAx ciM car ci iprpM FzFidl¦§§©£¦©¤¤§©©

ãBòl` 'd xnFl dvxW zFidl ,dvxi¦§¤¦§¤¨¨©¤
cre ux`d z` oY` Lrxfl mxa ©̀§¨§©§£¤¥¤¨¨¤§©

iziid rcFi dYrmW lW ux`d iM ©¨¥©¨¦¦¦¨¨¤¤¥
rEci oi`e `Ed eipA ipAn mxa`e dzid̈§¨§©§¨¦§¥¨¨§¥¨©
xnF`d xn`ie f` dzid orpM lW iM¦¤§©©¨§¨¨§Ÿ©¨¥
`Ed FNW xW` xaC 'd Fl ozFP dn©¥¨¨£¤¤
orpkl mcTn DpISW mbde ,mcTnE f`n¥¨¦Ÿ¤©£©¤¦§¨¦Ÿ¤¦§©©
xW` ,dGn di`x oi`W iYWxR xaM§¨¥©§¦¤¥§¨¨¦¤£¤
ux`A f` iprpMde 'd ricFd oM lr©¥¦©§©§©£¦¨¨¨¤
dPpYIW Fgihadl 'd Kxvd dfle§¨¤ª§©§©§¦¤¦§¤¨

:Frxflf dxez §©§
.'Bâå íL ïáiå 'Bâå ìà 'ä àøiå (æ©¥¨¤§©¦¤¨§
zAg zbltd ricFdl aEzMd zpEM©¨©©¨§¦©©§¨©¦©
FxVaE eil` dlbp 'd iM FpFwA mdxa ©̀§¨¨§¦¦§¨¥¨¦§
aiWgd `l `Ede ux`d zpizpaE rxfA§¤©¦§¦©¨¨¤§Ÿ¤¡¦



לי jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f oey`x meil inei xeriy

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡Œ˙È·Ï Ì„wÓ∑ ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈

ּביתֿאל  ׁשל ּבמערבֹו,,ּבמזרחּה ּביתֿאל הּוא נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מּים" "ּביתֿאל ּכתיב,∑‡‰Ï‰.ׁשּנאמר: אהלּה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָָ

אהל  את נטה ׁשּלֹוּבּתחּלה את ואחרּֿכ אׁשּתֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
רבה) ÁaÊÓ.(בראשית ÌLŒÔ·iÂ∑ ׁשעתידין ּבניו נתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָָָ

עכן, עון על ׁשם עליהם להּכׁשל ׁשם .והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑,יֹותר אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֵֶָָֹ

מּסעיו  וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָונֹוסע
לצד הּנגּבה  והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּפרׁש(ירּוׁשלים. ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשל )ּביׁשעיה  ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, רבה)ארץ .(בבראשית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְִַַַַָָָ

הּכיר  ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹלא
מעׂשה  עלֿידי ׁשעלֿידי ּבּה העֹולם מנהג אחר: ּדבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטרח
"הּנה  מקרא: ׁשל ׁשּיׁשּופׁשּוטֹו הׁשעה הּגיעה נא" ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

יפת  ּכי רּבים ימים זה "ידעּתי" ,יפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלדאג
אּת, ׁשחרים מראה אנׁשים ּבין ּבאים אנּו ועכׁשו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבאּׁשה  הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֻּומכערים,
לֹו:יפה, יט)ודֹומה סּורּו(בראשית אדֹוני נא "הּנה ְֲִֶֶַָָָ

.נא" ָ

Ï‡Œ˙È·Ïח  Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡Œ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

dxezd lr miigd xe`

KxrA mElkl zFaFh zFlrn 'a zxFUA§©©£¦§§¥¤
eil` KxAzi FzpikW iENbA FzgnU¦§¨§¦§¦¨¦§¨©¥¨
raU (fh miNdY) xn`PX dn mIwl§©¥©¤¤¡©§¦¦Ÿ©
mW oaIe FxnF` `Ede ,LipR z` zFgnU§¨¤¨¤§§©¦¤¨
zAq WxR o`M eil` d`xPd 'dl gAfn¦§¥©©©¦§¤¥¨¨¥¥¦©
`Ed gAfn dpA dilr xW` FzgnU¦§¨£¤¨¤¨¨¨¦§¥©
dfe .oade eil` KxAzi FzF`xd cvl§©¥¨¦§¨©¥¨§¨¥§¤
Ewigxd xW` mdn dOM eipal zF`§¨¨©¨¥¤£¤¦§¦
dxFYd wWg KxrA rxGd wWg¥¤©¤©§¥¤¥¤©¨
zFnai) i`Gr oAn cnlE `ve ,zFvOde§©¦§§¥§©¦¤©©§¨
dwWg iWtpe dUr` dnE FzprhA (:bq§©£¨¨¤¡¤§©§¦¨§¨

:dxFYAg dxez ©¨
.'Bâå íMî ÷zòiå (çinl xkf `l ©©§¥¦¨§Ÿ¨©§¦

.dld` WxR l"f i"Xxe .wiYrd¤§¦§©¦¥¥¨¢Ÿ

xEv wiYrdW fnx iM ilE`e .xqg `Ede§¨¥§©¦¨©¤¤§¦
`Ede .mW eil` d`xPW mFwOnmxnF` ¦¨¤¦§¨¥¨¨§§¨

(gi aFI`) wEqRA (:d) zFkxaA l"f¦§¨©¨¦
,FnwOn xEv wYrie ux` afrY Lprnld©§©©§¥¨©¨¤§¤§©¦§Ÿ
mxFB FzNtY mFwOn l`xUi z`vA iM¦§¥¦§¨¥¦§§¦¨¥
FnFwOn d"awd `EdW xEv wYrIW¤¤§©¤¦§
'd d`xPW EpiptNX dOA oMW lMnE¦¨¤¥©¤¤§¨¥¤¦§¨
mXn xarIWkE mW gAfn Fl dpaE eil ¥̀¨¨¨¦§¥©¨§¤©£Ÿ¦¨
`Ede FnFwOn xEv wYri mdxa ©̀§¨¨¤§©¦§§

:wiYrOd `Ed mdxa ©̀§¨¨©©§¦
ãBò,mW dpAW gAfn wiYrdW dvxi¦§¤¤¤§¦¦§¥©¤¨¨¨

mFwnA dld` zFHdl dvxWM§¤¨¨§©¨¢Ÿ§¨
F`paE xfge dpAW gAfOd xzq xg ©̀¥¨©©¦§¥©¤¨¨§¨©§¨
`le ,dld` mW dUr xW` mFwOA©¨£¤¨¨¨¨¢Ÿ§Ÿ

FzxMfd lr Knq iM Wxtl Kxvdª§©§¨¥¦¨©©©§¨¨
.mXn wYrIe 'Fbe gAfn mW oaIe KEnqA§¨©¦¤¨¦§¥©§©©§¥¦¨
xfFgW mXn FxnF`A rAv`A d`xd mB©¤§¨§¤§©§§¦¨¤¥

:oade KEnqA xEn`d l`h dxez ¤¨¨§¨§¨¥
àð äpä 'Bâå áéø÷ä øLàk éäéå (àé©§¦©£¤¦§¦§¦¥¨

.'Bâå ézòãéExn` l"f EpizFAx ¨©§¦§©¥¨§
.mdipiA didW zEripv ciBdl (.fh a"a)§©¦§¦¤¨¨¥¥¤
oM Dl xn` oipr dfi`l zrcl Kixve§¨¦¨©©§¥¤¦§¨¨©¨¥

:mdxa ©̀§¨¨
ïëàxnFl dilr zFEvl dvx iM zFidl ¨¥¦§¦¨¨§©¨¤¨©

dOl dxU xn`YW Wg `Ed ig`̈¦¨¤Ÿ©¨¨¨¨
`id mipR lM lrW dpMq xcbA Dqipkd¦§¦¨§¤¤©¨¨¤©¨¨¦¦
ciA DgxM lrA xqOY F` zpMYqn¦§©¤¤¦¨¥§©¨§¨§©
F` lrAd zbixd ici lr mi`nHd©§¥¦©§¥£¦©©©©



jlÎjlלב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f oey`x meil inei xeriy

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אּת אחתי יג)אמרי־נא (יב, ְְֲִִִָָֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻויׁש

אּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָמנא־ליּה
- עריֹות גּלּוי אּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹׁשפיכּות
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאׁשת

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`

mFwnl D`iadl Fl did `le DpFvxA¦§¨§Ÿ¨¨§¨¦¨§¨
miwiCSd migEhAW mbde ,dfM̈¤©£©¤§¦©©¦¦
llM ok iR lr s` `Ed KExA WFcTdA§©¨¨©©¦¥§¨
dnE qPd lr oiknFq oi`W EpiciA df¤§¨¥¤¥§¦©©¥©
cnlE `ve ,mc`d zxigA iAbl mB©§©¥§¦©¨¨¨§¥§©
`"y) xn`W l`EnXn (:hl oiWECw)¦¦¦§¥¤¨©
xn` dfl ,ipbxde lE`W rnWe (fh§¨©¨©£¨¨¦¨¤¨©
lr zElSpzd ozp 'Fbe `p dPd dil ¥̀¤¨¦¥¨§¨©¦§©§©
mcTn `le Fl rcFp dYr iM xaCd©¨¨¦©¨¨§Ÿ¦Ÿ¤
`l dYr rcIX dn rcFi did m`W¤¦¨¨¥©¨¤¨©©¨Ÿ
KlFd dide mixvn l` D`ian did̈¨§¦¨¤¦§©¦§¨¨¥
,zrcl al zpizp mrhe .xg` mFwnl§¨©¥§©©§¦©¥¨©©
mipR d`x mixvnl `al Fzaxw cvl§©¦§¨¨Ÿ§¦§©¦¨¨¨¦
iM xird zaixwA rci F` .zFxErM§¨©¦§¦©¨¦¦
FYrC ozpe miWPA dtId gTi KlOd©¤¤¦©©¨¨©¨¦§¨©©§
'Fbe zti dX` iM FxnF`e .DA xiMde§¦¦¨§§¦¦¨§©§
,Y` d`xn zti iM xnFl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¦§©©§¤©§
dX` mlFrA `id zg` iM xnFl oEMzp¦§©¥©¦©©¦¨¨¦¨
:oade Dl dnFC oi`e `id d`xn zti§©©§¤¦§¥¤¨§¨¥

ìàåux`l DOr KldW LipirA dWwi §©¦§¤§¥¤¤¨©¦¨§¤¤
zti dX` iM rcIW xg` miYWlR§¦§¦©©¤¨©¦¦¨§©
Eid `l miYWlR ux` iM ,`id d`xn©§¤¦¦¤¤§¦§¦Ÿ¨
`vnY dfle .mixvnM KM lM zFxErM§¨¨§¦§©¦§¨¤¦§¨
`id xn`YW dilr zFEvl Kxvd `NW¤Ÿª§©§©¨¤¨¤Ÿ©¦
iM `id izFg` dilr xn` `Ed `N ¤̀¨¨©¨¤¨£¦¦¦
EidW mixvn iWp`M WEgn ziA did `lŸ¨¨¥¥§©§¥¦§©¦¤¨
zilkzA `ide xErMd zilkzA§©§¦©¦§¦§©§¦

:itIdai dxez ©Ÿ¦
áé.'Bâå eàøé ék äéäå (xnFl miCwd §¨¨¦¦§§¦§¦©

DzF` dEvOX dnl mrh Dl̈©©§©¤§©¤¨
f`n xn`YW .'Fbe `p ixn` KEnqA§¨¦§¦¨§¤Ÿ©¥¨
lCYWY xaC Dl`FW ilAn ricFze§¦©¦§¦£¨¨¨¦§©¥

FxnF` `Ede ,FzFg` `id iM rinWdl§©§¦©¦¦£§§
cvlE ,l`FW ilAn dYr WExR `p ixn ¦̀§¦¨¥©¨¦§¦¥§©
xaC ricFdl Kxhvp dOl xn`YW¤Ÿ©¨¨¦§¨¥§¦©¨¨
`l df zlEf iM xn` dfl ,l`FW ilAn¦§¦¥¨¤¨©¦©¤Ÿ
on Erci mzF` E`xIWkE dl`W didY¦§¤§¥¨§¤¦§¨¥§¦
dide FxnF` `Ede ,FYW` `id iM mzQd©§¨¦¦¦§§§§¨¨
onvrn iM xaC El`Wi `l 'Fbe E`xi iM¦¦§§Ÿ¦§£¨¨¦¥©§¨
oM mxnF` cvlE Ff FYW` i`Ce Exn`iŸ§©©¦§§©§¨¥
`Ed miCwd dfl ,mdxa` Ebxdi mYrcA§©§¨©©§©§¨¨¨¤¦§¦
d`Fxe xiMn lkl deg` lFw `ivFdl§¦©§¨§¨©¦§¤

:mzF`bi dxez ¨
.'Bâå áèéé ïòîì (âéip`W mrh WExR §©©¦©§¥©©¤£¦

siqFn ip` `le izFg` xnFl KEvn§©¥©£¦§Ÿ£¦¦
ixkp Wi` eilr xn`YW xzFi wigxdl§©§¦¥¤Ÿ©¨¨¦¨§¦
didi m`e 'Fbe ahii ornl ,Dlv` `Ed¤§¨§©©¦©§§¦¦§¤
.DliaWA EdEaihiiW oipr Fl oi` ixkp̈§¦¥¦§¨¤¥¦¦§¦¨
`le `id xn`YW ciRwd dfl iM ilE`e§©¦¨¤¦§¦¤Ÿ©¦§Ÿ
EwiCvi `l iM `Ed xn`IW wiRqd¦§¦¤Ÿ©¦Ÿ©§¦
wiRqd `l hWRd itlE .Faihidl eixaC§¨¨§¥¦§¦©§¨Ÿ¦§¦
xMIW xaC xn`YW WWg iM `Ed xnFl©¦¨©¤Ÿ©¨¨¤ª©
`id dzige FxnF`e `id FYW` iM EPOn¦¤¦¦§¦§§§¨§¨¦
FWtp zFigdl dEwOW daFHd zilkY©§¦©¨¤§©¤§©£©§
`le iWtp dzige xnFl wCwce .arxÄ¨¨§¦§¥©§¨§¨©§¦§Ÿ
ilWn) FxnF` fnxl 'Eke dig`e xn`̈©§¤§¤§¦§Ÿ§¦§¥

:FWtp raUl lkF` wiCv (bi©¦¥§Ÿ©©§
ãBòltM FxnF` cFr wECwcA dvxi¦§¤§¦§§¤¤

Fl didW KllbaE KxEarA oipr¦§©©£¥¦§¨¥¤¨¨
F` KllbA iWtp dzige il ahii xnFl©¦©¦§¨§¨©§¦¦§¨¥

:KxEarA©£¥
ïëàFl Eaihii ornl '`d ,'al oEMzp ¨¥¦§©¥§¨§©©¥¦

cFre ,zinWB daFh FzFg` xEarA©££¨©§¦§
EWxCX dn KxC lr 'Fbe iWtp dzige§¨§¨©§¦§©¤¤©¤¨§

m` (` `"y) wEqtA (:`l zFkxA) l"f§¨§¨¦
dUrY dcwti `l m`W d`xz d`ẍŸ¦§¤¤¦Ÿ¦§§¤¨©£¤
ici lr rxf Dl zzl d`xi FgxM lrW¤©¨§¦§¤¨¥¨¤©©§¥
dhFqM wcAze 'Eke xzQze KlYW¤¥¥§¦¨¥§§¦¨¥§¨
iM mdxa` aWg ok FnM .rxf drxfpe§¦§§¨¨©§¥¨©©§¨¨¦
`ide Wi`d mr dX`d zxizq ici lr©§¥§¦©¨¦¨¦¨¦§¦
`Ede Fl oinFcA mipaA dPcwti 'd dIwp§¦¨¦§§¤¨§¨¦§¦§
rxGd zCwtA iWtp dzige FxnF`§§¨§¨©§¦¦§ª©©¤©
milBlBzOd mixaCA WExR KllbA¦§¨¥¥©§¨¦©¦§©§§¦
zAW) l"f EWxCX dn KxC lr KOn¦¥©¤¤©¤¨§©¨
dfle ,'Fbe xacd llbA wEqtA (:`pw§¨¦§©©¨¨§§¨¤
'a md iM xnFl KxEarA zazA wiqtd¦§¦§¥©©£¥©¦¥
e"`e ztqFzA dzige FxnF` mB .mixaC§¨¦©§§¨§¨§¤¤¨
ahii spr Fpi`e Wcg hxR `EdW xnFl©¤§¨¨¨§¥£©¦©
sEBl cg` dahdd zFpigA 'a md iM il¦¦¥§¦©£¨¨¤¨©
Flv` bVd df xace .WtPl cg`e§¤¨©¤¤§¨¨¤ª©¤§
`le Klnia` mr dxYqPW dxizqA¦§¦¨¤¦§§¨¦£¦¤¤§Ÿ
mW iM mrhl drxR mr z`Gd mrRA©©©©Ÿ¦©§Ÿ§©©¦¨
iM dNB Fvx`n FWxB iM cyg did `lŸ¨¨¨¨¦¥§¥©§¦¨¦
zErvn`A iM xWt` F` .xaC dUr `lŸ¨¨¨¨¤§¨¦§¤§¨
iM dxU lr lFTd mqxRzp minrR 'a§¨¦¦§©§¥©©¨¨¦
`A aEW .dcwtp df ici lre dxYqp¦§§¨§©§¥¤¦§§¨¨
(b"pt x"a) l"f EpizFAx xn`n icil§¨¦©£©©¥
WFcTd xn` wgvi iAx xn` mpFWl dfe§¤§¨¨©©¦¦§¨¨©©¨
`l m`e (gk d `Up) aizM `Ed KExÄ§¦¨Ÿ§¦Ÿ
dzTpe `id dxFdhE dX`d d`nhp¦§§¨¨¦¨§¨¦§¦§¨
drxR zial dqpkPW Ffe rxf drxfpe§¦§§¨¨©§¤¦§§¨§¥©§Ÿ
oiC oi` dxFdh dzvie Klnia` zialE§¥£¦¤¤§¨§¨§¨¥¦
oade mnvr EpixaC mde .l"kr cwRYW¤¦¨¥§¥§¨¥©§¨§¨¥
mipaA mdxa` lW FWtp dzigW ixd£¥¤¨§¨©§¤©§¨¨§¨¦

:dxU llbAci dxez ¦§©¨¨



לג jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ipy meil inei xeriy
את  ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּיעברּו
על  עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׂשרה,
אׁשר  ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ערי ֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָּגּלּוי
ּומּטעם  נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוחטין
מה־ּׁשאין־ּכן  וכּזית, ּכזית ּכל על עֹובר ׁשּבנבילה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּנ"ל,

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו בשלחן־ערוך ּבׁשחיטה הובא (ר"ן, ְִִִֵֵֶֶֶָָָ
שכח) סימן אורח־חיים .רבינו

- האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹואם
ּדבׁשניהם  ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻׁשפיכּות
מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. אּסּור ְִִִִִֶַַָָָהּוא
לאוין  ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָואּלּו

מיתה? אּסּור ִִֶָּדֹוחה
ללא  עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹויׁש

אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי מיתה, אּסּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹחמר
אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנהרג

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבאּומֹות
אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹעֹוד
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחזקה,

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מתּגרׁשת (בבא ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבזה,
ּכי־אם  איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹמּזה,

מכער. ְָָָֹּדבר
- ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּומּזה
קּלים  אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, ְֲִִִִִִֶַַָָֹאּסּור
ואין  מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים מּכאן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו ְֲִִִִֵַָָמאכילין

ß oeygxn 'g ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם" לֹומר ל ֹו ּבתבה,היה אֹות ּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה", «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את ׁשּתבעּו .ועלֿידי ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם 'הגּונה הּללּוה לּמל'לֹומר: .זֹו «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑ לקה ראתן ׁשהּתׁשמיׁשּבמּכת , «¿««¿ְְִֶַַַַָָָָ
לֹו רבה)קׁשה B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: ֶָ¿∆≈ְְְֱַַַ

יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות c·¯.)ּומדרׁשֹו: ÏÚ ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«
È¯N∑ּדּבּורּה מּכה .עלּֿפי והּוא !ה :לּמלא .אֹומרת »«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`

úLà éøN øác ìò 'Bâå 'ä òbðéå (æé©§©©§©§©¨©¥¤
.'BâåricFd rbPd zrWA iM WExR §¥¦¦§©©¤©¦©

:mxa` zW` `id ixU iMgi dxez ¦¨©¦¥¤©§¨

àø÷iå (èé-çé.'Bâå änì 'Bâå äòøô ©¦§¨©§Ÿ§¨¨§
.'Bâå änìltM dOl dWw ¨¨§¨¤¨¨¨©

ilE`e .dPWn ot`A minrR 'a `iWTd©ª§¨§¨¦§Ÿ¤§ª¤§©

lr FzdinzA zFbxCd 'a xnFl oEkIW¤§©¥©©§¨¦§¦¨©
WEgl Ll did iE`xd on '`d ,KxCd df¤©¤¤¨¦¨¨¨¨§¨
LYW` `id iM rcp `l `OW il¦¤¨Ÿ¥©¦¦¦§§



jlÎjlלד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ipy meil inei xeriy

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּמצריים  ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלפני

ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי סּוסים (יחזקאל "וזרמת ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ
."זרמתם  ְִָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑ אֹודֹותיו ּולׁשמרֹו,על 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשּלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑ ׁשל לדרֹומּה לבא ««««¿»¿«∆¿»ְִֶָָֹ
יׂשראל  ונסֹוע ,ארץ הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, להר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנגּבה",

,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמּמצרים
ׁשּמֹוכיח  ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשארץ

הארץ  ּובגבּולי .ּבמּסעֹות ְִֵֶַַָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,ּכנען לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ': ּדר' ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלּמד

אחר: הּקפֹותיו ּבחזרתֹו(ב"ר)ּדבר ּפרע ,.·‚pÓ∑ ארץ ֲֵַַַַָָָָָָָƒ∆∆ֶֶ
ּכנען מצרים  ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְִִִֶֶֶַַַָ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡Œ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡Œ˙Èa≈≈≈»

dxezd lr miigd xe`

dOA zFUrl YtqFdW cFre ,dPgT`e§¤¨¤¨§¤©§¨©£©¤
:`id izFg` WExtA Yxn`W¤¨©§¨§¥£¦¦

ãBò(i"Xx) l"f mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨©¦
dPd Fl xn`W drxR mrh iM¦©©©§Ÿ¤¨©¦¥
eil` xn` Klnia`e 'Fbe Kle gw LYW ¦̀§§©¨¥§©£¦¤¤¨©¥¨
zFidl drxR iM 'Fbe Liptl ivx` dPd¦¥©§¦§¨¤§¦©§Ÿ¦§
lr Wg dOf itEhWE mixErM eiWp £̀¨¨§¦§¥¦¨¨©
oM oi`X dn EWprie FA ElWMIW xaCd©¨¨¤¦¨§§¥¨§©¤¥¥
dfle ,'Eke mixErM Eid `NW Klnia £̀¦¤¤¤Ÿ¨§¦§§¨¤
zi`x dn eil` xn` Klnia`W `vnY¦§¨¤£¦¤¤¨©¥¨¨¨¦¨
iM drxR oM oi`X dn 'Fbe ziUr iM¦¨¦¨§©¤¥¥©§Ÿ¦
zEni oR `xi iM mdxa` lW Fnrh rcFi¥©©£¤©§¨¨¦¨¥¤¨
oFkp lr aEzMd x`Azi dYrnE ,dilr̈¤¨¥©¨¦§¨¥©¨©¨
wCvi `l mrHd drxR rcIW zFidl¦§¤¨©©§Ÿ©©©Ÿª§©
iM `id izFg` Yxn` dOl Fl xnFl©¨¨¨©§¨£¦¦¦

il YcBd `l dOl dpFW`x dl`W m ¦̀§¥¨¦¨¨¨Ÿ¦©§¨¦
mbd dfaE LYW` `id iM cEgiA§¦¦¦¦§§¨¤£©
dxinW Ll didY `id izFg` xn`YW¤Ÿ©£¦¦¦§¤§§¦¨
lWMdl drx il mxFB ziid `le mrdn¥¨¨§Ÿ¨¦¨¥¦¨¨§¦¨¥
i`Ce Fnvr wifgn did drxR iM DÄ¦©§Ÿ¨¨©£¦©§©©
`id iM FrcFiA dPbn xaC dUri `NW¤Ÿ©£¤¨¨§ª¤§§¦¦
dcBdde .mdxa` EPcWgi `le FYW ¦̀§§Ÿ©§§¤©§¨¨§©©¨¨
'An cg`l mdxa`l zlrFn dzid̈§¨¤¤§©§¨¨§¤¨¦
miWp` drxR eilr evi F` mikxC§¨¦§©¨¨©§Ÿ£¨¦
onfA KM xg` dUr xW`M FxnFWl§§©£¤¨¨©©¨¦§¨
siqFde .FglFWl xdnn did F` ,hrnª¨¨¨§©¥§§§¦
xn`Y m`e WExR 'Fbe Yxn` dOl xnFl©¨¨¨©§¨§¥§¦Ÿ©
xW` Wi` lMW `Ed `xaB zaFg ike§¦©©§¨¤¨¦£¤
iM drxtl ciBie Kli FYW` z` `iaï¦¤¦§¥¥§©¦§©§Ÿ¦
'Fbe Yxn` dOl xn` dfl ,z`f FYW ¦̀§Ÿ¨¤¨©¨¨¨©§¨§

`id izFg` Yxn`W Fnvr mrHdnE¥©©©©§¤¨©§¨£¦¦
lHn hxtA Lilr dfl Diti zlrn cvl§©©£©¨§¨¨¤¨¤¦§¨ª¨

:ricFdl§¦©
Bà`i'Fbe Yxn` dOl KxCd df lr xn ¥¨¥©¤©¤¤¨¨¨©§¨§

il WEgl Ll did Yxn`W oeike§¥¨¤¨©§¨¨¨§¨¦
ziid `l m` zn` od ,dX`l DYgwl§©§¨§¦¨¥¡¤¦Ÿ¨¦¨
Wi` zW`n Dl WWFg iziid ip` xnF`¥£¦¨¦¦¥¨¥¥¤¦
WEgl Ll did izFg` Yxn`W oeiM la £̀¨¥¨¤¨©§¨£¦¨¨§¨
.cFqA il ciBze dX`l dPgT`W il¦¤¤¨¤¨§¦¨§©¦¦§
aiWdW FnM xaC mdxa` aiWd `le§Ÿ¥¦©§¨¨¨¨§¤¥¦
didW did Fnrh mdxa` iM Klnia`l©£¦¤¤¦©§¨¨©£¨¨¤¨¨
aiWdl iE`x oi`e Fnvr drxtl cWFg¥§©§Ÿ©§§¥¨§¨¦
xdnE drxR Wg dfl iM ilE`e .df lr©¤§©¦¨¤¨©§Ÿ¦¥
eilr evi df zlEfe Fvx`n FglWl§¨§¥©§§©¤§©¨¨

:miWp` zEcinzAk dxez ¦§¦£¨¦



לה jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyily meil inei xeriy

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם קרא ׁשם ואׁשר וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'h iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑זאת מי לֹו ׁשהיתה עם ּגרם הליכתֹו - .אברם ? «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑ להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְִַָָָֹ
להֹוסיף  וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָמרעה

הארץ" מרעה אֹותם נׂשא "ולא ּכמֹו לפיכ,עליו, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָֹ
זכר  ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא .ּכתב ְְִַָָָָָֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְִִֶֶָָָ
אברם  ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומרעים
הארץ  נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על אֹותם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמֹוכיחים

ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ול ֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָלאברם
אֹומר  ּבארץ",והּכתּוב יׁשב אז והּפרּזי "והּכנעני : ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבּה זכה עדין ולא .(ב"ר)אברם ְְֲִַַָָָָֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå äáéøî éäú àð ìà (çmrh ©¨§¦§¦¨§©©
DtFq iM FricFd ,LpiaE ipiA FxnF`§¥¦¥¤¦¦¨
mbde .mdipW oiA mB daixOd zFidl¦§©§¦¨©¥§¥¤©£©
z` aixi `l mFlWe qg iM hFl xn`IW¤Ÿ©¦©§¨Ÿ¨¦¤
iR lr s` xaCd didi `le FpF`bE Faix¦§§Ÿ¦§¤©¨¨©©¦
eirFx oiA `Ed xaM xW` xaCA dcFi ok¥¤©¨¨£¤§¨¥¨
'Fbe irx oiaE FxnF` `Ede ,mxa` irFxe§¥©§¨§§¥Ÿ©§
iR lr x`Azi mig` miWp` iM FxnF`e§§¦£¨¦©¦¦§¨¥©¦
Eid hFl irFx iM (`"nt x"a) mdixaC¦§¥¤¦¥¨
mixg` zFcUA mirFxe mp`v migNWn§©§¦Ÿ¨§¦¦§£¥¦
hFle mdxa`l zkIW ux`d iM zprhA§©£©¦¨¨¤©¤¤§©§¨¨§

aEzMd xErW `Ed dfe ,FWxFi eig` oA¤¨¦§§¤¦©¨
df xn`nA 'Fbe ipiA daixn idz `p l ©̀¨§¦§¦¨¥¦§§©£¨¤

:mig` miWp`W¤£¨¦©¦
ãBòmiNdY) FxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§§¦¦

LO` oaA xAcz Lig`A aWY (p¥¥§¨¦§©¥§¤¦§
KxCd df lr EpipFncw EWxtE ,itC oYY¦¤Ÿ¦¥§©§¥©¤©¤¤
dY` `EdW LO` oaA Lig`A aWY¥¥§¨¦§¤¦§¤©¨
iM FxnF` `Ede ,itC oYY xAcnd©§©¥¦¤Ÿ¦§§¦
daixOd didYWM WExR mig` miWp £̀¨¦©¦¥§¤¦§¤©§¦¨
iprpMd mdW ux` ihtFW iptl EWBie§¦§¦§¥§¥¤¤¤¥©§©£¦
xW` KEnqA aEzMd xn`W ifixRde§©§¦¦¤¨©©¨§¨£¤

aAqi mipXdn ux` ihtFW EriWxi©§¦§¥¤¤¥©§©¦§ª©
KEWPde KWFPd iM ,eig`l mB mbRd©§¨©§¨¦¦©¥§©¨

:mig` mzFidl miWEpr£¦¦§¨©¦
ãBòhFl oi` mig` mzFidl iM dvxi¦§¤¦¦§¨©¦¥

ecFakA mibdpzn eirFx `l §Ÿ¨¦§©£¦§¨
oi` iM maWFgA mdxa`l KixSd©¨¦§©§¨¨§§¨¦¥
mdxa` Eid m` oM oi`X dn Wxtd¤§¥©¤¥¥¦¨©§¨¨
cFaM mibdFp Eid miaFxw iYlA hFle§¦§¦§¦¨£¦¨
xW` FcFaM zEnnFx cvl mdxa`A§©§¨¨§©§§£¤

:midl` FlCBh dxez ¦§¡Ÿ¦



jlÎjlלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyily meil inei xeriy

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ ּתׁשב אׁשר ּבכל ƒ«¿…¿≈ƒ»ְֲֵֵֶָ
אתרחק ,)ואׁשב ( ּולעזר,מּמ,לא למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ׁשּנאמר: לֹו, הצר ּדבר יד)וסֹוף אברם (לקמן "וּיׁשמע ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָֻ
וגֹו'" אחיו נׁשּבה עצמי,∑ÈÓÈ‡Â‰.ּכי את אימין ְְִִִָָ¿≈ƒ»ְִִֵֶַ

ואם  עצמי. את אׂשמאיל "ואׂשמאילה", ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּכמֹו:
ּבמקֹום  מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹּתאמר:

יד)אחר: ב נקּוד (שמואל ואין להימין" אׁש "אם ְְִִֵֵֵֵַָ
.להיימין  ְְִַ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים ארץ ÁL˙.נחלי ÈÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈

‰¯ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ אֹותֹו∑‰' Ô‚k.מיׁשֹור היה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»

¯Úˆ∑ על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ
ּבמּסכת  ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

.הֹוריֹות  ָ

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו מאצל נסע ∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, ƒ«ְְִַƒ∆∆ֵֵֶַָ
נֹוסע )מּמזרחה (אברם נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָמּמזרח
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, .ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ אהלים סדֹום נטה עד ּולמקנהּו .לרֹועיו «∆¡«ְְְְִִֵַָָָָֹ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ נמנע לא ואףֿעלּֿפיֿכן ¿«¿≈¿…»ƒְְִִֵַַַֹ
ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לח)לֹוט מּכאן:למדּו(יומא ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ט) ירקב"(משלי רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם .ּבגּופם (סנהדרין ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ∑ ּבממֹונם.„‡Ó '‰Ï∑ ר ּבֹונם יֹודעים ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ
ּבֹו למרד .ּומתּכּונים ְְְִִִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקב רׁשעים ׁשם מּכאן, למדּו יג)ורּבֹותינּו יג, (רש"י ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ּב'מׁשלי' מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי (י,וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדהּנה ז) לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי ,ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

(רּקבֹון  רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּב'מׁשלי'
מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעֹולה

אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå øîà 'äå (ãémxa` xn`Ie aEzMd xn`W zFidl xnFl oEki ,'Fbe ixg` mxa` l` 'd xn`Ie xnFl ligzd `NW mrh ©¨©§©©¤Ÿ¦§¦©©Ÿ¤¤©§¨©£¥§§©¥©¦§¤¨©©¨©Ÿ¤©§¨



לז jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyily meil inei xeriy
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשעה  ּבאֹותּה להבין אברם", וקל היה, .)ּכׁשר ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

ּבחברֹון  אׁשר ממרא ּבאלני וּיׁשב וּיבא אברם ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ"וּיאהל
לה'" מזּבח ׁשם יח)וּיבן (יג, ְִִֵֶַַַָ

אברם  ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעיל
ז־ח) אּלה.(יב, מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבׂשֹורת  "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
(ׁשּבנה  הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּזרע

ּכת  ל'עי') ׁשם ּבסמיכּות להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

עליהם". ׁשם והתּפּלל עכן עֹון ְְֲֲִֵֵֶַַָָָעל
הּׁשליׁשי  הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומעּתה
לבנּית  טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבנה

זה? ְִֵֶַמזּבח
אל  הּקל מן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות לבאר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויׁש

ֵַָהּכבד:
ועל  הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאת

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

dxezd lr miigd xe`

rWx cixtde 'Fbe `p cxRd 'Fbe hFl l ¤̀§¦¨¤¨§§¦§¦¨¨
did 'd mBW xnFl aEzMd siqFn eilrn¥¨¨¦©¨©¤©¨¨
cInE skze xaCd l` dRvnE aWFi¥§©¤¤©¨¨§¥¤¦¨
z` Ed`xde eil` xAC rWxd cxtPW¤¦§©¨¨¨¦¥¥¨§¤§¨¤
('` a"i) Fl xn`X dn `Ede .ux`d̈¨¤§©¤¨©
:FnFwnA EdEpWxRW FnkE J`x` xW £̀¤©§¤¨§¤¥©§¦§

äàøexnFl KxvdW mrh .mFwOd on §¥¦©¨©©¤ª§©©
o`M .mW dY` xW` mFwOd on¦©¨£¤©¨¨¨
oFtSn zF`xl lkEIW mEvr qp Fl dUr̈¨¥¨¤©¦§¦¨
cg` mFwOn gxfnl axrOnE mFxcl§¨¦©£¨§¦§¨¦¨¤¨

:aaFql KxvIW ilAneh dxez ¦§¦¤ª§©§¥
.'Bâå õøàä ìk úà ék (åèrEci dPd ¦¤¨¨¨¤§¦¥¨©

lAbn `Ed zE`xd WEg xErW iM¦¦¨§ª§¨
,WnXd xF`l biVi xW` z` mc`Ä¨¨¤£¤©¦§©¤¤

zFvw EaxwzPW qp 'd Fl dUr o`ke§¨¨¨¥¤¦§¨§§
xaCd zErvn`aE lMd d`xe ux`d̈¨¤§¨¨©Ÿ§¤§¨©¨¨
dwfg Ll oi` iM ux`d lkA wifgd¤¡¦§¨¨¨¤¦¥§£¨¨
FnwOn xEv wYrIW FGn dlFcB§¨¦¤¤§©¦§Ÿ
wigxi `le ,ux`d ipFc` iptl axwzdl§¦§¨¥¦§¥£¥¨¨¤§Ÿ©§¦
ux`d dvtTW Epivn iM df xaC LYrC©§§¨¨¤¦¨¦¤¨§¨¨¨¤
zgY dlRwp mbe (h"pt x"a) FCarl§©§§©¦§§¨©©

:(`v oiNg) eipAfh dxez ¨¨ª¦
.'Bâå õøàa Cläúä íe÷ (æéwxtA ¦§©¥¨¨¤§§¤¤

mpFWl dfe (.w) zFxRd z` xkFOd©¥¤©¥§¤§¨
dpw DAgxlE DMx`l DA Kld `ipY©§¨¨©¨§¨§¨§¨§¨¨¨

Ax ixaC FkENd mFwn DAxfril` i ¨¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤
wifgIW cr dpw `l mixnF` minkge©£¨¦§¦Ÿ¨¨©¤©£¦
mEw aizkC xfril` iAxC `nrh i`n©©£¨§©¦¡¦¤¤¦§¦

mzd opAxe 'Fbe DMx`l 'Fbe KNdzd¦§©¥§§¨§¨§§©¨¨¨¨
icM 'Eke mdxa`C `zEaiag mEXn¦£¦¨§©§¨¨§§¥
dPd .k"r eipA iptl WaMl gp didIW¤¦§¤Ÿ©¦¨¥¦§¥¨¨¦¥
wifgdW mbd xfril` iAx zxaql¦§¨©©¦¡¦¤¤£©¤¤¡¦
FnM eiptl DzkinqE ux`d zWilzA¦§¦©¨¨¤§¦¨¨§¨¨§
'Fbe ux`d lM z` iM wEqRA EpWxRW¤¥©§©¨¦¤¨¨¨¤§
mEw aEzMd xn`W dOn ok iR lr s ©̀©¦¥¦¨¤¨©©¨
dkildW `A dxFY cOll 'Fbe KNdzd¦§©¥§§©¥¨¨¤£¦¨
mEXnC minkg zxaqle .dwfg dEd©¥£¨¨§¦§¨©£¨¦§¦
zFMfl ux`d zwfg 'Eke `zEaiag£¦¨§¤§©¨¨¤§©
oi`e dlrnl aEzMd oiCn dkf mdxa ©̀§¨¨¨¨¦¦©¨§©§¨§¥
`zEaiag iM df aEzMn oicnl§¥¦¦¨¤¦£¦¨

:oEkigi dxez §©¥



jlÎjlלח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iriax meil inei xeriy
ׁשּיהיה  זה ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׂשֹורת
יֹותר, נׂשּגבה ּבמּטרה נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹו
והתּפּלל  עכן עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכּפרת
נבנה  ׁשהּוא יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהם";

לאדם. ּתֹועלת ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלׁשם
ּכי  זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו

לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאברהם
מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר

מּלׁשֹון  'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַויּומּתק
ועוד)חיּבּור א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, הּקׁשר (זח"א ואמיּתית ; ֲִִִֶֶַַ

על  חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה עם ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהחיּבּור
.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתֹועלת

ß oeygxn 'i iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑ לאברהם ׁשאמר נמרד לתֹוהּוא 'ּפל : «¿»∆ְְְְִֶַַָָָֹֹ
האׁש' ÌÈBb.(ב"ר)ּכבׁשן CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום ְִֵַָ∆∆ƒְֵֶָ

ּומקֹומֹות  אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ְְְִִִֵֶַַַָָָֻּגֹוים,
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש רבה)והמליכּו .(בראשית ְְְְֲִִִִֵֶָ

(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ∑ÚL¯a.רע ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«

ּברׁשעֹו ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו .ׂשֹונא ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ
¯·‡ÓL∑ לעּוף ׂשם ּבהּקדֹוׁשֿאבר ולמרד ולקּפֹוץ ∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

.העיר ׁשם ∑ÚÏa.ּברּוֿהּוא  ָ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, ּכ ≈∆«ƒƒְֵֶַָָ
הרּבה הרּבה ׂשדֹות  יׁש אּגדה' ּו'מדרׁשי ,.ÌÈ ‡e‰ ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ»
ÁÏn‰∑ הּים נמׁש זמן ים לתֹוכֹולאחר ונעׂשה «∆«ְְְְְֲִַַַַַַָָָ

הּצּורים  ׁשּנתּבּקעּו אֹומר, אּגדה' ּו'מדרׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמלח.
ונמׁשכּו לתֹוכֹוסביבֹותיו .יאֹורים ְְְְְְִִִָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.‡a ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»

¯ÓÚÏ¯„Î∑ ּבעבי נכנס הּמעׂשה, ּבעל היה ׁשהּוא לפי ¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָ
B‚Â'.הּקֹורה  ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .אּלה ַָ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ

ÌÈÊef‰∑ זמזּוּמים הם. «ƒְִֵַ

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå éîéa éäéå (àmdxa` mrW midl` xfr cnlE `v Eid mitiTY EN` mikln 'c iM xnFl ,oiprd zrcFd xcq mrh ©§¦¦¥§©©¥¤¨©¨¦§¨©¦§¨¦¥©¦¦¨¥§©¥¤¡Ÿ¦¤¦©§¨¨
:zFIlrFYd x`WE dliNd ivgA mikln 'Cd dgn xW`a dxez £¤¨¨©§¨¦©£¦©©§¨§¨©¨¦



לט jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iriax meil inei xeriy

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ
ואֹומר  מיׁשֹור 'מיׁשר'. לׁשֹון 'איל' ׁשאין אּלא אני , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמֹו,

וכּלם  ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ְְְִִֵֵַַַַַָָָֻ"אבל
עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' ∑a„n‰ŒÏÚ¯.מתרּגמין ְְְְִֵֶַָָָָָֻ««ƒ¿»

ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה". "מי והם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו .מקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

È˜ÏÓÚ‰ ‰„N∑ על ונקרא עמלק, נֹולד לא עדין ¿≈»¬»≈ƒְְֲֲִִֵַַַָָֹ
העתיד  Óz¯.ׁשם ÔˆˆÁa∑ מקרא ּגדי, עין היא ִֵֶָ¿«¬…»»ְִִִֵֶָ

כ)מלא הימים .ּביהֹוׁשפט (בדברי ִֵָָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ ואףֿעלּֿפואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, לא נּצח ּו יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑ ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ
אדמה  מּׁשם ּבנין.ׁשּנֹוטלין ׁשל אּגדה,לטיט ּומדרׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיצא  סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
מאמינין מּׁשם  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי , ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֻ

וכיון  האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול
למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה .(ב"ר)ׁשּיצא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

eÒp ׁשּצריכה ∑‰¯‰ ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
חּלּוק  ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָלמ"ד

ּבמקֹום  עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
אבל ׁשּבראׁשּה, זֹו(למ"ד אחרים: עֹומדת )ספרים  אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּונקּודה למ"ד לנקד (ּבמקֹום אחרים: ּתחּתיה,)ספרים ּפּת"ח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאיזה
הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּוכׁשהּוא

לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּומׁשמע )להר (ּפתרֹונֹו , ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ּבּפרׁשה  ּומפרׁש הּידּוע הר .לאֹותֹו ְְַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להר ּכמֹו הרה, נסּו. י)להר יד, מה (רש"י על ּכן ּפרׁש לא ְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ
ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר
נסּו". - ּבהר) ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהינּו,
זה  ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארֹות

"נסּו". ּתבת ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל ׁשּמעּתיק מה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֻימּתק

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»



jlÎjlמ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iriax meil inei xeriy

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑ עֹוג זה ּפׁשּוטֹו: מן לפי ׁשּפלט «»…«»ƒְְִִֶֶַָ

ׁשּכתּוב: והּוא ג)הּמלחמה, מל(דברים עֹוג רק "ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָ
'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר נׁשאר ׁשּלא הּבׁשן ר', ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבעׁשּתרֹות  הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרגּוהּו
ׁשּפלט  עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּתנחּומא. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָקרנים,

ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, ו)מּדֹור (לעיל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
אברם "הּנפילים  ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ היּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׂשרה  את הּנהר∑‰È¯·Ú.ויּׂשא מעבר (בראשית ׁשּבא ְִֶָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ
·¯Ì¯·‡Œ˙È.רבה) ÈÏÚa∑.ּברית עּמֹו ספרים (ׁשּכרתּו «¬≈¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׁשיאּו אחר: ּדבר .)אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑אחריכם ּכתרּגּומֹו "והריקתי וכן: 'וזריז', «»∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
וכן: עליכם, ּבחרּבי אזּדּין טו)חרב", "אריק (שמות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ∑ÂÈÎÈÁ."והרק ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»
ּכתיב  קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ

ׁשהּוא  לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻלׁשֹון
וכן: ּבּה, לעמד כב)עתיד לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְֲֲִֵַַַַָָֹ

הּמזּבח", ל)"חנּכת קֹורין (תהלים ּובלע"ז הּבית", "חנּכת ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַֻֻ
אינצניי"ר  B‚Â'.לֹו ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ִ¿…»»»¿ֵַ

היה  לבּדֹו אליעזר ׁשל ,אמרּו: ּגמטרּיא מנין והּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ
Ôc.ׁשמֹו „Ú∑,ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשראה ׁשם ׁשעתידין ְ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ

עגל  ׁשם צו)להעמיד .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå íøáà éçà ïa 'Bâå eç÷iå (áé©¦§§¤£¦©§¨§
,mxa` ig` oA xnFl KxvdW mrh©©¤ª§©©¤£¦©§¨
`ll mcqA aWi `Ede FxnF` mrh mB©©©§§Ÿ¥¦§Ÿ§Ÿ
,FnFwn dpw mW iM Eprci xaMW KxvŸ¤¤§¨¨©§¦¨¨¨§
df hFl iM Erci miklOdW xnFl oEki§©¥©¤©§¨¦¨§¦¤
Egwl ok iR lr s`e mxa` ig` oA `Ed¤£¦©§¨§©©¦¥¨§
aEzMd ozpe ,diaWA EdEkilFde FzF`§¦§¦§¨§¨©©¨
mdxa` cFakl EWWg `NW mrHd©©©¤Ÿ¨§¦§©§¨¨
lM ipirA dNrnE cAkp did `Ede§¨¨¦§¨§ª¤§¥¥¨
`Ede ,mFcqA aWFi FzFidl iM mlFrd̈¨¦¦§¥¦§§
oFgiqA xdh a`Fn l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨¨¨©§¦
cIn a`Fn 'd xhRW mbd ixd .k"r£¥£©¤¨©¨¦©

mdl xYd oFgiqA E`vnPW oeiM l`xUi¦§¨¥¥¨¤¦§§§¦ª©¨¤
lW eig` oA FzFid mbd hFl oM FnM§¥£©¡¤¨¦¤
`vnPW oeiM ok iR lr s` mnFlW Wi ¦̀§¨©©¦¥¥¨¤¦§¨
zgp Ep`vn dfaE .mdl xYd mFcqA¦§ª©¨¤¨¤¨¨©©
`xw `l xW` mdxa` mrhl gEx©§©©©§¨¨£¤Ÿ¨¨
m`e hFl aiWdl mikln 'cl mFlWl§¨§§¨¦§¨¦§¦
`N` mMd xW`M mMi f` EnilWi `lŸ©§¦¨©¥©£¤¦¨¤¨
mdl did rEcIW zFidl `Ed mrHd©©©¦§¤¨©¨¨¨¤

e hFlfnx dfle mdxa` ig` oA FzFid ¤¡¤£¦©§¨¨§¨¤¨©
dAWp iM 'Fbe rnWIe FxnF`A aEzMd©¨§§©¦§©§¦¦§¨
didW rEcIW xg` dAWPW WExR eig`̈¦¥¤¦§¨©©¤¨©¤¨¨
iaiF` iM ENB dfaE mdxa` lW eig`̈¦¤©§¨¨¨¤¦¦§¥

:mMIe mdixg` scx dfle md mdxa ©̀§¨¨¥§¨¤¨©©£¥¤©©¥
íàå'c mr `Ed oiCd `ld xn`Y §¦Ÿ©£Ÿ©¦¦

xird KFYn EdEgwNW mikln§¨¦¤§¨¦¨¦
Ep`X dOW xnFl Wie .mdA zcxFOd©¤¤¨¤§¥©¤©¤¨
oi`W dO`l `Ed oFgiqA Exdh mixnF`§¦¨£§¦§ª¨¤¥
la` dngln `le mFlW `l DOr Epl̈¦¨Ÿ¨§Ÿ¦§¨¨£¨
`ve ,FzFAWl oicp `l mFlW iWp ©̀§¥¨Ÿ¨¦¦§§¥
EESW ipTl l`xUi EUrX dn cnlE§©©¤¨¦§¨¥©¥¦¤¦
iwlnr KFYn Ecx Exq ('e e"h `"y) eilr̈¨ª§¦£¨¥¦
eilr zFEvl mdl did ok FnkE 'Fbe§§¥¨¨¨¤§©¨¨
mFlW iWp` md m` mdipiAn xarl©£Ÿ¦¥¥¤¦¥©§¥¨

:mdxa` mrbi dxez ¦©§¨¨



מי jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑,הּמקרא סרס ּפׁשּוטֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְִִֵַָָ

הרֹודפים  ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'וּיחלק
הּנרּדפים  אחר וזה ׁשּמתּפּלגים לכאן זה ּכׁשּבֹורחים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

נמנע ∑ÏÈÏ‰.לכאן  לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְָ«¿»ְְְִֶַַַַָָֹ
ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּלרדפם.

נס, לֹו נעׂשה לֹוהראׁשֹון ּובא נׁשמר הּׁשני וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מצרים לחצֹות  ׁשל מקֹום ∑BÁŒ„Ú·‰.לילה אין ְְֲִִֶַַַָ«»ֵָ

עבֹודת  ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, 'חֹובה'. ְְֲֵֵֶַַָָָׁשּׁשמֹו
ׁשם  להיֹות ׁשעתידה .גילּולים ְֲִִִִֶָָ

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑,'מפנא 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ ≈∆»≈ְְְְְֵַַַָָ

מכׁשֹול  ּומּכל מאילנֹות ‰CÏn.ּפנּוי ˜ÓÚ∑' ּבית ְִִִֵָָָ≈∆«∆∆ֵ
קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ּדמלּכא', ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹריסא

עמק  אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה
עליהם  אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהׁשוּו

ּולקצין  אלהים .לנׂשיא ְְֱִִִִָֹ

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ הּוא אּגדה: נח מדרׁש ּבן ׁשם «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ
לב) ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ

על  עליו ּבלּבֹו ׁשאין ּומדרׁשלֹו ּבניו. את ׁשהרג ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָאּגדה:
ּבניו  .ׁשם ָָָ

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå èBì úà íâå (æèxTrW mbd §©¤§£©¤¦©
Fl did FzF`e eilr dzid Fzticx§¦¨¨§¨¨¨§¨¨
zFglvdd xcq aEzMd ricFd .miCwdl§©§¦¦©©¨¥¤©©§¨
WEkxd aiWd '` ,Ff s` Ff `l KxcA§¤¤Ÿ©¥¦¨§
hFl aiWdW 'a dglvd ,miklOd lW¤©§¨¦©§¨¨¤¥¦
mzF`xA miklOd EdEtxU `le§Ÿ§¨©§¨¦¦§¨
ricFde .dnwpl mdxa` mr dnglOA©¦§¨¨¦©§¨¨¦§¨¨§¦©
miWPd aiWdl FYrC ozPW aEzMd©¨¤¨©©§§¨¦©¨¦

:hFll EUrW cFaM cvl sHdefi dxez §©©§©¨¤¨§
.'Bâå ÷ãö ékìîe (çéExn` EpizFAx ©§¦¤¤§©¥¨§

mrhe .mW `Ed iM (:al mixcp)§¨¦¦¥§©©
z`ivi oiA mlW Kln oiprA wiqtdW¤¦§¦§¦§©¤¤¨¥¥§¦©
mdxa` l` eixaC zrcFdl mFcq Kln¤¤§§¨©§¨¨¤©§¨¨
mpiA dn miwiCSd gaW ciBdl ,'Eke§§©¦¤©©©¦¦©¥¨
`vi mFcq Kln iM mirWxd oial§¥¨§¨¦¦¤¤§¨¨
mbd mwix eipR zF`xl mdxa` z`xwl¦§©©§¨¨¦§¨¨¥¨£©
mdxa` ipR liAwdl aIgi eil`W¤¥¨§ª©§©§¦§¥©§¨¨
`vi rWxd `Ede KlOd ciM dgpnA§¦§¨§©©¤¤§¨¨¨¨¨
aEIg ilAn wiCSd mWe ,zFIpwix miciA§¨©¦¥¨¦§¥©©¦¦§¦¦

eipR liAwde uri zFaicp:oiie mglA §¦¨©§¦§¦¨¨§¤¤¨¨¦
ãBò`nFi) l"f mxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§¨¨

iaExr ENt` Epia` mdxa` mIw (:gk¦¥©§¨¨¨¦£¦¥¥
dfle ,opAx ipETY mdW oiliWaY©§¦¦¤¥¦¥©¨¨§¨¤
lFcbe xU mdxa` iM aEzMd EpricFd¦¥©¨¦©§¨¨©§¨
`vIWkE did lMd ipirA cAknE§ª¨§¥¥©Ÿ¨¨§¤¨¨
liAwi mzQd on mFcq Kln Fz`xwl¦§¨¤¤§¦©§¨©§¦
iWp`e eicarle Fl mgl zxEWzA eipR̈¨¦§©¤¤§©£¨¨§©§¥
Wxti mdxa` iM cvlE FYngln¦§©§§©¦©§¨¨¦§Ÿ
,miFB lW zR mEXn mgNdn ,mlk`On¦©£¨¨¥©¤¤¦©¤¦
mMgzp dfl ,mpii mzq mEXn oiIde§©©¦¦§¨¥¨¨¤¦§©¥
zxEWY dUrIW mFcq Kln lCYWpe§¦§©¥¤¤§¤¥¨¤§©
FcInE mW `EdW on`p ci lr dlik`d̈£¦¨©©¤¡¨¤¥¦¨
WECge .mdxa` lW Fcil mW lW¤¥§¨¤©§¨¨§¦
oiie mgl ENt`W aEzMd EprinWd¦§¦¨©¨¤£¦¤¤¨¨¦
mdxa` ciRwd opAxCn `N` opi`W¤¥¨¤¨¦§©¨¨¦§¦©§¨¨
mdA WIW mixaC x`W oMW lMnE¦¨¤¥§¨§¨¦¤¥¨¤

:dxFY xEQ` WWg£©¦¨
ãBòxW` mrh ricFdl aEzMd dvxi¦§¤©¨§¦©©©£¤

mFcq Kln zrC lr dlr EPOn¦¤¨¨©©©¤¤§
`le Kl gw Wkxde mdxa`l xnFl©§©§¨¨§¨§ª©¨§Ÿ
mcq Kln `vIe xn` dfl ,lMd l`Ẅ©©Ÿ¨¤¨©©¥¥¤¤§Ÿ
mlW Kln `vi Fz`v xg`e Fz`xwl¦§¨§©©¥¨¨¤¤¨¥

dGn ,lMn xUrn mdxa` Fl ozpe 'Eke§§¨©©§¨¨©£¥¦Ÿ¦¤
iM ciBn df ixd iM mFcq Kln WiBxd¦§¦¤¤§¦£¥¤©¦¦
dOn xVrn mc` oi`W md eipipw¦§¨¨¥¤¥¨¨§©¥¦©
,WtPd EPOn l`W dfl FNW Fpi`X¤¥¤¨¤¨©¦¤©¤¤
,Ll mgTYW LYrcl miMq` WEkxde§¨§©§¦§©§§¤¦¨¥§
iM ciBn df ixde Kl gw FxnF` `Ede§§©¨©£¥¤©¦¦
ickE ,lMA wifgdl dprh Fl did cFr¨¨©£¨§©£¦©Ÿ§¥
xn`e xXR zwlgnA FOr qpMi `NW¤Ÿ¦¨¥¦§©£Ÿ¤¦¥§¨©
`l WEkxde WtPd il oY (`k wEqR)¨¤¦©¤¤§¨§Ÿ
miMqn ipixd `N` oicl LOr cx ¥̀¥¦§§¦¤¨£¥¦©§¦
wEqR WExtA xaCd mrh oIre ,EPgTYW¤¦¨¤§©¥©©©¨¨§¥¨

:WtPd il oY¤¦©¤¤
àeäåla` odM `Ed WExR .'Fbe odk §Ÿ¥§¥Ÿ¥£¨

dPdM dpYPW odM Fpi` Frxf©§¥Ÿ¥¤¦§¨§ª¨
odM dY` (.iw miNdY) aizkC mdxa`l§©§¨¨¦§¦§¦¦©¨Ÿ¥
wcv iMln izxaC lr FxnF`e ,mlFrl§¨§§©¦§¨¦©§¦¤¤
l`l odM didIW mdxa` KxA `Ed iM¦¥¥©§¨¨¤¦§¤Ÿ¥§¥
mdxa`l xaCd ozp FpFvxaE oFilr¤§¦§¨©©¨¨§©§¨¨

`M,oFilr l`l FxnF`e .x`a` xW ©£¤£¨¥§§§¥¤§
mirvn` zEdl` mdl didW zFidl¦§¤¨¨¨¤¡Ÿ¤§¨¦
l`l odM df iM xn` miliqMl rEcIM©¨©©§¦¦¨©¦¤Ÿ¥§¥
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(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן, עלֿידי וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn `"i iying mei ß

(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

dxezd lr miigd xe`

.f` mdl EidW zEdl`d lM lr oFilr¤§©¨¨¡Ÿ¤¨¨¤¨
iM (:al mixcp) Exn` l"f EpizFAxe§©¥©¨§§¨¦¦
zMxal mdxa` zMxA miCwdW oerA©£Ÿ¤¦§¦¦§©©§¨¨§¦§©
l"f mdixaclE ,dPdM EPOn dlHp FpFw¦§¨¦¤§ª¨§¦§¥¤
hrnl oM mB WxRzY odM `Ede FxnF`§§Ÿ¥¦§¨¥©¥§©¥
lr aEzMd FhrOW d`lde mXn¦¥§¨§¨¤¦£©¨©
miCwdW mbde oiprA xEn`d Fz`Hg©¨¨¨¨¦§¨©£©¤¦§¦
dxFYd iM KkA dn `hgl hErOd©¦§¥§©§¨¦©¨

:KM xg` daYkphi dxez ¦§§¨©©¨
.øîàiå eäëøáéå (èém` zrcl Kixv ©§¨£¥©Ÿ©¨¦¨©©¦

zxMfOd `id FkxAW dkxAd©§¨¨¤¥§¦©ª§¤¤
Kixv did `l oM m` mxa` KExA oiprA§¦§©¨©§¨¦¥Ÿ¨¨¨¦
KExA FxnF`n ip`Fxe Edkxaie xnFl©©§¨£¥§£¦¥§¨

:FkxAW mxa ©̀§¨¤¥§
ãBòKExA xn`l Edkxaie xnFl Fl did̈¨©©§¨£¥¥Ÿ¨

(g"n igie) FxnF` KxC lr 'Fbe§©¤¤§©§¦
:'Fbe xn`l `Edd mFIA mkxaie©§¨£¥©©¥Ÿ§

ïëàKxA dNgYn iM `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¦¦§¦¨¥©
Fl zrbFPd dkxA WExR mdxa ©̀§¨¨¥§¨¨©©©
mdW dilig xXie eiaiF` ciA lRi `NW¤Ÿ¦Ÿ§©§¨¦©¥¥¥¤¥
oipr xn` KM xg`e ,zFIptEBd zFkxA§¨©¨¦§©©¨¨©¦§¨
mxa` KExA lNni d`Nr cvl xg ©̀¥§©¦¨¨§©¥¨©§¨
cari `EdW oFilr l`l didY FzkxaE¦§¨¦§¤§¥¤§¤©£Ÿ
dpFw l`d didi FzErvn`AWe l`d̈¥§¤§¤§¨¦§¤¨¥¤
zErvn`AW did Kke ,ux`e minẄ©¦¨¨¤§¨¨¨¤§¤§¨
eipal mlFr iIg mXd ozp mdxa ©̀§¨¨¨©©¥©¥¨§¨¨
l"f mxnF`kE ,ux`e minW EnIwzpe§¦§©§¨©¦§¤¤§§¨
dUrn mr 'd dpzd i`pYW (.'b f"r)¤§©¦§¨¦©£¥

zAW) l"f mxnF`kE ,'Eke ziW`xA§¥¦§§§¨©¨
d`xi ux` (e"r miNdY) wEqRA (g"t©¨§¦¦¤¤¨§¨
oipw 'dl oi` mdxa` ilEl iM ixd 'Fbe§£¥¦¥©§¨¨¥©¦§©

:oade ux`e minẄ©¦¨¨¤§¨¥
ãBò'Fbe Edkxaie KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤©§¨£¥§

zFxEn`d zFkxA 'a iM ciBdl§©¦¦§¨¨£
mdxa`l zFrbFPd zFkxA md eixacA¦§¨¨¥§¨©§§©§¨¨
oFilr l` KExA xn`W dkxA ENt`e©£¦§¨¨¤¨©¨¥¤§
mdxa` zMxA `id oBn xW £̀¤¦¥¦¦§©©§¨¨
oBn xW` FzErvn`A 'd KxAzOWM§¤¦§¨¥§¤§¨£¤¦¥

xA `N` KxA `l mlFrlE ,'FbezFk §§¨Ÿ¥¥¤¨§¨
:oiprA zFxEn`dk dxez ¨£¨¦§¨

.ïBéìò ìà Ceøáe (ëExn` l"f EpizFAx ¨¥¤§©¥¨§
xg` xW` lr WprPW (:a"l mixcp)§¨¦¤¤¡©©£¤¦¥
dlHpe mdxa` zMxA miCwde 'd zMxA¦§©§¦§¦¦§©©§¨¨§¦§¨
`Ed mW mrHW xWt`e .dPdMd EPOn¦¤©§ª¨§¤§¨¤©©¥
`Ed mdxa` iM dUrOd xcq gwNW¤¨©¥¤©©£¤¦©§¨¨
FzpEn`A lCYWde F`xFA xiMd Fnvrn¥©§¦¦§§¦§©¥¤¡¨
KM xg`e dkxAd zF`i eil`e KxAzi¦§¨©§¥¨¥©§¨¨§©©¨
,zFUrl iE`x oke ,FA dSxzPW 'dl KxA¥¥©¤¦§©¨§¥¨©£
KExA WFcTd oi`W `A `Ed cOllE§©¥¨¤¥©¨¨
FA dSxzOW inA `N` dSxzn `Ed¦§©¤¤¨§¦¤¦§©¤
l`l mxa` KExA FxnF` `Ede ,mcwŸ¤§§¨©§¨§¥
car zFidl Fnvr xiWkd `EdW oFilr¤§¤¦§¦©§¦§¤¤
oFilr l` `Ed KExA dfle oFilr l`l§¥¤§§¨¤¨¥¤§
`N` wCvi `l df Kxce ,'Fbe oBn xW £̀¤¦¥§§¤¤¤Ÿª§©¤¨
mW Wprp `l df itkE .mcw KxanA©§Ÿ¨Ÿ¤§¦¤Ÿ¤¡©¥
FnkE mdxa`l Dpzp Fnvrn `Ed `N ¤̀¨¥©§§¨¨§©§¨¨§

xWt` F` .odk `Ede wEqRA iYWxRW¤¥©§¦©¨§Ÿ¥¤§¨
xn`Od zEIghXn rnWPd lr WprPW¤¤¡©©©¦§¨¦¦§¦©©£¨
FAxl car miCwdl Wg `NW d`xPW¤¦§¤¤Ÿ¨§©§¦¤¤§©
WiprIW EpivnE ,daFhl oEMzPW mbd£©¤¦§©¥§¨¨¦¤©£¦
dOkA dfA `vFIM lr 'd©©¥¨¤§©¨

:zFnFwn`k dxez §
.'Bâå Lëøäå Lôpä éì ïz (àëKixv ¤¦©¤¤§¨§ª§¨¦

Fl xnF` `Ed oipr dfi`l zrcl̈©©§¥¤¦§¨¥
Flv` `Ed gEwl `ld Kl gw Wkxde§¨§ª©¨£Ÿ¨©¤§
`EdW xaC `N` xnFl Fl did `le§Ÿ¨¨©¤¨¨¨¤
iM ,dpYn zxFzA Fl oYIW EPOn l`FW¥¦¤¤¦¥§©©¨¨¦
`Ed Kixv iM ciBn Kl gw FxnF`n¥§©¨©¦¦¨¦
oY FxnF`l cBpn dfe EPgTIW miMqdl§©§¦¤¦¨¤§¤¦©¥§§¤

:WtPd il¦©¤¤
ïëàExn`X dn KxC lr oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨©¤¤©¤¨§

e"iw sC lik`nE lfFBd wxtA l"f§¤¤©¥©£¦©
dzidW `xIW opAx EpY mpFWl dfe§¤§¨¨©¨¨©¨¨¤¨§¨
cnre DtxhE qiB dilr cnre zkNdn§©¤¤§¨©¨¤¨©¦§¨¨§¨©
xn` m`e rvn`l liSd liSde cg ¤̀¨§¦¦¦¦¨¤§©§¦¨©
,Fnvrl liSd invrl liSn ip £̀¦©¦§©§¦¦¦§©§
ipA liSdl oilFkIWM iW` ax DWxtnE§¨§¨©£¦§¤§¦§©¦§¥
liSd m` dfl ,wgCd ici lr `xIXd©©¨¨©§¥©§¨¨¤¦¦¦
z` xiMi cg` lM WExR rvn`l mzq§¨¨¤§©¥¨¤¨©¦¤
m`e ,i"Xx WxRW FnkE EPlHie FNW¤§¦§¤§¤¥¥©¦§¦
ipA ErnWe liSn ip` invrl xn`̈©§©§¦£¦©¦§¨§§¥
WE`ii`C mYrC ENB EwzWe `xIXd©©¨¨§¨§¦©§¨§¦¨
.k"r liSd FnvrlE onvr Exqn `le§Ÿ¨§©§¨§©§¦¦
W`izp `l `EdW mFcq Kln xaqe§¨©¤¤§¤Ÿ¦§¨¥
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(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑ ידי לׁשֹון את אני מרים ׁשבּועה, ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִִֵֶָָ
וכן: עליֹון, כב)לאל אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַ

כג)וכן: נֹותן (בראשית מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף "נתּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּמני  וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל .אני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ מן לעצמי אעּכב ƒƒ¿«¿««ְְֲִִֵַַ
CÏ.הּׁשבי  ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ִֶַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ

ׂשכר  לא לי ,ּגנזי B‚Â'.אּקח מּבית ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑ ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿

ׁשּנאמר: לעּׁשרני, הבטיחני (לעיל ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'יב) ואברכ"". ְְֲֶַָ

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

dxezd lr miigd xe`

zFqiB xiMUie liSdl cnFr EPcFre§¤¥§©¦§©§¦§¨
mbd liSdl mdxa` KldWkE eilr̈¨§¤¨©©§¨¨§©¦£©

dNBW xn`IWliSn FnvrNW FYrC ¤Ÿ©¤¦¨©§¤§©§©¦
mFcq Kln rnWIW Kixve lirFn Fpi ¥̀¦§¨¦¤¦§©¤¤§
liSd rvn`l df zlEfe miMqie eixaC§¨¨§©§¦§©¤¨¤§©¦¦
`EdW FNW `EdX dn `N` lHi `le§Ÿ¦Ÿ¤¨©¤¤¤
did mFcq KlOW `vnze .FWEkxE hFl§§¦§¨¤¤¤§¨¨
oMW dlFcB dbxcnA Fnvr wifgn©£¦©§§©§¥¨§¨¤¥
`vIe (b"nt x"a) l"fe WxcOA Exn`̈§©¦§¨§©¥¥
FapfA WMWkn ligzd 'Fbe mcq Kln¤¤§Ÿ§¦§¦§©§¥¦§¨
ip`e YlSpe W`d oWakl Ycxi dY ©̀¨¨©§¨§¦§©¨¥§¦©§¨©£¦
wifgdW ixd .k"r iYlSpe xngl iYcxï©§¦©¥¨§¦©§¦£¥¤¤¡¦

:zlkid lraA Fnvr©§§©©©§Ÿ¤
äæáe'Fbe WtPd il oY aEzMd x`Azi ¨¤¦§¨¥©¨¤¦©¤¤§

rvn`l izxaq itM ip` WExR¥£¦§¦§¨¨¦¨¤§©
ipYrcFd `le iYW`izp `l iM YlSd¦©§¨¦Ÿ¦§¨©§¦§Ÿ©§¨¦
`N` iYwzWe Lnvrl liSn dY`W¤©¨©¦§©§§§¨©§¦¤¨
d`xp xUrn ozFp dY`W Lzxaq itl§¦§¨¨§¤©¨¥©£¥¦§¤
liSdl il zE`ivn oi`W xaFq dY`W¤©¨¥¤¥§¦¦§©¦
Kixv Lpi` dfaE wgCd ici lr ENt £̀¦©§¥©§¨¨¤¥§¨¦
qpMp `NW icM dfl ,LYrC zFNbl§©©§§¨¤§¥¤Ÿ¦¨¥
dY` xXtl cgi dniMqp zwlgnA§©§Ÿ¤©§¦¨©©§©¥©¨
ip`e WtPd il hilgze LzEkf lHaY§©¥§§§©£¦¦©¤¤©£¦
EPgw WEkxd Ll hilg`e izEkf lHa £̀©¥§¦§©§¦§¨§¨¤
iM did drFh zFgRd `Ede .oade Kl̈§¨¥§©¨¤¨¨¦
iW` ax wNg `le dlSdn `Ed llWnª§¨¥©¨¨§Ÿ¦¥©£¦
la` Fl Klde sxHW qibA `N ¤̀¨§©¦¤¨©§¨©£¨
Ekixrd xaM EpiptNW zE`ivOA©§¦¤§¨¥§¨¤¡¦
oilFki opi` Ll oi`e Eca`e dngln¦§¨¨§¨§§¥§¥¨§¦

ohErnA ElhA xaMW dfM liSdl§©¦¨¤¤§¨¨§§¦¨
`A `Ed xwW zprhaE i`Ce EW`izpe§¦§¨£©©§©£©¤¤¨
ax Kixvd `NW `vnze ,Fapf WEMWkA§¦§§¨§¦§¨¤Ÿ¦§¦©
liSn ip` invrl WExtA xn`IW iW £̀¦¤Ÿ©§¥§©§¦£¦©¦
wgCd ici lr liSdl lFkiA `weC `N ¤̀¨©§¨§¨§©¦©§¥©§¨
Kixv Fpi` liSdl lFki Fpi` m` la £̀¨¦¥¨§©¦¥¨¦
,mW x`an `Ed oke 'Eke invrl xnFl©§©§¦§§¥§Ÿ¨¨
lFki KM xg` xn`IW mbd oM m`e§¦¥£©¤Ÿ©©©¨¨
wqR oke dprh Fzprh oi` liSdl iziid̈¦¦§©¦¥©£¨©£¨§¥¨©
(a"it dca`e dlfB zFkld) m"Anx©§©¦§§¥¨©£¥¨

:W"`xde§¨Ÿ
àöîúåwznA l"f EpizFAx oipr EfnxW §¦§¨¤¨§¦§¨©¥©§¤¤

WMWkn mxnF`A mpFWl§¨§§¨§©§¥
Fnvr d`FxW xg`W WExR FapfA¦§¨¥¤©©¤¤©§
FapfA WMWkn `Ed oicr FW`x lHPW¤¦©Ÿ£©¦§©§¥¦§¨
mikln 'ce FzEkln swY lkA FzFidA iM¦¦§§¨Ÿ¤©§§§¨¦
mikln 'Cd iptA Ecnr `l FY` xW £̀¤¦Ÿ¨§¦§¥©§¨¦
lFkid Ficr zcxFd xg` oMW lMnE¦¨¤¥©©¨©¤§£¨
liSd mdxa`W Ycnl `d liSdl lkEi©§©¦¨¨©§¨¤©§¨¨¦¦
lMn xUrn ozp dfle lMd dpwe Fnvrl§©§§¨¨©Ÿ§¨¤¨©©£¥¦Ÿ
i`Xx mc` mFcq Klnl xYeIW mbdW¤£©¤§©¥§¤¤§¨¨©©
lW `EdW xUrnA `l FNWA§¤Ÿ§©£¥¤¤

:DFaBak dxez ¨©
.'Bâå Cìî ìà íøáà øîàiå (áëmrh ©Ÿ¤©§¨¤¤¤§©©

lv` zO`zIW icM `id Fci znxd£¨©¨¦§¥¤¦§©¥¥¤
FA xfgl cFr FYrC oi`W mFcq Kln¤¤§¤¥©§©£Ÿ
FxnF`e ,Fzvwn `le FNM `l dGd xaCA©¨¨©¤Ÿª§Ÿ¦§¨§§
Fl did `NW gT` m`e 'Fbe hEgn m ¦̀¦§§¦¤©¤Ÿ¨¨
oEMzp ,'Fbe hEgn gT` m` `N` xnFl©¤¨¦¤©¦§¦§©¥

m` 'Fbe iznxd KxCd df lr xnFl©©¤©¤¤£¦Ÿ¦§¦
dnExzM ilr `Ed ixd WExR 'Fbe hEgn¦§¥£¥¨©¦§¨
WEkxdn 'Fbe cre hEgn iYgwl m ¦̀¨©§¦¦§©§¥¨§
gTi `NW siqFd cFre oiprA xEn`d̈¨¨¦§¨§¦¤Ÿ¦©
gT` m`e FxnF` `Ede 'Eke lMn cizrl¤¨¦¦¨§§§§¦¤©

:'Fbe§
ãBòiznxd KxCd df lr xnFl oEki§©¥©©¤©¤¤£¦Ÿ¦

aIg ip`W dnExY iYzp WExR icï¦¥¨©¦§¨¤£¦©¨
ip`X dn 'Fbe cre hEgn m` lMdn¥©Ÿ¦¦§©§©¤£¦
hEdl ip`W xn`Y `NWe oiCd itM aIg©¨§¦©¦§¤ŸŸ©¤£¦¨
m`e iNW Fpi`X dn raFze oFnOd xg ©̀©©¨§¥©©¤¥¤¦§¦
zEpxYEd ipRn `l la` 'Fbe lMn gT ¤̀©¦¨§£¨Ÿ¦§¥©©§¨
zzl aIg ip`X dn DFaBl lfFB did ¤̀§¤¥©¨©©¤£¦©¨¨¥
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jlÎjlמד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑ אּתי,עבדי הלכּו "ענר אׁשר ועֹוד «¿»ƒְְֲֲִִֵֶַָָָ

נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשּכל
וחבריו  וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּמלחמה,

הּכלים  על חלקם".יׁשבּו יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשאמר: ּדוד, למד ל)ּומּמּנּו א הּירד (שמואל "ּכחלק ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלּמלחמה
נאמר כה)ּולכ ויׂשימה (שם ומעלה ההּוא מהּיֹום "ויהי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכבר  לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק
אברהם  ּבימי החק .נּתן ְִִֵַַַָָֹ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל «««¿»ƒ»≈∆ֱֶֶַָָ

מפלג 'אחרי', .סמּו רבה)'אחר', הּדברים (בראשית "אחר . ְְֲִֵַַַַַַָָָֻ
הּמלכים  את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּלה",
ּכל  על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה

הּמקֹום  לֹו אמר לכ ‡·¯Ì.צדקּותי', ‡¯Èz Ï‡ ְְִִַַָָָ«ƒ»«¿»
CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , »…ƒ»≈»ִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ּומה ׁשהרגּת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנפׁשֹות
מאד  הרּבה ׂשכר. ְְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקּותי  ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ואֹומר ּדֹואג ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה
א) טו, (רש"י

"אחר  הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, ְְִִִִֵַַַַַַַַָלׁשיטת
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה א)הּדּבּורים". הּדברים (כב, אחר : ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

. . וׁשםּדבריוהאּלה יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל :(פסוק ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
מהרהר אברהם היה . . האּלה הּדברים .ואֹומר אחרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וּיׁשב ו־ז)ּובפרׁשת .(לט, . האּלה הּדברים הּקּב"ה אמראחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
וׁשם .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל א)אבי אחר (מ, : ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכּלם ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה ּבגנּותֹו.לדּברהּדברים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה (וכן ואֹומר לפי " ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָ

"מהרהר מֹוסיף ׁשם וּירא .ואֹומר")ּבפרׁשת ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאד: הרּבה ׂשכר ל מגן אנכי אברם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֽֽֽאל־ּתירא
על  ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר

מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, (טו,ּכל ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש א.

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה פרק לכאֹורה תשובה (הלכות ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
ב) הלכה ּכדי י לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד :ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹ

. . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלירׁש
אברהם  מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָֹּומעלה

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ׁשּקראֹו ְֲִֶַָָָָאבינּו
ּומּדּוע  מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא,

ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ"היה
ׂשכרֹו? קּבל ּכבר ְְִִֵָָאם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכדי  רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאברהם
את  ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּדל
הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ּומקּים ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקּב"ה

ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָועל־ידי־זה
ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא,
ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ּבעֹולם. ׁשמים ִֵַָָָׁשם

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

dxezd lr miigd xe`
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:Fzxin`A` dxez ©£¦¨



מה jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iying meil inei xeriy
i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑,יֹורׁש לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ≈¬ƒƒְְְֵֵֵֶַָ

לֹו ב)וחבר יֹורׁש,(מלאכי ּבלא "ערירי", וענה". "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹֹ
ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּתעּקר (איוב ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּובלע"ז  ּבנים, חסר "ערירי" לׁשֹון ּכ ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָׁשרׁשיה,
מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי (שה"ש דישאנפנטי"ש. ְְְְִִִִֵֶַָ

וכן:ה) חרּבן, לׁשֹון ו"ערירי" ער", קלז)"ולּבי (תהלים ְְְְֲִִִִֵֵַָֻ
וכן: ערּו", ג)"ערּו וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות (ירמיה ְְְֵֵָָָ

וכן: ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה Ô·e."ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ∆
È˙Èa ˜LÓ∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ∆∆≈ƒְְְִִִֵֶַַָ

מא) היה (בראשית ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִֶַַַָָָ"ועל
ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה ּבן, הּתרּגּום,∑Nnc˜.לי לפי ְְִִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

עד  הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק
ּומׁשקה  ּדֹולה נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּמׂשק.

לאחרים  רּבֹו .מּתֹורת ֲִִֵַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר  מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו
ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:

ּבן  לֹו אין אברם ּבן, להעמיד אברהם עתיד אבל , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבן. לֹו אני יׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא
וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחללֹו

הּבטה  .למּטה לה מלמע לׁשֹון ְְְְִַַַָָָָ

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå éì ïä íøáà øîàiå (â'` dWw ©Ÿ¤©§¨¥¦§¨¤
`lde 'Fbe dYzp `l xnFl lkEi Ki ¥̀©©Ÿ¨©¨§©£Ÿ
(f"h b"i lirl) Fl xn`e Fgihad xaM§¨¦§¦§¨©§¥
FN dnE ux`d xtrM Lrxf iYnUe§©§¦©§£©£©¨¨¤©
FxnF` 'a .'d ixacA mFlWe qg wRwtl§©§¥©§¨§¦§¥§
.il dYzp `l od xnFl Fl did il od¥¦¨¨©¥Ÿ¨©¨¦
oa dPde FxnF`A dpEMd zrcl Kixv 'b¨¦¨©©©©¨¨§§§¦¥¤
iN dn rxf Fl oi`W xg` WxFi iziA¥¦¥©©¤¥¤©©¦

:xg` F` FziA oa FzF` WxFi m ¦̀¥¤¥©¥
ïëàKxCd df lr `id aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¦©¤©¤¤

xn`W rxGd zxFUAW zFidNW¤¦§¤§©©¤©¤¨©
iM rEci xace ux`d xtrM xn` 'd Fl¨©©£©¨¨¤§¨¨¨©¦
mc` ipA md ux`d xtrl milWnPd©¦§¨¦©£©¨¨¤¥§¥¨¨
Wtp mdA oi`W mizEgRde miiEfAd©§¦§©§¦¤¥¨¤¤¤
gEx ('b zldw) FxnF` KxC lr dXcw§ª¨©¤¤§Ÿ¤¤©
mde ux`l dHnl `id zcxFId dndAd©§¥¨©¤¤¦§©¨¨¨¤§¥
EN`M mc` ipaE ux`d iOr mi`xwPd©¦§¨¦©¥¨¨¤§¥¨¨¨¥
dfl mdA miwiCSd oFvx `Nnzi `lŸ¦§©¥§©©¦¦¨¤¨¤
xaC WExR 'Fbe il od mdxa` xn`̈©©§¨¨¥¦§¥¨¨
FaiWd dfle .rxf dYzp `l il deXd©¨¤¦Ÿ¨©¨¨©§¨¤¥¦

didi dM miakFMd xtq Fl xn`e 'd§¨©§Ÿ©¨¦Ÿ¦§¤
milEWOd miwiCSd mde Lrxf©§¤§¥©©¦¦©§¦
iwiCvnE (a"i l`ipC) aizkC miakFkl§¨¦¦§¦¨¦¥©§¦¥
l`e .FYrC dgp dfaE miakFMM miAxd̈©¦©¨¦¨¤¨¨©§§©
EpizFAx xn`On df WExtl Ll dWwi¦§¤§§¥¤¦©£©©¥
xtrM Lrxf dide wEqRA EWxCW l"f©¤¨§©¨§¨¨©§£©£©
x"a) l"fe awril 'd xn`W ux`d̈¨¤¤¨©§©£Ÿ§
KxAzn Fpi` xtr dn 'Fbe xtrM (h"qt©£©§¨¨¨¥¦§¨¥
dNkn xtr dn 'eke LipA KM minA `N ¤̀¨§©¦¨¨¤§¨¨¨§©¤
zlWndC ixd k"r 'Ek zFkYn ilM§¥©¨£¥§©§¨©
KxcA l"f EWxC `l dPd ,gaWl xtrd¤¨¨§¤©¦¥Ÿ¨§§¤¤
EpivOW xg` `N` xtrAW gaWl df¤§¤©¤§¨¨¤¨©©¤¨¦
`NW Ycnl `d miakFkl 'd mliWndW¤¦§¦¨§¨¦¨¨©§¨¤Ÿ
gaWl `N` oM ixg` xtrl mliWnd¦§¦¨§¨¨©£¥¥¤¨§¤©
dfle ,zEzigRd zpigal `l xtrAW¤§¨¨Ÿ¦§¦©©§¦§¨¤
oFW`x wEqtA oM EWxC `NW `vnY¦§¨¤Ÿ¨§¥§¨¦
xn`Pd wEqRA `N` mdxa`l xn`Pd©¤¡©§©§¨¨¤¨©¨©¤¡©

mdxa` ghadW xg` awril,miakFkM §©£Ÿ©©¤ª§©©§¨¨§¨¦
oFW`x lWOd lr mdxa` b`C dfle§¨¤¨©©§¨¨©©¨¨¦
'a EaXizp dfaE .ux`d xtrM©£©¨¨¤¨¤¦§©§

mdxa` ghad `l dOl miwECwCd©¦§¦¨¨Ÿª§©©§¨¨
od FxnF` wECwC mB dpFW`x dghadA§©§¨¨¦¨©¦§§¥

:il¦
BøîBàåiz` WxFi iziA oa dPde §§§¦¥¤¥¦¥Ÿ¦

'`d mikxC ipWA WxRzY¦§¨¥¦§¥§¨¦¨
xgai xzFi xtrM `N` Fl oYi `l m`W¤¦Ÿ¦¥¤¨§¨¨¥¦§©

FziA oalFcinlY FzFidl FzF` Wxil §¤¥¦©¦§©§¦
,oEbd Fpi`W oA EPWxIX dOn Fl aiagd¤¨¦¦©¤¦¨¤¥¤¥¨
dUrn iWp` dfA `vFIM EUrW EpivnE¨¦¤¨©¥¨¤©§¥©£¤

:dOd l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¥¨
'aäådidW caNn iM KxCd df lr §©©¤©¤¤¦¦§©¤¨¨

did mB rxGd lr xrhvn¦§©¥©©¤©©¨¨
xnF` didW ziA oa zxaC lr xrhvn¦§©¥©¦§©¤©¦¤¨¨¥
aEzMd xErW `Ed dfe ,WxFId `Ed iM¦©¥§¤¦©¨
WxFi xnF` `Ed drW itl WExR dPde§¦¥¥§¦¨¨¥¥
FrnWA Faal daFh mFiA ahii Ki`e izŸ̀¦§¥¦©§¨§¨§¨§
iz`vnE .FziA oAn mixaCd z ¤̀©§¨¦¦¤¥¨¨¦
oirn Exn`W (c"nt mW) l"f EpizFAxl§©¥¨¤¨§¥¥
ixixr zkll mdxa` WTAW EWxRW df¤¤¥§¤¦¥©§¨¨¨¤¤£¦¦

:mipBdn mpi`W mipA Fl Eidi `lec dxez §Ÿ¦§¨¦¤¥¨§ª¨¦



jlÎjlמו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iyiy meil inei xeriy

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑ זאת על אֹות לֹו ׁשאל אבל לא , ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

אֹות, לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת "ּבּמה על לֹו: ואמר ְְֶַַַַַָָָָָֻ
ˆ„˜‰.אדע"? Bl ‰·LÁiÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

ׁשהאמין  האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם ְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָחׁשבּה

אּלא  אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ֵֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּבּה' יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אמר . ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבנֹות  ּבזכּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: .לֹו ְְִַַָָָָ

ß oeygxn a"i iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְֲִֶֶָָֹ
ׁשל  ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלׁשה

ערּופה  ועגלה LlLÓ˙.צּבּור ÊÚÂ∑ לׂשעיר רמז ְְֲִֶָָ¿≈¿À∆∆ְִֶֶָ

ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָהּנעׂשה
יחיד  LlLÓ.חּטאת ÏÈ‡Â∑ ּתלּוי ואׁשם וּדאי אׁשם ִַַָ¿«ƒ¿À»ְַַָָָָָ

יחיד  חּטאת ׁשל ÏÊB‚Â.וכבׂשה ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ְְִִֶַַָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ּברית  ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהּמקרא
הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹעּמֹו

ּברית (לקמן)ּכדכתיב: אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְִִִֶַַַַָָ
ולעבר  ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר וגֹו'", ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלאמר

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, לד)ּבין "העֹוברים (ירמיה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף העגל", ּבתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ׁשכינה  ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

אׁש ·˙¯.ׁשהּוא ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ ׁשהאּמֹות לפי ֵֶ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵָָעֹובדי
כב)ׁשּנאמר: ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים "סבבּוני ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ח) מדי (דניאל מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ"והאיל
ויׂשראל  יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּופרס",

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני ב)נמׁשלּו ּבחגוי (שה"ש "יֹונתי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכֹוכבים  עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּסלע".
רמז  בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו

לעֹולם  קּימין יׂשראל .ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

dxezd lr miigd xe`

.ä÷ãö Bì äáLçiå 'äa ïîàäå (å§¤¡¦©©©§§¤¨§¨¨
d"x) l"f mxnF` jxc lr WExR¥©¤¤§¨
xcFPdW mixcpM dwcSd oiC iM (.e¦¦©§¨¨¦§¨¦¤©¥
xn`W `Ede .hFicdl xqFnM DFaBl©¨©§¥§¤§§¤¨©
,dkxAd Flv` ciwtd WExR 'dA on`de§¤¡¦©¥¦§¦¤§©§¨¨
Fcil driBd `l oicr `lde xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ£©¦Ÿ¦¦¨§¨
daWgIe xn` dfl on`p ciA Dciwtdl§©§¦¨§©¤¡¨¨¤¨©©©§§¤¨
dn mdxa` aiWgd WExR dwcv Fl§¨¨¥¤¡¦©§¨¨©
oMW oeike dwcv `EdW eil` 'd xn`X¤¨©¥¨¤§¨¨§¥¨¤¥
:'d ciA Dpin`de Dl Wi dxiqn oiC¦§¦¨¥¨§¤¡¦¨§©

ãBò`Ede FgihadW zFidl ,dvxi¦§¤¦§¤¦§¦§
Fpi` df xace miwiCv eipA EidIW¤¦§¨¨©¦¦§¨¨¤¥
mxnF`M `Ed KExA WFcTd lW FciA§¨¤©¨¨§§¨

(:b"l zFkxA) l"fxminW iciA lMd §¨©Ÿ¦¥¨©¦
aEzMd xn` minW z`xIn uEg¦¦§©¨©¦¨©©¨
xdxd `le dUri oMW 'dA oin`dW¤¤¡¦©¤¥©£¤§Ÿ¦§¥
daWgIe 'Eke `lde xnFl eizFCn xg ©̀©¦¨©©£Ÿ§©©§§¤¨
.wiCvdl `iltdW dwcv mdxa`l 'd§©§¨¨§¨¨¤¦§¦§©§¦
z`OW mbdW KxCd df lr fnxi F`¦§Ÿ©¤©¤¤¤£©¤¥¥
mlFrA miwiCv 'l zFidl z`f dzid 'd¨§¨Ÿ¦§©¦¦¨¨

utg `Ed oM m` (h"nE d"lt x"a)¦¥¨¥
Wi`l oi`e xWId Kxcl mc` zFHdl§©¨¨§¤¤©¨¨§¥§¦
aEzMd xn`W dwcv hRWn dGd©¤¦§©§¨¨¤¨©©¨
iM Epl didY dwcvE (d"k 'e mixaC)§¨¦§¨¨¦§¤¨¦
migxkn miwiCv 'Nd dYrn 'Fbe xnWp¦§Ÿ§¥©¨©©¦¦ª§¨¦
iR lr s`W xn` dfl ,mdiUrnA md¥§©£¥¤¨¤¨©¤©©¦
rxfl WExR dwcv Fl 'd daWgIe ok¥©©§§¤¨§¨¨¥§¤©
iM Lrxf didi aizkC KEnqA xMfOd©ª§¨§¨¦§¦¦§¤©§£¦

:didi xRqOA 'Nd fnx mWf dxez ¨¨©©©¦§¨¦§¤



מז jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iyiy meil inei xeriy

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְֵֵֶַָ
אכ  עלי לטּוׂש הּנבלֹות, ּכמֹו:את טו)ל, א "וּתעט (שמואל ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

הּׁשלל" אחרים:(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ויהב  ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא, מתרּגמינן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּפגרים

וכל  'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם נתחּלף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּפלּגּיא,

ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתרּגם

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ז)ּפלּגּיא, לׁשֹון (ויקרא הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ

ּכתב  ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגר.

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב ∑MiÂ·.)יד. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ««≈
רמז  רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה, נׁשיבה ְְְְְִֵַַַָָָָלׁשֹון
מן  אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיבא

הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד .הּׁשמים, ִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶֶַַָָ
ּבן  יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
למצרים  ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשים

מז)אמר: ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ
רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהרי
ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהרי
וחׁשב  צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמאֹות,
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָָֹׁשנֹותיו

אּלא  מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּכל  מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

עמרם  לידת אחר קהת ׁשחי עמרם הּׁשנים וׁשחי , ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
לידת  Ì‰Ï.מׁשה אחר ‡Ï ı¯‡a∑:נאמר ולא ֵֶַַַֹ¿∆∆…»∆ְֱֶַֹ

להם", "לא אּלא מצרים', יצחק ּו'ּבארץ :מּׁשּנֹולד ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
כא) וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר יצחק (בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ
קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב מז)ּבארץ (בראשית ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּו ּבארץ .""לגּור ֶָָָָ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå íøáàì øîàiå (âézrcl Kixv ©Ÿ¤§©§¨§¨¦¨©©
cFr .rcY rci xnFl ltM dOl̈¨¨©©¨Ÿ©¥©
Lrxf didi xB xn` dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¨©¥¦§¤©§£
Lrxf didi F` xB didi Lrxf xn` `le§Ÿ¨©©§£¦§¤¥¦§¤©§£
mcw rx`nd xiMfdl KxC oi` iM xB¥¦¥¤¤§©§¦©§Ÿ¨Ÿ¤
WxR `l dOl cFr .rx`i inl xiMfIW¤©§¦§¦¤¡©¨¨Ÿ¥¥
'Fbe EPre mEcare 'Fbe xB FxnF`A FzpEM©¨¨§§¥§©£¨§¦§
zF`n 'Cd lkA Eidi cgi mYWlW m ¦̀§¨§¨©©¦§§¨©¥
zExbA zF`n rAx`dn wlg F` dpẄ¨¥¤¥¨©§©¥§¥
iM zn`d ,iEPrA wlge zECarA wlge§¥¤§©§§¥¤§¦¨¡¤¦
,dpEMd zrcFp did oMW Epi`xX dOn¦©¤¨¦¤¥¨¨©©©©¨¨

:eixaC 'd WxR `l dOl `N ¤̀¨¨¨Ÿ¥¥§¨¨
ïëàKxCd df lr `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨©¤©¤¤

'bl rcY rci xnFl ltMW mrh©©¤¨©©¨Ÿ©¥©§
mixcp) l"f mxnF` KxC lr '`d .zFAq¦¨©¤¤§¨§¨¦
EpizFa` Ecxi mpFWl dfe (.a"l§¤§¨¨§£¥
dOA xn`W lw xaC liaWA mixvnl§¦§©¦¦§¦¨¨©¤¨©©¨
dY`W cvl rci FxnF` `Ede ,rc ¥̀©§§¨Ÿ©§©¤©¨
zFidl 'a .'Fbe xB iM rcY zrcl utg̈¥¨©©¥©¦¥§¦§

zFIprxR '` mixaC 'a oiprA 'd xn`W¤¨©¨¦§¨§¨¦ª§¨ª
'Fbe ok ixg`e FxnF`M dahd zg`e§©©£¨¨§§§©£¥¥§
KxC lr 'b .minrR 'a drici xn` dfl̈¤¨©§¦¨§¨¦©¤¤
wEqRA (:g"i zFkxA) l"f mxnF`§¨§¨©¨
iYrAWp xW` ux`d z`f (c"l mixaC)§¨¦Ÿ¨¨¤£¤¦§©§¦
xn` Kl 'd Fl xn`W 'Fbe xn`l 'Fbe§¥Ÿ§¤¨©¥¡Ÿ
'Eke iYrAWPW drEaW 'Fbe mdxa`l§©§¨¨§§¨¤¦§©§¦§
`id '` zFrici 'a FxnF` `Ede .k"r§§§¦¦
cizrW cg`e aSn FzF`A FricFOX dn©¤¦§©¨§¤¨¤¨¦
rcY xn` dfle dWn ici lr FricFdl§¦©§¥Ÿ¤§¨¤¨©¥©

:cizrl§¨¦
íòèåxn`WmiCwdW 'Fbe didi xB §©©¤¨©¥¦§¤§¤¦§¦

zExBd iM xnFl oEMzp rx`nd©§Ÿ¨¦§©¥©¦©¥
did m`e ,mdxa` DA didW xcqM `id¦§¥¤¤¨¨¨©§¨¨§¦¨¨
WCgzYW rnWn xB didi iM xnF`¥¦¦§¤¥©§¨¤¦§©¥
`NW onf didIW rnWp didie zExBd©¥§¦§¤¦§¨¤¦§¤§¨¤Ÿ
,zExBd mdl WCgzze mcw mixB Eidi¦§¥¦Ÿ¤§¦§©¥¨¤©¥
didi xb iM FxnF` xErW `Ed ok `le§Ÿ¥¦§¦¥¦§¤
,Lrxf cnFr didi zExBA WExR Lrxf©§£¥©¥¦§¤¥©§£

awrie wgvi ipW 'd aXgW Epivn dfle§¨¤¨¦¤¦¥§¥¦§¨§©£Ÿ
m`e ,eia` zExbl oziedA EidW mbd£©¤¨©¢¨¨¨§¥¨¦§¦
didi xB Lrxf iM xnFl Fl did xn`YŸ©¨¨©¦©§£¥¦§¤
zFNbl oM xnFl 'd mMgzp iM rC ,'Fbe§©¦¦§©¥©¥§©
lr 'd xfB Frxf lkl `l iM FYrC©§¦Ÿ§¨©§¨©Ÿ
didi xb iM xn` dfle iEPrde cEArXd©¦§§¨¦§¨¤¨©¦¥¦§¤
Fpi`W LrxfA wlg Ll didi WExR Lrxf©§£¥¦§¤§¥¤§©§£¤¥
lM zFxFxn oii EYWi `le zExbA `N ¤̀¨§¥§Ÿ¦§¥§¨
xB Lrxf xnFl miCwn did m`e ,xTr¦¨§¦¨¨©§¦©©§£¥
KxCd df lr dpEMd didY 'Fbe didi¦§¤§¦§¤©©¨¨©¤©¤¤
oi`e 'Fbe mEcare 'Fbe didi xB Lrxf©§£¥¦§¤§©£¨§§¥
mdW oiprA xEn`dn llWn rxGn wlg¥¤¦¤©ª§¨¥¨¨¨¦§¨¤¥
aWFg ok `l `Ede iEPr zECar zExB¥©§¦§Ÿ¥¥
wiqtd dfle cal zExbA FpWIW Wi iM¦¥¤¤§§¥§©§¨¤¦§¦
Wi iM xnFl WExR x`Xl zExBd oiA¥©¥©§¨¥©¦¥
`N` Fl oi`W hlgn `EdW rxGdn¥©¤©¤ª§¨¤¥¤¨
xB aEzMd xErW `Ed dfe .cal zExB¥§©§¤¦©¨¥
ux`A Lrxf .mdl `l ux`A Lrxf didi¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤©§£§¤¤
xrW `NW mrhe .'Fbe mEcare mdl `lŸ¨¤©£¨§§©©¤Ÿ¦¥



jlÎjlמח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iyiy meil inei xeriy

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑",מלכּיֹות ארּבע לרּבֹות וגם", ¿«∆«ְְְְַַַַַֻ
יׂשראל  את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ‡ÈÎ.ׁשאף Ôc∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»»…ƒ

ÏB„b.מּכֹות ּבעׂשר  LÎ¯a∑ ּכמֹוּגדֹול,ּבממֹון ְֶֶַƒ¿À»ְְָָ
יב)ׁשּנאמר: מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

dxezd lr miigd xe`

Fl oi` df xaC .'Eke zECardn dOM©¨¥¨©§§¨¨¤¥
KxC lr '` mFiA xhRdl oilFki xErW¦§¦§¦¨¥§©¤¤
.'Fbe Lpri (a"t x"ac) l"f mxnF`§¨©©§§
wlg ,oiprA zFbxCd dWlW dYrnE¥©¨§Ÿ¨©§¨¨¦§¨¥¤
mde iEPrde cEArXdn hlgn rxGdn¥©¤©ª§¨¥©¦§§¨¦§¥
zElbA wlg x`Xde mihaXde zFa`d̈¨§©§¨¦§©§¨¥¤§¨
iM iEPrd onfl xErW oi`e iEPrA wlge§¥¤§¦§¥¦¦§©¨¦¦
`ve ,dpW e"cx `le '` mFi EMfi m ¦̀¦§§Ÿ¨¨§¥
dncPW (f"h 'd x"y) iel haXn cnlE§©¦¥¤¥¦¤¦§¨
dn xaC Enrh md mBW rce ,zFa`l̈¨§©¤©¥¨£§¨¨
gTYe ('b 'a zFnW) dWOn cnlE `v¥§©¦Ÿ¤§©¦©
ztU lr 'Fbe `nB zaY Fl¥©Ÿ¤§©§©

:x`idci dxez ©§Ÿ
.'Bâå éBbä úà íâå (ãéwCvi Ki` dWw §©¤©§¨¤¥ª§©

`EdW mcTX dn lr mbe xnFl©§©©©¤¨©¤
mwp mwpl dahd dfe iEPrde cEArXd©¦§§¨¦§¤£¨¨¦§Ÿ¨¨
FxnF` 'b .zxYin z` zaY 'a .EpaiF`n¥§¥¥©¤§ª¤¤§
`Ed `Ed iM `Ed rEci xaC ikp` oC̈¨Ÿ¦¨¨¨©¦
rx`nd oiA wiqtd dOl 'c .htFXd©¥¨¨¦§¦¥©§Ÿ¨
hRWnA eipA lr 'd xfB xW £̀¤¨©©¨¨§¦§©
xnFl milWdl Fl dide micArWnd©§©§§¦§¨¨§©§¦©
oipr xnB `EdW 'Fbe E`vi ok ixg`e§©£¥¥¥§§¤§©¦§©
xW` iFBd z` xn`i KM xg`e l`xUi¦§¨¥§©©¨Ÿ©¤©£¤
xnFl oEMzPW xWt` dfle .'Fbe Ecari©£Ÿ§§¨¤¤§¨¤¦§©¥©
iFBd z` 'd hRWIW xg`W df iEPWA§¦¤¤©©¤¦§Ÿ¤©
FnkE ,iEUrd xcq gwle WEkxA E`vi¥§¦§§¨©¥¤¤¨§
mzF` oC dNgzA did oMW EpivOW¤¨¦¤¥¨¨¦§¦¨¨¨

:lFcB WEkx mEli`Wd KM xg`e§©©¨¦§¦§¨
ïëàlr Ex`Azi miaEzMd zErnWn ¨¥©§¨©§¦¦§¨£©

(gNWA `nEgpY) l"f mxnF` KxC¤¤§¨©§¨§©©
Wie miXngn '` 'Fbe Elr miXnge©£ª¦¨§¥£¦¦§¥
x`Xde zF`n Wngn cg` mixnF`§¦¤¨¥¨¥¥§©§¨
icM dlt`e KWg iniA mixvnA Ezn¥§¦§©¦¦¥Ÿ¤©£¥¨§¥
Exn` cFr .mixvOd mdA EWiBxi `NW¤Ÿ©§¦¨¤©¦§¦¨§
ipA lklE wEqRA (c"it x"eny) l"f©¨§¨§¥
l`xUi EidW 'Fbe xF` did l`xUi¦§¨¥¨¨§¤¨¦§¨¥
Eide mixvn ivtg ixcg miURgn§©§¦£¨¥¤§¥¦§©¦§¨
mEli`Wd df zErvn`aE 'Eke mircFi§¦§§¤§¨¤¦§¦
WExtA iiYWxRX dn oIre 'Fbe ElSpie©§©§§§©¥©¤¥©§¦§¥
'd xn`W `Ede .FnFwnA df wEqR̈¤¦§§¤¨©
zxfB caln WExR 'Fbe z` mbe mdxa`l§©§¨¨§©¤§¥¦§©§¥©
zxfB ztqFY mbe iEPrde cEArXd©¦§§¨¦§©¤¤§¥©

z` oEcIWM l`xUi z` oEci zFIprxRª§¨ª¨¤¦§¨¥§¤¨¤
lFcB wlg bxdle cinWdl ,mixvOd©¦§¦§©§¦§©£Ÿ¥¤¨
Wng xnlE miwlg miXng xnl mdn¥¤§¨£¦¦£¨¦§¨£¥
mbe zaY wIci dfaE ,miwlg zF`n¥£¨¦¨¤§ª©¥©§©
Ff dMn WExR ikp` FxnF`e ,z` zaze§¥©¤§§¨Ÿ¦¥©¨
FCal `Ed m` iM mixvOd DA Erci `lŸ¥§¨©¦§¦¦¦§©
FxnF` dfl Knqe .KWgd iniA Eid iM¦¨¦¥©Ÿ¤§¨©¨¤§

vn`n WExR 'Fbe ok ixg`eFzF` zEr §©£¥¥§¥¥¤§¨
z` oEcl `Edd dMOd `iaIWM hRWOd©¦§¨§¤¨¦©©¨©¨¤
zMn `EdW carp iFbe caFr iFB mdipW§¥¤¥§¤¡¨¤©©
xEn`M 'Fbe WkxA E`vi ok ixg` KWgd©Ÿ¤©£¥¥¥§¦§ª§¨¨

:mEli`Wd df zErvn`A iM dlrnl§©§¨¦§¤§¨¤¦§¦
ãBòcFr wCwcPX dOA aEzMd x`Azi¦§¨¥©¨©¤¤§©§¥

xUr miIxvnd lr 'd `iad dOl̈¨¥¦©©¦§¦¦¤¤
EpivOW xg` 'Eke Ewl mId lre zFMn©§©©¨¨§©©¤¨¦

:xfFBd xfB ok iM¦¥¨©©¥
äpäårCOd xtqA l"f m"Anxd §¦¥¨©§©§¥¤©©¨

azM (d"d e"t daEWY zFkld)¦§§¨¨©
`Ed micArWnd zFO`d aEIg mrh iM¦©©¦¨ª©§©§§¦
.'Eke zipFlR dO` 'd xn` `NW cvl§©¤Ÿ¨©ª¨§¦§
KkA dn iM c"a`xe o"Anx EdEbiVde§¦¦©§©§©£©¦©§¨
.Kln xaC mEIwA miUFr devn sFq sFq¦§¨¦§¦§©¤¤
cvl `Ed Wprd iM o"Anx WxtE¥¥©§©¦¨Ÿ¤§©
dcFard iCn xzFi zFPrl EtiqFdW¤¦§©¥¦¥¨£¨
zFO`d oi` eixacle ,'d xfB xW £̀¤¨©§¦§¨¨¥¨ª
FMxclE .iEPr ztqFY lr `N` miWprp¤¡¨¦¤¨©¤¤¦§©§
mbe KxCd df lr aEzMd x`Azi l"f¦§¨¥©¨©¤©¤¤§©
FOr 'd oici WExR ikp` oC iFBd z ¤̀©¨¨Ÿ¦¥¨¦©
xzFi dAxi iM rcFi dY` xaC `vFOnE¦¨¨¨©¨¥©¦©§¤¥
WExR z` xnFl wCwce ,dxfBd xErXn¦¦©§¥¨§¦§¥©¤¥
FnvraE FcFakA `Ed FOr FY` oEcï¦¦¦§§©§
xErW rcFId `Ed iM ikp` Fxn` `Ede§¨§¨Ÿ¦¦©¥©¦
Wipri eilrW ztqFYd xErWe dxfBd©§¥¨§¦©¤¤¤¨¨©£¦

:o"Anx lW FMxcl df lke ,mzF`¨§¨¤§©§¤©§©
ïBëpäåoiaIg zFO`d lM iM `Ed ipirA §©¨§¥©¦¨©ª©¨¦

xrSde iEPrd lM lr Wprl¥¨¥©¨¨¦§©©©
Dpi` `xTrn dxiwgde Epl Erxi xW £̀¤¨¥¨§©£¦¨¥¦¨¨¥¨
EpEPri xW` mrh zFO`d iM ,zwcFv¤¤¦¨ª©©£¤§©
zFvOd mEIwe mdn Epzlcad cvl `Ed§©©§¨¨¥¥¤§¦©¦§
Eid m` cnlE `ve ,minIwn Ep` xW £̀¤¨§©§¦§¥§©¦¨
cg` mrl Eide dlHl micaFr l`xUi¦§¨¥§¦©¨¤§¨§©¤¨

mixvnAmicArYWn miIxvOd Eid `l §¦§©¦Ÿ¨©¦§¦¦¦§©§§¦

lkA oke ,mixvOd mdig`M Eide mdÄ¤§¨©£¥¤©¦§¦§¥§¨
l`xUi cArWY xW` dO`e dO`rxYe ª¨§ª¨£¤§©§¥¦§¨¥§¨¥©

.iCW zlgp EpizFid cvl `Ed mrHd©©©§©¡¥©£©©©
igElW mdW zprhl mFwO dn dYrnE¥©¨©¨§©£©¤¥§¥
Exar xW` lr xfB l` `lde xfFBd l ¥̀©¥©£Ÿ¥¨©©£¤¨§
lr mirxn mde eixaCn cg` spr̈¨¤¨¦§¨¨§¥§¥¦©
lkM Eide dxFYd lM lr mixaFr mpi`W¤¥¨§¦©¨©¨§¨§¨
dixkf) FxnF` `Ede ,l`xUi ziA miFBd©¦¥¦§¨¥§§§©§¨
xW` lr WExR hrn iYtvw ip` ('`£¦¨©§¦§©¥©£¤
hrn iYtvw dxFYdn wlg lr Exar̈§©¥¤¥©¨¨©§¦§©
l`xUi z` mixQind zFO`d mde§¥¨ª©§©§¦¤¦§¨¥
drxl iEPrd zErvn`A mixfFr `Axc ©̀§©¨§¦§¤§¨¨¦§¨¨
lr xaFrdW `Ed oke .lMd lr xarl©£Ÿ©©Ÿ§¥¤¨¥©
oiaihnE rx lMn FzF` mixhFR zCd©¨§¦¦¨©§¦¦
oICz` ip` iFBd z` mbe FxnF` `Ede .Fl§§§©¤©£¦¤§©¥
mc` zFaWgn rcFi ip` iM FOr¦¦£¦¥©©§§¨¨
cvl Fpi`W iEPrd mrhe eizFNAgze§©§ª¨§©©¨¦¤¥§©
`vFOnE ,oM mdilr xfBW 'd zevn mEIw¦¦§©¤¨©£¥¤¥¦¨
zFUr aiF` liCbd iM rcFi dY` xaC̈¨©¨¥©¦¦§¦¥£
oi` Fz`pU cvl xQiOW oeiM rWx¤©¥¨¤§©¥§©¦§¨¥
iM `Ed hEWtE zCd z`pUM d`pU¦§¨§¦§©©¨¨¦
wCvi df itkE .dbltdA mdilr xfk`zi¦§©§¥£¥¤§©§¨¨§¦¤ª§©
iEAx zrcFd `EdW 'Fbe z` mbe xnFl©§©¤§¤¨©¦
dfl KEnqe ,eipA lr xari xW` xrSd©©©£¤©£Ÿ¨¨¨§¨§¤
oeiM WExR 'Fbe E`vi ok ixg`e azM̈©§©£¥¥¥§§¥¥¨
mpWi 'd zevn mIwl mYrC oi`W¤¥©§¨§©¥¦§©¤§¨
EcArXX dn lkA dlfBd zaWdA©£¨©©§¥¨§¨©¤¦§§
`diaB dUrOn cnlE `ve .mzF`¨§¥§©¦©£¥§¦¨
xkU mixvOdn raYW (.`"v oixcdpq)©§¤§¦¤¨©¥©¦§¦§©

:l`xUiA EcArXW mipW dOM©¨¨¦¤¦§§§¦§¨¥
ãBòl"f mxnF` KxC lr aEzMd fnxi¦§Ÿ©¨©¤¤§¨

dpikW mixvnl ElB (h"k dNbn)§¦¨¨§¦§©¦§¦¨
FOr (`"v miNdY) aizkE 'Eke mdOr¦¨¤§§¦§¦¦¦
zFnW) wEqRA Exn` cFre .dxvA ikp`̈Ÿ¦§¨¨§¨§©¨§
xiRQd zpal dUrnM eilbx zgze (c"k§©©©§¨§©£¥¦§©©©¦
l`xUi EcArYWPW cEArW l` fnxIW¤¦§Ÿ¤¦§¤¦§©§§¦§¨¥
iFBd z` mbe FxnF` `Ede ,'Eke mipalA¦§¥¦§§§§©¤©
oC mOr mY` mW mdA Ecari xW £̀¤©£Ÿ¨¤¨¦¨¦¨¨
mOr didYW dpikXd l` fnxIW ikp`̈Ÿ¦¤¦§Ÿ¤©§¦¨¤¦§¤¦¨
`EdW mbe zaY wIci dfaE ,zElBA©¨¨¤§ª©¥©§©¤

,xrv ztqFYzaze z` zaze ¤¤©©§¥©¤§¥©
:ikp`eh dxez ¨Ÿ¦
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(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ּכל ולא Ï‡∑ ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆
אליו  ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא עבֹודהֿזרה, עֹובד ?אביו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»

עׂשו  יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשרֹו
קדם  ׁשנים חמׁש מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתרּבּות

ּבּיֹום  ּובֹו .עׂשו מרד זמּנֹו, ְֵַַַָָ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ
לפי  הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

יעקב "לתת היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹירד

חצרֹון  ּבן וכלב הארץ חצרֹון, Ï‡.היה מּבאי Èk ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָƒ…
È¯BÓ‡‰ ÔÂÚ ÌÏL∑אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »≈¬…»¡ƒְְְִִֵֵַַַַ

עד  מאּמה נפרע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַָָָֻזמן,
ׁשּנאמר סאתּה, כז)ׁשּתתמּלא ּבׁשּלחּה(ישעיה "ּבסאּסאה : ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּתריבּנה  ְִֶָ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå àBáz äzàå (åèdOl dWw §©¨¨§¨¤¨¨
KFY mdxa` zghadA wiqtd¦§¦§©§¨©©§¨¨
`NW FgihaOW mbde ,mipAd zFghad©§¨©¨¦©£©¤©§¦¤Ÿ
mr ,Frxf lW cEArXdn eiIgA d`xi¦§¤§©¨¥©¦§¤©§¦
m` dpEMd zcqtp dzid `l df lM̈¤Ÿ¨§¨¦§¤¤©©¨¨¦
xn`Od oi` dYr mBW xg`n did̈¨§©¥¤©©¨¥©©£¨
cFr .dlE`Bl `N` cEArXl KEnq̈©¦§¤¨©§¨
mFlWA xnFl ltM dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¨©©§¨
FxnF`A wiRqd `le daFh daiUA§¥¨¨§Ÿ¦§¦§§
zxFUA oM mB lElM DaE daFh daiUA§¥¨¨¨¨©¥§©
`le l"f Exn`W l`rnWi zaEWY§©¦§¨¥¤¨§§Ÿ

:mipAd cEArW d`xi¦§¤¦§©¨¦
ïëàEpl mcTX dn itl aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨§¦©¤¨©¨

zFa`d hxtaE miwiCSd iM¦©©¦¦¦§¨¨¨
,igvPd mlFrl xkU iEMp lr EciRwi©§¦©¦¨¨¨¨©¦§¦
Fl EpivOW (c"nt x"a) cnlE `ve§¥§©¤¨¦
`OW miklOd zbixdA xvn didW¤¨¨¥¥©£¦©©§¨¦¤¨
Fl xn`W cr oFilrd xkVn Fl dMpzp¦§©¤¦§©¨¤§©¤¨©
LxkU 'Eke mxa` `xiY l` (` wEqR) 'd¨©¦¨©§¨§§¨§
E`vIW FgihadWM oM lr xW` ,dAxd©§¥£¤©¥§¤¦§¦¤¥§
mFwn Wi ,lFcB WEkxA cEArXdn¥©¦§¦§¨¥¨
zFMpl Kixv iM xnFle WEgl mdxa`l§©§¨¨¨§©¦¨¦§©
eipal zF`ltpe miQp zFUrl FxkVn¦§¨©£¦¦§¦§¨§¨¨
Fgihad dfl lFcB WEkxA m`ivFdlE§¦¨¦§¨¨¤¦§¦
`FaY dY`e 'Fbe E`vi zxin`l KEnq̈©£¦©¥§§§©¨¨
mFlXn dMpzi `NW mFlWA Liza` l ¤̀£Ÿ¤§¨¤Ÿ¦§©¤¦¨
oFgHAd cqge ,fFrnA Ywfgd xW £̀¤¤§©§¨§¨§¤¤©¦¨
zFghad cbpM dfe ,`Ed midl` zYn©©¡Ÿ¦§¤§¤¤©§¨
dGd mlFr ihxR cbpkE ,WtPd zEx`Xd¦¨£©¤¤§¤¤§¨¥¨©¤
llM o`M daFh daiUA xaTY xn`̈©¦¨¥§¥¨¨¨¨©
dUrIW mB eipal cEArXdn hiAi `NW¤Ÿ©¦¥©¦§§¨¨©¤©£¤

EdExAwIW icM daEWY l`rnWi¦§¨¥§¨§¥¤¦§§
`Ed iM miwiCv mipaA daFh daiUA§¥¨¨§¨¦©¦¦¦
aFHd ihxR x`WE miwiCSl dEwnd©§ª¤©©¦¦§¨§¨¥©
oIri o"Anx ziWw dwNq dfaE .delXde§©©§¨¨¤ª§¨ª§©©§©§ª©
lr dghadd d`A `l iM ,eixaC mẄ§¨¨¦Ÿ¨¨©©§¨¨©
o"Anx ixace 'Eke zExBd©¥§§¦§¥©§©

:miwEgCfh dxez §¦
.íìL àì ék 'Bâå éòéáø øBãå (æè§§¦¦§¦Ÿ¨¥
dPde .df mrhA al zzl Kixv̈¦¨¥¥§©©¤§¦¥
,iriax xFC 'itA Ewlgp o"Anxe i"Wx©¦§©§©¤§§§¥§¦¦

ax WExR l"f i"WxdcEdi milFBl iri ©¦¥§¦¦©¦§¨
i`An did oFxvg oA alke oFxvg uxR¤¤¤§§¨¥¤¤§¨¨¦¨¥
'itE i"Wx ixaC dgC l"f o"Anxe ux`d̈¨¤§©§©¨¨¦§¥©¦¥
oer cwFR 'd iM ixFn`l iriax xFC§¦¦¨¡¦¦¥£Ÿ
dWwe .mirAx lre miWNW lr zFa`̈©¦¥¦§©¦¥¦§¨¤
oipr dfi`l iM o"Anx ixacl mB il¦©§¦§¥©§©¦§¥¤¦§¨
Fpi` mbe .mdxa`l df xaC 'd ricFn¦©¨¨¤§©§¨¨§©¥
EaEWi m`W 'd ixacA i`pYd fEnẍ©§©§¦§¥¤¦¨
zrcFd xTr `EdW mnixgi `l ixFn`d̈¡¦Ÿ©£¦¥¤¦©¨©
iriax xFC m` cFre .eixacl iriax xFC§¦¦¦§¨¨§¦§¦¦
xfgl Kixv did `l `Ed ixFn`C¤¡¦Ÿ¨¨¨¦©£Ÿ
ixn`d oer FxnF`A KM xg` FxiMfdl§©§¦©©¨§§£Ÿ¨¡Ÿ¦
hEWtE .KEnqA xAcn `Ed FAW oeiM¥¨¤§©¥§¨¨
`Ed oFkPde .mixEgn o"Anx ixaC oi`W¤¥¦§¥©§©§ª¨¦§©¨
uw `Ed cg`d miSw 'a xnFl 'd oEkIW¤§©¥©¦¦¨¤¨¥
lMd sxhvIW iEPrde cEArXde zElBd©¨§©¦§§¨¦¤¦§¨¥©Ÿ
dnlWp dpW 'z riBIWkE 'z oipnl§¦§©§¤©¦©¨¨¦§§¨
mvrA mixvOn mzF` 'd `ivFde dxfBd©§¥¨§¦¨¦¦§©¦§¤¤
z`ial `Ed 'a uwe ,'Yd EnlWPW mFId©¤¦§§©§¥§¦©
ux`d zqipM didY `NW ux`d̈¨¤¤Ÿ¦§¤§¦©¨¨¤
`EdW xg` xFC cr `N` 'Yd mElWzA§©§©¤¨©©¥¤

alM lW FxFC iM rcFi iEde .iriax xFC§¦¦§©¥¥©¦¤¨¥
,mixvOn `vIW `Ede aWgi 'b xFC¥¨¥§¤¨¨¦¦§©¦
xFCd oi` ux`l qpkp alM iM mbde©£©¦¨¥¦§©¨¨¤¥©
FCal `Ed alke FAxA `N` aWgp¤§¨¤¨§ª§¨¥§©
iM (l ci glW) aizkC xFCdn x`Wp¦§©¥©¦§¦§©¦
xFC d"awd xn`WkE ,dPti oA alM m ¦̀¨¥¤§ª¤§¤¨©
`Ed l`xUi ipA zEllM lr iriax§¦¦©§¨§¥¦§¨¥
dOA oixEgn i"Wx ixaC oi`e ,xnF`¥§¥¦§¥©¦§ª¨¦©¤
xFC md iriax xFC `N` dfA xn`X¤¨©¨¤¤¨§¦¦¥
mdW dpW 'Mn zFgR mixvOn E`vIW¤¨§¦¦§©¦¨¦¨¨¤¥
iriax mde alM ipA mdW ux`l Eqpkp¦§§¨¨¤¤¥§¥¨¥§¥§¦¦
xWi alM oFxvg uxR aWgYWM dxfBl©§¥¨§¤©§Ÿ¤¤¤§¨¥¨¨
EaW iriax xFC md alM ipA aaFWe§¨§¥¨¥¥§¦¦¨
zFxFCd zFpnl oi` iM ,orpM ux ¤̀¤§©©¦¥¦§©
i"Wx zFpnl ligzdW FnM mihaXdn¥©§¨¦§¤¦§¦¦§©¦
ligzdl Ep`A m`W 'Eke uxR dcEdi§¨¤¤§¤¦¨§©§¦
mB aWgp 'z zxfB dligzdW mFIn¦¤¦§¦¨§¥©©§Ÿ©
mc` oFW`xn ligzdl Ep`A m`e wgvi¦§¨§¦¨§©§¦¥¦¨¨
didie awrIn aWgp mixvnl cxIW¤¨©§¦§©¦©§Ÿ¦©£Ÿ§¦§¤
zFxFCd zFpnl oi`W i`Ce `N` 'd alM̈¥¤¨©©¤¥¦§©
l`xUi EidW cEArXd ligzdXn `N ¤̀¨¦¤¦§¦©¦§¤¨¦§¨¥
xg` did dfe mnvr zEWxA `NW¤Ÿ¦§©§¨§¤¨¨©©
cEArXd ligzd f`W mihaXd zzin¦©©§¨¦¤¨¦§¦©¦§

(`"t x"eny) l"f mxnF`Monf lMW §§¨¤¨§¨
Enrh `l mlFrA mihaXd EidW¤¨©§¨¦¨¨Ÿ¨£
onf fnx 'de ,mzFa`M mdke cEArW¦§§¨¤©£¨©¨©§©
EaEWi FxnF`A zFxFCd oFAWg ligzIW¤©§¦¤§©§§¨
xnFl EaEWi zaY xnFl wCwC ,dPd¥¨¦§¥©¥©¨©
xnF` `Ed lWFn ciA miaMrnAW¤©§ª¨¦§©¥¥
xFce ,zFxFC 'c EnilWIWM EaEWï§¤©§¦§
ipA md lWFn ci eilr swYW oFW`x¦¤¨©¨¨©¥¥§¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al jxk zegiy ihewl)

הּנה עד האמרי עֹון ׁשלם לא טז)ּכי לּמה (טו, לׁשאל, יׁש ְֱֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹ
ּכנען  ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנזּכר
לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻּכּלּה,

מפרׁש רׁש"י זמן ּדהּנה אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח ,להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ
רק  נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש

ׁשל  עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹון
על  נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ האּמֹות. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשאר
על  מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻידי

יהֹוׁשע. ְְֵַֻידי

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו הם (בראשית "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְִֵַ
ׂשּקיהם", יג)מריקים ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְְִִִִִֵֵֶַַ

זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה. ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻרמז
ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"
ּכׁשהיא  מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם
"ויהי  ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוקעת,

היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשמׁש
נקבה  לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָנמצא
ּכׁשהּטעם  ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסֹודּה

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, (לקמן ְְְְְֶַָָָ
ּבאה", לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה "הּנה (רות ְֲִִֵֵָָָָָָֻ

הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבה
ּכמֹו: ,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה כט)ּדבר עם (לקמן "ּבאה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ב)הּצאן", ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

dxezd lr miigd xe`

Eid onvr zEWxA mihaXdW mihaXd©§¨¦¤©§¨¦¦§©§¨¨
zFlr lal miIxvOd EaW mdipA z`e§¤§¥¤¨©¦§¦¦§©¨

:xTre oade ux`d on¦¨¨¤§¨¥§¦¨
äzòîeWFcw ixn` oiadl siwWp ¥©¨©§¦§¨¦¦§¥¨

`l iM FxnF`A dnkg aaFpi§¥¨§¨§§¦Ÿ
oerW gkEn oM m` ixn`d oer mlẄ¥£Ÿ¨¡Ÿ¦¦¥¨¤£Ÿ
xW` dUrnaE dqipMd aMrn ixFn`d̈¡¦§©¥©§¦¨§©£¥£¤
oer iM ciBi dnirPd FzxFzA 'd xCq¦¥§¨©§¦¨©¦¦£Ÿ
xFC zaMr aAq xW` `Ed milBxnd©§©§¦£¤¦¥©¨©
mdipA z`e FOY cr mixvOn `vFId©¥¦¦§©¦©ª§¤§¥¤
EriWxdW milBxnd zlEfe dOW `iad¥¦¨¨§©©§©§¦¤¦§¦
dIpW dpWA `vFId xFCd miqpkp Eid̈¦§¨¦©©¥§¨¨§¦¨
`le 'Yd sFq `EdW mixvn z`ivil¦¦©¦§©¦¤©§Ÿ
oFvx zwtdl `N` milBxnd Ekld̈§©§©§¦¤¨©£¨©§
mdl 'd xn` df zlEfe lBxl mil`FXd©£¦§©¥§©¤¨©¨¤
`vIW Fnvr xFC FzF`A EqpMIW¤¦¨§§©§¤¨¨
oer mlW `l `lde 'b `EdW mixvOn¦¦§©¦¤©£ŸŸ¨¥£Ÿ

:KxAzi Fxn`nM oicr ixFn`d̈¡¦£©¦§©£¨¦§¨©
ïëàl"f mxnF` KxC lr `id 'd zpEM ¨¥©¨©¦©¤¤§¨

oFW`x wxR (:'f) zFkxA zkQnA§©¤¤§¨¤¤¦
wiCv rWx rNaA ('` wEwag) wEqRA©¨£¨§©©¨¨©¦
Fpi` xEnB wiCv rlFA EPOn wiCv EPOn¦¤©¦¦¤¥©©¦¨¥
rWxd didi m` iM WExR .k"r rlFA¥©¥¦¦¦§¤¨¨¨
wiCv `aie zEkf zvw FciA Wi oicr£©¦¥§¨§¨§§¨Ÿ©¦
wiCSA gM oi` FA zFxBzdl zFIkf FAxW¤ª§ª§¦§¨¥Ÿ©©©¦
mNYWdl rWxl Wi oicr iM FcA`l§©§¦£©¦¥¨¨¨§¦§©¥
rWxde ,dGd mlFrA Fl x`WPd zEkf§©¦§¨¨¨©¤§¨¨¨
wiCSd ciA WIW zFidl wiCSdn mTpzi¦§©¥¥©©¦¦§¤¥§©©©¦

la` ,xEnB wiCv Fpi`W aErYdn¥©¥¤¥©¦¨£¨
wlg rWxl x`XIW mbd xEnB didIWM§¤¦§¤¨£©¤¦¨¥¨¨¨¥¤
didi m` oke ,FzlilM rwti aFHdn¥©ª§©§¦¨§¥¦¦§¤
lMA zEnl FpiC xnbpe hlgn rWxd̈¨¨ª§¨§¦§¨¦¨©Ÿ
mcFTd lke FcA`l FzEgilW 'd dUFr¤§¦§©§§¨©¥
lFki xEnB wiCv Fpi` ENt`e dkf FA¨¨©£¦¥©¦¨¨

:mlFrd on FcA`l§©§¦¨¨
äpäåmixvOn l`xUi z`vA §¦¥§¥¦§¨¥¦¦§©¦

Eid milBxnd EglXWkE§¤¨§©§©§¦¨
EUrW mbde ,mixEnB miwiCv zbxcnA§©§¥©©¦¦§¦©£©¤¨
oi` ,dvnXde ,eilr EWprp xaM ,lbrd̈¥¤§¨¤¤§¨¨§©¦§¨¥
xEnB wiCv mW mdn rpnIW xErW FA¦¤¦§©¥¤¥©¦¨
mixEnB miwiCv E`xTi `NW df oiprl§¦§¨¤¤Ÿ¦¨§©¦¦§¦
ciqg xFC dPd ode ixFn`d KxrA§¥¤¨¡¦§¥¥¨¨¦
Etq` ('p miNdY) aizkC (:i"w oixcdpq)©§¤§¦¦§¦§¦¦¦§
Eid oM `l xW` 'Fbe izxM iciqg il¦£¦¨Ÿ§¥§£¤Ÿ¥¨
z` EhipwdW milBxnd zEgilW xg ©̀©§¦©§©§¦¤¦§¦¤
wiCv xcbA Eqpkp f`e 'Eke Exnde 'd§¦§§§¨¦§§§¤¤©¦
EidWM okle ,ixFn`d KxrA EPOn¦¤§¥¤¨¡¦§¨¥§¤¨
did milBxnd mcw mixEnB miwiCv©¦¦§¦Ÿ¤©§©§¦¨¨
eil` Exn`i iM ixFn`d zFgcl gM mdÄ¤Ÿ©¦§¨¡¦¦Ÿ§¥¨
'd Epl ozp xW` Epvx`n mFwn dPR©¥¨¥©§¥£¤¨©¨
zen oaE cxFn df ixd dvxi `NWkE§¤Ÿ¦§¤£¥¤¥¤¨¤
Exnde E`hgW xg` oM oi`X dn `Ed©¤¥¥©©¤¨§§¦§
wiCv zwfgA Ex`Wp `l l` ixn ¦̀§¥¥Ÿ¦§£§¤§©©¦
oer mlW `l oicrW zFidle ,xEnB̈§¦§¤£©¦Ÿ¨¥£Ÿ
dfle ,FcinWdl mciA oi` ixFn`d̈¡¦¥§¨¨§©§¦§¨¤
`vi dxdd zFlrl EliRrdWM `vnY¦§¨§¤¤§¦©£¨¨¨¨¨

dpiUrY xW`M mEMIe mEtcxE ixFn`d̈¡¦§¨©©©£¤©£¤¨
wiCv rWx rNA ciBi dfe mixFaCd©§¦§¤©¦©©¨¨©¦
xn` mzqipkAW cFr `vnze .EPOn¦¤§¦§¨¤¦§¦¨¨¨©
iM 'Fbe Lzwcva `l ('d 'h awr) dWnŸ¤¥¤Ÿ§¦§¨§§¦
.mper mlWp iM dN`d miFBd zrWxa§¦§©©¦¨¥¤¦¦§©£Ÿ¨
mixEnB miwiCv mkpi`W mbd df itkE§¦¤£©¤¥§¤©¦¦§¦
mEW Fl oi` iM .'Fbe zWxl `A dY ©̀¨¨¨¤¤§¦¥
iM .EPOn wiCv eilr xn`l zEkf§¥¨¥¨¨©¦¦¤¦
zvw Fl WIW dxFi EPOn wiCv zErnWn©§¨©¦¦¤¤¤¥§¨
la` EPOn wiCv xn`l wCvIW zEkf§¤ª§©¥¨¥©¦¦¤£¨

xA hlgnzEwcSd wlg Fl oi` rW ª§¨§¤©¥¥¤©¦§
dYrnE .oade EPOn wiCv xn`l¥¨¥©¦¦¤§¨¥¥©¨
iriax xFce oFkp lr 'd ixaC EWxRzi¦§¨§¦§¥©¨§§¦¦
Dl oi`W dghad Fgihan WExR 'Fbe§¥©§¦©§¨¨¤¥¨
mrh ozpe mlFrA ot` mEWA lEHA¦§Ÿ¤¨¨§¨©©©
iM mrHd zpizpaE FnW KxAzi xaCl©¨¨¦§¨©§¦§¦©©©©¦
iM zrcl liMUY dY`e 'Fbe mlW `lŸ¨¥§§©¨©§¦¨©©¦
EidW onfl `N` df mrh wiRqi `lŸ©§¦©©¤¤¨¦§¨¤¨
f`e xEnB wiCv mW xCrdA l`xUi¦§¨¥§¤§¥¥©¦¨§¨
ixFn` lW Fper mlW `l oicrW cvl§©¤£©¦Ÿ¨¥£Ÿ¤¡¦
Eidi m` la` Fvx` `A ElkEi `lŸ§Ÿ©§£¨¦¦§
zripn oi` xEnB wiCv zbxcnA l`xUi¦§¨¥§©§¥©©¦¨¥§¦©
zWxl `FAn mrpnY oerd zEnlW§¥¤¨Ÿ¦§¨¥¦¨¤¤
ElAwe mixvOn E`vIWM dfle ,Fvx ©̀§§¨¤§¤¨§¦¦§©¦§¦§
ux`l EqpMIW l`d dSxzp dxFYd©¨¦§©¨¨¥¤¦¨§¨¨¤
ExBzi iM Fvx` z` EgTie cInE skY¥¤¦¨§¦§¤©§¦¦§¨
oi`X dn ,drWx iUFrA E`Pwzie mdÄ¤§¦§©§§¥¦§¨©¤¥
wiCv xcbA Eqpkp milBxn oer xg` oM¥©©£Ÿ§©§¦¦§§§¤¤©¦



ני jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iyiy meil inei xeriy

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל אמירתֹו ¿«¿¬»«ƒֲִֶַָָָ

עׂשּויה  היא tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)ּכאּלּו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ְֲִִָ««»»«»…¿«¿»
יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא אףֿעלֿלפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפי
ב)ׁשּנאמר: מׁשל (לעיל פרת", הּוא הרביעי "והּנהר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד .הדיֹוט: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר) נתן ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְֵֶֶַָָֹֻ

ּומֹואב  אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא ְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלהם
להיֹות  עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, והם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַועּמֹון,

ׁשּנאמר: לעתיד, יא)ירּׁשה מׁשלֹוח (ישעיה ּומֹואב "אדֹום ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשמעּתם  עּמֹון ּובני ."ידם ְְְִֵַַָָָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑ עֹוג ּבּה:ארץ ׁשּנאמר ג), רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבבית ּבת ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: , ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה, ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

dxezd lr miigd xe`

xFCd lM mY cr 'd xg` dfl EPOn¦¤¨¤¦¥©Ÿ¨©
`l m`e ,ixFn` oer milWi ipiA ipiaE¥¦¥¦©§¦£Ÿ¡¦§¦Ÿ
eipA Eid ixFn`d oer zEnlW mrh did̈¨©©§¥£Ÿ¨¡¦¨¨¨
Erxti mpere cInE skY miqpkp¦§¨¦¥¤¦¨©£Ÿ¨¦§§
htFXd hRWi xW`M mixg` miWprÄ¢¨¦£¥¦©£¤¦§Ÿ©¥

:wcvAfi dxez §¤¤
.'Bâå úøk àeää íBia (çéFxnF` ©©¨©§§

mcTX dn itl ,xar oFWl iYzp̈©¦§¨©§¦©¤¨©
EpWxRW FnM mdxa` DA wifgdW Epl̈¤¤¡¦¨©§¨¨§¤¥©§
xnFl wCvi (e"h b"i lirl) FnFwnA¦§§¥ª§©©
:WxFi oiCn EMfi mipAd iM xaM iYzp̈©¦§¨¦©¨¦¦§¦¦¥

äpämdipir zF`xn gh Ki` Dnzl Wi ¦¥¥¦§Ÿ©¥©¥§¥¥¤

EpzNcbA oin`dl mip`nnd lW¤©§¨£¦§©£¦¦§ª¨¥
`ln `xwn iM ,`al dcizrd EpzlrnE©£¨¥¨£¦¨¨Ÿ¦¦§¨¨¥
mr zixA 'd zxMW aEzMd xAC¦¥©¨¤¨©§¦¦
Frxfl zzl mFlXd eilr Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦¨¨©¨¨¥§©§
ozPW Epivn `l dYr cre zFO` dxUr£¨¨ª§©©¨Ÿ¨¦¤¨©
'b Ex`Wpe zFO` 'f `N` l`xUil 'd§¦§¨¥¤¨ª§¦§£

id zFnvrd Exn`i Ki`e zFO`zFWa ª§¥Ÿ§¨£¨©§¥
'd zrEaWE Epzlgp zewY dca`̈§¨¦§©©£¨¥§©
mNM `l 'd ozPW 'Gd mbe ,mYcBpn§©©§¨§©©¤¨©Ÿª¨
micar EpizFpFraE lAwzd wxtl E`Ä§¤¤¦§©¥©£¥£¨¦
dCn fnxl dkM 'd dUre ,EpA ElWn̈§¨§¨¨¨¨¦§Ÿ¦¨
oi`e 'd icar Ep`W mWM dCn cbpM§¤¤¦¨§¥¤¨©§¥§¥

FAxA cxFn carM KxAzi Fl mirpkp¦§¨¦¦§¨©§¤¤¥§©
.EpA Ecxnie EpNW micar E`Fai oM mB©¥¨£¨¦¤¨§¦§§¨
cFr .FzixA mIwl oiNn dl`l Wi cFre§¥¤¡Ÿ©¦¦§©¥§¦
miaEzMd xcqA xEzl iAl iYzp̈©¦¦¦¨§¥¤©§¦
ifpTde ipiTd miCwd iM d`x`ë¤§¤¦¦§¦©¥¦§©§¦¦
`NW mFc`e a`FnE oFnr mdW ipncTde§©©§Ÿ¦¤¥£¨¤¡¤Ÿ
'f `N` dpFW`xA Epicil E`Ä§¨¥¨¦¨¤¨
,xg`nd miCwdl oFkp oi`e mixg`nd©§ª¨¦§¥¨§©§¦©§ª¨
z`f dzid 'd z`n iM i`Ce ok`̈¥©©¦¥¥¨§¨Ÿ
dpizPd xTr iM Ll ciBdlE Lxirdl©£¦§§©¦§¦¦©©§¦¨
mOre 'Bd cgi E`FaIW dcizrd `id¦¨£¦¨¤¨©©©§¦¨
dler diR uRwze zFO` 'Gdn xzFPd©¨¥©ª§¦§Ÿ¦¨©§¨



jlÎjlנב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ ּבנים לֹו ׁשאין מי על לּמד «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֶַָ

הרּוס  אּלא ּבנּוי pnÓ‰.ׁשאינֹו ‰a‡∑ ּבזכּות ֵֶֶָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לתֹו צרתי È¯N.ּביתי ׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר) לרּוח ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְַ

.ׁשּבּההּקדׁש ֶֶַָֹ

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑ ּבדברים ׁשּזכית :לקחּתּה אׁשרי' «ƒ«»«ְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּכזה' קדֹוׁש ּבגּוף ÌÈL.(ב"ר)לּדבק ¯NÚ ıwÓ∑ ְִֵֶָָָƒ≈∆∆»ƒ
ׁשּׁשהתה  לאּׁשה הּקבּוע ילדה מֹועד ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ליּׂשא  חּיב סד)אחרת לבעלּה, ‡·¯Ì.(יבמות ˙·LÏ ְְִֶֶַַַָָָ¿∆∆«¿»

'B‚Â∑ מן לֹו עֹולה חּוצהֿלארץ יׁשיבת ׁשאין מּגיד ¿ְִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי יב)הּמנין, לגֹוי (לעיל ואעׂש" : ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

יׂשראל  לארץ ׁשיבא עד .ּגדֹול" ְְִֵֶֶֶַָָָֹ

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑ (ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה. «»…∆»»«««ִִִָָ
‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְִֵַָָָָ

צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה מראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכגּלּויּה,

נתעּברּתי  ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ראׁשֹונה  .(ב"ר)מּביאה ִִִָָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי מּטילה חמס אני ¬»ƒ»∆ֲִִִֶֶַָָָָָ

להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:הענׁש ּכׁשהתּפּללּת טו), (לעיל ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ
אּלא  התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי

אני  והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעלי
ׁשאּתה  מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .עּמ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנפקדת

B‚Â'.(ב"ר)וׁשֹותק ּבזיֹוניׁשֹומע  È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְִִֵֵַ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

dxezd lr miigd xe`

zpizp xaCl oniqe ,'d zrEaW zF`xA¦§§©§¦¨©¨¨§¦©
'b mdxa`l 'd ozp xW` mikln 'Cd©§¨¦£¤¨©§©§¨¨
lrcY iriaxde ipFncwe ifpw ipiw cbpM§¤¤¥¦§¦¦§©§¦§¨§¦¦¦§¨
miFBd zEtQ`zd l` fnx miFB Kln¤¤¦¤¤¤¦§©§©¦
mipFW`xd draXdn mix`WPd©¦§¨¦¥©¦§¨¨¦¦

:oadehi dxez §¨¥
.'Bâå éñîç 'Bâå éøN øîàzå (äKixv ©Ÿ¤¨©§£¨¦§¨¦

lr dxU oiC dxqn dOl zrcl̈©©¨¨¨§¨¦¨¨©
iqng xnFle hxtl dtiqFde mdxa ©̀§¨¨§¦¨§¨¥§©£¨¦
,zlEGd hrnl dpEMzPW d`xPW Lilr̈¤¤¦§¤¤¦§©§¨§©¥©©
dpFkp dixacA oi` dpEMzp xbd lr m`e§¦©¨¨¦§©§¨¥¦§¨¤¨§¨
cFakA dNwdW `id xbd iM d`xPd itl§¦©¦§¤¦¨¨¦¤¥¥¨¦§
.mdxa` lr `l DzpElY dilre DYxaB§¦§¨§¨¤¨§¨¨Ÿ©©§¨¨
mdxa` ixaC zpEM zrcl Kixv cFr¨¦¨©©©¨©¦§¥©§¨¨
d`xPW 'Fbe KzgtW dPd aiWd xW £̀¤¥¦¦¥¦§¨¥§¤¦§¤
oTzn `EdW `N` ixU zlaw lATW¤¦¥¨§©¨©¤¨¤§©¥
did oe` lrR `l m`e d`lde o`Mn¦¨¨©§¨§¦Ÿ¨©¨¤¨¨

:il` aixY dn xnFl Fl©©¨¦¥©

ïëàmdixaC miCwdA oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨§©§¦¦§¥¤
dgtW Dle l"fe (d"nt x"a) l"f§§¨¦§¨
aIg did dzid bFln zgtW zixvn¦§¦¦§©§¨§¨¨¨©¨
.DxkFnl i`Xx did `le dizFpFfnA¦§¤¨§Ÿ¨¨©©§§¨
bFln `pzC Edn Wiwl Wix 'Eke irÄ¥§¥¨¦©§¨¨§
bFln bFln xn` Y`C dOM oFdl xn £̀©§§¨§©§¨©§§

tEB dzid xbdC ixd .k"rdiEpw D £¥§¨¨¨§¨¨§¨
.mblFnl mdxa`l dizFxtE dxUl§¨¨¥¤¨§©§¨¨§§¨
Ewlgp dcli m` bFln zgtW ipA oipraE§¦§©§¥¦§©§¦¨§¨¤§§
minkge dippg h"r sC zFAzM zkQnA§©¤¤§ª©£©§¨©£¨¦
dX`l bFln cle mixaFq minkg£¨¦§¦¨¨§¨¦¨
oxTde dzinl opiWigC mEXn mrHde§©©©¦§©§¦¨§¦¨§©¤¤
opiWig `lC lrAl xaFq dippge .dlM̈¤©£©§¨¥©©©§Ÿ©§¦¨
h"l sC oiHbA opixn` cFr .dzinl§¦¨©§¦¨§¦¦©
`UPW car iAx xn` iW` ax xn`̈©©£¦¨©©¦¤¤¤¨¨
oixFg oA F`Ur FAx iptA oixFg zA©¦¦§¥©£¨¤¦
zA FAx F`iVdWA q"Xd Dl WxtnE§¨¥¨©©§¤¦¦©©
oOW mEXn mW miWxtnE .k"r oixFg¦§¨§¦¨¦¤¦

did `l ok `l m`C DixxgW mzQd©§¨¦§§¥§¦Ÿ¥Ÿ¨¨
oixFg zA F`iVdl dxar Fci lr dUFr¤©¨£¥¨§©¦©¦
dAx D`iVdW dgtW oiCd `Ede .k"r§©¦¦§¨¤¦¦¨©¨
EpxFn azke oixFg zA D`Ur oixFg oal§¤¦£¨¨©¦§¨©¥
zFkld drC dxFiA Fx`w sqFi axd̈©¥©§¤¥¨¦§
lr `Ad FpFWl dfe f"qx oniq micar£¨¦¦¨§¤§©¨©
mWl `wece oixFg zA D`Ur FzgtW¦§¨£¨¨©¦§©§¨§¥
`l zEX` mWl `NW la` zEX ¦̀£¨¤Ÿ§¥¦Ÿ
dilr `aA dPde .k"r oixFg zA D`Ur£¨¨©¦§¦¥§¨¨¤¨
s"ixdl .m"Anxde s"ixd Ewlgp mzq§¨¤§§¨¦§¨©§©§¨¦
D`Ur oM mB mzQd on (a"t zFnai)§¨¦©§¨©¥£¨¨
micar zFkld) m"AnxdlE oixFg zA©¦§¨©§©¦§£¨¦
oM m` `N` oixFg zA D`Ur `l (h"tŸ£¨¨©¦¤¨¦¥

:zEX` mWl WxR¥¥§¥¦
äæáezF`xA iM ,oiprd xE`al `ap ¨¤¨Ÿ§¥¨¦§¨¦¦§

DcFakA zlflfn xbd iM dxÜ¨¦¨¨§©§¤¤¦§¨
lwY dgtW iM okYid dWrxe dfbẍ§¨§¨£¨£¦¨¥¦¦§¨¨¥
WiBxd mdxa` mzQd onE ,DYxaB§¦§¨¦©§¨©§¨¨¦§¦



נג jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iyiy meil inei xeriy
EÈÈ·e ÈÈa∑ חסר ׁשּבּמקרא "ּבינ" מלא,ּכל וזה , ≈ƒ≈∆ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

"ּוביני" ּביּה לנקבה)קרי נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל הרע , עין ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה הגר, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבעּבּורּה

והּוא  הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ" להגר: ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹאֹומר
הריֹון  ׁשהּפילה מלּמד אּלא ׁשּתהר? לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבּׂשר

.הראׁשֹון  ִָ

dxezd lr miigd xe`

mcw eilr dxU znrxzOX dOn xaCA©¨¨¦©¤¦§©¤¤¨¨¨¨Ÿ¤
dxn`W mbde ,eil` xaCd zrcFd¨©©¨¨¥¨©£©¤¨§¨
ixaC `N` drcFd KxC df oi` ok ixg ©̀£¥¥¥¤¤¤¨¨¤¨¦§¥
,rcIW dxiMd xaM dricide zEnrxzd¦§¨£§©§¦¨§¨¦¦¨¤¨©
mdxa`W '`d mipiC iwENg 'a dfA dpce§¨¨¨¤¦¥¦¦¨¤©§¨¨
zEX` mWl dilr `AW WExtA dNB¦¨§¥¤¨¨¤¨§¥¦
xbd zaWFg mzq dilr `AW mbd F`£©¤¨¨¤¨§¨¤¤¨¨
'Ade .s"ixdM DYrce oixFg zA `idW¤¦©¦§©§¨§¨¦§©
dzvIW xbd DYrcA daWgW `Ed¤¨§¨§©§¨¨¨¤¨§¨
EpazMW oiHbA Exn`W oiCn zExgl§¥¦¦¤¨§§¦¦¤¨©§

r KEnqAFAx iptA oixFg zA `UPW ca §¨¤¤¤¨¨©¦¦§¥©
z`VPW dgtW Ktdl oke zExgl `vï¨§¥§¥§¥¤¦§¨¤¦¥
oixFg zA dYxaB Dz`Ur oixFg oal§¤¦£¨£¨§¦§¨©¦
dwrv dfle .xbdn zECar rwR dfaE¨¤¨©©§¥¨¨§¨¤¨£¨
lr `le DzpElY eilr iM mdxa` iptA¦§¥©§¨¨¦¨¨§¨¨§Ÿ©
DYrcA zaWFgW oiCd itM xbd iM xbd̈¨¦¨¨§¦©¦¤¤¤§©§¨
dY`W Lilr iqng la` DniW`dl oi ¥̀§©£¦¨£¨£¨¦¨¤¤©¨
.oiCd itM `NW DYrC lr miMqn©§¦©©§¨¤Ÿ§¦©¦
iccv WYple xYql zFprh dxn`e§¨§¨©©¦§Ÿ§¦§Ÿ§¨¥
zExgl zErHd `vi mdOW mipiCd©¦¦¤¥¤¨¨©¨§¥
izgtW iYzp ikp` dxnF` `Ede ,xbd̈¨§§¨¨Ÿ¦¨©¦¦§¨¦
oi`e `id iNW Ff dgtW WExR LwigA§¥¤¥¦§¨¤¦¦§¥
didi Ele ,zFxR zbiln `N` DA Ll§¨¤¨§¦©¥§¦§¤
oi` zEX` mWl WExtA dilr `aYW¤¨Ÿ¨¤¨§¥§¥¦¥
LzgtW Dpi` iM xExgW oiC dfA Dl̈¨¤¦¦§¦¥¨¦§¨§
.WExtA oM xn`YW mbde DxxgWl§©§§¨©£©¤Ÿ©¥§¥
oal FzgtW `iVOd zprh cvl m`e§¦§©©£©©©¦¦§¨§¤
dY`W dX`l Ll diYzp Ffe 'Eke oixFg¦§§§©¦¨§§¦¨¤©¨
FnkE mzq diYzp m` `weC ,oixFg oA¤¦©§¨¦§©¦¨§¨§
lr xari `l mzQd oOW mrHd EpzPW¤¨§©©©¤¦©§¨Ÿ©£Ÿ©
(b"k mixaC) ,dWcw didz `lC e`l̈§Ÿ¦§¤§¥¨§¨¦
oixFg oal dxdf` `EdW Wcw didi `le§Ÿ¦§¤¨¥¤©§¨¨§¤¦
mzq xaCd iYgPd `l ikp` la` ,'Eke§£¨¨Ÿ¦Ÿ¦©§¦©¨¨§¨
`NW WExtA mixaCd Ll iYWxR `N ¤̀¨¥©§¦§©§¨¦§¥¤Ÿ
mbd izgtW dPcFr `N` diYxxgW¦§©§¦¨¤¨¤¨¦§¨¦£©
dixacA `vnY ok FnkE .LwigA `idW¤¦§¥§§¥¦§¨¦§¨¤¨
l` `A Fl dxn`W eil` mipFW`xd̈¦¦¥¨¤¨§¨Ÿ¤
dPcFr dil` `aIW xg` WExR izgtW¦§¨¦¥©©¤¨Ÿ¥¤¨¤¨
l` `p `A xnFl Dl didW izgtW¦§¨¦¤¨¨¨©Ÿ¨¤

:xbd̈¨
áeLzFAxA l"f EpizFAx Wxcn iz`vn̈¨¦¦§©©¥§©

DzF` oYYe l"fe (d"nt x"a)§©¦¥¨
dPd .k"r xg`l `le DWi` mxa`l§©§¨¦¨§Ÿ§©¥¦¥
did `NW DWi` zaY EwCwC l"fx©©¦§§¥©¦¨¤Ÿ¨¨
,`A hrnNW EaXie DxnF`l Kixv̈¦§§¨§¦§¤§©¥¨

.Kxvd dOl df hErn zrcl Kixve§¨¦¨©©¦¤¨¨ª§©
xnFl xn`l xaCd Kixv EpxaC itlE§¦§¨¥¨¦©¨¨¥¨¥©
`N` Dzpzp `le DzgtW `id oicrW¤£©¦¦¦§¨¨§Ÿ§¨¨¨¤¨
DYzl mdxa` dvxi m`e .mdxa`l§©§¨¨§¦¦§¤©§¨¨§¦¨
zFUrl Dnvrl DgNWl F` xg`l§©¥§©§¨§©§¨©£
Ycnl `d zEWx Fl oi` dipirA aFHM©§¥¤¨¥§¨¨©§¨
dcFd mdxa`e .DzgtW dPcFrW¤¤¨¦§¨¨§©§¨¨¨
dfA Wie DzprhA DOr oiCdW dixacl¦§¨¤¨¤©¦¦¨§©£¨¨§¥¨¤

xa`W xWt` '`d .mikxC ipWFnM md §¥§¨¦¨¤§¨¤©§¨¨§
ENt`e sFq cre dNgYn FYrC did ok¥¨¨©§¦§¦¨§©©£¦
F` .x`a` xW` mrhl dilr `A ikd̈¦¨¨¤¨§©©£¤£¨¥
iM dzid FYrce dNgYn oM aWg `lŸ¨©¥¦§¦¨§©§¨§¨¦
iM `id zxxgWnE lrA zEX` mWl§¥¦¨©§ª§¤¤¦¦
dzNBW dnl dxU dpEMzPW aWg `lŸ¨©¤¦§©§¨¨¨§¨¤¦§¨
`NW xWt` oM aWg EN`e ,dYr DYrC©§¨©¨§¦¨©¥¤§¨¤Ÿ
`l (b"k mixaC) oiCn dilr `A did̈¨¨¨¤¨¦¦§¨¦Ÿ
c"i KWnAW `vnY oke ,Wcw didi¦§¤¨¥§¥¦§¨¤§¤¤
clFPW cre l`rnWi clFPWn dpẄ¨¦¤©¦§¨¥§©¤©

:DYrcl cFr sqi `l wgvi¦§¨Ÿ¨©§©§¨
íòèådgtW zzl dciRwd `NW dxU §©©¨¨¤Ÿ¦§¦¨¨¥¦§¨

dnl mdxa` mbe oixFg oal§¤¦§©©§¨¨§¨
lr Wg `le dxU ixaC oiadW xn`PW¤Ÿ©¤¥¦¦§¥¨¨§Ÿ¨©
xnFl lkEp hWRd itl iM rC ,Fnvr©§©¦§¦©§¨©©
EidW mbde .df lr EEhvp `l oicrW¤£©¦Ÿ¦§©©¤§£©¤¨
lW zFvn iwECwC ENt` mIwl oiwCwcn§©§§¦§©¥£¦¦§¥¦§¤
lr mixaFr Eid d`EaPd cvl ,minkg£¨¦§©©§¨¨§¦©
m"Anx azM xakE .drW itl zFvOd©¦§§¦¨¨§¨¨©©§©
icFqi zFkldn 'h wxtA rCOd xtqA§¥¤©©¨§¤¤¥¦§§¥
Fxn`nA `iap `ai m` iM dxFYd©¨¦¦¨Ÿ¨¦§©£¨
miAx ENt`e l`xUi ExarIW KxAzi¦§¨©¤©©§¦§¨¥©£¦©¦
xYn iM drW itl zg` dxar lr©£¥¨©©§¦¨¨¦ª¨
`"n) lnxMd xdA EdIl`kE oM zFUrl©£¥§¥¦¨§©©©§¤
dxU iR lr mdxa` dUr ok FnkE (g"i§¥¨¨©§¨¨©¦¨¨
mdxa`n xzFi dzid d`iap iM¦§¦¨¨§¨¥¥©§¨¨
lM wEqRA (`"t x"eny) l"f mxn`nM§©£¨¨©¨¨
,DlwA rnW dxU Lil` xn`Y xW £̀¤Ÿ©¥¤¨¨§©§Ÿ¨
izgtW l` `p `A Fl dxn`WM dfle§¨¤§¤¨§¨Ÿ¨¤¦§¨¦
did Kxve .d`iaPd ixacl miMqd¦§¦§¦§¥©§¦¨§Ÿ¤¨¨
DzFid zErvn`A iM oM zFidl xaCA©¨¨¦§¥¦§¤§¨¡¨
didW qE`Od wlg DA xxAzp dzgtW¦§¨¨¦§¨¥¨¥¤©¦¤¨¨

inin mdxa`A wEaCdzvie mcw ¨§©§¨¨¦¥¤¤§¨§¨
mlW xF` x`Wpe l`rnWiA dndGd©Ÿ£¨§¦§¨¥§¦§©¨¥
xbd dzid EN`e ,wgviA oFkpe§¨§¦§¨§¦¨§¨¨¨
cal mEdGd lM `vFi did `l zxxgWn§ª§¤¤Ÿ¨¨¥¨©¦§©
dvxtE aFHd wlg FOr `vIW ilAn¦§¦¤¥¥¦¥¤©¦§¨

'de xaCdn zaAqn dzid dlFcB§¨¨§¨§ª¤¤¥©¨¨©
pil` eizF`ltp dUr KxAziilE`e .E ¦§¨©¨¨¦§§¨¥¥§©

hRWi DxnF`A dxU dpEMzp dfl iM¦¨¤¦§©§¨¨¨§§¨¦§Ÿ
xn`IW dWWg iM LpiaE ipiA htFXd©¥¥¦¥§¦¨§¨¤Ÿ©
,Wcw zFidl eilr miMqY Ki`e mdxa ©̀§¨¨§¥©§¦¨¨¦§¨¥
FpiA hRWi htFXd `Ed ,dxn` dfl̈¤¨§¨©¥¦§Ÿ¥
,d"r dixacl dcFd skze .'Eke DpiaE¥¨§§¥¤¨¦§¨¤¨
dxizq oi` iM dxU drcIWkE§¤¨§¨¨¨¦¥§¦¨
dPrYe dzgtW dPcFre dizFprhl§©£¤¨§¤¨¦§¨¨©§©¤¨
`l xbd iM WExR 'Fbe gxaYe ,ixÜ©©¦§©§¥¦¨¨Ÿ
z` dilr ExarW daWge oiCd dlAw¦§¨©¦§¨§¨¤¨§¨¤¨¤
cvl Dl Wi oixFg zA oice KxCd©¤¤§¦©¦¥¨§©
mc`d oixFg oal DzF` dpzp DYxaBW¤§¦§¨¨§¨¨§¤¦¨¨¨
i`Ce mFlXd eilr mdxa` lFcBd©¨©§¨¨¨¨©¨©©
i`pYd drnW `l `ide ,zExgl dzvï§¨§¥§¦Ÿ¨§¨©§©
ErBtIe Dl dgxA dfl ,dxU zipzdW¤¦§¥¨¨¨¤¨§¨¨©¦§§
`id iM dEricFde midl`d ipA DÄ§¥¨¡Ÿ¦§¦¨¦¦
oiCd z` dilr lAwzE ixU zgtW¦§©¨©§©¥¨¤¨¤©¦

:'Fbe iYxaB ixU ipRn dxn`e§¨§¨¦§¥¨©§¦§¦§
Léådfi` Epl Wi m` l`rnWiA oEcl §¥¨§¦§¨¥¦¥¨¥¤

mipdM zxFzA `ipY ,`l F` FA oipw¦§¨Ÿ©§¨§©Ÿ£¦
xnF` dY` oiPn l"fe ipiq xdA zWxR̈¨©§©¦©§¦©¦©¨¥
EPOn dclie FzgtW lr `AW l`xUi¦§¨¥¤¨©¦§¨§¨§¨¦¤
cEnlY ,car FcArWl dY` xYn oA¥ª¨©¨§©§§¤¤©§
Kl Eidi xW` (c"n d"k xdA) xnFl©§©£¤¦§¨
on `le mkizaiaq xW` miFBd z`n¥¥©¦£¤§¦Ÿ¥¤§Ÿ¦
`NW WExR .l"kr ux`AW miprpMd©§©£¦¤¨¨¤¥¤Ÿ
mbe Kl Eidi xW` xnFl Kixv did̈¨¨¦©£¤¦§¨§©
didW dwEgC Kl Eidi zaY zErnWn©§¨¥©¦§¨§¨¤¨¨
xW` WxFc dGn ,dpwY xW` xnFl Fl©£¤¦§¤¦¤¥£¤
miFBd z`n dY` cilFY WExR Kl Eidi¦§¨¥¦©¨¥¥©¦
mxnF`e FzgtW lr `AW l`xUi EpidC§©§¦§¨¥¤¨©¦§¨§§¨
FA Wi df iM WExR 'Eke iprpMd on `le§Ÿ¦©§©£¦§¥¦¤¥
,dnWp lM dIgY `l ('k mixaC) oiC¦§¨¦Ÿ§©¤¨§¨¨
Frxfe l`rnWi iM oiCd `vi dYrnE¥©¨¨¨©¦¦¦§¨¥§©§
`irAn `l ,xEnB oipw Epl miiEpw§¦¨¦§¨¨Ÿ¦¨§¨
dX`l bFln zgtW oAW opAx zxaql¦§¨©©¨¨¤¤¦§©§¨¦¨
zxaql ENt` `N` ,dxU iWxFi Ep`e§¨§¥¨¨¤¨£¦¦§¨©
xW` lM z` mdxa` ozp ixd dippg£©§¨£¥¨©©§¨¨¤¨£¤
`Ed Eple llkA l`rnWie wgvil Fl§¦§¨§¦§¨¥¦§¨§¨
zzl zixA 'd zxM xW` miOrd mr¦¨©¦£¤¨©§¦¨¥
Fwlge `Ed mFc` `Ed mllknE ,Epl̈¦§¨¨¡§¤§
`Ed Epxacl on`Pd crde .l`rnWiA§¦§¨¥§¨¥©¤¡¨¦§¨¥

dn(b"i `"k) dNrzi `xFAd xn`X ©¤¨©©¥¦§©¤
dn` D`xTW ixd ,dn`d oA z` mbe§©¤¤¨¨¨£¥¤§¨¨¨¨
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(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ ּתהרי ּכמֹוּכׁשּתׁשּובי יג), "הּנ(שופטים ƒ»»»ְְֲִִִֶַָָ
מנֹוח  ּדאׁשת Ôa.הרה" z„ÏÈÂ∑וילדּת ודֹומה ּכמֹו , ְֵֶַָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ

כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון Â˜¯‡˙."יׁשבּת ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»

BÓL∑ הּוא את צּוּוי "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו , ¿ְְְִֵֶֶָָָָָ
יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑ מדּברֹות ּכמֹואֹוהב חּיֹות, לצּוד ∆∆»»ְְִֵַָָ
כא)ׁשּכתּוב: קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
Ïk· B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑אֹותֹו ׂשֹונאין הּכל »«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו ÔkLÈ.ּומתּגרין ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ
.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`

ipaA `vnY iM ,FpA `le DpA F`xwe§¨§§¨§Ÿ§¦¦§¨¦§¥
aEzMd wCwC dRlfe ddlA zFgtXd©§¨¦§¨§¦§¨¦§¥©¨
('l `vIe) ,oA awril clYe mdA xnFl©¨¤©¥¥§©£Ÿ¥©¥¥
'bA oke ,awril ipW oA ipXA xn` oke§¥¨©©¥¦¥¥¦§©£Ÿ§¥§
awril d`l zgtW dRlf clYe xn`̈©©¥¥¦§¨¦§©¥¨§©£Ÿ

ixd ,awril ipW oA xn` 'cA oke ,oA¥§¥§¨©¥¥¦§©£Ÿ£¥
awri ipA mWA mzFPkl wCwC oNkAW¤§ª¨¦§¥§©¨§¥§¥©£Ÿ
oA Ktdl 'd xn` o`ke ExxgYWp iM¦¦§©§§§¨¨©§¥¤¤
iM (a"i `"k) cFr Fl xn`e dn`d̈¨¨§¨©¦

:rxf Ll `xTi wgvia§¦§¨¦¨¥§¨©
ïéàåxn` xW` oinnr dxUr llkA df §¥¤¦§©£¨¨£¨¦£¤¨©

FA Epikf df iM mkl oY` mzF` 'd¨¤¥¨¤¦¤¨¦
:FA dpizp Kxv oi`e EpNXne dxez ¦¤¨§¥Ÿ¤§¦¨
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(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֲִֵֶַַָָ
ׁשרֹואה  הראּיה אלֹוּה ּדבר: עלּובין ׁשם ׁשל ּבעלּבֹון ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּום ( ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹספרים

אֹותֹו רֹואה ‰ÌÏ.)ּדבר Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ֶָָ¬«¬…ְְְִֵַָ
מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהייתי

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאחר
רגילה  ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָרגילה
- אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלראֹותם,

-ו  זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות אמר ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
חרדה  .ולא ְְָָֹ

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רּוח  עליו ׁשרתה יׁשמעאל הּקדׁש .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑ ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ֱֲִִֵֶֶַָ

ּברּיה  לאלּהלכל ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ . ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
:ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָּולפטרֹון.

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ÈÙÏ.ּדי Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְִִֶַַָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑ אף ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒַ

נסיֹונֹותי  ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי ּולפי .זה ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

הּזה  ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל" ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמדרׁשֹו:
ּבעל  אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל "ּתמים", ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
אּתה  עכׁשו תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמּום

אברים  ה' הּגוּיה חסר וראׁש אזנים ׁשּתי עינים, ׁשּתי :. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
רמ"ח  אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל ְְְְְִִִִִֶַַאֹוסיף

.איבריּכמנין ְְִֵֶַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàî§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה עלֿידי ל להֹוריׁשּה הארץ , ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»



jlÎjlנו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iyiy meil inei xeriy

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ
ּכח  ּבֹו היה לא מל, נּצבת ׁשּלא הּקדׁש ורּוח לעמד ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ

עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,
ּכן ( מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

ּכי  ּגֹוים". המֹון ל"אב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
ּומֹוׁשל  אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים" המֹון "אב ענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהּנה
החסד  המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני עליהם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשֹולט
לכן  העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה
ּכׁשּנּמֹול  ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה לאברם היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאברם,
ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים העֹולם אּמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין
היה  ׁשאברהם ּגֹוים", המֹון "אב ענין נפעל ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ְְֲִִֵֵֵֶַָּבבחינת
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים" המֹון "אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ,יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבזה  ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
יֹורדים  היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבהּמאמר,
לא  זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות ְְְִֶַַַַַָָָֹֻנׁשמֹות

ּבאּמֹות  ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני הּגרּות ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ורצֹון  סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם
ּׁשּנעׂשה  אברהם מילת אחרי מה־ּׁשאין־ּכן כּו', ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר
רצֹון  להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻירידה
הרּבה  מֹוצאים ּׁשאין מה ּבהּמאמר מבאר ּובזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּגּיר.
אף  ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּגרים
אברהם  ּוכמאמר כּו', הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּיׁש
ּגרים  הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹיצא
מה־ּׁשאין־ּכן  זֹו. ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמּיׁשמעאל
אף  ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבעׂשו
אחר  נֹולד ּכי ּגרים, ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
ל יּקרא ביצחק "ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנפרדה

יצחק. ּכל ולא "ּביצחק" ְְְְִִַָָָָֹזרע",

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑,ׁשמֹו ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְִֶ
לארם  אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹורי"ׁש
רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה
עד  הּׁשכינה, על נתרעמה ליהֹוׁשע,ׂשרי ׁשהֹוסיפּה ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ

יב)ׁשּנאמר: יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

לעבֹודת  ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבאּור
ָָָהאדם:

ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹידּוע
ּכל  אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנמׁשכים
ענין  על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ואחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
וכן  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּלה,
ּכ ּכדי ועד דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה - לנׁשים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבנֹוגע
הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ

ּכדאיתא  המּולים", ּבין מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנחׁשב
מּתר  לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּמׁשנה
יׂשראל  ּבערלי אסּור למּולים, נהנה ׁשאיני . . יׂשראל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבערלי
מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹכּו'",
חנּכה  הּתֹורה' 'אֹור (ראה "מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻמּפני

א). שיב,
הענין  ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומּזה
אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָד"אב

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr miigd xe`
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l"fe Exn` (c"nt) x"a WxcnA§¦§©¨§§
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להביא  - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָעל־ידי

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹּכחֹות
[ּבדגמת  ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻּכלֹומר:
ׁשהּוא  לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלתֹו
ׁשּנמצאים  אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמקֹומֹו"],
מּמּצב  ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומֹו
"אב  מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ׁשל ּומּמּצבם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמקֹום

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻהעֹולם",
מּכיון  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָוּכאמּור
- רק היא ועבֹודתֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמקּבל

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
ּבעניני  ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוענין
ד"הּבאים  הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה

יׂשרא  ּופרח יציץ יעקב וגּלּוי,יׁשרׁש ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עד  ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּובאפן
לענין  "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש העֹולם, ּכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָסֹוף
את  ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָה"עֹולם",
הּגאּלה  להתּגלּות ּומּיד ּתכף וזֹוכים וההסּתר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻההעלם
ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn b"i ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑"לאלהים ל "להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם ּבחּוצהֿלארץ )ּבר אלֹוּההּדר לֹו ׁשאין ּכמי -. «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ אני' ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְֲִִִִַָָ
היא  ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּנה

לכם  הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹׁשמירתּה?
."וגֹו' ְ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

dxezd lr miigd xe`

rci d"r Epia` mdxa`e 'Fbe wgvia§¦§¨§§©§¨¨¨¦¨©
Fpi` l`rnWi iM WcTd gExA df¤§©©Ÿ¤¦¦§¨¥¥
d`xe wgvi lW FYlqR ixExA `N ¤̀¨¥¥§¨§¤¦§¨§¨¨
mlFrl `vi `l Frxf xTr iM lGnA§©¨¦¦©©§Ÿ¨¨¨¨

lr `N` lGOd ciBi `l mzQd on iM¦¦©§¨Ÿ©¦©©¨¤¨©
xn` dfle ,FbEf zA mr Wi`mxa` ¦¦©§¨¤¨©©§¨

Dpi` l`rnWi zcl iM cilFn Fpi ¥̀¦¦¥©¦§¨¥¥¨
,rxf Ll `xTi wgvia iM FxnF`M dcl¥¨§§¦§¦§¨¦¨¥§¨©

eil` 'd zaEWzA dOl aXizi dfaE¨¤¦§©¥¨¨¦§©¥¨
zcl xTr `id iM dxU xiMfd¦§¦¨¨¦¦¦©¥©

:mdxa`e dxez ©§¨¨



jlÎjlנח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ÔÈ·e.אֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈

EÈ¯Á‡ EÚ¯Ê∑אחרי להּולד ∑‰ÏBn.העתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒ
להּמֹול  ּכמֹוּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו , ְְְְֲִֵֶַָ

.לעׂשֹות  ֲַ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑ליסֹוד ּכמֹו יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ¿«¿∆ְְְְִֵֶַַָ
נֹוׂשא. ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָהּנֹופל

יּפעל  לׁשֹון "יּמֹול" אבל "ּונׂשאתם", ּכמֹו ,"ּונמלּתם" ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
יעׂשה  יאכלּכמֹו: אינו), ישן .(ברש"י ְֵֵֵֶָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
ּבמנחֹות ב)איתא כּו'(מג, הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּמילה  ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו

ּבידי  היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָולכאֹורה
וּדאי  ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻּדוד,
ּכתֹוצאה  יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ולּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּמחֹו
ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָמהּנחת

ּגם  עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש
ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָלאחר
אחרי  ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ּתפּלין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻּבהּנחת
ואין  הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנחת

מה־ מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין מצות מקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאדם
זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּׁשאין־ּכן
אּלא  הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּדהּנה

מהּול" "להיֹות סוף ּגם חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְִַָ
המציצה) מצּוה קונטרס האדם חּיי מימי רגע ּדכל "להיֹות , הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּׁשמיני  ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻמהּול".
הּוא  הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון מּכל־מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּולדּתֹו,

חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּול,
ּבמצות  רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
ימי  מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָמילה,
ולא  ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי הּוא, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹחּייו

ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ְְְְִִִֵֶַַָּכמצות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשה  זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּוב

מילה" ּבמצות כּו' ד היא סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְִִִַָ
ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק זהר (וראה

ּפרק למקרא) ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְֵֵֶֶֶַַַָ
'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ּבנים, ְְְְִִִֵָָָָָָגידּול

ה). סעיף רסג סימן ְִִֵֶָָיֹורה־דעה
"מלּמדין  הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולכאֹורה

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל ב)אֹותֹו ל, קדֹוׁשה,(נדה נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְִֵֶֶַָָָָֻ
נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה יתאים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָואי

הּמילה? ּברית ּבעת היא ְְְִִִֵַַָָֻהּקדּׁשה
ּבברית  מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻויׁש
מצוה  הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמילה

וחּבּור" "צותא ג)מּלׁשֹון מה, בחוקותי תורה, לחּבר (לקוטי ענינן , ְְְְְִִִֵַַָָָ
האדם  ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָאת
נּכר  אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּמצוה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהמקּים

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּגּוף ּבּבׂשר ּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ַָהּיד.

ׁשּנּוי  נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּגלּוי

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר נּכר ְְְִִִַַַַָָהּמצוה
א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשל  הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻּכניסת
הּוא  ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם הּקדֹוׁשה ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש
נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעת

ְָקדֹוׁשה.

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»



נט jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw - dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

לדרתיכם ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֽ
ח' ּבן ּכׁשהּוא  ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁש
למּול  טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָימים,
את  מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ּבהיֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָֻאֹותֹו

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו ְְְִִִֶַַָָָעצמֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָענינּה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם יג)ּבין ּבריתי (יז, "והיתה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

עֹולם". לברית ְְְִִִֶַָּבבׂשרכם
ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻקׁשר

.יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאי־אפׁשר
הּנכנס  אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ְִִּבברית.
הּקׁשר  אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו
לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוהּברית
נֹוצר  ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ּבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשהּוא
עד  לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד אּלא ּדעת, לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָלברית

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ עליו ּכפל ולא ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְַָָָָֹ
נּמֹול  ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

ימים )לאחד ס"א (לאחר ּבמּסכת ׁשמנה ׁשּמפרׁש ּכמֹו , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
קלח)ׁשּבת  .(דף ַָ

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ
זכר  ּבין נּכר ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ׁשהּוא ¯L‡∑ ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ

ענׁשין  לכלל אין מׁשּיּגיע אביו אבל "ונכרתה", : ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ÎÂ¯˙‰.ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰∑זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול .(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג)ּכל  .(ברכות ֹ

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא זרה ּומה ≈«¿ƒ…»ְְִֶַַָָָָ
יח)ׁשּנאמר:לנערּותּה, עדנה"(לקמן לי ."היתה ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָ
‰ÈzÎ¯·e∑לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, מׁשּתה ּבהנקת ּביֹום ≈«¿ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

מן  אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשל

ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ואֹומרים: ְְְְְִִֵֵַַַָָָהּׁשּוק,
ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻעּמּה,

ׁשּנאמר: כא)הּוא 'ּבראׁשית (לקמן ׂשרה", בנים "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמקצת  רמזֹו .רּבה' ְְְִַָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑ ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְִֵֶ
,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֶַָָָאּונקלֹוס

האמינה  לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלמדּת
ׂשרה  על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָולגלגה,

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ



jlÎjlס zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ycew zayl inei xeriy
אברהם  על הקּפיד ׁשהן ∑‰Ô·l.ולא ּתמיהֹות יׁש ְְְִִַַָָֹ«¿∆ְִֵֵֶ

ּכמֹו:קּימֹות  ב), א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב (שמואל ְְְֲִִִֵַָֹ
קּימת, היא זֹו אף אּתה"?; ּבלּבֹו:"הרֹואה אמר וכ ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה לאחר זה חסד ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָ'הנעׂשה
לי'? L‰.עֹוׂשה ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ היתה ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְָָ

היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ְְִִִֵֵֶַַַָָּכדאי
נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, חמׁשֿמאֹות ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָמֹולידין

ּכח הּׁשנים  ּתׁשּות ּובא ּולמד ּבּכבר, וצא עֹולם, ְְְִֵַַַַָָָָָֹ
ּתֹולדֹותיהן  ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה

ׁשבעים  ּובני ׁשׁשים .ּבני ְְְִִִִֵֵ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה ּכזה הלואי ׂשכר EÈÙÏ.מּתן ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי ּביראת ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון "אבל (לקמן ¬»ְְְֲֲִִֵַָָ

אנחנּו", ד)אׁשמים ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ְֲֲֲִֵֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

נסיֹונֹות  העׂשרה ימים ׁשם וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' , ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ּבריתי"(ׁשּנּמֹול "ואת אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אּלא  וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמה

הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלפי

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי "ואתּֿבריתי )ּתלמּודֿלֹומר: . ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" את ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאקים
למד  מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּבטן.
ּברכּתי  "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקלֿוחמר
יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאתֹו

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי ‡˙Œ.וקלֿוחמר ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ∆
È˙È¯a∑ יצחק ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑יכלּו ּכמֹו:ּכעננים כה), ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

dxezd lr miigd xe`

ìàòîLé eì 'Bâå íäøáà øîàiå (çé©Ÿ¤©§¨¨§¦§¨¥
.'BâådidIW Ff dNtzA oEki §§©¥¦§¦¨¤¦§¤

dfe ,'d iptl wcvA KlFd l`rnWi¦§¨¥¥§¤¤¦§¥§¤
miiExw miwiCSdW Liptl digi `Ed¦§¤§¨¤¤©©¦¦§¦
FxnF` KxC lr Liptl FxnF`e .miIg©¦§§§¨¤©¤¤§
dNtzl Kxvde 'Fbe 'dA miwaCd mY`e§©¤©§¥¦©§§ª§©¦§¦¨
lrW miaFh `l mipniq FA d`xW itl§¦¤¨¨¦¨¦Ÿ¦¤©
rWxd zrWx didY `l mipR lM̈¨¦Ÿ¦§¤¦§©©¨¨
,FpA mB dnE wiCSd ipirn znlrp¤¡¤¤¥¥¥©©¦©©§
dNbe ,wiCv didIW eilr lNRzd dfl̈¤¦§©¥¨¨¤¦§¤©¦§¦¨
FnkE FWTan df `Ed iM FYrC©§¦¤§ª¨§
.il od ('b e"h) wEqRA iYWxRW¤¥©§¦©¨¥¦
miakFMM Frxf didIW 'd Fgihade§¦§¦¤¦§¤©§©¨¦
Ff dghad mIwzYW l`FWe§¥¤¦§©¥©§¨¨

:l`rnWiAhi dxez §¦§¨¥
.'Bâå äøN ìáà íéäìà øîàiå (èé©Ÿ¤¡Ÿ¦£¨¨¨§
iM la` FxnF` mrh zrcl Kixv̈¦¨©©©©§£¨¦

:zErnWn Dl oi ¥̀¨©§¨
äàøðåinp ikd oi` eil` xnFl oEMzPW §¦§¤¤¦§©¥©¥¨¦¨¦©¦

cal LliaWA `id dpizPd m ¦̀©§¦¨¦¦§¦§§©
wRYqn dY`W xnFl dR Ll Wi¥§¤©¤©¨¦§©¥
zclFi LYW` dxU la` ,l`rnWiA§¦§¨¥£¨¨¨¦§§¤¤
i`Xx Lpi` dxU clYW cvl WExR¥§©¤¥¥¨¨¥§©©
WExR Ll xnFl wCwce zlEGd lWA xYel§©¥§¤©©§¦§¥©§¥
mipA lMW DzNtzM LOn oA Dl didIW¤¦§¤¨¥¦§¦§¦¨¨¤¨¨¦
xnFl xWt` cFr .LOn Eidi Dl EidIW¤¦§¨¦§¦§¤§¨©
l`rnWi El xn`W lr ciRwd 'd iM¦¦§¦©¤¨©¦§¨¥
did df iM xWt`e .l`rnWiA xgAW¤¨©§¦§¨¥§¤§¨¦¤¨¨

,`awEpC `xhQn wgvi Fl oYPW dAq¦¨¤¦©¦§¨¦¦§¨§§¨
dAxd xrhvpe ,zclFi dxU FxnF` `Ede§§¨¨¤¤§¦§©¥©§¥
iM gAfOd iAB lr FzF` cwrWM df cSn¦©¤§¤¨©©©¥©¦§¥©¦
zclFId WtPd Fl dpYp dcwrd ici lr©§¥¨£¥¨¦§¨©¤¤©¤¤

:FbEf zA dwax f` Fl dclFpek dxez §§¨¨¦§¨©
ézòîL ìàòîLéìe (ë.'Bâå EdpEMd §¦§¨¥§©§¦§©©¨¨

idllr lNRzd `l mdxa`W zF ¦§¤©§¨¨Ÿ¦§©¥©
Frxf FCal `EdW cvl `N` l`rnWi¦§¨¥¤¨§©¤§©©§
rxf 'd Fl ozPW xg` oM oi`X dn©¤¥¥©©¤¨©¤©
l`rnWi lr cFr WTai `l f` dxVn¦¨¨¨Ÿ§©¥©¦§¨¥
`Ed KExA WFcTd Fl xn` dfl̈¤¨©©¨¨
iYlAw WExR LiYrnW l`rnWilE§¦§¨¥§©§¦¥¦©§¦
zFMn) l"f mxnF` KxC lr `Ede LixaC§¨¤§©¤¤§¨©
i`pY lr ENt` mkg zllw (.`"i¦§©¨¨£¦©§©



סי jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ycew zayl inei xeriy
(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³

:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,
אֹויביו יהיּו ראינּוהּו,וׁשּלא 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֶָֹ

מקֹום' ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו ∑ÏÓiÂ.לא ְְְִִֵֶַַָָָֹ«»»
.וּיפעל לׁשֹון  ְְִַַ

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑ּכמֹו ב):ּבהּפעלֹו, ."ּבהּבראם"(לעיל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ
BÏn‰a∑),מתירא והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"וכרֹות  ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה זקן. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהיה

יׁשן  רׁש"י רּבה' 'ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", .)עּמֹו ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑:נאמר לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְֱֶַַָָֹ
ׁשּכבר  ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ"את",

עלֿי  ילד,נתמע ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. די ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ערלה  לחת ּבֹוהזקק נאמר לכ הּמילה, ולפרע ְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֻ
רבה)"את" .(בראשית ֵ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

dxezd lr miigd xe`

'Eke zCOn daFh dCn dAxnE znIwzn¦§©¤¤§ª¨¦¨¨¦¦©§
lr mdxa` zNtYW iYWxRX dn itlE§¦©¤¥©§¦¤§¦©©§¨¨©
Fl fnx wiCv didIW dzid l`rnWi¦§¨¥¨§¨¤¦§¤©¦¨©
iYkxA dPd FxnF`M daEWzA xfgIW 'd¤©£Ÿ¦§¨§§¦¥¥©§¦
`Ed dkxAdW daEWzA xfgIW FzŸ̀¤©£Ÿ¦§¨¤©§¨¨
xFwn `Ed KExaE KExaA llkp didIW¤¦§¤¦§¨§¨¨§
'Fbe iYkxA xar oFWl xn`e .dXcTd©§ª¨§¨©§¨©¥©§¦§
xaTY (e"h e"h) FxnF`A fnxX dn `Ed©¤¨©§§¦¨¥
l"f mxnF`M did oke ,daFh daiUA§¥¨¨§¥¨¨§§¨

:daEWY dUrW (g"lt x"a)`k dxez ¤¨¨§¨
.'Bâå íäøáà çwiå (âëzFidl ©¦©©§¨¨§¦§

dpW b"i oA lFcB did l`rnWIW¤¦§¨¥¨¨¨¤¨¨
zFSxzdl mixacA FYgwl Kxvd dfl̈¤ª§©§©§¦§¨¦§¦§©
iM FRqM zpwnE FziA icilil mbe .Fl§©¦¦¥¥¦§©©§¦
dvx iM qEItA mgwlE milFcB mdA did̈¨¨¤§¦§¨¨§¦¦¨¨

zevn mpFvxA mdilr ElAwi mNMW¤ª¨§©§£¥¤¦§¨¦§©
:KlOd©¤¤
øLàkdOl zrcl Epl Kixv .'Fbe xAC ©£¤¦¤§¨¦¨¨©©¨¨

'Fbe xAC xW`M xnFl Kxvdª§©©©£¤¦¤§
oEkIW ilE`e .dUr ok iM ip` d`Fx¤£¦¦¥¨¨§©¤§©¥
mzF` gwNW dUrn FzF`W xnFl©¤©£¤¤¨©¨

:midl` FY` xAC xW`M `Ed iESxA§¦©£¤¦¤¦¡Ÿ¦
ãBòzFUrn aMrzp `NW xnFl oEki§©¥©¤Ÿ¦§©¥¥£

xW`M cInE skY `N` 'd zevn¦§©¤¨¥¤¦¨©£¤
FzEfixf ricFdl dfe ,KEnq WExR xAC¦¤¥¨§¤§¦©§¦

:`Ed KExA WFcTd zcFarA d"r©£©©¨¨
ãBòl"f mxnF` KxC lr xnFl oEki§©¥©©¤¤§¨

(.f"k f"r)KixSW lFOi lFOd¦¦¤¨¦
Fnvr `Ed didIW lOd`Ed dfe .lFOp ©¨¤¦§¤©§¦§¤

mcTW WExR FY` xAC xW`M xn`W¤¨©©£¤¦¤¦¥¤¨©

ln KM xg`e dNgY Fnvr lnE `Ed¨©§§¦¨§©©¨¨
`l dOl dWw `l df itkE .mixg`d̈£¥¦§¦¤Ÿ¨¤¨¨Ÿ
'An iM mdxa` zNn aEzMd xiMfd¦§¦©¨¦©©§¨¨¦¦
cSn oiA ,Fnvr miCwdl Fl Wi minrh§¨¦¥§©§¦©§¥¦©
icM cSn oiA ,'Eke Lnvr hWw zEfixGd©§¦§Ÿ©§§§¥¦©§¥
'd EdEv xW` dkldM mzF` lFOIW¤¦¨©£¨¨£¤¦¨
xg` aEzMd xn`X dnE ,lFOi lFOd¦¦©¤¨©©¨©©
df 'Fbe dpW h"v oA mdxa`e KM̈§©§¨¨¤¨¨§¤
xn`W mWM lFOp FAW onGd ricFdl§¦©©§¨¤¦§¥¤¨©
FxiMfd ok iR lr s`e b"i oA l`rnWie§¦§¨¥¤§©©¦¥¦§¦
iM dWw `l iYWxRW dnlE .mcwŸ¤§¨¤¥©§¦Ÿ¨¤¦
Fnvr ln `EdW aEzMd EprinWd¦§¦¨©¨¤¨©§
FY` xAC xW`M xn`X dOA dNgY§¦¨©¤¤¨©©£¤¦¤¦

:iYWxRW ot` lr 'Fbeck dxez §©Ÿ¤¤¥©§¦
Ll Kl zWxR zlqg£¨©¨¨©¤§



jlÎjlסב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ycew zayl inei xeriy

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה ותׁשע ּתׁשעים לאברהם אברהם ׁשּמלאּו נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹו .ויׁשמעאל ְְְִֵָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהם נּמֹול הּזה הּיֹום כו)ּבעצם הּכּפּורים (יז, ּביֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
אברהם פכ"ט)נּמֹול אליעזר דרבי מילה (פרקי הרי וקׁשה, ְְֲִִֵֶַָָָָ

ואברהם  טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאבינּו
מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, על ׁשּנצטּוה אּלא ּדמּכיון (תוד"ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א) יא, השנה ראש ּבזמּנּה.- מילה זֹו הרי ,ְֲִִֵַָָ
סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לך פפפ לך פרשת חסלת

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
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ñø ¯ çðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc oiaexir(ipy meil)

äðùî
xac yie ,efl ef zekenqd zexivga oecl dkiynn dpynd
izyk izni`e ,zg` xvgk zeaxrn izni` ,odipia wiqtny

:zexivgõéøç[dkex` dxitg-]Lwiqtn,úBøéöç ézL ïéaipt lr ¨¦¤¥§¥£¥
`ede ,xvgd lkäøNò ÷Bîò,migthäòaøà áçBøåipa ,migth ¨£¨¨§©©§¨¨

zexivgd,ãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòîzaxrn xvg lk ,xnelk §¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨
`ed uixgdy iptn ,zg` xvgk cgi axrl zeleki opi`e ,dnvrl

e .zexivgd oia dvignkeléôàuixgd m`,ïáz Bà L÷ àìîepi` £¦¨¥©¤¤
zaxrn xvg lke ,zexivgd oia wiqtn `ed oiicre ,mezqk aygp

uixgd m` la` .dnvr iptaúBøBøö Bà øôò àìîmipa`-] ¨¥¨¨§
e ,mezqk uixgd aygp ,[zephwïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî,íéðL §¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

zeleki opi`e ,zg` xvg oick ,cgi zeaxrn zexivgd izy xnelk
.zexivg izyk dnvr ipta xvg lk axrle wlgidl

m`åéìò ïúð[uixgd lr-]øñð,ur gel ±L`edäòaøà áçø ¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨
,íéçôèxeiv] xyb oirk xvgl xvgn uixgd iab lr xaer `ede §¨¦

,[cïëåa oicd `edúBàøèæeæb ézLilzekn mihlead mixqp ± §¥§¥§§§¨
zecnery ,miaxd zeyx iab lr ,mizad zeilr,Bæ ãâðk Bælkae §¤¤

,mixg` miyp` mixc ze`xhfefbd ze`vei odny zeilrdn zg`
xqpd ,`xhfefbl `xhfefbn migth drax` agx `edy xqp ozpe

e ,ze`xhfefbd izy oiae zexivgd izy oia gztl ynynïéáøòî§¨§¦
íéðL,mnvrl axrl `xhfefb lk ipae xvg lk ipa mileki ±íàå §©¦§¦

ãçà ïéáøòî ,eöøizy ipae zexivgd izy ipa mileki ± ¨§¨§¦¤¨
.cgi axrl ze`xhfefbdïàkî úBçtzegt agx xqpd m`e ± ¨¦¨

e ,gztk aygp epi` ,migth drax`nïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî§¨§¦§©¦§¥§¨§¦
ãçàmpi`e ,mnvrl miaxrn `xhfefb lk ipae xvg lk ipae ± ¤¨

.cgi mlek axrl mileki

àøîâ
dnizql aygp epi` oazy dpyna x`eand lr dywn `xnbd

:`xnbd zl`ey .uixgaåikïáúezeptl cizr `edyõééç àì± §¤¤Ÿ¨¥
,uixga dnizql aygp epi`ïðz ïðà àäådpyna epipy ixde ±oldl) §¨£©§©

(.hr,ïaúî,oaz ly yicb ±Lcner,úBøéöç ézL ïéa`ed m`dBáb ©§¥¤¥§¥£¥¨©

,íéçôè äøNòe ,mdipia wiqtn `ed ixdïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî £¨¨§¨¦§¨§¦§©¦§¥§¨§¦
ãçàopi`e ,zecxtp zexivg izy oick dnvrl zaxrn xvg lk - ¤¨

myn lehil micizry s`y ixd .zg` xvgk cgi axrl zeleki
mixne` oi`e ,dvignl aygp `ed my `edy onf lk ,oazd z`
ok enke ,dvign my oi`y enk df ixd ,lhpidl cizr `edy oeiky
onf lk ,myn lhpidl oazd cizry s`y ,xnel epl yi uixg iabl

.mezqk uixgd aygi ,lhip `ly
:`xnbd zvxznïéðòì ,éiaà øîàk oazd aygiyélek ,ävéçî ¨©©©¥§¦§©§¦¨¥
éâéìt àì àîìòmicen mleke ,df xaca welgiy in oi` ±àéåäc ¨§¨Ÿ§¦¥§©§¨

ävéçîlhpidl cizr `edy s`e ,dvign aygp oaz ly yicby ± §¦¨
oia wiqtn `ede ,my `edy onf lk ,mynaygp `ed ,zexivgd

,dvignkäöéöç ïéðòì ìáàxie` ipta uvegy ink oazd aygiy ± £¨§¦§©£¦¨
,rwxwd jyndke mezqk uixgd z` aiygne ,uixgddéìha éà± ¦©§¥

z` lehi `ly yexita xn`y epiidc ,uixga oazd z` lhia m`
,uixgdn oazdõééç,uixga dnizqk oazd aygp ±,déìha àì éàå ¨¥§¦Ÿ©§¥

,mzq oazd z` my gipd `l`õééç àìdnizql aygp oazd oi` ± Ÿ¨¥
.uixga

uixgd m`y :dpyna epipyøôò àìîoi`e cg` oiaxrn zexexv e` ¨¥¨¨
miaygp zexexve xtr izn zx`an `xnbd .mipy oiaxrn
e` xtr `ln uixgd m`y dhwpy dpynd ixacn :uixga dnizql
ote` lkay rnyn ,xaca dwlig `le ,cg` oiaxrn ,zexexv

:`xnbd dywn .mezqk uixgd aygp ,`edyàîúña eléôàå± ©£¦¦§¨¨
,`l e` myn eplhi m` mircei ep` oi`y mzqa xtrd z` gipdyk

,mezqk uixgd aygpy oicd ok mbïðúäådpyna epipy ixde ± §¨§©
(f"n e"ht zeld`),úéa,zn z`neh ea yiy,úBøBøö Bà ïáz eäàlénL ©¦¤¦§¨¤¤§

Bìháe,zexexvl e` oazl,ìèaoazd micner eay llgd lke ¦§¨¥
dler d`nehd ,gth xie` my oi` m`e ,mezqk aygp zexexvde
zwiicne .ziad lrn s` znd lrn cnery dn z` d`nhne
oazd z` my lhiay ,my dpynd dxn`y dnn `xnbd

,zexexvdeïéà Bìhéa,zexexvde oazd z` my lhia m` wxy ± ¦§¥
milha md f` wx ,myn mlhil dvx epi`y yexita xn`y ,epiidc

,mezqk ziad llg aygpe ,zial
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המשך ביאור למגכת עירובין ליום שני עמ' ב
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,zxg`d xvgdn zexivgd.ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBðm`eèòîúð ¥§¨§©£¦¦§©¥

íäéðL ,íéçôè äøNòî ïázädf zial migezty mizad ipy ± ©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤
íéøeñàxvgk `ed ixdy ,zia eze`l mdizan qipkdle `ivedl £¦

.daxir `le dl migezt miza izyyäNBò àeä ãöéklkl xizdl ¥©¤
,zexivgd izy oiay ziaa ynzydl mdn cg`l zegtdúà ìòBð¥¤

Búéa,zexivgd izy oiay zial geztdBúeLø úà ìháîeeze`ay ¥§©¥¤§
ziad,ezeyx z` lhiay xg`e ,àeä[lhand-]øeñà`ivedl ¨

lk ,ezeyx z` lhiay oeiky ,ely xvgl zia eze`n qipkdle
,exiag zeyxa cner ziad eze`øîBà äzà ïëå .øzeî Bøéáçå± ©£¥¨§¥©¨¥

zexivgd izya mixcl xzen zexivg izy oiay df ziaay myke
mb oicd `ed jk ,df ziaay oazdn dtewa ze`lnlïáz ìL áBâa§¤¤¤

,oaz ekeza qipkdl ieyry agx xea -Lcneréîeçú éðL ïéa ¤¥§¥§¥
,úaLmeiay ,zxg` xir megza eivge ,zg` xir megza eivg ©¨

oi`e ,mnegzay xead wlgn oazdn milhep xir lk ipa ,aeh
.dipyd xird megzay xead wlgn elhi `ny miyyeg

:`iyewd z` `xnbd zyxtneúäéî éðz÷epipy mewn lkn ± ¨¨¥¦©
,`ziixaaäædf cvny ziad lra ±äæå ,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð ¤¥§¨§©£¦§¤

ipyd cvay ziad lrae ±,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBðoi`y gkene ¥§¨§©£¦

dxyrn oazd hrnzi ,eztew jezl cg` lk `lni m`y miyyeg
xn` recn ok m`e ,hrnziy xg` s` my lhlhl ekiynie ,migth
jezl epnn ze`lnl xeq` zexivg izy oiay oazny `ped ax

:`xnbd zvxzn .eztewéøîàxzeny dnn ,daiyid ipa exn` ± ¨§¥
qtny oaza eztew jezl oaz oziljeza `vnpy zexivgd oia wi

dxyrn oazd hrnziy eyyg `ly mewn lkl cenll oi` ,zia
y meyn ,xvga lhlhl ekiynieàkéàc ïåék ,úéázial yiy ± ©¦¥¨§¦¨

úéçtéî ék ,äø÷z (úåöéçî),dxyrn oazd hrnznyk ±àøkðéî ¦§¨¦¦§¦¦§§¨
àúlî déì`le ,dxwzdn oazd wgxzdy d`exy ,xacd xkip ± ¥¦§¨

oazd hrnzi m` eyyg `l jk meyne ,my lhlhl jiyni
la` ,dxyrnàëährnzi m` ,zexivg izy oiay oazna ,o`k ± ¨¨

,migth dxyrn oazdàúlî déì àøkðéî àì,xkip xacd oi` ± Ÿ¦§§¨¥¦§¨
.oazd hrnziy xg` xvga lhlhl ekiyniy yeygl yie

:`ziixaa epipy .`ziixaa xen`d z` yxtl zxfeg `xnbd
ïázä èòîúðzexivgd izy oiay ziaayïäéðL ,íéçôè äøNòî ¦§©¥©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤

ïéøeñàm` wxy :`ziixad ixacn `xnbd zwiicne .ziaa lhlhl £¦
,ziaa lhlhl mdl xeq` migth dxyrn oazd hrnzpàäla` ± ¨

deab oazd x`yp m`äøNò,migthéøLlhlhl mdl xzen ± £¨¨¨¥
,ziaaàáeè äø÷z àéìcéîc áb ìò óàådaxd dxwzd ddeaby ± §©©©§¦©§¨¦§¨¨

e ,oazdndpéî òîLs`y ,jkn gkene ±úBòébî ïéàL úBvéçî §©¦¨§¦¤¥©¦
ïîL ,äø÷zìl od zeaygp ±,úBvéçîaeqy in lr o`kn dywiex ©¦§¨§¨§¦

(.ar lirl)opi` dxwzl zeribn oi`y zevign lld zia zrcly
.zevign zeaygp

:`xnbd zvxznàëä ,éiaà øîà`ziixaa o`k ±úéáadeab `edy ¨©©©¥¨¨§©¦
ìLeäMî øñç øNò äLmigth xyr dylyn zegt hrn ±ïðé÷ñò §Ÿ¨¨¨¨¥©¤©§¦¨

,xaecn ±ïáúådeabäøNòwegx oazd oi`y `vnpe ,migth §¤¤£¨¨
mixne` migth dyly wegx epi`y lke ,migth dyly dxwzdn

.dxwzl zevignd zeribny enk df ixde ,ceal eadéøa àðeä áøå§©¨§¥
òLBäé áøce siqedàîéz eléôà ,øîàz` yxtl lkez dvxz m` ± §©§ª©¨©£¦¥¨

elit` `ziixadúéáawx deab `edyäøNòmigth §©¦£¨¨

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

המשך ביאור למגכת עירובין ליום שלישי עמ' א



סו

יום ראשון - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' מרחשון
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א מרחשון
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג מרחשון
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

שיעורי תהלים לשבוע פרשת לך־לך

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



סז oeygxn 'gÎ'f ipyÎoey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' ראשון יום
אגרת כו  ,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,cnw 'nr cr.äàéøáá

ïåùçøî'ç-'æéðù-ïåùàøíåé

מרחשון  ח' שני יום
,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã úåëìîäùë äðäå,288 'nr cr.ì"æéøàäî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨
,úeìéöàc úeëìî dad`a "zeliv`c zekln"y itk - ¨©§©£¦
zekln"a zeyalzda
oipr `ed my - "dxivic
mleray zeipynd

,"dxivi"dúeëìîe©§
"äçôL" àø÷ð äøéöéc¦¦¨¦§¨¦§¨
dl`l dlthe zynynd -

dfy ,da miyaelndéaâì§©¥
,úeìéöàc úeëìîxac - ©§©£¦

owfd epaxy dn uxzn df
,inlyexidn lirl `iad
zkqn ly oey`x wxt
oa oerny iaxy ,zekxa
z`ixwl mby ,xaeq i`gei
`l` miwiqtn `l rny

jkl dxizq ixde ,`xwnn dlrnl `idy dpynn `le `xwnn
"`pnidn `irx"a xne` envr i`gei oa oerny iaxy dnn
,o`k xn`pd itk ,`l` ?`kln - `xwne ,dgty `id dpyny
dgty `id dpyny xne` `edy dn oky ,dxizq mey jka oi`

d`a `idy itk df ixd -zeyalzdaj` ,"dxivic zekln"a
mb jke ,"zeliv`c zekln"a `id - mvra `id dpyny itk
`a `edy itk oial mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna

:owfd epax oeylae ,zeyalzdaàø÷ð äàéøác úeëìîe©§¦§¦¨¦§¨
."äîà","dgty"n dlrnly -,òãzåoia lcad miiwy di`x - ¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itkáúkM änî¦©¤¨©
éøäå ,äiNòa àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä̈£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨©£¦¨©£¥
àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥¦§¨¤¦

zxitq -"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz,zecn -?úeìéöàc ¦§¤¤¤§¥©§¦©£¦
dlrnl mb `edy ixd -
Îm` ,"zeliv`c zekln"n
mixne` ep` cvik ,ok

?"diyr"a `edyàlà- ¤¨
`ed `xwny mixne`yk
`id dpeekd ,"diyr"a
ïëå .äiNòa úLaìúnL¤¦§©¤¤©£¦¨§¥

àéãäa àeä,yxetna - §¤§¨
àø÷nL ,'úBðekä øôñ'a§¥¤©©¨¤¦§¨
äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨
àlà ,úeìéöàa ílkª¨©£¦¤¨
ãò Laìúî àø÷nL¤¦§¨¦§©¥©

,äiNò- `xwna ,oky - £¦¨
xwird - azkay dxez
zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed

,slwd lr eicaäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãòdpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd `id
mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe

,"dxivia oippwn oixitq ziy" ,zecndãeîìúå,yalzn - §©§
.äàéøáaef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky - ¦§¦¨

ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd
mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n

d`ixad42.

,owfd epax xiaqi oldl
d`a dxezd wx `ly
cvny cr zeyalzda
mb jiiy zeyalzdd
zrcd ur" xnel dilr

:"rxe aeh,äpäå§¦¥
úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal -ç"ôøä288 -eìôpL ïéöBöéð ¨¦§©¨¦¦¤¨§

íéìkä úøéáLa- ¦§¦©©¥¦
xaqen zeciqgae dlawa
zxiay oipr hexhexta
zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvnéæà£©
úeìéöàc úeëìnä íb©©©§©£¦
úòcä õò" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥©©©

éaâì "òøå áBè- ¨¨§©¥
Îl d`eeydaeøéòæ"§¥

,úeìéöàc "ïétðà©§¦©£¦
å ,íL ãøBé BðéàL"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ð,ä ¤¥¥¨§¦§¨¥©¦§¦¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä
úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå

.äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò

äðäå
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
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.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בהגה פ"מ ח"א תניא "וראה



oeygxnסח 'g ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§¦§¦©Ÿ©¨
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä,dtilw ly -íãàa- ©§¦¨£¤¨©¨¨¨§¨¨

,dyecw ly."'eëoniq ycewd zxb`a ,lirl `aenk -
,zelbd onfa dtilwd zhily lr "mileblbd xtq"n d"k

z`lrdl ,"el rxl" dfy
mc`'n dyecwd ivevip

'lrila.dtilw ly
owfd epax uxzi ,oldl
ixac lr dywdy dn
"`pnidn `irx"d
onfay ,`yp zyxtay
"rxe aeh zrcd ur"y
miqpxtzn ,hley
,minkg icinlz
zezayl mileynd
dnn wx ,miaeh minile
mdl mipzep ux`d inry
miwqrzn md okl xy`e
,'eke xzide xeqi` ipica
dnn l`y jk lre
onfa ,minkg icinlzy
zecy mdl did ,ipy zia
enk mdlyn minxke
Îs`e ,ux`d inrl didy
xwir did okÎitÎlr
xeqi` ipica mzewqrzd

zhily onfay ,`id dpeekdy ,owfd epax xiaqi ?'eke xzide
drityn dpikydyk ,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur"
miqpxtzn cala zivnzdne ,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl
ipica `ed minkg icinlz ly mwqr f`e ,minkg icinlz
,mixexiad z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi`
lr `ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend z` xxal
mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde letltd ici
.xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn

:owfd epax oeylae:'àðîéäî àéòø'a áeúkL eäæå- §¤¤¨§©§¨§¥§¨
,lirl xen`k ,`yp zyxtnòøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨

,"'eë ïeðéà 'eë àèìL"rxe aeh zrcd ur"y onfae - ¨§¨¦
minile zezayl mileynd ,minkg icinlzl yi ,'ek hley

,mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaehïîæa eðéäc§©§¦§©
L äðéëMä úeìb,dpikyd -íäL íéðBöéçì úòtLn ¨©§¦¨¤©§©©©¦¦¤¥

ïúéöîzîe ,íMî íé÷ðBé 'áø áøò'äL ,dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¤¨¥¤©§¦¦¨¦©§¦¨
íéîëç éãéîìz ïéðBfðæàå ,úeìbazelb ly onfa - ¦¦©§¦¥£¨¦©¨§¨

,dpikydäøBzä ÷ñò øwéòå íãàä úãBáò øwéò¦©£©¨¨¨§¦©¥¤©¨
ïëì ,ì"æéøàäî òãBpk úBöBöépä øøáì àeä úBönäå§©¦§§¨¥©¦©©¥¨£¦©¨¥
àeä ãenlä ïéðò øwéò¦©¦§©©¦
,äëìä ìetìôe ïeiòa§¦¦§£¨¨
äàîè øzäå øeqàa§¦§¤¥ª§¨
øznä øøáì ,äøäèå§¨¢¨§¨¥©ª¨
øeñàäî øBähäå§©¨¥¨¨

,àîhäåmixxany - §©¨¥
z`f mixidaneéãé-ìò©§¥

äëìä ìetìôe ïeiò¦¦§£¨¨
,úòãå äðéa äîëça- §¨§¨¦¨¨©©

lkyd zegek zyelya
,dkldd z` mixidand
àúéøBà"c òãBpk©©§©§¨

"ú÷ôð äîëçî43, ¥¨§¨¨§¨
à÷éc äîëçáe§¨§¨©§¨

eøéøaúà44,,recik - ¦§¨¦
,'dnkg'n d`a dxezdy
`wec 'dnkg' iciÎlre
,zevevipd mixxazn
,dkldd xexiay myke
dxexa dkld didzy
ici lr `a ,dxidae
mb jk ,lkye dnkg

d xexiazevevip,dnkgd oipr ici lr `edeðéäådn - §©§
lr `ed zevevipd xexiay ,"exixaz` dnkg"ay mixne`y

Îl dpeekd ,dnkg iciäàlò äîëç,dpeilr -,úeìéöàc ¨§¨¦¨¨©£¦
ät-ìòaL äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa úLaìîä©§ª¤¤§©§©£¦¨¤§©¤
,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà" ãBña)§©¨§©§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨
útì÷a úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ] (ãBñå)§©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©

dâð,xedhe `nh ,xzene xeq` mdy mixaca -ãâðkL Ÿ©¤§¤¤
ìéçúî íML ,äøéöéä íìBò,"rxe aeh zrcd ur" oipr - ¨©§¦¨¤¨©§¦

] úòcä úðéça:xg` gQpdâðaL [òøämleray - §¦©©©©ª¨©¥¨©¤§Ÿ©
aeh zivgn ,dvgn lr dvgn `id "dbep" ztilw ,"dxivi"d

,rx zivgne]:xg` gQpútì÷a úBLaìîä ,úBúéøaäå ª¨©¥§©§©§©§ª¨¦§¦©
òøä úðéça ìéçúî íML ,äiNòä íìBò ãâðkL dâðŸ©¤§¤¤¨¨£¦¨¤¨©§¦§¦©¨©

,[dâðaL`id "dbep" ztilw ,"diyr"d mleray -daexrx ¤§Ÿ©
,aeh dherineòãBpk,recik -.ì"æéøàäî ©©¥¨£¦©
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ùã÷ä úøâà
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù
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סט oeygxn 'iÎ'h iriaxÎiyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט' שלישי יום
אגרת כו  ,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ïéáé ìéëùîäå,288 'nr cr.òøã àøèñî

מרחשון  י' רביעי יום
יום שלישיֿ רביעי ט ֿ'י 'מרחשון  ,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéà íéðåéìòä äðäå,dnw 'nr cr.â"åò

íéîMa äNòp äî ,ãàî äfî ìBãb àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤¨¦¤§Ÿ©©£¨©¨©¦
àøîbä ïî ä÷eñt äëìä øeøáe ïeiò éãé-ìò ìònî¦©©©§¥¦¥£¨¨§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íã÷ øác íìòäa äéäM äî ,íéðBøçàå íéðBLàø §¦¦¦§©£¦©¤¨¨§¤§¥¨¨Ÿ¤
,ælä ïeiòädkldd dzid ,`xnbd cenila wnrzdy iptl - ¨¦©¨

`le zxzqen dweqtd
,dreciäæ-éãé-ìò ék- ¦©§¥¤

dfa ezewnrzd ici lr
,dkldd z` exexiae
Bæ äëìä äìòî©£¤£¨¨
eéäL úBtìwäî¥©§¦¤¨
íéqëîe íéîéìòî©§¦¦§©¦

,dúBà,dkldd z` - ¨
,ììk äòeãé äúéä àlL¤Ÿ¨§¨§¨§¨
úðáeî äúéä àlL Bà¤Ÿ¨§¨¤¤

dîòèa áèéä46,`l - ¥¥§©£¨
- dkldd mrh ahid epiad
exexiae epeir ici lre
,mrhd z` zrk mipian

íòhäL47,äàlò äîëç äøéôqä ãBñ àeä,dpeilr dnkg - ¤©©©©§¦¨¨§¨¦¨¨
íäå ,íéìkä úøéáLa úBtìwa ïéöBöéð äpnî eìôpL- ¤¨§¦¤¨¦¦©§¦¦§¦©©¥¦§¥

,mrhd - dnkg ly zevevipdúBtìwäL ,úeìb úðéçáa íL̈¦§¦©¨¤©§¦
íéðBéìòî äøBzä úîëç íéîéìòîe íäéìò íéèìBL§¦£¥¤©§¦¦¨§©©¨¥¤§¦

.íéðBzçúåmi`xapdn - §©§¦
enk mipeilrd zenleray
ipane ,mik`lne zenyp

.dhnl o`k mc`deäæå§¤
àéòø'a áeúkL¤¨§©§¨

,'àðîéäî,`yp zyxtn - §¥§¨
zligza lirl xkfpk

,zxb`dàéLewäL- ¤©§¨
oipr zpadl dywnd

,dxezaàøèqî àéä¦¦¦§¨
.òøc,rxd cvn - §©

ode rx ody zetilwn
ly dnkgd lr zexizqn

.dxezd

íéðBéìòä ,äpäåzenlera mi`vnpd mik`lnde zenypd - §¦¥¨¤§¦
,xzei mipeilrdúBìòäìe øøáì çk íäa ïéàzevevipd - ¥¨¤Ÿ©§¨¥§©£

,ãáì íéðBzçzä àlà ,dâð útì÷aL äøéáMäî- ¥©§¦¨¤¦§¦©Ÿ©¤¨©©§¦§©
gekd mda yi - seba df mlera dhnl ze`vnpd zenypd

,zevevipd z` xxaléôì§¦
óeâa íéLaìî íäL¤¥§ª¨¦§

éøîç`xwpd -àëLî" ¨§¦¨§¨
"àéåçc,ygp ly xer - §¦§¨

,dâð útìwî`aenk - ¦§¦©Ÿ©
oey`xd wlga `"l wxta
"`ipz"d xtq ly

xdefdn)48epx`iay itke ,(
(ygp) "`ieg"y ,my
zetilwd yly" mi`xwp
`edy sebde ,"ze`nhd

ztilwdbep`xwp
`kyn"df oipry itke ,ygpd ly yealde xerd ,"`iegc

w"kn "dpgwtze" ligzndÎxeaic xn`na hexhexta xaqen
,136 cenr "dxiwgd xtq"a "wcv gnv"d x"enc`íäå- §¥

,dhnl o`k mitebay zenypddçk íéLézî,dtilwd ly - ©¦¦Ÿ¨
àéôkúàå ,úBåàzä úøéáLazrpkpe -,àøçà-àøèñ ¦§¦©©©£§¦§©§¨¦§¨¨¢¨

."ïåà éìòBt ìk eãøtúé"åmildza weqtd oeylk -49,okle . §¦§¨§¨£¥¨¤
zelrdle xxal ogeka yi - seba dhnly zenypd - od `wec
ogeka yi ,zetilwdn
dxezd znkg zelrdl
.zexizqn zetilwdy

íéðBéìòä íéàa ïëìå- §¨¥¨¦¨¤§¦
zenleray zenypd

,mipeilrdìéLecç òîL ¦§Ÿ©¦¥
íéðBzçzäî äøBz50,- ¨¥©©§¦

dhnl o`k zenypdy dn
,zeycgníéLcçnM äî©¤§©§¦

úBîeìòz íélâîe§©¦©£
íéLeák eéäL äîëçä©¨§¨¤¨§¦

.äzò ãò äìBbacr - ©¨©©¨
dnrh z` e` dkldd z` dxxiae dycig sebay dnypdy

,dxeza dyecigeúBîeìòz úBlâì ìëeé ìàøNé Léà ìëå§¨¦¦§¨¥©§©©£
ïä ,úBëìäa ïä ,Lãç ìëN Lcçìe (úBlâì) äîëç̈§¨§©§©¥¥¤¨¨¥©£¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä

øøáì çë íäá ïéà íéðåéìòä äðäå
íéðåúçúä àìà äâåð úôéì÷áù äøéáùäî úåìòäìå
àéåçã àëùî éøîåç óåâá íéùáåìî íäù éôì ãáì
úååàúä úøéáùá äçë íéùéúî íäå äâåð úôéì÷î
íéàá ïëìå .ïåà éìòåô ìë åãøôúéå à"ñ àéôëúàå
äî íéðåúçúäî äøåú éùåãéç òåîùì íéðåéìòä
íéùåáë åéäù äîëçä úåîåìòú íéìâîå íéùãçîù
úåìâì ìëåé ìàøùé ùéà ìëå äúò ãò äìåâá
ïä ùãç ìëù ùãçìå (úåìâì) äîëç úåîåìòú
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.45:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בירור שייך כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ"ז -.46:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ידועה שהייתה "אף
ובפרט בגמרא הלכות ˘ÌÈ˜ÒÂÙ·..47:‡"ËÈÏ"בכמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביאור"˙ÂÏ‚‰ Ï„Â‚שההלכה אף ידועה ÓˆÚ‰(והגאולה),

-."˙ÂÏ‚· ‰È‡.48.(ב (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג ראה



oeygxnע `"i iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"א חמישי יום
,dnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá

,úBãbàa,dxezay dcb`d wlga -,äìâpa ïä,dxez ly - ©©¨¥©¦§¤
øzñpa ïä51,;dxez ly -,BúîLð LøL úðéça éôklka - ¥©¦§¨§¦§¦©Ÿ¤¦§¨

.mixen`d dxezd iwlgn cg`,øáca áiçîeiyecig ycgl - §ª¨©¨¨
zenelrz zelble dxez

,dnkgBúîLð íéìLäì§©§¦¦§¨
úBöBöépä ìk úàìòäa§©£¨©¨©¦
,dìøBâìe d÷ìçì eìôpL¤¨§§¤§¨§¨¨
dlrz ef dnypy -

,dl` zevevipòãBpk52. ©©
,äøBz éøác ìëå)§¨¦§¥¨
àéä ,äëìä øác èøôáe¦§¨§©£¨¨¦
àéäL ,äðéëMäî õBöéð¦¥©§¦¨¤¦

àúéàãk ,'ä øác àéä- ¦§©¦§¦¨
`aenkàøîba53øác" : ©§¨¨§©

ãBñ ,"äëìä Bæ ¯ 'ä£¨¨
úeìéöàc úeëìî©§©£¦
äîëçì úLaìnä©©§¤¤§¨§¨

dâð útì÷a eãøéå ,äøéöéc úeëìna íéLaìîe ,úeìéöàc©£¦§ª¨¦©©§¦¦¨§¨§¦§¦©Ÿ©
.(íéìkä úøéáLa,"'d xac"e ,llka dxez ixacy ixd - ¦§¦©©¥¦

mc`de ,(mdilr dxizqnd) dtilwa zelba md ,hxta ,dkld
z` xxane `iyew uxzn e` dxeza yecig ycgnddkldd

.dtilwd jezn dpikyd uevip dlrne xxan - dxey`leäæå§¤
àøîba eøîàL54ìk" : ¤¨§©§¨¨¨

øîà ,äøBza ÷ñBòä̈¥©¨¨©
:àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

elàk åéìò éðà äìòî©£¤£¦¨¨§¦
ïéaî éða úàå éðàãt§¨©¦§¤¨©¦¥

."íìBòä úBnàä,oky - ¨ª¨¨
micet dxezd wqr ici lr
ly) dpikyd zevevip
zelbn ("'d xac"
avnd edfe .zetilwd
`id dpikydyk ,zrk
ixd "dbep" ztilwa zelba
xxal `ed dxezd wqr
zelrdle mixexia
wqr xwir ,xen`k ixd okly ,zetilwdn dpikyd zevevip

,'eke leqte xyk ,xzide xeqi` zeklda `ed dxezd

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn

,zrk zeevn meiwe dxez ceniléLîäìøúBé íéðBéìò úBøBà C §©§¦¤§¦¥
úeìéöàäî äìòîìL55ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,lk - ¤§©§¨¥¨£¦§¤¨©¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`d,äøBzä úeiîéðt éãé-ìòxzqpd wlg - ©§¥§¦¦©¨
,dxezayúBøBàì úBðeënL úBðBéìò úBðeëa úBönä íi÷ì§©¥©¦§§©¨¤§¤§©§§

.'eë íéðBéìòmipeilr zexe` jiyndl ick ze`a zepeekd - ¤§¦
,xzeiaóBñ-ïéàa äìòî äìòîì àeä úBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§§©§¨©§¨§¥

àeä-Ceøadlrnly - ¨
."zeliv`"näîe)©

ì"æø eøîàL56úBöî"c ¤¨§©©§¦§
,"àáì ãéúòì úBìèa§¥¤¨¦¨Ÿ

a eðéäixg`y onf - ©§¦
ìáà ,íéúnä úiçú§¦©©¥¦£¨
íã÷ çéLnä úBîéì¦©¨¦©Ÿ¤
ïéà ¯ íéúnä úiçz§¦©©¥¦¥

(íéìèa57.epiihvie - §¥¦
zekynd zkynda
xy`n xzei zedeab
zrk zekynpd zekyndd

,zeevnd ici lrïëìå§¨¥
øwò íb äéäé÷ñò ¦§¤©¦©¥¤

úeiîéðôa ïk-íb äøBzä©¨©¥¦§¦¦
.íéøzñpä íäéîòèå úBönälr miyrpd mipeilrd micegia - ©¦§§©£¥¤©¦§¨¦

meiw ly `wec df ote` ici lr recn minrhae ,zeevnd ici
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçá éôë øúñðá ïä äìâðá ïä úåãâàá ïä úåëìäá
úàìòäá åúîùð íéìùäì øáãá áééåçîå åúîùð ùøù
ìëå) òãåðë äìøåâìå ä÷ìçì åìôðù úåöåöéðä ìë
äðéëùäî õåöéð àéä äëìä øáã èøôáå äøåú éøáã
äëìä åæ 'ä øáã àøîâá àúéàãë 'ä øáã àéä àéäù
úåìéöàã äîëçì úùáìîä úåìéöàã úåëìî ãåñ
äâåð úôéì÷á åãøéå äøéöéã úåëìîá íéùáåìîå
äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
éðá úàå éðàãô åìàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä øîà

.â"åò úåîåàä ïéáî

äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà
à"ð][úåôéì÷äîøçàíìùåéùøåøéáúåöåöéðäãøôåéåòøä

áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
úåöîä ùøù éë 'åë íéðåéìò úåøåàì úåðåëîù úåðåéìò
úåöîã ì"æø ù"îå) ä"á ñ"àá äìòî äìòîì àåä
úåîéì ìáà íéúîä úééçúá åðééä ì"òì úåìéèá
ø÷éò íâ 'éäé ïëìå (íéìèá ïéà î"äçú íãå÷ çéùîä
íäéîòèå úåöîä úåéîéðôá ïë íâ äøåúä ÷ñò
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.51.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ï"‰Î·."מעלה ובכאו"א -.52:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' "ראה
)"˘Â."(קה "ת בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, א.54.שבת ח, ב"לוח 55.ברכות אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו בתניא

מהאצילות". "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ב.56.התיקון" סא, תתבטלנה 57.נדה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו מה
יהי' שזה מחלק והוא לבוא, המשיח‡È¯Áלעתיד בימות ולא המתים שם.˘ÈÙÏתחיית התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית
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.mipeilr micegie mipeilr zexe` mikiynn zeevndìáà£¨
úBìâpä,dxezc dlbp ly mipiprd -ìëì íéòeãéå íéeìb eéäé ©¦§¦§§¦¦¦§¨

älçúa äòéãéa ìàøNé Léàrbiizdl ekxhviy ilan - ¦¦§¨¥¦¦¨¦§¦¨
,drici dze`l ribdléøö ïéàå ,äçëL éìaCjxhvi `le - §¦¦§¨§¥¨¦

il`xyid yi`d÷ñòì©£Ÿ
áø áøòì àlà ,íää¤¤¨§¥¤©
íòèîì ekæé àlL¤Ÿ¦§§¦§©

,éiçc àðìéàîmerhl - ¥¦¨¨§©¥
,miigd urnàeäL¤

äøBzä úeiîéðt§¦¦©¨
,äåönäåmdy oeeike - §©¦§¨

zeiniptn merhl ekfi `l
okl - dxezdíéëéøöe- §¦¦

ekxhvie[äøBza] ÷ñòì©£Ÿ©¨
,äðLnak -,icLézäì ©¦§¨§©¦

àøçà-àøèqä çkŸ©©¦§¨¨¢¨
éãé-ìò) íäa ÷eácä©¨¨¤©§¥

) äøBzä ÷ñòci azka ¥¤©¨
(`zil,(ekxhvi md -

ly gekd z` yilgdl
,`xg`Î`xhqàlL¤Ÿ

,íàéèçäì íäa èìLz¦§Ÿ¨¤§©£¦¨
:áéúëãkenk - §¦§¦

aezky58:ïa àèBçäå"§©¤¤
eéäiL ,"ìl÷é äðL äàî¥¨¨¨§ª¨¤¦§

.áø áøòî íéàèBçaxr"d mde ,mi`heg eidi f` mby ixd - §¦¥¥¤©
miwewf md eidi okle ,mda dweac `xg`Î`xhqy "ax
icil mze` `iaz `ly `xg`Î`xhqd zylgdl mirvn`l
mikixv eidi `xg`Î `xhqd z` yilgdl ick wx `le .`hg

- `l` ,dxezc dlbpl wwcfdlíéëéøö eéäé äNòîì íâå§©§©£¤¦§§¦¦
òøàé àlL ,ìàøNiî øúBé äàîèå øeqà úBëìä éèøôì¦§¨¥¦§¦§ª§¨¥¦¦§¨¥¤Ÿ¤¡©

íäì,l`xyi ipal -äpàé àì ék" ,øeqàå äàîèå ìeñt ¨¤§§ª§¨§¦¦Ÿ§ª¤

."'eë"oe` lk wicvl -59lretae ielba l`xyi lk f` eidi jke -
,wicv zbixcnaøácä áBø÷å øLôà íâå,xnel -eòãiL §©¤§¨§¨©¨¨¤¥§

íäøáà Bîk ,úéìâpä äøBzä éôeb ìk äøBzä úeiîéðtî¦§¦¦©¨¨¥©¨©¦§¥§©§¨¨
,íBìMä-åéìò eðéáàly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy - ¨¦¨¨©¨

,oky .dxezc dlbp
`xnbd60zxne` ixd

lk miiw epia` mdxa`y
`ly cr dlek dxezd
mipipr mpyi ixde ,dpzip
did `ly zeevnae dxeza
,zeinyba f` eidiy jiiy
aezky oilitz lynl enk
(zelbn) z`ivi oipr mda
meiw `l` .dnecke mixvn
epia` mdxa` ly zeevnd
zeipgexae zeinipta did
owfd epax xiaqny itk)

"xe` dxez"a61ihewl"ae
"dxez62- (rciy ixdlk

zeiniptn dxezd ipipr
lk z`f erci jke ,dxezd

.giynd onfa l`xyiïëìå§¨¥
íéëéøö ïéà`l - ¥§¦¦

,ekxhviíäa ÷ñòì- ©£Ÿ¨¤
,xzide xeqi` zeklda

,dxdhe d`nehéðL úéa ïîæa ïk-ïéàM-äî .ììkzexnl - §¨©¤¥¥¦§©©¦¥¦
zecy mdlyn mdl did oky ,ux`d inrn eqpxtzd `ly

z`f lka ,minxke÷ñòì íéëéøö eéä,dl` mipica -ék íb ¨§¦¦©£Ÿ©¦
did dfa wqrdy zexnl -ìéáLa àìzrcl -äNòîì äëìä Ÿ¦§¦£¨¨§©£¤

,àøçà-àøèqä çk Lézäì äãBáò øwò eäfL àlà ,ãáìa¦§©¤¨¤¤¦©£¨§©¦Ÿ©©¦§¨¨¢¨
Bîk ,äãBáòäå äøBzä éãé-ìò äMãwä éöBöéð úBìòäìe§©£¦¥©§ª¨©§¥©¨§¨£¨§

øçà íB÷îa øàaúpL63áèéä ïáeé ,úîàäå íéøácä øçàå . ¤¦§¨¥§¨©¥§©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¥
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ùã÷ä úøâà
ùéà ìëì íéòåãéå íéåìâ åéäé úåìâðä ìáà .íéøúñðä
íäá ÷åñòì ö"àå äçëù éìá äìçúá äòéãéá ìàøùé
àåäù ééçã àðìéàî íòèîì åëæé àìù áø áøòì àìà
[äøåúá] ÷åñòì íéëéøöå äåöîäå äøåúä úåéîéðô
÷ñò é"ò) íäá ÷åáãä à"ñä çë ùéúäì äðùîá

.äøåúäàúéì é"ëáíàéèçäì íäá èåìùú àìù (
íéàèåç åéäéù ììå÷é äðù äàî ïá àèåçäå áéúëãë
úåëìä éèøôì íéëéøö åéäé äùòîì íâå áø áøòî
ìåñô íäì òøàé àìù ìàøùéî øúåé äàîåèå øåñà
áåø÷å øùôà íâå 'åë äðåàé àì éë øåñàå äàîåèå
äøåúä éôåâ ìë äøåúä úåéîéðôî åòãéù øáãä
÷åñòì ö"à ïëìå ä"ò åðéáà íäøáà åîë úéìâðä
íéëéøö åéä éðù úéá ïîæá ïë ïéàù äî .ììë íäá
àìà ãáìá äùòîì äëìä ìéáùá àì éë íâ ÷åñòì
éöåöéð úåìòäìå à"ñä çë ùéúäì äãåáò ø÷éò åäæù
øçàå .à"îá ù"îë äãåáòäå äøåúä é"ò äùåã÷ä
ìéòìã î"øä øåàéá 'ñåúá áèéä ïáåé úîàäå íéøáãä
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- לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס'
בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' אנו ‡Ï‰מפרשים אין כן פי על אף ,

שם  הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לעתידֿלבוא תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים
שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, חפשי ÌÈ˙Óעדיין‰Ìעל נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,

שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מתרץ Ï‡מן בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה יוצא ‰˘·ÈÚÈהרבי שמזה

תתבטלנה  המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית
גדול  בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא - המצוות?

שמצוות תורה" בהבדלÏ‡שב"לקוטי הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד בין Ê‰תתבטלנה כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים תחיית לבין המשיח ביאת אומר ˘ÈÙÏזמן - המתים) תחיית

מהמ  רבים יתורצו - שהמצוותהרבי יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו מביא חיות שמהר"ץ תתבטלנה Ï‡קומות
ש  המשיח זמן של הלעתידֿלבוא על מדובר שם שכן - לבוא) תתבטלנה ÈÙÏלעתיד שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, תחיית

בזמן זה הרי - לבוא (חלק ˘‡È¯Áלעתיד ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת (בהתאם המתים תחיית
בענין  דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג'

כ.58.זה. סה, ˘ËÈÏ"‡:59.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דזיל" ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא א.60.בתר פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, לקוטי 63.שמיני ראה

ד. לב, בהעלותך תורה
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äâåð úôéì÷ ì"ø 'åë òøå áåèã àðìéà øîàù äîá
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תובב"א"1. אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
אשר  הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון ט"ס הוא

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י  (כצ"ל)..לרבותינו בשנה שנה מדי לה' ‰ÙÒÂ‰יקדישו
Ê"Á‡Ï"המחבר מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :

מובן  ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ.
להנדכאים  תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". כו' ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו

שבאה"ק". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ט.3.ע"ד ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ס"פ 5.ע"ד שמו"ר
ועוד. ב.6.פקודי. קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' (8.ע"ד שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ וברמב"ם" :(

שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות
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,eixyewnåéãìé BúBàøa ék"mipa" mi`xwp micinlz -16, ¦¦§§¨¨
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úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
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עה היום יום . . . 

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור־ֵאין־סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ
ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עו

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל בצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור־ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ַוֲאׁשֶ ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ׁשֶ  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



עז היום יום . . . 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ׁשִ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ רֹא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם־טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְרׁשֹו  ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלׁשֹון  ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc oiaexir(oey`x meil)

,gep eyeniyy aygp epi`y xne`àëéøöongp ax jxved jkl - §¦¨
xvgd lra xzene ,zgpa eyeniyy aygp lzeka mby eprinydl
ilka lzeka ynzydl migth dxyr ely lzekd daeba oi`y

.ezia
zxne` .zexivg izy oiay lzek oipra oecl dkiynn `xnbd

:`xnbdBèòîì àadxyr deab lzekd didy -ipyn migth ¨§©£
lzekd daeb z` hrnl zexivgd izy ilran cg` `ae ,eiciv
`xnbd dxaqe ,zgpa eyinyz didi jk ici lre ,exivg cvn
,lzekl jenq erwxwa xtr lz dyery ici lr dyrp herindy
zeqit my gipdy e` ,[micenr iab lr scn] `ahvi` my dpea e`

,[c xeiv] mewnd dabeiy ick mivrBèeòéîa Lé íà,hriny dna - ¦¥§¦
äòaøà,lzekd jyna jxe` migthìúBkä ìëa LnzLäì øzeî ©§¨¨¨§¦§©¥§¨©¤

,Blekmdn oi`y xg`ne ,gztk miaygp migth drax` mze`y
lka ynzydl `ed leki ,lzekd y`x cr migth dxyr ly daeb
lzekl zelrdl i`yxe ,df gzt jxc eil` dlery ,zgpa lzekd

.dipyd xvgd lra lr xqe` `ed ixde ,ezia ilk z`åàì íàå- §¦©
,migth drax` jxe` ,hriny dna oi` m`eLnzLî ïéàlzeka ¥¦§©¥

èeòénä ãâðk àlàx`ya la` ,cala hriny mewnd cbpk - ¤¨§¤¤©¦
epi` ,migth drax` jxe`a herind oi`e li`edy ,xeq` lzekd

.lzekd lk z` xizdl gztk aygp
:`xnbd dywnCLôð äî,`ed dyw xn`zy dn -àèeòî éðäà éà ¨©§¨¦©£¦¦¨

aygidl migth 'c jxe`n zegta ehriny herind liren m` -
,dyw ,df mewna ynzydl xzen okle ,gztkìúBk déleëa§¥¤

LnzLéìdf mewny ,lzekd lka ynzydl el xzen `diy - ¦§©¥
,lzekd lkl gztk aygiéðäà àì éàherind liren `l m`e - ¦Ÿ©£¦

gidl,zeaiyg el oi` ik gztk ayàì énð èeòénä ãâðk eléôà- £¦§¤¤©¦©¦Ÿ
'c lr 'cn zegt `ed ik ,zeaiyg el oi`e li`edy ,ynzyi `l mb
cbpk mb zgpa eyinyzy aygp oi`e ,epi`y enk df ixd ,migth

:`xnbd zvxzn .hriny mewnd,àðéáø øîà`a' xn`py dn ¨©¨¦¨
df ote`a ik ,lzekl jenq rwxwa hrnl `ay dpeekd oi` 'ehrnl

,xaecn `l` ,migth drax` ea oi` m` melk liren epi` ok`ïBâk§
BLàøî àéìeç ø÷òLxeiv] ely daebd mewnn xnelk ,lzekd ly ¤¨©§¨¥Ÿ

zynyn `id ixd migth drax` dilegd jxe`yk ,jkld ,[d
lhlhl xzene ,ea ynzyne dler `ed dkxc ik ,lzekd lkl gzt
daeyg dpi` ,migth drax` da oi`yk mle` ,lzekd lka
ueg ,lzekd lk ly eyeniy z` dxizn dpi` okle ,gztk ynyl
daeb my oi`y itl ,ea ynzydl xzeny dilegd zxiwr mewnn

.xeht mewnk `l` ,zeyx aygp epi`e ,migth dxyr
lzekd daeb herin ly mipey mipte`a weqrl dkiynn `xnbd

:migth dxyrnìôñ äôk ,ìàéçé áø øîàjxe` ea yie ,eit lr ¨©©§¦¥¨¨¥¤
jenq egipde ,`edy lk edaebe ,lzekd jyna migth drax`

`ed ixd ,migth dxyr deabd lzeklèòîîdaeb z` jka §©¥
.lzeka ynzydl xzene ,lzekd

:l`igi ax ly epic lr dywn `xnbdéànàåltqd liren recn - §©©
ixde ,hrnlä øáczeidl ie`xàeä úaLa ìhéðxzeny ,df ltq ¨¨¨¦¨§©¨

,zaya elhlhl.èòîî Bðéà úaLa ìhépä øáãå:`xnbd zvxzn §¨¨©¦¨§©¨¥§©¥
àëéøö àì`l -ote`a `l` ,z`f xnel l`igi ax jxveddéøaçc Ÿ§¦¨§©§¥

àòøàaeaiaqn xtr eilr ozpy ici lr ,ux`l ltqd z` xaigy - §©§¨
meyn ,myn elhil leki epi` df ote`ae ,my eraewl ick
jka yie ,eaiaqy xtrd z` lhlhl gxkda `eai elhepyky
dywn .dvwen `ed xtr mzqy ,dvwen lehlh xeqi` meyn

:`xnbdéåä éàî àòøàa déøaç éëådn ,ux`l exaig m` mbe - §¦©§¥§©§¨©¨¥
,elhil leki epi` recn ,jkaàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -äbt §¨©§¨©¨

,urd lr dkxev lk dliyad `le xqea `idy dp`z -dðéîèäL¤¦§¦¨
ïáúaoebk ,dvwen `ed oazde ,dlik`l die`x `dze liyazy ick §¤¤

,mipal ea oeall hihl ea ynzydl edvwdyåokäøøçdber - §£¨¨
,milgb iab lr zit`py dphwíéìçâa dðéîèäLzqipk iptl ¤¦§¦¨§¤¨¦

,zevwen od mewn lkne ,eak xak milgbde ,zaydäleâî íà¦§¨
dxxgd e` dbtd,dúö÷îdxxga e` dnvr dbta feg`l lekie ¦§¨¨

z` e` oazd z` micia lhlhl jixv epi`e ,dlhile dnvr
,milgbdúìhðdze` lehil xzen -,úaLamilgbde oazd ik ¦¤¤§©¨

xrpp dxxgd z` e` dbtd z` diabnyke ,aiaqn wx migpen
,ltqd zeaiaq xtrd gpeny eppecipa mby ,dywe ,eil`n dvwend
o`k oi`e eil`n xrpp eaiaqny xtrd ik ,myn lhpidl ltqd ie`x

:`xnbd zvxzn .ltqd ziitk dliren recne ,dvwen xeqi`àëä̈¨
ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ,l`igi ax ly epica ,o`k -déì úéàc §©©§¦¨§¦¥

ltql el yiy -íééðâBà,[e xeiv] dvegd zltkpy dty - §©¦
ltqd zeaiaqy xtrd ,xtr ici lr ux`l ltqd z` xagnyke
`ed ,ltqd z` myn lhepyky `vnpe ,miipbe`d mze` lr gpen

.xtegl dnece xtrd z` diabn
:`xnbd dywndéì úéà éëå[el yi m` mb-]éåä éàî ,íééðâBà- §¦¦¥§©¦©¨¥

,jka dnïðúäådpyna epipy ixde -(h"n `"t mi`lk)úôì ïîBhä' §¨§©©¥¤¤
ïBðöey rwxwa [zewxi ipin md-],ïôbä úçzlry ,my mripvdl §©©©¤¤

,mixnzyn md jk iciïîæa¦§©
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v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  חשון ז' ראשון יום ומנהגים  נדרים על חינוך חובת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ïäå ,eòaLpL íépè÷§©¦¤¦§§§¥
ïúBà ïéôBk ¯ ïéáiç ïðéàL ét ìò óà ¯ äòeáMä íòè ïéòãBé§¦©©©§¨©©¦¤¥¨©¨¦¦¨
úel÷ eâäðé àlL éãk ,ïäéìò íiàìe ïëpçì éãk ïäéøáãa ãîòì©£Ÿ§¦§¥¤§¥§©§¨§©¥£¥¤§¥¤Ÿ¦§£©
ïèwä ïéàL øác ,åéìò eòaLpL øácä äéä íàå .úBòeáLa LàøŸ¦§§¦¨¨©¨¨¤¦§§¨¨¨¨¤¥©¨¨

.Baø Bà åéáà BúBà äkî ...÷fð ïk íà àlà Ba ãîòì ìBëé̈©£Ÿ¤¨¦¥¦¨©¤¨¦©
שבועתו את  לקיים  הקטן את  לכפות  החיוב טעם  בפשטות ,

חינוך  מצות  משום  הוא  התורה , מן חיובא ' 'בר  שאיננו  אף  על 

במצוות  להרגילו  כדי האב על המלך)המוטלת  כתר .(ראה

בדברים גם  הקטן  את  לחנך חובה  כי  מכאן שלמדו ויש 

מדין הנאסרים  איסור, בהם  שנהגו  אלא  הדין מן המותרים 

בגמרא  כמבואר  א).נדר , טו, אין(נדרים הדין שמעיקר ואע "פ

כאן כמבואר  בנדרים , לחנכו חייב  אביו  כלום , קטן של נדרו

בתחילתו) יז יו"ד יעקב חלקת .(ראה

חינוך  חובת  בפשטות  שהרי זו בהבנה  קושי קיים אך

האב על רק  כח)מוטלת  יז, אסורות מאכלות הל' הרמב "ם(ראה ואילו  ,

רבו"! או אביו אותו  "מכה  כותב  כאן 

מיוחדת , חומרא  קיימת  בשבועה  כי  שפירשו  יש  ולכן 

שכתב כפי לשווא , השם  שבהזכרת השם  חילול מחמת

ה"א)הרמב "ם  אלוקיך"(לעיל שם  את  "וחללת  נאמר  כך שעל 

והשומע העבירות , מכל יותר  זה בעוון  להיזהר  צריך ולכן

לנדותו צריך לשווא , מחברו השם  ה"ט)הזכרת  משום(להלן ,

השם חילול  על מוחה  אינו שאם  לשומע  גם  נוגע  זה  שאיסור 

מפי שבועה השומע ולכן, איסור. עובר  עצמו הוא  ששמע ,

בחינוכו חייב  איננו אם  אף  בו לגעור  חייב שאול קטן, יד (ראה

סז) ז, נתן להורות ה, רלו, נדרים הלכות שו"ע .על

אותו לכפות  צריך בו , לעמוד  יכול  שהקטן  נדר  זהו  ואם 

אדרבה שהרי בנדרים חינוך חובת  משום  לא  זאת , לקיים 

אלא בכך, להתרגל ולא  מלנדור להימנע  אותו  ללמד כוונתנו 

להבא . זאת  מלעשות  אותו  למנוע  וכדי  שנדר  על קנס בתור 

שחייבים במנהגים  חינוך  לחובת  מקור  מכאן אין  זה  ולפי 

טעם ואין כלל נדר לא עצמו  הקטן  שהרי  נדר, מדין לקיימם 

אותו ג)לקנוס אות שם, יעקב .(חלקת

ה'תשפ"א  חשון ח' שני יום כמה? בפני - הפקר

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰...ò÷øwä úà øé÷ônä©©§¦¤©©§©
ìáà ...ø÷ôä äæ éøä ,ãçà éðôa øé÷ôä elôà ¯ äøBz ïéc¦¨£¦¦§¦¦§¥¤¨£¥¤¤§¥£¨

ìL éðôa øé÷ôiL ãò ø÷ôä Bðéà ¯ íéøôBñ éøácî.äL ¦¦§¥§¦¥¤§¥©¤©§¦¦§¥§Ÿ¨
בפני גם  ההפקר  חל  התורה  שמן  מבואר הרמב "ם  מדברי 

אך  חל , ההפקר  אין עצמו  לבין בינו  הפקיר אם  ורק  אחד ,

הרא "ש  חו"מ לדעת  בטור הובא יא, סי' פ"ד רעג)(נדרים התורהסי' מן 

עצמו. לבין בינו  הפקיר  אם  גם  חל ההפקר

הוצאה היא  ההפקר  מהות  כי הוא  הרמב "ם  של וטעמו 

אדם , לשום  ידוע  ואינו עצמו  לבין  בינו וכשמפקיר  מרשותו,

מרשותו יצא  לא  שם)הרי  חו"מ דרישה שם. .(רא"ש

יוסף ' ה 'בית  שם)וכתב  'נפקא(חו"מ אין שלכאורה  דאף 

יש למעשה  שלושה , צריך מדרבנן  שהרי זו , במחלוקת מינה '

המש לגבי מינה ' קודם'נפקא  החזירה  ולא  לגוי בהמתו איל

עליו בהמתו , שביתת  איסור על לעבור  לא  שכדי  השבת,

תורה , מאיסור  להינצל  כדי  זה , והפקר הבהמה , את להפקיר 

עליו הרמב"ם  ולדעת  תורה , מדין המועיל  באופן לעשותו  די

לבין בינו שיפקיר די  הרא "ש  לדעת  אך אחד , בפני להפקיר 

עצמו.

ערוך ' ב 'שלחן ז)אמנם , רעג, הרמב "ם(חו"מ כדעת פסק 

המשאיל  לגבי ואילו אחד , בפני להפקיר צריך  שמהתורה 

פסק  לגוי  ס"ג)בהמתו רמו, סי' בינו(או"ח אפילו להפקיר  שיכול

עצמו ! לבין 

השקל  המחצית  מבאר  הסתירה  שם)ובישוב :(או"ח

משום אחד  בפני  להפקיר צריך מהתורה הרמב "ם  לדעת

בהפקר די שבת לגבי ולכן מכך, יידע  לא  אדם  אף  כן שלולא 

נמצאת ובהמתו מאחר כי לכל  מובן שהרי עצמו , לבין בינו

איסור על  לעבור  לא  כדי הפקירה הסתם  מן בשבת, הגוי ביד

מהתורה . ההפקר  חל ידוע, שהדבר  וכיון  תורה ,

בגמרא מבואר והרא "ש : הרמב "ם  למחלוקת  השלכה ועוד

ב) ד, להינצל (פסחים כדי החמץ  בביטול די  תורה  שמדין 

התוספות  וכתבו ימצא , ובל יראה בל שהביטול (שם)מאיסור 

כנלמד  עליו עובר  אינו  שמפקירו  ומאחר  החמץ  הפקרת  הוא 

הביטול  ואם  רואה '. אתה  אי שלך – לך  יראה  'לא  מהכתוב

להיעשות צריך  שהפקר הרמב "ם  לדעת  הרי  הפקר, מדין  הוא 

אחר , בפני להיות צריך חמץ  ביטול גם  אחד, אדם  בפני

זאת . שמצריכים  מצאנו לא  ולמעשה 

המהרי"ק  קמב)וכתב הרמב"ם (סי' ביאר  זה  (הל'שמטעם 

ה"ב) פ"ב, ומצה שמהכתובחמץ - אחרת בדרך הביטול  ענין את 

'eziayz צורך שאין  למדים 'תבערו ') (ולא  מבתיכם' שאור 

ומחשיבו במחשבתו  משביתו  אלא  החמץ  עצם את לבער 

יוצא אינו  (ואמנם  כחמץ  חשיבותו  מתבטלת  ובכך כעפר ,

לחמץ ). נחשב אינו כבר  אבל  מרשותו,

ה'תשפ"א  חשון ט' שלישי יום גורם'? וזה ב'זה מותר מתי

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò åéúBøt øñBàä̈¥¥¨©
.÷ôñ ïäéôelçå ïäéìecb éøä ¯ äòeáLa ïéa øãða ïéa ,Bøáç£¥¥§¤¤¥¦§¨£¥¦¥¤§¦¥¤¨¥

.elà úBøô éìecâa øeñà Bøáç ,Cëéôì§¦¨£¥¨§¦¥¥¥

הראב "ד: הקשה

וזה "זה  היא  הלכה  הרי  אלו , פירות  גידולי אסורים  מדוע 

וכנפסק מותר ", - ה"כ)גורם פ"י מע"ש של (הל' אגוז  שהנוטע 
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הערלה פרי  כי  מותר, ממנו  הצומח הפרי – של ערלה  (גורם

היתר)והקרקע איסור) של ואף(גורם הפרי, לצמיחת  גרמו  שניהם

הפרי - חברו  על שאסר  הפירות  לגידול גורמים  שני  יש  כאן

היתר ? של והקרקע  האסור 

משנה ': וה 'כסף הרדב "ז ותירצו

הם בנדר  שנאסרו  ההלכה)הפירות  בהמשך שיש(כמובא 'דבר 

מתירין' חכם)לו  שאלת ידי על הנדר את להתיר מצוה –(כי הוא  וכלל ,

אומרים אין ולכן בטל', לא  באלף  אפילו מתירין  לו  שיש  'דבר

גם כך בטל, אינו שהאיסור  כשם  שהרי מותר' גורם  וזה  'זה 

ההיתר '. ב'גורם  מתבטל  אינו האיסור' 'גורם

חסד' ה'תורת כא)וכתב  סי' :(או"ח

הר "ן  לשיטת  מתאים  הרמב "ם  בדברי זה  ב ביאור  כא, (ע"ז

הרי"ף) וכמובדפי ביטול, מטעם  הוא  גורם' וזה  'זה  של שההיתר

שאיסור בדבר  גם  כך  ברוב , שמתבטל  בהיתר  המעורב באיסור 

מתבטל  האיסור ' 'גורם  כאילו זה  הרי להתהוותו , גרמו והיתר 

שהם בנדר  שנאסרו  הפירות  גידולי  גם  וכך  המותר '. ב 'גורם 

א מתירין', לו שיש  גורם ','דבר וזה  'זה כאשר  גם להתירם ין 

בהיתר . מתבטל  אינו לאיסור ' ה 'גורם  כי 

התוספות לדעת  שאם)אך ד"ה א מט, וזה(שם 'זה  של  ההיתר 

לדעתו ולכן הראב "ד, דעת  גם  וזו  ביטול. מדין אינו  גורם '

'דבר הם  כי  ביטול , דין בהם  שאין  אף  בנדר, שנאסרו פירות 

גורם ', וזה  'זה  כאשר  להתירם  יש  מכל ֿמקום  מתירין ', לו שיש 

'ביטול'. מצד אינה ההיתר  סיבת  כי

ה'תשפ"א  חשון י' רביעי יום לתת? בלי מנות משלוח לקיים אפשר האם

:„È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰òaLpä Bà øãBpä ïëå§¥©¥©¦§¨
íéhç ìL øBk éðáì ïúBð äzà ïéà íà ,éì äðäð äzà ïéàL'¤¥©¨¤¡¤¦¦¥©¨¥¦§¦¤¦¦
úìàLa àlL Bøãð øézäì ìBëé äæ éøä ¯ 'ïéé ìL úBiáç ézLe§¥¨¦¤©¦£¥¤¨§©¦¦§¤Ÿ¦§¥©
àöBik ìk ïëå .'éãéì eòébäå ézìa÷úð elàk éðéøä' :øîàéå ,íëç̈¨§Ÿ©£¥¦§¦¦§©©§¦§¦¦§¨¦§¥Ÿ©¥

.äæä¤
הרמ"א  כתב  בפורים , מנות  משלוח ס"ד)לגבי  תרצה סי' :(או"ח

מוחל  או  לקבלם  רוצה  אינו  והוא  לרעהו מנות  שולח "ואם 

יצא". – לו

המצוה מקיום  השולח נפטר כיצד  תמוה : ולכאורה 

נתקיימה במה  - לקבל רוצה  אינו שחברו ואף  עליו, המוטלת

המצוה ?

חברו את  שהמדיר  זו מהלכה  הוא  הרמ"א  של  מקורו אכן,

למחול  יכול ויין, חיטים לבנו יתן  לא  אם מנכסיו  יהנה  שלא

'כאילו אמירת  מועילה  וכן נתקבלתי ', 'כאילו  ולומר  לו

מנות  משלוח קבלת  לגבי  הרא"ש התקבלתי ' על נתנאל קרבן (ראה

סק"ט) ז א, .מגילה

נעשה הנדר  כי  הנושאים , שני  בין לחלק  יש  לכאורה  אך

הנודר של  רצונו את  למלא  כדי  החיטים מלכתחילה  את יתן (שחברו

אינווהיין) כאשר  מתקיים  רצונו  בהם , חפץ  איננו וכעת  ומאחר  ,

מנות בנתינת  דווקא מתקיימת מנות  משלוח מצות אך מקבלם ,

מתקיימת ואיך  אחרת , בצורה  חברו  של רצונו  במילוי  ולא 

נתן ? לא  אם  המצוה 

הרשב "א שם)אך ר"ן וראה א, כד, טעם(נדרים את  מבאר

לו ומוסר  הנדר את  מקיים  חברו היה  אם  כי  בנדרים , ההלכה 

הוא כאשר  ולכן בחזרה , אותם  לו לתת  יכול  היה החיטים, את 

אכן חברו  כאילו  נחשב  זה  הרי  חברו, ביד שישארו  רוצה 

מועילה התקבלתי' 'כאילו אמירת  ולפי לו. החזירם  והוא  נתנם 

מנות . במשלוח  גם  וכך רצונו, כמילוי רק  ולא  ממש  כקבלה 

הר"ש  לדעת  מצאנו בזה מ"א)וכיוצא  פ"ו שאדם(תרומות ,

כפרה  לשם לו חייב שחברו ממון על למחול האוכל יכול  (כגון

כפרה) לשם חומש, בתוספת לכהן לשלם שעליו בשוגג ולכאורה ,תרומה .

ללא ישאר  ישלם  לא אם  הרי  מחילה , כך על שייכת כיצד

לתת מחליט היה והכהן  לכהן  משלם היה שאם  אלא  כפרה ?

כשהכהן הדין  והוא  הכפרה , חלה  היתה  בודאי  בחזרה , לו

לו והחזירו התשלום  את  בפועל  קיבל כאילו זה  הרי מוחל,

הכפרה  חלה  ב)ולכן  ב"ב, שיעורים .(קובץ

ה'תשפ"א  חשון י"א חמישי 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 éëìzBì úBðäì äøeñà Bæ éøä ¯ 'úBkñ ãòå íBiäî C ¥§¦§¥¨¦¥©§©ª£¥£¨¥¨
éðôì dúBà äpäî àeä éøäå ,çñtä éðôì äëìä íàå ...ãiî¦¨§¦¨§¨¦§¥©¤©©£¥§©¤¨¦§¥

.ä÷Bì äæ éøä ¯ çñtä©¤©£¥¤¤
אותה וההנה  אשתו  את  שהדיר  הבעל  הרמב "ם  לדעת

דברו' יחל  'לא  על עברה  לא  כי לוקה  אינה  האשה  אבל לוקה ,

דיבורה . זה  אין  שהרי 

הר"ן  לדעת  הלכ אבל  ד"ה א. טו, שנהנתהה)(נדרים האשה

תורה שאמרה ומה  לוקה , עצמה  היא  ממנה המודרים  מנכסים 

יחל 'לא exac"לא  פירושו "lgeiלוקה אינו הבעל  אך דברו ',

איסור . כל חל לא עליו  כי

הר "ן  הקשה הרמב "ם  שיטת  משנה)ועל בכסף מדברי(הובא

א)הגמרא  לה, מעילה(שם ש 'יש  הסובר  מאיר  רבי  לדעת  שגם

עובר ממנו , ונהנה ב'קונם ' דבר  עליו  שנאסר  (אדם בקונמות'

אדם ידיר  אם  - מקדשים ) הנהנה  כדין מעילה , איסור  על

לו יתן כך ואחר עליך" אסורה "כיכרי לו  ויאמר חברו את 

לרשות הקדש מרשות  הוציא  אם  שבקדשים  אף  אותה ,

מעל, לא  מרשותו  הכיכר את  שהוציא  אף  כאן מעל, אחרת 

מעילה . בזה  תיתכן לא  עליו  אסורה  אינה  שהכיכר  כיון  כי

לא מרשותו והוציא בעצמו  מודר  שאינו שהמדיר ונמצא

הוא כן  ואם  עליו. נאסר  שלא  בדבר מעילה  אין כי  מעל ,

לא עצמו שהוא  אותה , וההנה  אשתו  את  שהדיר  בבעל  הדין

חל  לא  עליו  אשתו, את שהדיר  אף  כי יחל' 'בל על  יעבור 

איסור ! כל

משנה ' ה"א)וה 'לחם  פ"ה הרמב "ם :(לעיל שיטת  את  מבאר 



v"ndqeפ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בקונמות)במעילה  מעילה יש בדבר(אם חל לא  אכן האיסור  ,

היות יחל ', ב 'בל אבל  בהקדש . הוא  וכן עליו, נאסר  שלא 

עבר הרי – אותה  שההנה  זה  והוא  אשתו את  הדיר והבעל 

לוקה . ולכן נדרו  על

ה'תשפ"א  חשון י"ב שישי יום אחת  בבת והפרה קיום

:·Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰,øôeîe íi÷' :dì øîà̈©¨©¨¨
.íi÷ äæ éøä ¯ 'úçà úáa§©©©£¥¤©¨

ב)הגמרא סט, "המקדש(נדרים המשנה  לדין  זו  הלכה מדמה

מקודשת " לא  מהן  אחת  אפילו – אחת  בבת  אחיות  שתי

ב) נ, גם(קדושין חל אינו זה  אחר  בזה לחול  יכול  שאינו כל כי

אחותה את  יקדש  כך  ואחר אישה  המקדש  והרי  אחת, בבת

אינם אחת  בבת  בקידושין  גם  וכך האחות , קידושי  חלים  לא 

אחותה . קידושי את מונעת אחת  כל  כי  חלים 

הר "ן  שם):ופירש  אחת(נדרים אף אחיות  שבקידושי כשם 

בתו, או  אשתו נדר  את  ומפר  המקיים  גם  כך  מקודשת, אינה

הקמה אחר  הפרה אין  כי חלים  אינם  ההפרה וגם  ההקמה  גם

להקים או להפר  יכול הבעל  או והאב  הפרה , אחר  הקמה ואין

כרצונו. הנדר את 

שהמקיים כאן  הרמב "ם  דברי על הר "ן הקשה זה  ולפי 

אינה שההפרה  כשם  הרי  – קיים " זה  "הרי אחת  בבת ומפר 

ההקמה תחול  לא  גם כך אותה , סותרת  שההקמה  כיון  חלה

אותה ! סותרת  ההפרה  כי

הפרה ולא  הקמה  לא כאן  שאין  כיון משנה ': ה 'כסף  ופירש 

הנדר שותק, האב  או  הבעל כאשר  כי  קיום , כאן יש  ממילא 

קיים .

אברהם' א)וה 'דבר  מלואים טז, סי' של (ח"א ביאורו את  הביא 

מקוטנא : הגר "י 

מצד  אבל  הפרה . ולא  הקמה  לא  כאן  אין  אכן הדיבור מצד

רק לחול צריכה להפר , והן  לקיים הן  שחשב  הלב  מחשבת 

קיים" זה הרי  בלבו "המקיים  כי ואילוהי"ט)(לעיל ההקמה , ,

הפרה  אינה  בלב  ה"ז)ההפרה  .(לעיל

ביאר : מבריסק  והגר"ח

לחול  יכולה  הקמה  לאחר  ישנוze`ivnaההפרה שהרי  ,

לחול  יכולה אינה  אך oicdנדר , cvnאת שהקים  לאחר  כי 

חלה אינה  הפרה לאחר  הקמה  אבל  להפר . רשות לו  אין הנדר 

אבל ze`ivnaכי להקים , מה  ואין  נדר  oicdאין cvn היה (אילו

במציאות) ומאחרנדר ההפרה. לאחר תחול  שההקמה יתכן

ההקמה אחר חלה  אינה  הדין)שההפרה  שאינו(מצד "כל  הרי

היתה ההקמה  אבל אינו" אחת בבת  אפילו – זה אחר בזה 

ההפרה אחר לחול הדין)יכולה  'בבת(מצד הם  כאשר  ולכן 

להקים  נדר כאן  יש  ההקמה)אחת ', לפני היתה לא ההפרה (שהרי

"קיים הרמב "ם פסק  ולכן  ההקמה , את  סותרת  אינה  וההפרה 

קיים " זה  הרי אחת  בבת  ליך הלוי)(חידושי ומופר  חיים .רבינו

ה'תשפ"א  חשון י"ג קודש שבת זה  את זה הסותרים עדים

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰íéãò ézë ézL eéäL éî¦¤¨§¥¦¥¥¦
Lîç øæpL ïéãéòî elàå ,íézL øæpL ïéãéòî elà ,BúBà ïéãéòî§¦¦¥§¦¦¤¨©§©¦§¥§¦¦¤¨©¨¥
eãéòä ïlk éøäå ,íézL Lîç ììëaL ;íézL øéæð äæ éøä ¯£¥¤¨¦§©¦¤¦§©¨¥§©¦©£¥ª¨¥¦

.íézLa¦§©¦
הלל  בית  א)לדעת  כ, נזיר עדים(במשנה של אחת  כת כאשר  ,

על  מעידה אחת  וכת  פעמים  שתי נזיר להיות  שנדר  מעידה

שתי לפחות  נזיר להיות  שנדר  שמסכימות כיון – פעמים  חמש 

בין הכחשה יש  השאר  על כי שתים לחייבו  יש  פעמים ,

העדויות .

ישמעאל רבי  לדעת שם)אך עדים ,(בגמרא של אחת  בכת  גם  ,

חמש , שנזר  אומר  והשני נזירויות  שתי  שנזר  אומר  אחד  עד 

ומצרפים שתים  יש  חמש  על העדות  שבכלל  הלל  בית  סוברים 

נזירויות שתי  וחייב  העדויות  שתי  כתות את  בשתי רק המשנה (ולפי

מכת  עדים כששני כן שאין מה אמיתית, הכתות אחת עדות כי עדותם מצרפים

כלל) נזירות לחייב ואין אמיתי אחד עד רק יש זה את זה סותרים .אחת

משנה ': ה 'לחם והקשה 

רק שתים ' 'נזיר  שהוא  הדין את  שהביא  הרמב"ם  מדברי 

אחת  שבכת  משמע  זו, את  זו הסותרות  עדים  כתות  (שעד בשתי

משקר) וודאי כלל.אחד בנזירות  אותו  מחייבים  אין ,

עד  זה , את  זה  סותרים  עדים  שני  כאשר  ממון חיוב  ולענין 

מביאה מאתיים , שחייב  אומר שני ועד מנה  שחייב אומר  אחד 

א)הגמרא לא, מאתיים(סנהדרין שבכלל  כיון  הלל , בית  שלדעת 

פסק וכן  מנה . לחייבו העדויות  שתי  את  מצרפים מנה ,

והשני הלוהו  מנה  האחד "אמר  אחת , בכת שאפילו הרמב "ם

נזירות לענין כן אם  ומדוע  מנה ". לשלם  חייב  - מאתיים  אומר 

את מקבלים  זו  את  זו הסותרות  כתות  בשתי  שדוקא  פסק

עדותם ?

ה 'תומים ' סק"ז)ותירץ ל :(סי'

היא וההכחשה  זה , את  זה  מכחישים  עדים  שני כאשר 

העדים  את שבודקים ה"ו)ב 'בדיקות ' פ"א עדות הל' בדיני(ראה אך 

תנעול  שלא  כדי וחקירה , דרישה  צריכים  העדים אין  ממונות 

המלווה ימנע  העדים  את יחקרו אם כי לווים , בפני דלת 

העדים  יטעו  שמא מחשש  ג,מלהלוות  סנהדרין ה"א.רש "י פ"ג (שם

צריך א) בנזירות  אך  ההכחשה , למרות  מצטרפת  עדותם ולכן

העדים  את  דלת...)לבדוק  נעילת של חשש אין העדים(כי ואם 

שנזר אומר  אחד עד ואם  בטלה , העדות  זה  את  זה  מכחישים 

כתב ולכן  עדותם . בטלה  - חמש  אומר והשני נזירויות  שתי

נזירויות . שתי  לנהוג חייב  עדים כתות  בשתי  שרק הרמב"ם 
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ה'תשפ"א  מרחשון ז' ראשון יום

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.·¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן  וחייב חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא
או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.‰˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי
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התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה
שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה

הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם
כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני

טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה

מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
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שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.
וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע

שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני
דין. לבית

.ÁÈe¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈ¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב שישבע מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.·ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
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- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…

‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
למורהֿ בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום

מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר
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.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי"ף ש"י
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈

È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש

חייב". - אמן ואמר אני אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע שם).ורב (רש"י נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.·ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ - «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
·MÈÓ50,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e¯‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰¯Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰Úe·Laƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe .ÔÈic‰ ˙Úe·L¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙Úe·L55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
בספרֿ האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
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ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿

¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ
‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה
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איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.ÊÈÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ÚaL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.ÁÈ¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או נשבע 102)שישבע אם כי
ביד  ממונו למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן,
יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו

לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי ועוד. כט.
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.ËÈ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈

¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח). סז.(אור אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי ממונו יעזוב (הפועל)
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת
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.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו

אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . פתח להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים .

הי"ב. פ"ב, נדרים הל' לקמן והשווה
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.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19;L„w‰ È·˙k ¯‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰¯Bza ÚaLp‰ Ï·‡20da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ BzÚc -22BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע הנני ואמר:

בה.21)פלוני. שכתוב במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ"ב,22) לעיל כמבואר חייב, בהם שהנשבע הקב"ה, שמות

בו.23)ה"ב. כתובה שהתורה הקלף, שלא 24)הוא
אין  הראב"ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע
שכולם  בתורה, לנשבע הקודש כתבי שאר בין לחלק
שציווה  במי כמשקר ומשקר, בהם והנשבע הם קדושים
בנודר  עוסקת ב יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע. ולא הכ"ז), פ"א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי בנשבע, ובין בנודר בין
עד  חייב שאינו בנשבע, רק יתכן וזה שבה". האזכרות
כל  ה"ח, פ"ב לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסףֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב ב"מה
קדושה  בהן ויש הקב"ה, מפי בסיני נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב שהרי לשם יתירה, האזכרות לכתוב
בה, שכתוב במה בתורה, כשנשבע ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי באזכרותיהם, בפירוש ישבע אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי  כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני בשבת הקודש

לשון 25)(רדב"ז). מורה חפץ נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף' ('נמוקי קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי ריב, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי  להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ, עמי בעיני התורה
הט"ז  מזהיר ולפיכך להרע. הם חכמים עליהם: אני  וקורא
בתורה  ישבע לא שבועה, שנתחייב מי שכל ב, ס"ק שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח אלאֿאםֿכן

יא. ס"ק רלז, סי' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡ -28- ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚe·La29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע בין לחלק שיודע

כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע שאינו
יוסף'). וב'נמוקי יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע סתם נשבע

הי"ב. ופ"ב הכ"ז, פ"א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú30‡e‰ È¯‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
¯Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי"ז. פ"ב, נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב. סב, נזיר
כדברי  לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע"פ שמח' וה'אור מ"א. פ"ט, נזיר יו"ט' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב"ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי לאסור
שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב" או להרע . . . תשבע "כי
לאחרים  להרע יצא רשות. הרעה אף רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע אבל
הראב"ד). דברי בהבנת שמח' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע אלא זה אין החפץ על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע זה הרי שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח'. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי"ח, פ"ב

.ÊÌÈpË˜35‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È¯·„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe40ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚe·La L‡¯ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

משתים35ֿ) פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י. ה"א פ"ב, אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י 40)על
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שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל
ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה
ומקורו  למוטב". המנודה כשיחזור אחד ברגע ומתירים

ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב
ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
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פעם  נשבע אם אחריו שבדקו לוי, בן יהושע ברבי שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב"ד: וכתב
שהרי  להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב.) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי"ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט"ז, פי"א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב, לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  מרחשון ח' שני יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .B¯·c ÏÁÈ ‡lL (· .¯„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בדבר 1) הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר

שונות  לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור
נדר. בקבלת

.‡¯‰ ˜ÏÁ‰ :˙B˜BÏÁÓ ÈzLÏ ˜ÏÁ ¯„p‰‡e‰ ÔBL‡ «∆∆∆¡»ƒ¿≈«¬«≈∆»ƒ
BÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL2:¯Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯t≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙B¯t B‡ ÌÏBÚ‰ ˙B¯tÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈

ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡3¯Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a ¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙¯kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰Úe·L ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL -7:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¯q‡ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«ƒ»¬≈≈¬ƒ¿≈∆∆
¯q‡ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L8. ∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ»

שכן,2) וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין כי
תורה. שאסרתו מה את להתיר חל אפילו 3)שאינו

לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר אם אבל לעולם.
והרי  פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין

שוא. נדר לועזית.4)זה בלשון בין הקודש בלשון בין
שמים.5) רחום 6)שם כגון בהם, אותו שמכנים ה' תארי

"לאסור 7)וחנון. מטות פרשת במדבר בספרי אמרו וכן
המותר". את לאסור - כי 8)אסר "איש הכתוב שם על

במורה  רבינו וכתב נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור

מידת  לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים
נדרים  אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות

לפרישות". סייג

.·BÈ‡L Ôa¯˜a BÓˆÚ ·iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ,Ba ·iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»

ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰9BÊ ‰Ó‰a È¯‰ ,‰ÁÓ B‡ ¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¬≈¿≈»
‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÈÏÚ [È¯‰] ¯ÓB‡‰Â .ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒ¿»≈¬≈»««ƒ¿»
‰·„p‰Â .‰·„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BÊ È¯‰ ¯ÓB‡‰Â ,¯„∆∆¿»≈¬≈«ƒ¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈ·iÁ ÌÈ¯„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ ¯„p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a10Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ˙B·„e ,11‰Ê ÏÚÂ . ¿«¬»»¿»≈«»ƒ¿«¬»»¿«∆
EÈ˙·„Â ¯cz ¯L‡ EÈ¯„e :‰¯Bza ¯Ó‡12.¯ÓB‚Â ∆¡««»¿»∆¬∆ƒ…¿ƒ¿…∆¿≈

Lc˜‰ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L ‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ13. ¿≈∆∆∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

נדבה.9) או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל
אחרים 10) להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אם

נדרו. את לקיים כדי לקרבן.11)במקומם שהפרישם אחר
ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה אמרו וכן
על  הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב
שאינו  ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק שלא וכל המזבח,

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא זהו 12)"עליו"
שאינו  בקרבן עצמו ש"חייב אחד, מין והם ביניהם. ההבדל

בו". ההקדש.13)חייב לטובת אותם שנדב או שנדר
חלק  שום להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד,

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם,

.‚ÌÈ¯‡·Ó e‡L Ì‰ - BÈÚÂ ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÈÈ„Â¿ƒ≈«≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»¬ƒ
- Ì‰ÈËtLÓe Lc˜‰ È¯„ ÈÈc Ï·‡ ;el‡ ˙BÎÏ‰a«¬»≈¬»ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆
.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e¯‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙Úe·L Ì„‡ Ìi˜iL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆¿«≈»»¿»
È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ¯q‡ È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ,B¯„ƒ¿≈∆»»ƒƒ¿≈ƒ»≈∆»»ƒƒ¿≈
¯L‡k ˙ÈOÚÂ ¯ÓLz EÈ˙ÙO ‡ˆBÓ :¯Ó‡pL .Lc˜‰∆¿≈∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»«¬∆

z¯„14‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡Â ;15. »«¿»¿∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

מה 14) ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל

עשה". מצות זו - שפתיך הוכפלה 15)"מוצא כלומר,
אחת. למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק המצוה

.‰:¯Ó‡L ÔB‚k ,ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÒB‡‰»≈««¿ƒƒƒ≈«¬»¿∆»«
˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL17¯eÚL ÌÈ¯„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
¯·cÓ ¯„Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk L¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ -20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡ :¯Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡21. ¬ƒ»ƒ≈≈≈∆«∆…«¿«ƒ

לפניו.16) דברו.17)המונחות חילל לומר 18)וזה
האיסורים  כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא

כזית. שיאכל עד עליהם לוקים בו 19)שאין הזכיר ולא
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אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו
עלי. אסורה וכלל 21)פלוני אכילה. שם והזכיר הואיל

מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·Ú‰22ÌÈ¯„ ÈLa ÔÈa23È¯‰ - »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי.22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם:
עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן
כי  "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa¯˜ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰25È¯‰ :¯Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B‡ ,Ôa¯˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ B‡ ,Ôa¯˜k B‡ ,Ôa¯˜ ÈÏÚ26È¯‰ - »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa¯˜ Ì„‡ ¯ciL ¯LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

¯Ò‡˙Â Ôa¯˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי  "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי  על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„B·Úk B‡ ¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·k B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L ;¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

¯ÈÊÁ ¯O·k ¯ÈÊÁ ¯Oa BÈ‡L ¯·„28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
"דבר  נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ¯·„k ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ¯eÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯eÒ‡‰ ¯·„ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

¯„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
¯„a31.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי 30)שמתפיס על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰·„e34‡È·‰Ï ¯„BÏ ¯LÙ‡ ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

¯ÈÊa ¯„Bp‰L .B¯„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡È·Ó - »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.¯‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡È·Ó - «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È¯‰ - ÌL‡ Ô‰ È¯‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈ¯eÒ‡ el‡38Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L - ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈ¯eÒ‡39‰·„e ¯„a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי טומאת

ואשם,38) חטאת אני "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ¯‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe¯˙k42ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -43C¯c ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰·„e ¯„a el‡ ‡È·‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא

תבואתו  כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.·È¯˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË ¯O·k ,47el‡ È¯‰ - ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa¯˜ ¯O·k Ô‡OÚ È¯‰L ;ÔÈ¯eÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ או לזמנו חוץ הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי על אף

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a ¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰49el‡ È¯‰ - »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
¯BÎ·k51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
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Ì„‡52¯„a BÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,53‡Ï :¯Ó‡pL , »»¿≈»¿«¿ƒ¿∆∆∆∆¡«…
B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È54. «¿ƒƒ…

לשמים.49) מקדישו שהעשירי 50)שאדם פי על ואף
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי  ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא

הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו
האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן

גם  הרי תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור

לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓ¯Ák ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡55el‡ È¯‰ - »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓL ÈÓ¯ÁL ;ÔÈ¯eÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe¯˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈ¯Èck ,59ÌÈˆÚk ,60, ƒ¿««ƒ¿»«¿ƒƒ«ƒƒ»≈ƒ
ÌÈM‡k61ÁaÊnk ,62ÈLnLnÓ „Á‡k B‡63,ÁaÊn‰ »ƒƒ«ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈«

ÌÈÚik ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k64˙B˜¯Ênk ,65, ¿∆»«¬≈≈»««»ƒ«ƒ¿»
˙B‚ÏÊnk66ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ¿»¿«≈»∆¿≈»≈¬≈≈»«
ÏÎÈ‰k67ÌÈÏLe¯Èk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;Ôa¯˜ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ≈»¿»∆»¿»ƒ≈ƒ¿»»
Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡k69. ¿≈¬≈≈»«»¿»

(הקדש)55) חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות
המקדש.56)לשמים. בית השקלים 57)לתיקון ככסף

צבור. קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן
בבוקר 58) יום בכל במקדש מקריבים שהיו התמיד, כקרבן

שנודבים  השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב.
המקדש. העצים 59)לבית כדיר או קרבן של בהמות כדיר

לצאן. רפת - דיר שהיה 60)שבמקדש. עצים, גזירי כשני
המזבח. שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן

המזבח.61) אש על הנקרבים שעל 62)כקרבנות כקרבנות
המזבח. למזבח.63)גבי בהם שמשרתים כלים

ואפרו.64) המזבח דשן לתוכם שגורפים כלים 65)כלים
לזריקה. הקרבנות דם בהם בהם 66)שמקבלים שהופכים

שריפתם. למהר המזבח על נקטרים כשהם הקרבנות אברי
בתורה. נזכרים הכלים נזרק 67)וכל שדמם כקרבנות

המקדש. בירושלים.68)בהיכל הנאכלים כקרבנות
מחרמי 69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם

למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק

.ÂËÌÈÓÏL ¯Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ ¯Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡70È¯‰ :¯Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ¯O·k ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
B¯wÚa ‡l‡71¯eÒ‡ ‰È‰L72¯Oa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ì‡ :¯BÎa73Ì‡Â ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני 72)ביסודו,

להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת
ורבא  הואיל סובר, שרבינו כותב: ג פרק לשבועות והר"ן
אמוראים  והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא
שם  הש"ס שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים,
להשאיר  דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה

בספק. הבעייה לכהנים.73)את אפילו באכילה אז שאסור

.ÊËÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆
ÌL ÔÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯·„a ¯·c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»

ÈÈepk Ïk ?„ˆÈk .Èepk‰ ¯Á‡75.Ôa¯˜k - Ôa¯˜ «««ƒ≈«»ƒ≈»¿»¿»¿»
ÌB˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰76el‡ È¯‰ - ÊB˜ ,ÁB˜ , »≈¬≈≈»«»»»¬≈≈

Ôa¯˜Ï ÔÈÈepk77ÔÈÈepk el‡ È¯‰ - C¯Á ,Û¯Á ,˜¯Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ
Ì¯ÁÏ78ÏÏk ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆¿≈…«≈»∆¿ƒ««¿¿«

ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰79.ÔÓÊ B˙B‡·e »»¿»¿¿«

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון מדברים
לוואי.75) יהיו 76)שמות אלו פירות לומר שכוונתו

כקרבן. עלי הם 77)אסורים הרי אמר: כאילו חל. ונדרו
קרבן. הבית.78)עלי לבדק מקדיש שאדם הקדש - חרם

לשון 79) שהיא מקום, אותו בלשון מדבר העם שאם
נדר  כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת
אדם", בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן,
מהכינויים  באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו

העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו

.ÊÈLÈc˜‰ Ì‡ Ck ,ÔÈÈepÎa BÓˆÚ ¯ÒB‡L ÌLÎe80 ¿≈∆≈«¿¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ
Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈepÎa81,ÔÈ¯zÓ - ÔÈÈepk‰ ÈÈepÎÂ . ¿ƒƒ¬≈∆∆¿≈¿ƒ≈«ƒƒÀ»ƒ

.Lc˜‰ È¯„a ÔÈa ¯q‡ È¯„a ÔÈa≈¿ƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿≈∆¿≈

הבית.80) לבדק נכסיו  שאר או לה', הטעם 81)קרבן
קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו
שמים  שם מוציא ונמצא קרבן יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים
ובירושלמי  כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה,

קונם". בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו:

.ÁÈÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰82, »≈«¬≈«∆…«ƒ¿…¿≈Àƒ
ÈÎ„ ‡‰È ‡Ï B‡ ,¯Lk ‡‰È ‡Ï B‡83‡‰È ‡Ï B‡ , …¿≈»≈…¿≈¿≈…¿≈

EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿ƒ∆»«»«∆…«ƒ¿
¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ôa¯˜ ‡‰È84‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿»∆»¿≈ƒ»«»«

‡ÓË EnÚ ÏÎ‡M85‰Ê È¯‰ - Ïebt B‡ ¯˙B B‡ ∆…«ƒ¿»≈»ƒ¬≈∆
.¯eÒ‡»

קרבן.82) באכילה.83)אלא ומותר משנה 84)טהור
שאוכל  לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים
שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש לך"

חולין. טמאים"85)לא "קדשים הזכיר: שלא פי על אף
ואין  האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון וייתכן,
נתכוון  טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו

להחמיר". נדרים "סתם אומרים: אנו

.ËÈ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈlÁ ‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa¯˜86Ôa¯˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôa¯w‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»
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¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡L Ôa¯˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï·‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯w‰ :¯ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈ¯zÓ el‡ Ïk - CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa¯˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡ - Ôa¯˜a ÚaLp‰Â ,93¯„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa¯˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי על אף

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי על אף
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק

הן". שומע אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי על ואף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î¯˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L ¯·c :¯·c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני  עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.·ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;¯zÓ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו

שבועה,97) לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים מכיוון
כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע ואישים עצים כגון

וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ ¯cÓ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰99ÚÓLÓ - »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ ¯a„È ‡lL ‰Ê ¯·c100- EnÓ È‡ L¯ÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜Á¯Ó . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa¯‡a ·LÈ ‡lL BÚÓLÓ -102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ ¯„ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜Á¯Ó B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ L¯ÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…
ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
B¯·c ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע ישב לא זה הרי
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק נידוי לשון הזכיר 105)- שלא פי על ואף
בכל  ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי כנדר, זה הרי זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי, יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ ¯Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»

ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה
הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני
ופסק  אמותיו, מארבע להתרחק אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק,

אמותיו. בארבע שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד
בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור זה הרי לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם
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.‰ÎÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ Ì‰È¯„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa ·iÁ -113˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈ¯Lk114¯ÈÊ Ì˙B·„pnL ,115Ôa¯˜Â116‰Ê È¯‰ - ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

·iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
רשע, נקרא שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על
שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי זה כל
וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי 117)קרבן קרבן, ולהביא נזיר להיות

כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש
שם  הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין

העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים

.ÂÎÌÈ¯Lk ˙B·„k B‡ ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï - ÌÈ¯Lk È¯„k :¯Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
¯eq‡ C¯„a ÌÈ¯„B ÌÈ¯Lk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa ·iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ¯‰ ÌÈÚL¯ È¯„k :¯Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙e¯ÈÊa ·iÁ - ÂÈÙÏ122·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ È¯„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa¯˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL¯ È¯„k .124·iÁ - »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰Úe·La125. ƒ¿»

נדרי 118) כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,
הכשרים. נדבות או חבירו.119)רשעים אצל לאכול

שהם 120) נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים.

גמור. נדר זה הרי לידור מתוך 121)שדעתו נודבים אלא
שלא  לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב
כנדבת  אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו
ואם  נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים

דבר. לאותו רשעים אינם נודבים שלא 122)הם פי על אף
יש  לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש
כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן
יד  כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני

לנזירות. רבוצה 123)מוכיחה בהמה הייתה כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי הזה.124)לפניו, מהכיכר

יאמר:125) אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום
שאין  כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות

כלל. נשבעים הכשרים

.ÊÎBÊk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ÔB‚k ,‰¯Bza ¯„Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,127, …»«¿¿≈»ƒ¿≈»¿»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡128˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k , ∆»ƒ≈»»«»»∆¿≈∆…ƒ¿¬«

.ÌÈ¯„a L‡…̄ƒ¿»ƒ

"דבר 126) והיא התורה, לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין להתירו.127)האסור"

בה שאי 128) שכתוב במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו
בזה. גם להקל ויבוא

.ÁÎÈ¯‰L ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - da ·e˙kL ‰Óa ¯„»«¿«∆»»¬≈∆»∆¬≈
¯„Â ¯q‡ da ·e˙k129È¯‰ - da ¯„Â B„Èa dÏË . »»ƒ»»∆∆¿»»¿»¿»«»¬≈

da ·e˙kL ‰Óa ¯„pL ÈÓk ‰Ê130. ∆¿ƒ∆»«¿«∆»»

הנדור.129) דבר שהם קרבנות, בה הואיל 130)והוזכרו
דעתו  אין שבתוכה, מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה

שבה. וקרבנות לאזכרות אלא

.ËÎÂÈÏÚ - ˜¯t ‰LÂ ÌÈkL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï131¯„ BÓk ‰fL ;˙B¯˜ÏÂ132ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆∆¿««

¯„ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ ‡lL Èt133. ƒ∆…ƒƒ¿∆∆

קום 131) אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על
הבקעה  אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא
והמתין  הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה

וזה 132)ליחזקאל. מצוה, לעשות עליו קיבל שהרי
יחל  ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו,

בא 133)דברו". שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:
זה  דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר לאסור
אוסר  שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או
איסור  - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע הדבר על עצמו

החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ

.ÏÈn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰134B‡ »≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
‰Ï¯Úk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ì¯k‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È¯‰ - «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;¯ÈÊÁ ¯O·k el‡ È¯‰ :˙B¯t‰ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡e‰L137¯zÓ Ck , ∆À»¿»¿»¿∆≈«¿»À»

CnÓ ¯cÓ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BzL‡a¿ƒ¿¬»ƒ»«»¬≈ƒÀ»ƒ≈
‰È‰138ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz ˙‡‰ B‡ ,139BÊ È¯‰ - ¬»»¬»««¿ƒ≈¬»»«¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡140¯‡a˙iL BÓk ,141. ¬»»»¿∆ƒ¿»≈

ערווה.134) משום עלי אסורה שהיא כאמי, עלי אסורה
לנטיעתו,135) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ובהנאה. באכילה שנזרע 136)שאסורים תבואה ממיני מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן שאין 137)עם

הנדור. בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם
שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות התפיס 139)לא שלא

האוסר  כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה
לו. המותרים דברים עצמו שהוא 140)על פי על ואף

עונתה. לגרוע שלא התורה, מן לה "שאין 141)משועבד
נאסרת מאכילי  היא וממילא לו" האסור דבר האדם את ם

לו.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין
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הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ ¯„Bp‰ „Á‡2B¯·Á B¯Èc‰L B‡3¯Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·„ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈ¯·c¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני. כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני מ"א) פ"ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט:): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ"ד) פ"ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר אני מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב) ס"ק רט, ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ"ב, שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.·„Ú BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡L ¯·ca ¯Ò‡ ¯„Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚe·La6¯ÈÊa ¯cÏ Ôek˙n‰ Ï·‡ .7Ôa¯˜a ¯„Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰Úe·La ,¯ÈÊa ¯„Â Ôa¯˜a9¯cÏ Ôek˙pL B‡ ,¯„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È¯‰ - ÌÈ·Ú ¯Ó‡Â ÌÈ‡z ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa ¯zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה"יֿיב, פ"ב,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע.9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ"ה פ"ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם
במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי גירסת (לפי בכולם"

פו:. נדרים

.‚ÌÈ¯Á‡ ˙Úc ÏÚ ¯„Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈ¯Á‡ ˙Úc12¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ

Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ¯ea„ È„k CB˙a15‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆
¯zÓ16ÔÈ„k ÌÈ¯„a ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÚe·La17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע, אני דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע שלא בלבי, היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב, שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ"ב, שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי"13)הט"ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי
שם). בביאורנו וראה הי"ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי.15)חזור חזרתי או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי  תוך כל "והילכתא קכט:) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי"ח  פ"ב, שבועות הל' לעיל וראה דמי". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב שהרי

שבועה" השבע או לה' נדר ידור כי "איש ג) ל, (במדבר
משנה). (סוף

.„¯c‡L ¯„ Ïk :¯Ó‡Â ¯ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È¯‰ B‡ Ô‰a ¯ÊBÁ ÈÈ¯‰ ÌÈL ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :¯„ Ck ¯Á‡Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È¯‰L ,Ìi˜ B¯„ È¯‰ - ¯„pL ‰ÚLa È‡z‰ ¯ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê ¯„a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ¯ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»
BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,¯„pL ¯Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa ¯„p‰ È¯‰ -¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»
‰¯ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ ¯·k ,ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â ¯„pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»

Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :¯ÓB‡Â ¯ÈÓÁ‰Ï ‰¯BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿
¯ea„ È„k CB˙a ¯„pL ¯Á‡ È‡z‰ ¯kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי 19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס"מ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי  ודפוסי הנדר. יתבטל וממילא התנאי, בקיום הוא
התנאי. וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי, היא

את 23)שידור. ששכח בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי לאחר אבל
בתוספות  הר"י דעת היא זו התנאי. זכירת ע"י שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי זוכר אינו
התנאי  זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי ולדבריו
שהרי  דיבור, כדי תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25¯Á‡Â ,¯OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL ¯„pL ‰ÚLa ¯kÊÂ ,¯„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ ¯·„ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡28B¯„ ÔÈ‡ - »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

¯„29‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È¯‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
¯ÎÊ È¯‰L ,¯„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha ¯·k - ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«

¯„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL ¯„p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית או פת אכילת  על דברים 27)אם על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי, מה על זכור אהיה שאם
התנאי. (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא

(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚe·La ‡Ï ,„·Ïa ÌÈ¯„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ ÔÈcL ,‰¯BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
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B˙Úe·LÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C¯„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆
ÌÈ¯„a e¯Ó‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב, פי"ב, שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי ה"א): פ"ג, (נדרים הירושלמי על דבריהם

בשבועות". תניי שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ"ג, לקמן שהרי רבינו, דעת גם נוטה
ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב (רדב"ז).
או  שהשביעו מי אבל תנאי, מועיל לעצמו ונדר שנשבע
חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי נדרי" "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני בטל". יהא לידור, עתיד שאני נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ, ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי" "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ' לנדרים הגאונים" וב"אוצר
שום  בו שאין לפי נדרי, כל לומר מוחין הגאונים "רוב
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי רב נוסחת זולתי רע, רק תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף התפילות" ב"סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ"א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי" "כל נוסח
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף ריא

גדול. לצורך אם כי לחכם, שאלה

.Ê¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ - ÔLe¯Ùe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈
ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«

ÁÈÏÓ ¯O·k36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»
Ôa¯˜ ÏL ÁÈÏÓ ¯O·k :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ?EaÏa37 ¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¿»»»ƒ«∆»¿»

‰Ê È¯‰ - ÈaÏa ‰È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Cq˙pL ÔÈÈÎe¿«ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«»»¿ƒƒ¬≈∆
¯eÒ‡38˙·¯˜z ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»«…»»¿ƒƒ∆»ƒ¿…∆

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú39dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ40È¯‰ - ¬«»ƒ«»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¬≈
¯zÓ ‰Ê41Ì˙Ò ¯„ Ì‡Â .42.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆À»¿ƒ»«¿»¬≈∆»

לו 35) היה אחרת כי עצמו, על לאסור דעתו נודר סתם
"על 37)מלוח.36)לשתוק. יג) ב, (ויקרא בו שנאמר

מלח". תקריב קרבנך הנדור 38)כל בדבר התפיס שהרי
יח:). בנדרים לעבודהֿזרה 39)(משנה שמקריבים קרבן,

ה"ב. פ"ז, ע"ז בהל' כמבואר בהנאה, שאסור 40)ואסור
בהנאה. הוא האסור 41)אף בדבר אלא זה התפיס שלא

דבריו  פירש ואפילו ה"חֿט. פ"א, לעיל וראה במשנה) (שם
((רדב"ז). מותר זה הרי מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר

נתכוונתי. למה יודע איני ואמר:

.ÁÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL Ì¯Ák43¯eÒ‡ -44ÈÓ¯Ák Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ - «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
¯eq‡46¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;47. ƒ¿ƒ»«»

ביתֿהמקדש 43) בנין תיקון לצרכי מקדיש שאדם הקדש,
ממנו. ליהנות ואסור הנדור.44)והחזקתו, בדבר שהתפיס

יד):45) יח, (במדבר ככתוב לכהנים, במתנה הניתן הקדש
יהיה". לך בישראל חרם שאסורים 46)"כל ואעפ"י

משמעם, כהנים חרמי סתם - כהנים לידי שיבואו עד בהנאה
יח:). לנדרים (רא"ש כהן לידי באו שם.47)שכבר משנה

.Ë,¯eÒ‡ - ‰Ó‰a ¯OÚÓk Ì‡ :¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«¿«¬≈ƒ¿«¿«¿≈»»
B„Èa BLÈc˜‰L Ôa¯˜ ‡e‰L ÈtÓ48e¯‡aL BÓk ,49; ƒ¿≈∆»¿»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆≈«¿

Ô‚c ¯OÚÓk Ì‡Â50¯zÓ -51¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;52. ¿ƒ¿«¿«»»À»¿ƒ¿»»

כז,48) בויקרא ככתוב שבטו, עליו העביר העשירי, כשיצא
כמבואר 49)לב. הנדור, דבר זה והרי הי"ג, פ"א, לעיל

שם. ללוי.50)בביאורנו מאיר 51)הניתן לרבי שאפילו
דבר  זה אין לזרים, באכילה אסור ראשון מעשר הסובר
אלא  התבואה בתוך איסורו הפרישו, שלא עד שגם הנדור,
מאליו" האסור "דבר הוא זה מעשר נמצא הפרשה, שמחוסר

יח:). לנדרים שם.52)(ריטב"א בנדרים משנה

.È‰kLl‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡ :‰Óe¯˙k ÈÏÚ Ô‰ È¯‰53 ¬≈≈»«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ¿»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôek˙54Ô¯b‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

¯zÓ -56¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;57.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿ƒ¿»»¿≈…«≈»∆

נתרמים 53) והם למזבח, קרבנות מהם שקונים לשקלים,
מיוחדות, קופות לתוך הניתן הלשכה מכסף ונפרשים

שם. ובביאורנו הי"ד פ"א, לעיל שהתפיס 54)כמבואר,
בכל  ונותנים שוקלים ישראל שכל הכסף, הוא הנדור, בדבר

המקדש. לקרבנות ונותנים 55)שנה מהגורן שמפרישים
הי"א 56)לכהן. פ"א, לעיל כמבואר האסור, דבר שהיא

שם. שם.57)ובביאורנו בנדרים משנה

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï·‡ ;Ôk¯cL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„·Ïa60‰Ê È¯‰ - Ì¯Á ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
¯eÒ‡61Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ -63‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿∆¿≈…¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈
‰Êa64ÈL‡ ÔBLÏ ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ¯„a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L . »∆∆≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»««¿«¿≈

ÔÓÊ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡65. »¿¿«

לו.58) שומעים נתכוונתי, לזה ואמר פירש שני 59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי 61)הבית, יאמר אם אפילו

משנה). (כסף נתכוונתי שהכהנים 62)כהנים ביהודה, כגון
סתם. חרם - כהנים לחרמי וקוראים לרוב, שם מצויים

שם 63) בר"ן וראה (: יח שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל שאם 64)יט: תרומה, כגון

את  מכירים גליל אנשי שאין מותר, זה הרי בגליל, בה נדר
"תרומה" וסתם מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת
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שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,
ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.·ÈÌ¯Áa ¯„Bp‰66¯Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙¯ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓ¯Á68:¯Ó‡Â ,Ôa¯˜a ¯„ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba¯˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:B¯·ÁÏ ¯Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È¯‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa B¯Ò‡Ï71C¯„ Ba ¯„B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
L ¯„ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzL¯bL ‰BL‡¯ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,¯eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈ¯·c‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
¯„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»
ÌÎÁÏ73ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Ó - ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆

Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,¯eÒ‡ ‡e‰LÂ ¯„75¯Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı¯‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈ·e .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈ¯ÚBb -77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ¯„a78.Ïez‰Â ˜BÁO C¯c ÔÈ¯„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי.66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק הכתוב כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי בתיבתי שהצנעתי
חברי. על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח:). לנדרים

כ.). שם (רש"י בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח ע"י אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו
כ. בנדרים (משנה ה"ה פ"ד ולקמן ה"ה, פ"ו, שבועות

שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש
רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי במשנה

חכם. לתלמיד אפילו מוסב שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
¯„ Ô‡k ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e¯‡aL BÓk79BÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ80CÈ¯ˆ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰¯eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯t‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,¯Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ¯„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ"א, ואין 80)לעיל האסור" ב"דבר נדר שהרי
ה"חֿט. שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ אין כי זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח, בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע"י אלא היתר

באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ, חכם תלמיד בין זה שחילוק
המשנה  לשון מסתימת משמע וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ"ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ"א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי"ב. פ"ג, ולקמן

.„È¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ¯ÊÁÏ BÏ ¯eÒ‡L ¯„84‡e‰ ?¯˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ¯˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ ¯Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈
Ïk ?¯˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc - ¯È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס"ק  רעג חו"מ לשו"ע (סמ"ע צ. נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ"ו, (פאה ובירושלמי מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב"קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס"ק רעג, עשירים.85)חו"מ לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי הפקר, בתורת בו וזכה וחזר כרמו את
פ"ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡ - ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡Ï Ï·‡ ÌÈiÚÏ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ ¯È˜ÙiL „Ú ,¯˜Ù‰88ÂÈ„·Ú ¯È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜ - ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk - «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי וראה מ"א). פ"ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי
וכתב  וברש"י). לט. (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב"ז:
וכן  שחרור, גט לו לכתוב רבו את וכופים לידו, שחרור
לח:. בגיטין הסוגיא ע"פ הי"ג פ"ח, עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט. גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜¯w‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk - Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa ¯È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰¯Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È¯‰ - »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËÙÂ ,¯˜Ù‰94¯‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ¯˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa ¯È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ¯96‰ÊÂ ¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆

¯˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ -97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆
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ÈM‰ ÒÈt˙‰ È¯‰ - ‰Ê Ì‚Â :¯Ó‡L B‡98‰È‰ÈÂ , ∆»«¿«∆¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆
È‡cÂ ¯˜Ù‰99. ∆¿≈««

בבא 92) במשנה כמפורש גדר, בה גדר או דלת בה שנעל
בה. והחזיק התימנים: ובכת"י כה. ובעירובין מב. בתרא

לבין 93) בינו הפקירו אפילו מה. בנדרים הרא"ש ולדעת
הפקר. זה הרי אינו 94)עצמו, המפקיר, בה זכה שאפילו

אלו. מפירות מעשרות להפריש תרומה 95)חייב בהל'
ובירושלמי  הכ"ז. פ"ה, עניים מתנות ובהל' הי"א, פ"ב,
ונחלה  חלק לו אין כי הלוי "ובא אמרו: ה"ו פ"ד, נדרים
חייב  אתה - לו ואין לך שיש ממה כט), יד, (דברים עמך

בו". שוים וידו שידך הפקר, יצא לו. לא 96)ליתן שאם
עליו  מעיד מי מהם, אחד בה כשיזכה שנים, אלא יהיו

וברש"י). מה. (נדרים הפקירה בעיה 97)שפלוני ז. שם
אמר  שלא זה כי לא, אם להפקר "יד" יש אם נפשטה, שלא
"בית  כמו אלא זה אין הפקר, שיהיה השני, על מלא בפה
הל' והשווה ובביאורנו, הכ"ג פ"א, לעיל (ראה לכלי יד"

מת  ובהל' ה"ב). פ"ד "המפריש אישות ה"ב פ"ח, עניים נות
הרי  "וזו", ואמר: שניה סלע ולקח צדקה, זו הרי ואמר סלע
אם  בהפקר, הספק ומקור פירש". שלא אעפ"י צדקה, שניה
תוספות  העניים, לטובת כוונתו מפקיר (שסתם כצדקה הוא
בין  הפקר ואילו לעניים, רק שהצדקה לדומתם, אין או שם),

לעשירים. בין בפה 98)לעניים פירש שהרי בראשון,
"יד". זה ואין שם.99)מלא, נדרים

.ÊÈÏk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - ÌÈÓÈ ‰LÏL100ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡ ; ¿»»ƒ»«¬…««¿»»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -101‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈»«¬…∆»ƒ≈»«¿»»
da102ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È¯‰ - »¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈

¯Á‡103. «≈

אדם 100) אין ושוב שהפקרתי, ממה בי חוזר אני לומר:
הפקירה  לא כאילו שדהו במעשרות וחייב בה, לזכות יכול
שרגילים  הרמאים, מפני היא, חכמים תקנת זה ודבר מעולם.
מן  לפטרן כדי בהם, ולזכות ולחזור שדותיהם להפקיר
בלבד, הערמה אלא הפקרם היה שלא ונמצא המעשר,
עבור  עד הבעלים כלפי הפקר זה שאין לומר, הוצרכו לפיכך
נתכוין  ואם בו, לזכות אחרים יכולים ובינתיים ימים, שלשה
שלשה  תוך בהם יזכו כשאחרים שדהו, יפסיד הרי להערים
הפקר  זה הרי לאחרים ביחס כי מהפקירו, שחזר לפני ימים
נד. (נדרים הפקירו לאחר מיד ימים שלשה בתוך אפילו
בהם  שאין נכסים, שאר הפקיר אם זה, ולפי שם). וברא"ש
מיד  בו לחזור יכול אינו מעשרות, הפקעת חשש
כל  כשאר הפקר בתורת בהם לזכות יכול אלא כשהפקירם,

הי"ד). לעיל (רדב"ז חזרה מטעם ולא אפילו 101)אדם
אחר. בו זכה לא ובכתבֿיד 102)אם חזרה. בתורת לא

בה". וזכה קדם אם אלא מחזר, "אינו התימנים:
עוד 103) חייב ואינו ההפקר מן שזוכים בו, שוים שניהם

מעשרות, מדין הפירות הופקעו משהופקר, כי במעשרות,
ה"כסף  וכפירוש מג: (נדרים הבעלים בהם כשזכו אפילו

משנה").

.ÁÈ˙aLÏ ,„Á‡ ÌBÈÏ ˙¯˜ÙÓ BÊ ‰„O :¯ÓB‡‰»≈»∆À¿∆∆¿∆»¿«»

˙Á‡104Úe·LÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»
¯Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - «∆…»»»«≈»«¬…

Ba107ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,da ‰ÎfMÓe ;ƒ∆»»»≈≈«≈≈»
Ba ¯ÊÁÏ108ekÊiL „Ú Ô‡k ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ‰Ó ÈtÓe . «¬…ƒ¿≈»≈«¬…»«∆ƒ¿

Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‰fL ÈtÓ ?da»ƒ¿≈∆∆»»∆≈»∆≈»»
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯È˜ÙÓ109. «¿ƒƒ¿«»

ימים.104) שבע 105)שבוע של מחזור והיא שמיטה,
שלי  תהיה אדם, בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שנים,

וברא"ש). מד. (נדרים הפקר.106)כבתחילה בתורת
הפקר 107) הפקירו ולא הואיל ימים, שלשה לאחר אפילו

בה  שיזכה עד מרשותו שיצא רוצה שאינו דעתו גילה עולם,
זה  זמן בתוך אדם בה יזכה לא שמא הוא מצפה כי אדם,

שם). (רא"ש אליו ימים,108)ותחזור שלשה בתוך אפילו
לזכות  בדעתו היה אילו כי הרמאים", "מפני חשש כאן ואין
כיון  לגמרי, יפקירה קצוב, לזמן להפקירה לו למה מיד, בה
שהפקירה, זמן לאותו ודאי אלא לאלתר, בה לזכות שבדעתו

שם). (ר"ן הערמה בלא והפקירה שזה 109)גמר נמצא,
זכו  אם אמנם קו. אות כלעיל בו, לחזור ויכול גרוע, הפקר
בשנת  מצינו שכן גמור, כבהפקר שלהם זו הרי אחרים בה
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ"י הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס"ק רעג, לחו"מ בסמ"ע וכן ספר, (קרית

.ËÈBa ËÈaÓ ‰È‰Â ,B¯ÓLe „Á‡ ‡aL ¯˜Ùn‰ ¯·c»»«À¿»∆»∆»¿»¿»»«ƒ
‰Ëa‰a e‰˜ ‡Ï - Ì„‡ epÏhÈ ‡lL110„Ú ‡l‡ , ∆…ƒ¿∆»»…»»««»»∆»«

ÔÈÏËÏhÓ ‰È‰ Ì‡ B‰Èa‚iL111Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÈ B‡ ,112, ∆«¿ƒƒ»»ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿«¿«
˙BÁB˜l‰ ÔÈBwL C¯„k113. ¿∆∆∆ƒ«»

קיח.110) מציעא מיטלטל.111)בבא התימנים: ובכ"י
בהגבהה. נקנים הנקנית 112)שהמטלטלין קרקע כדין

מקנה,113)בחזקה. אחרת דעת כשיש המוכרים, מידי
שהזוכה  ודאי מקנה, אחרת דעת בו שאן בהפקר כלֿשכן
הלקוחות  קנין ודין ספר). (קרית גמור בקנין לקנות צריך

ה"א. ופ"ג ה"ג פ"א, מכירה בהל'

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙Úe·LÏ ÌÈ¯„ ÔÈa LÈ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ Èeha ˙Úe·LaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ ÌÈ¯„·e4‰Úe·La ÒÈt˙n‰ .5- ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
·iÁ - ÌÈ¯„·e ,¯eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»

˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ7‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ¯„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL¯‰ È¯·„k8LiL ¯·c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ¯„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

ycew zegiyn zecewp

."..xcp lr xcp legi mixcpae ,dreay lr dlg dreay oi`"

מצוה, דבר על חלים נדרים מה מפני הטעם מביא ובהמשך
על  עצמו את אוסר האדם בשבועה כי חלה , לא ושבועה
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על הדבר הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו, שנשבע
ואין  סיני מהר הוא מושבע כבר המצוה שעל ומכיון עצמו,
דבר  על חלה שבועה אין לכן שבועה, על חלה שבועה
ואותו  עצמו, הדבר את אוסר בנדר, האוסר אבל מצוה.

מצוה. דבר על חל ולכן סיני, מהר מושבע אינו  הדבר
ולאידך  הנדר, על לשבועה שיש העילוי על למדים ומכאן
עם  קשורה השבועה השבועה. על לנדר שיש המעלה על
סיני  בהר הוא מושבע שעליהם בדברים רק ולא הקב"ה
או  בשם היא עצמו מדעת אדם שנשבע שבועה שכל אלא
מיוחדים  כוחות בשבועה שיש ומכאן הקב"ה, של כינוי
מודגשת  שעל־ידו בנדר מעלה יש ולאידך, ביותר. ונעלים
לאחר  שגם כך כדי עד ה'חפצא' על יהודי של הבעלות
על  חל "נדר - פעם עוד ונודר חוזר החפץ, את ואסר שנדר
ויכול  סיני" מהר מושבע אינו הדבר ש"אותו כיון נדר"

הגבלות. ללא בו לפעול
(d oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע
לעיל  כמפורש והחליף, יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ"א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע שאם
אחת, אלא חייב אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע וחזר זו,

ה"ט. פ"ד, שבועות בהל' ה"ב.4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני ואמר נשבע, חבירו את ששמע

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי - מפיו שבועה הוציא
ה"ח. ה"ג.6)פ"ב, בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי, משבועת

הי"דֿטז. פ"ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י.

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa¯˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

·iÁ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי 14)וחזר קרבנות, שני להביא

(משנה, קרבן להביא חייב דיבור כל ועל פעמים, שתי נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי הרי ואמר: וחזר קרבן, עלי הרי שאמר:
משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח את רבינו תפס לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב"ז).
נשבעים  שאין מפני שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע מאחר כי המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע הרי הככר,

על  אלא חלה ביטוי שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי
לאכול  שלא נתחייב כבר וזה להטיב, או להרע שנאמר:
הט"ז). פ"ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח.), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח. בסמוך נזיר,15)וראה הריני - נזיר הריני אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי נזירות למנות חייב
זו  ככר ואמר: וחזר עלי, אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â17‰Ê È¯‰ - ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa ¯eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â' ¯Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
- B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È¯‰19.ÔÈ¯eÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס תלמיד 17)גורם שיאמר כדי שהוא,
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי עליך שלום לרב:

בשבועה 19)השני.18) המתפיס אבל א. כא, ב. כ, נזיר
הסוגיה  ע"פ ה"ח, פ"ב שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ20¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰21‰¯Ò‡Â22‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈ¯eÒ‡23. ¬ƒ

פ"א,20) לעיל רבינו בדברי וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס וניכר מוכח הדבר הרי כזה, זו הרי הפת:
ואני  לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני לומר רצה אולי כי נתכוין,

רוקח'). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס
לשבועה, נדר בין לחלק שיש והטעם שם). הרי"ף וכפסק
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ אוסר הוא בנדר כי
הוא  הרי כזה, זה הרי אחר: חפץ על וכשאומר החפץ, על
הנשבע  אבל הראשון. החפץ באיסור השני החפץ את מתפיס
אלא  עצמי, איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי שני ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני דבר לאכול שלא הנשבע אבל חפץ,
שם). (ר"ן כמוך אני ולומר להתפיס חבירו שיוכל עליו חל
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.‰B˙B‡ ÌeˆiL ¯„Â ,ÌBi‰ Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ˙nL È¯‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÌBi‰24‰Ê ÌBÈ È¯‰ :¯Ó‡ ÌÈL ¯Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,25ÂÈÏÚ «¿»¿««»ƒ»«¬≈∆»»

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ Ba ˙nL ÌBik«∆≈»ƒ«¬≈∆»∆¡…
¯eÒ‡‰ ÌBik B¯Ò‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È¯‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי
יב.). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי זה יום הרי
האסור, בדבר התפיס שהרי כלל, נדר כאן אין - תורה  מדין
כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי הרי כאומר זה והרי
עד  נדר" ידור כי "איש שנאמר ה"חֿט, פ"א, לעיל כמבואר

(רדב"ז). הנדור בדבר ירושלים 27)שידור שראה כיום
כ.). (שבועות יום באותו לצום לידור הוא שדרך בחורבנה,
כיום  יין, אשתה ושלא בשר אוכל "שלא נאמר: ששם אלא
ה"א, פ"א נדרים ב'ירושלמי' אולם וכו' אביו" בו שמת
שאסר  משמע וכו' אבא" בו שמת כיום עלי זה "ככר הנוסח:

יום. באותו כלל לאכול שלא עצמו

.Â‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ¯·„k ‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈ¯„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?˙eL¯‰28‰¯eÒ‡ »¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙·ÈLÈ È¯‰ ,ÂÈÏÚ29,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ »»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙B¯eÒ‡ ÔÈlÙz‰ È¯‰Â30el‡ È¯‰ - «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡31·LÈ B‡32ÏË B‡33- ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L -37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץֿלארץ 28) =) הפסח חג של הראשונים לילות בשני
מצה  כזית שאכילת הספק) מפני ימיםֿטובים שני שעושים
ה"ו, פ"א שבועות הל' לעיל ראה מצוה, היא בהם

הימים,29)ובביאורנו. שבעת כל מצוה בה שהישיבה
בלילי  ואכילה ימים", שבעת תשבו "בסוכות ככתוב:
פ"ו, סוכה בהל' כמבואר חובה, - בסוכה הראשון יוםֿטוב

ז. אסורה 30)ה"ה, לולב נטילת "והרי אחרים: בדפוסים
במשנה, הנוסח וכן עליו", אסורות תפילין הנחת והרי עליו,
מניח". שאני תפילין נוטל, שאני "לולב א: טז, נדרים

"או 33)בסוכה.32)מצה.31) אחרים: ובדפוסים לולב,
הניח". או נדרים 34)נטל (משנה, דברו יחל לא משום:

הל'35)טז.). ראה עליו, אסורה בציצית עטיפה כגון:
ה"ו. פ "א, למקדש.36)שבועות קרבן כי 37)להביא

'תוספות  ראה מצוה, בעשיית תלאו אם נדרו יגרע למה
שם, לרבינו המשנה ובפירוש מ"ב, פ"ב נדרים יו"ט'

הי"א. להלן והשווה

.Ê˙BÚe·Le ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ¯ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c ÏÚ39¯e„p‰ ¯·c‰ ¯ÒB‡ ¯„Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40¯ÒB‡ - ‰ÂˆÓ Ïh·Ï ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ ¯·Îe ,BÓˆÚ41‰Úe·L ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»

‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ42‰Ê - ¯„a ‰Ê ¯·c ¯ÒB‡‰Â ; »»«¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆
¯Ò‡pL ‡e‰ ¯·c‰43¯‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ ¯·c‰ B˙B‡Â , «»»∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«

ÈÈÒ44. ƒ«

מצוה 38) איזו לבטל או סוכה, יעשה שלא נשבע שאם
שנשבע  המצוה ועושה ביטוי, משבועת פטור זה הרי שהיא,

הי"דֿטו. פ"ה שבועות הל' לעיל ראה שכך 39)לבטלה,
פלוני. דבר אוכל שלא שבועה שבועה: לשון היא

פ"א,40) לעיל כמבואר עלי, אסורים אלו פירות שאומר:
החפץ  נאסר - נדרים ב:) (נדרים התלמוד ובלשון ה"א.

החפץ. מן נפשו אוסר - שבועות בכוחו 41)עליו, ואין
שם). וברא"ש טז: (נדרים המצוה מחיוב עצמו את להפקיע

שבועת 42) "שאין הט"ז: פ"ה, שבועות הל' לעיל כמפורש
או  להרע שנאמר . . . רשות דברי על אלא חלה ביטוי

דבר 43)להטיב". לאדם מאכילים ואין ב. טז, נדרים
מצוה  היא הרי המצוה, יקיים שאם שם). (רא"ש לו האסור
מצה  לאכול שחייב למי דומה, זה והרי בעבירה. הבאה
הקדש, של או טבל של מצה אלא מצא ולא פסח, בלילי

שם). לרבינו המשנה (פירוש לאכלה שאין 44)שאסור
וכדאי  כה.). שבועות ('תוספות' מצוה לעשות מצווה הסוכה
ואל  ב'שב מצוה לבטל כשנדר אלא זה כל  שאין להעיר,
שנדר  כגון ועשה', ב'קום מצוה לבטל נדר אם אבל תעשה',
עשה  "יבוא לומר ואין כלל, נדר כאן אין - חזיר בשר לאכול
תשמור", שפתיך ("מוצא זה ש'עשה' לאֿתעשה" וידחה
עצמו  על בפיו הביאו הוא יעשה") מפיו היוצא "ככל או:

ביו"ד  וכן ס"ה).(רדב"ז, רטו, סי'

.ÁÔBa˙Ó ‰z‡Lk45ÌÈ¯·c‰L ‡ˆÓz ·e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡¯Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

- ·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :Èeha ˙Úe·La ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ
˙eL¯‰ È¯·„a47e¯‡aL BÓk ,48‰zLÈÂ ÏÎ‡iL , ¿ƒ¿≈»¿¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰49:¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ¯„·e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «∆»¿«≈»∆«¿»ƒ≈

‰ÂˆÓ È¯·c ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk¿»«…≈ƒƒ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»
.˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿

ומעיין.45) עד 46)מסתכל מזה זה שקיבלו הקבלה, מפי
מסיני. אינו 47)למשה רצה לא ואם עושה, רצה שאם

הסוגיה 48)עושה. ע"פ הט"ז, פ"ה שבועות הל' לעיל
א. כז, ובהיתר.49)בשבועות ברשותו זה שכל

.Ë·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL ¯„Bp‰50·iÁ - «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰L ;52BÓk , »∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

e¯‡aL53ÌBÈ B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌeˆiL ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈«≈∆»ƒ
È Ïk ÈLÈÏL‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe ,ÂÈÓ54ÌBÈ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒƒ»»»»«∆«¬≈

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B‡ ·BË55.ÌeˆÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈ¯eÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈ - ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ÌBv‰ ¯eq‡Â58ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B¯„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב"א  שסובר וכפי ה"ז, פ"ב תענית בתוספתא
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רבינו. בדעת תריד סי' את 51)בתשובותיו לקיים כדי
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי עלי, אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי נדר, זה אין היום, בתענית הריני
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי' ביו"ד וכן (כסףֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי.54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט.) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי לב) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי  ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי
בו, להתענות ואסור ועשירי" תשיעי התענה כאילו . . .
תרד. סי' או"ח ובשו"ע ב. סח, בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י) הרי י, - חדשיכם" ובראשי במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב, כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט, (אסתר בו כתוב ושמחה" משתה "יום - פורים ב.

חכמים.58) מדברי כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב, בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב"מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק, צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי חיזוק, צריכים אין תורה "דברי יז:) (תענית
ביד  כח שאין ואע"פ בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק" צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסףֿמשנה) ב מג, נזיר ב'תוספות' כמבואר
זה, ולפי "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' א. פח,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב"ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ61¯eÒ‡ BÈ‡ - «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓ62¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64¯a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65- ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈

el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡66È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈

LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב. יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ"א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני מה כלומר: שאני, כאן: לגרוס
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי כקרבן, עלי אסור
הר"ן  גורס וכן אליו, ביחס הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב. יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ"א, שבועות בהל' רבינו פסק וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ"ה, שם וראה פלוני" עם פלוני שדיבר "או ה"ב:

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê69¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
- B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa¯˜a ·iÁ70Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .71Èz¯a„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È¯„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי' יו"ד יוסף' ב'בית וכן שתלאו 70)שם, אע"פ

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב הרי ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ"ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי - פלוני ביום לא 72)דיברתי אם
דבר 73)דיברתי. על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע"י בהם מתחייב שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני תנאי

.·ÈÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a76¯„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי"ב. האומר 78)פ"ב, רבינא, כדברי א. טו, נדרים

יחל" ב"בל הוא הרי ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי הם וכך חכמים. מדברי
אחר  חלים, בלתי שהם אע"פ הדברים "שאלו מ"א: פ"ב,
מטעם  אסורים הם הרי נדרים, אותם מחשבים אדם שבני

ה"ד. פ"ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא
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ה'תשפ"א  מרחשון ט' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בהם,1) לעמוד הנודר את מחייבים שאינם הנדרים סוגי

בנודר  המתפיס הדיוטות, שלשה או חכם ע"י נדרים היתר
נדרו. לאיסור הגורם בתנאי האדם זהירות חוסר בו, ותלותו

.‡ÔÈÒ‡ È¯„2˙B‚‚L È¯„Â3È‡·‰ È¯„Â4È¯‰ - ƒ¿≈√»ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈¬«¬≈
el‡ÌÈ¯zÓ5˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,6È¯‰ . ≈À»ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒ¿¬≈

ÔÈÒp‡‰ e‰e¯Èc‰L7ÔÈÒÎBn‰Â8eÏ ¯„ :BÏ e¯Ó‡Â ∆ƒƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿…»
,ÒÎÓa ·iÁL ¯·„ EnÚ LÈ Ì‡ EÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰L∆«»»»»∆ƒ≈ƒ¿»»∆«»¿∆∆
- ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈi‰Â ¯Oa‰Â ˙t‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯„Â¿»«¿»«¬≈««¿«»»¿««ƒ¬ƒ»«

Ïka ¯zÓ ‰Ê È¯‰9‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆À»«…¿««ƒ∆ƒ««
‡lL ¯ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…

BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈ·e BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL ¯„Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»
ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח.2) אונס מתוך אשתי 3)שנדר תיאסר שאמר: כגון
ונודע  בני, את שהכתה או כיסי את שגנבה לי, מליהנות

הכתה. ושלא גנבה כגון 4)שלא יתר, ושפת גוזמה
הזה  בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי ייאסרו שאמר:
עיר  חומת ראיתי לא אם או מצרים. כיוצאי הרבה חיילות
את  לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע, עד גבוהה פלונית

והפלגה. גוזמה דרך העם, רוב או החומה ואינם 5)גובה
לחכם. שאלה הרי 6)צריכים רבינו: כתב שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה
ואסור  שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי מקרבן,
איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא

נדר. לשם בליבו גמר ולא זרוע 7)הואיל ובעל חמסן
באלימות. ברשות 8)המשתמש שלא (מס) מכס לוקח

המס  על לעצמו מוסיף אבל ברשות, שלוקח או המלך,
כי 9)הקצוב. במכס החייבים דברים עמו שיש פי על אף

נדר. נדרו ואין שווים וליבו פיו אין ממנו.10)האנוס
לו.11) אין 12)ליהנות אם עלי, זה נדר שאומר: כגון

או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות
ממכס. ופטורים המלך מבית שהם

.·el‡‰ ÌÈ¯„p‰ ÏÎ·e13¯·„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈ¯ˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
¯zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL BaÏa ÌÈOiL ÔB‚k . «À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ ,‰ÚL d˙B‡ B‡ „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡«ƒ¿«»»»¿≈«≈»∆
Òe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BaÏaL ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ¯ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚe·L· e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt16. ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿

אונס.13) מחמת אתה 14)שנודר אין שגגות בנדרי אבל
לבו  ואין הוא שוגג שהרי וכו' בליבו שיתכוון לומר יכול

דברים,15)עמו. אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,
עליהם. סומך זה הרי הוא ואנוס חייב 16)הואיל שאינו

לחרמים  נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד
ביטול  שייוודע לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים.
צדקיהו  נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו
אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר
כגון  לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר וראוי

ביום  אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר
לבוא, היה יכול ולא נהר שעיכבו או חבירו וחלה פלוני,

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי

.‚ÔÈÊe¯Ê È¯„ ÔÎÂ17ÔÈ¯zÓ -18¯Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
B¯·Á19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê ¯„Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈ¯Ë‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -24ıÙÁ ¯kÓÈ ‡lL ¯„pL ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL ¯„ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆ¯Â ,27ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔÈ¯È„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
¯Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

B¯·Á ˙‡ Ê¯ÊÏ È„k ‡l‡ ¯„ ‡ÏÂ ,BaÏa29¯Ó‚ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…»«∆»¿≈¿»≈∆¬≈¿…»«
BaÏa30. ¿ƒ

בדעתו.17) יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.18) שאלת צריכים הנאתו 19)ואינם עליו שאסר

עמד 20)ממנו. מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו
אצלו. יאכל לא אם והדירו המוזמן.21)המזמין

נדרו.22) את המוזמן המזמין 23)וחילל לדעת בניגוד
נדר.24)מדירו. זה כסף.25)שאין דינרי ארבעה שהוא

דמי 26) קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי
קרבן  אמר: והלוקח מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי נתרצו 27)המקח
את 28)והסכימו. להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי

[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן בדווקא, דבריהם
דינרים.29) לשלושה וליבו 30)שיסכים פיו שאין נמצא

אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן נדר. ואינו שווים
בעוד  כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי
צריך  לפיכך נדר, כאן ויש האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי
דברים  במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון
(שאומרים  כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים
חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת
וכתוב  בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו
בין  לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות
אף  שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים,

חכם. התרת צריכים זרוזין, נדרי שהם פי על

.„Ô‰L ,el‡ ÌÈ¯„ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈∆≈
˙Ó ÏÚ Ô‰a ¯„B ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ¯zÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏh·Ï¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

ÔÈlÁ ÂÈ¯·„31. ¿»»Àƒ

מן 31) לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני השמים
דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,

חולין".

.‰ÌÁÂ ¯„pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
B¯ÈzÓe ÌÎÁÏ34¯z‰ ÔÈ„k ÌÈ¯„ ¯z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰·Ó ÌÎÁ ‡l‡ ¯ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚe·L35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈ¯ÈznL ÔBLl·e .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰Úe·M‰37eL¯tL ˙BÈÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚe·La Ô‰L C¯„k ÌÈ¯„a Ôlk - ˙BÚe·La38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿
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פרטי 33)מתחרט.32) על החכם ידי על ונחקר נבדק
שהחכם  נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו

בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי
עצמו. בפני ידו על

.·È¯„¯ÈÊa60Ôa¯˜·e61‰Úe·L·e62ÔÈ‡Â ¯„pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t - ¯„ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי.61)להיות פלוני דבר קרבן שאמר
פלוני.62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו
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.‚È¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ¯„Bp‰64¯ÈÚaL ÌÎÁÏ Ï‡LÂ65, «≈≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»∆»ƒ
Ï‡¯OiÓ ¯„pL B‡66ÌÎÁÏ Ï‡L ‡e‰ È¯‰Â ∆»«ƒƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿»»
Ï‡¯OÈaL67.¯zÓ B¯„ È¯‰ - ∆¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿À»

עירו.64) מבני הנאה עצמו על פי 65)שאסר על אף
מהתרת  נהנה הוא שהרי לו, להישאל לו אסור שלכתחילה

עירו. מבני שהוא שבעולם.66)החכם, ישראל מכל
אפשר 67) אי שהרי לכתחילה, אפילו להישאל לו מותר כאן

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
Ï,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¯ÁÓ¿»»ƒ¿¿ƒ¬≈∆»¿»¿»«

ÔÏÎ‡Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ¯ÁÓÏ CÏÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»≈≈¿»»¿»¿ƒ»««¬»»
‰˜BÏ - ¯ÁÓÏ CÏ‰Â ,ÌBi‰68BÈ‡ - CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿»«¿»»∆¿ƒ…»«≈
‰˜BÏ69. ∆

דברו.68) יחל לא משום: אכילתו פי 69)על על אף
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ¯ÁÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .¯ÁÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL ¯eÒ‡‰ ¯·„a ¯È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71¯·c ¯Ò‡Ï Ì¯BbL È‡za ¯È‰Ê BÈ‡Â , «¬¿≈»ƒ«¿«∆≈∆¡…»»

¯zn‰72. «À»

היום.70) אישן אם למחר שינה עלי תיאסר שאמר: כגון
שלא 71) למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור שהוא נדרו, על לעבור ולפיכך 72)ירצה
שאכל  ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם בדין

באיסור. פירותיו

.ÊËÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌeˆÏ ¯„Bp‰73,‰ˆ¯iL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ ¯·„Ï C¯ˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „B·k ÈtÓ B‡75Ú¯BÙe ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈¿»»»¬≈∆≈≈«
¯Á‡ ÌBÈ76¯„ .¯„p‰ ˙lÁ˙a ÌÈÓi‰ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , «≈∆¬≈…»««»ƒƒ¿ƒ««∆∆»«

ÌeˆÏ ÌÈÏLÓ - ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÌBi‰ ÌeˆiL77¯„ . ∆»«¿»«¿»««¿ƒ»»«
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ÌeˆiL78ÁÎL ÌeˆÏ ÏÈÁ˙‰LÎe , ∆»∆»¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»«

¯Á‡ ÌBÈ ÌeˆÏ ·iÁÂ ,B˙ÈÚz „·‡ - ÏÎ‡Â79. ¿»«»««¬ƒ¿«»»«≈

רצופים.73) ברית 74)בלתי כגון מצוה בסעודת לאכול
מסכת. סיום או עמו.75)מילה לאכול בו שמפציר

לצום.76) כשנדר ואפילו ופורע" תעניתו אדם "לווה
שיתענה 77) סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. באותו

זה. יום בנדרו שפרט כיוון אחר, איזה 78)יום קבע ולא
לו 79)יום. מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי

עוד. לאכול

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירותיו 1) לאוסר חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי אלו, הדגיש ולא חבירו על
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי

.‡Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ò‡ - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ô·e‡¯a3‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL ¯Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿

B˙È‰a BÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק של כחרם עליך יהיו שנכסי
ה"ח). פ"ב, הי"ד. פ"א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו

אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים
קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא

יחל  ב"לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ"כ, לעיל (ראה דברים"
דיבר  שלא שכל לט: ביצה מרש"י משמע וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי"ב פ"י, לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב"ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.·Ì¯Á ÈÏÚ ‰z‡ È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡6ÈÈ¯‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ô·e‡¯ ¯Ò‡ È¯‰ - E˙È‰a ¯eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
¯zÓ ÔBÚÓLÂ .B¯·c ÏlÁ È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡ .Ô·e‡¯ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a ¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈ¯eÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆

כחרם.6) עלי יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ"ז לקמן

.‚ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏt ˙B¯t È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L ¯·„a B¯·Á ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ"ב, לעיל

.„Èt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯kk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
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זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.‰BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון

עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה
זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל

ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.È¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה
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.‡È:˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Ê ÔÈÈa B‡ ‰Ê ¯O·a ¯Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ¯Oa ÌÚË ˙B˜¯Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ ¯Oa‰ ‰fL .ÔÈ¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»À»ƒ∆∆«»»¿∆««ƒ«¬»¿

˙BÏ· ¯Oa43Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆ˜Le44‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»ƒ¿«≈»∆¿≈…«≈
‰Êa45CÎÈÙÏ .46È¯‰ - ÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯Oa :¯ÓB‡‰ , »∆¿ƒ»»≈»»∆»»«¬≈

BaL ˜¯n·e Ba ¯eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏ·z·e48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ"ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני,45) מקום של או פלוני של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח.
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב

התבלין. היא -

.·ÈelÙ‡ ,¯Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ B¯Ò‡L ‰Ê ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ ¯Ò‡ - ˙È·Áa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B¯„ ÏÚ49ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B¯52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי"ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי

על  שאסרו זה "יין וכתב: רבינו שדקדק וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב: ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי"ב, פ"ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב זה יין - מלקות, המדיר חייב המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי המודר,
רבינו  הוכרח ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו
נדרים 52) בירושלמי זו הלכה כל ומקור  יב. ה"י, פט"ו,

נט. נדרים בבבלי זה ומעין ה"ד פ"ו,

.‚ÈÈÏÚ Ôa¯˜ el‡‰ ˙B¯t :¯ÓB‡‰53Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚·e56ÔÈ˜Lna ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי אכילה 54)אסורים רק שמשמעו אעפ"י
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט הואיל כי אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי, מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב:) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.„ÈÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,Ú¯fiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚·e59¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

Ú¯fiLk ı¯‡a61ÈÏec‚ elÙ‡ - ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈ¯eÒ‡63Ík ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ -66- Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆

ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י
וגדל.61) רבה הזרע גוף אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע
הראשון 63) הזרע הוא האיסור, גוף בהם מעורב שהרי

האמור  על גם מוסב זה וכל שם). (משנה בארץ כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי
אסורים  גידוליו גידולי אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל

שם). כלה.64)(ר"ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין
שאיני  או אותם, אוכל שאיני קרבן עליהם: שאמר פירות

אותם. שלא 66)טועם יתכן כי לא, או אסורים הם אם
ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב: נדרים (שם הפרי כגוף ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק.
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות

הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa¯˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
¯eÒ‡ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa¯˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
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על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא

גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם
שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,

וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆

‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»
CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ22,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»

ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡25;‰¯B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»

ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«
Ô·e‡¯27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב מישראל אחד שכל
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שקלים  בהל' כמבואר ציבור, קרבנות לצורך לביתֿהמקדש
ה"א. שהוא.19)פ"א, למי חייב משנה,20)שהנודר

ארי". "מבריח אלא זה אין הסבירו: שם ובגמרא א. לג, שם
ופירנס  אחד ועמד הים, למדינת שהלך לאחד דומה זה והרי
על  מעותיו את והניח כלום, הבעל על לו אין אשתו, את
ואע"פ  הי"ט. פי"ב, אישות בהל' כמבואר הצבי, קרן
חובו  את לשלם יצטרך שלא הנודר, נהנה דבר של שבסופו
ישראל', ('תפארת בלבד גורם אלא זה אין שקלו, את או
הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב) פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני את לי מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע יכול
וראה  (רדב"ז). רבינו מדברי נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס"ב. רכא, סי' יו"ד את 21)בשו"ע לפרוע ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח. נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע"י לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ"ז, לקמן

.‰·È¯˜‰Ï ¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ô·e‡¯ ˙Ba¯˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôa¯w‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙¯‚Ba‰31dzÚcÓ Ô·e‡¯Ï32,‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»

B˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„Ú È¯‰L33BÏ ¯ÒBÓk ‰fL ;¯eÒ‡ - ∆¬≈¬«ƒƒƒ¿»∆∆¿≈
BLnLÏ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿«¿

אלא 28) אותם מקריבים שאין ואשמות, חטאות אפילו
ה"ה. פ"א, כפרה מחוסרי בהל' כמבואר בעלים, מדעת

ישראל.29) קרבנות את להקריב הכהנים על הקב"ה שציוה
המודר,30) את הכהן מהנה הרי שלוחיהם, היו אילו כי

שם). ובגמרא לה: נדרים (משנה, שליחותו לו שעושה
בקידושין  הוחלט כבר שם, נפשטה ולא היא שבעיה ואע"פ
שלוחי  היו אילו כי שמים, שלוחי הם שהכהנים - ב כג,
להקריב  יכולים אינם עצמם שהבעלים יתכן איך הבעלים,
יכולים? ושלוחיהם פסולה) ועבודתם הם זרים (כי קרבנם
איני  בעצמי, לעשותו יכול אני שאין דבר הוא: כלל והלא

שליח. ע"י לבצעו שתיםֿעשרה 31)יכול לה שמלאו הבת
הידועים  במקומות שערות שתי והביאה אחד, ויום שנה
גמורים, חדשים ששה עד נערה נקראת - שיער להבאת
אישות  (הל' בוגרת תיקרא - ומעלה חדשים ששה ומגמר

ה"אֿב). ומכיון 32)פ"ב, בה, רשות לאביה אין שאז
האב  שאין נמצא מדעתה, אלא אז לקדשה יכול שאינו
החתן, ראובן מדעת ולא - מדעתה מפרשים: ויש המהנה.
נישואין, עסקי על בתו עם לדבר שליח ראובן עשאו שאם

ובר"ן). לח: (נדרים ואסור מהנהו שמעון ואינה 33)נמצא
אישות  בהל' כמבואר אביה, מדעת אלא להתקדש יכולה

יג. הי"א, שם.34)פ"ג, הגמרא לשון

.ÂÔ·e‡¯ ˙Óe¯z ÔBÚÓL Ì¯B˙Â35BÏ LÈ¯ÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ36¯Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì¯˙ÈÂ ‡B·È - Ì¯˙Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ô·e‡¯37‡Ï Ï·‡ . ¿≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È¯‰L ,BÏ Ì¯˙Ï ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

‰ÊÂ38BÏ ‰È‰39. ¿∆¬»»

ראובן.35) לדעת 36)משל שלא כי המודר. ראובן של
(במדבר  בתרומה שנאמר כלל, מועילה התרומה אין ראובן
אף  לדעתכם, אתם מה - אתם" גם תרימו "כן כח) יח,

כב.). (בבאֿמציעא לדעתכם גילה 37)שלוחכם ובזה
מדעתו, היא וההרמה לו, שיתרמו הוא שמרוצה דעתו
נמצא  שלוחו, זה אין לו, לתרום יכולים אחרים וגם והואיל
וברש"י  שם, (גמרא כאן אין שליחות כאן, יש שדעת

וזו.38)ורא"ש). התימנים: עושה 39)בכת"י ששמעון
(שם). בהנאתו אסור וראובן שליחותו, את

.Ê‰t ÏÚaL ‰¯Bz B„nÏÓe40ÏhÏ ¯eÒ‡ È¯‰L , ¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…
‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,·˙ÎaL ‰¯Bz ‡Ï Ï·‡ ;¯ÎO ‰ÈÏÚ»∆»»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»

¯ÎO41‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO ÏhÏ ÌL Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
·˙ÎaL42¯zÓ ‰Ê È¯‰ -43Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .44¯zÓ , ∆ƒ¿»¬≈∆À»≈»≈»À»

Ba ˙‡ „nÏÏ45. ¿«≈∆¿

הפסוקים)40) מדרש שהוא ו'ספרי' 'ספרא' =) מדרש
חכמים  (=דברי והגדות מסיני) למשה (=הלכה הלכות

הפסוקים). על שנאמר 41)שהסמיכום א. לז, נדרים
הרי  אתכם", ללמד ההיא בעת ה' צוה "ואותי יד) ד, (דברים
"ראה  ה) (שם, ונאמר לישראל, תורה ללמד משה שנצטווה
אף  בחינם, אני מה - ה'" צוני כאשר . . . אתכם למדתי
שאין  נמצא שכר, עליה ליטול שאסור ומכיון בחינם, אתם
בפירוש  ורבינו בלבד. מצוה עושה אלא ואינו מהנהו, זה
שעיוורה  גדולים, מאנשים תמה "ואני כותב: שם, המשנה
ליטול  לעצמם, דין ופסקו האמת והכחישו התאוה אותם
והשווה  שוא". בהבלי ונתלו והתלמוד, הדינים מן שכר
ה"י, פ"ג תורה תלמוד בהל' וכן מ"ה. פ"ד, לאבות פירושו

שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי

שלא 43) כדי המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁB¯w·Ï ÔBÚÓL ÒÎ - Ô·e‡¯ ‰ÏÁ46ÌB˜Ó·e . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL47‡Ï - BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

·LÈ48„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ ¯zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡t¯Ï50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

ycew zegiyn zecewp

`l` oerny ayi `l ...exwal oerny qpkp ,oae`x dlg"
."`id devn efy ecia eze`txl el xzene ,cnere exwan

שלפנ"ז  בהלכה הרמב"ם שכתב במה להבין, וצריך
שכר, עליה ליטול אסור שהרי שבעל־פה, תורה "ומלמדו
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גם  וא"כ שכר.." עליה שנוטלין שבכתב תורה לא אבל
כיון  עבורו, לעשות לו אסור שכר עליה שנוטלין רפואה
מצוה  שהיא ואף לשלם, צריך שאינו בכך שמהנהו

שבכתב. תורה ללמדו שאסרו כמו אסור, - לרפאותו
מותר  כך ובין כך "ובין שכתב מה שם להבין צריך ועוד
משמעון". הנאה מודר אינו שהרי ראובן, של בנו את ללמד
ראובן, על מונח תורה בנו את ללמד החיוב ולכאורה,
אותו, מהנה הוא הרי בנו את מלמד ששמעון ועל־ידי

מותר. ואמאי
('e oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡t¯È ‡Ï - Ô·e‡¯ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»
ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡ ;53ıÁB¯Â . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈

ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈
ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ

˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ
BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ

„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï Ï·‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…
Òe·‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿

ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰·BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«
.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ·¯˜È B‡ ,Ô·e‡¯ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈

Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ60‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש

להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ô·e‡¯ ¯zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ıÁ¯n‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ô·e‡¯ ÏMÓ ÔBÚÓL64, ƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»

‰È‰ ‰Êa ÔÈ‡L65. ∆≈»∆¬»»

ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון

היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב. ח, בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח:). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה

.‡È¯zÓe ,ÔBÚÓL ÏL BzÏÁ‚a Ô·e‡¯ ¯eÒ‡Â¿»¿≈¿««¿∆ƒ¿À»
BlL ˙·‰ÏLa66. ¿«¿∆∆∆

משמשו,66) אלא אינו ושמעון ראובן, משל הוא שהמשקה
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ואלה  כזו. מועטת הנאה לו התירו שלום" "דרכי ומשום
שלום". של "כוס שם בגמרא נקראות הכוסות

.·È„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó ÔBÚÓLÏ ‰È‰67ÌÈ¯kOÓ »»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ
¯ÈÚa68„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ ,69ÔB‚k , »ƒƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿

ÁÈp‰L70B¯ÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó71elÙ‡ , ∆ƒƒ«≈∆»∆¿«¿¿…¿»¬ƒ
Ï˜Ú „a‰ ˙È··e ˙Á‡ ÈËaÓ‡ ıÁ¯na ÁÈp‰72- „Á‡ ƒƒ««∆¿»«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»

˙ba C¯„ÏÂ ıÁ¯Ó d˙B‡Ï Òk‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡73; »ƒ¿≈¿ƒ»≈¿»∆¿»¿ƒ¿…««
¯ÎO ‡l‡ ,ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â74È¯‰ - Ïk‰ ¿ƒ…ƒƒ«¿«¿¿∆»»««…¬≈

¯zÓ ‰Ê75. ∆À»

ממש 67) בה אין שלהבת כי גחלתו, בשלהבת נרו להדליק
נדרים  וב'תוספתא' ה"י. פ"ז, ע"ז הל' והשווה לט.) (ביצה
לו  מביא (המודר), ומת מחבירו הנאה "המודר מ"ז: פ"ב,
למתים, הנאה שאין ומקוננות, חלילים ותכריכין ארון
אלא  אינו אלה בכל כי נפשות". ועדות ממון עדות ומעידו
עכשיו  כשרוצה ואפילו עדותו, לכבוש אסור כי מצוה, עושה
סי' ביו"ד כמבואר מותר, - להעיד כדי המעשה את לראות

ל. ס"ק שם ובש"ך ס"ד, שמן 68)רכא עוצרים שבו בית
בו  כבדה) עץ (קורת הגדול הבד שם על כך ונקרא מזיתים,
(יואל  ויצהר" תירוש היקבים "והשיקו הזיתים. את כובשים
משחא". ובדיא חמרא נעויא "ויטופון מתורגם: כד) ב,

שמעון.69) מנכסי הנאה נדר שראובן זכות 70)לפני איזו
שכירותו. דמי על נוסף חלק ולא 72)השאיר.71)או

במקום  שכור לכתוב: רגילים הקדומה, בספרות השכירו.
שאמר  "ראובן ה"ח: פ"ז, דיעות הל' השווה השכיר,

זה". בית לי שכור מחבלים 73)לשמעון, העשוי כלי
פירוש  (ע"פ אותם כשסוחטים לתוכו הזיתים שצוברים

מ"ז). פ"א, מעשרות לרבינו, הבד 74)המשנה בית הוא
השכיר.75)הנזכר.

.‚ÈÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â76,ÔBÚÓL ‰„O ˙B¯tÓ ÏÎ‡Ï ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·La elÙ‡Â77¯˜Ù‰ Ïk‰L78ÈÙÏ È¯‰L ; «¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈

¯„ ˙ÈÚÈ·L79ÔÓ ÏÎB‡ - ˙ÈÚÈ·La ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ
‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰ ˙B¯t‰80,‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ , «≈««»∆¬»…ƒ»≈«»∆

ÌL ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ;¯˜Ù‰ Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿«∆¿≈¿≈»∆»ƒ¿∆»
ÏÎ‡iL ¯Á‡81Ïk ‡l‡ ‰¯Bz d˙B‡ ‰¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ , ««∆…«¿…ƒ¿ƒ»»»∆»»

dÎB˙a ˙B¯t‰L ÔÓÊ82. ¿«∆«≈¿»

ממנו 76) ששכרו מהשוכר אלא משמעון, נהנה ראובן שאין
ששמעון  אחרי ראובן כשנדר ודוקא מו.). בנדרים (משנה
מסתלק  האיסור אין לשכירות, הנדר שקדם כל אבל השכיר,
הי"א  פ"ח, לקמן ראה ממש, מכירה ע"י אלא שכירות ע"י

שם). משמעון.77)(ר"ן הנאה בשנת 78)המודר
"והשביעית 79)השמיטה. יא) כג, (שמות ככתוב

עמך". אביוני ואכלו ונטשתה, נדרים 80)תשמטנה משנה,
שיצא  אע"פ חבירו, על שלו שהוא דבר והאוסר א. מב,
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר עומד, באיסורו הוא הרי מרשותו,

עליו.81) לאסרם יכול ואינו הם, אסור 82)שהפקר והוא
לעיל  וכמבואר ממנו, הוא הנאה מודר שהרי הרגל, בדריסת

ה"ג.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83BÏ ¯Ó‡Lk84‰ :˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»«

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈÒÎp‰85˙È‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»ƒ»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«
ÈÒÎ86¯„pL B‡ Ô·e‡¯ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«

ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ87˙B¯tÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk - ƒƒ¿≈ƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈
e‰„O88ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÚÓL ˙eL¯Ó e‡ˆÈ È¯‰L , »≈∆¬≈»¿≈¿ƒ¿¬»…ƒ»≈

e‰„OÏ89e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,90. ¿»≈ƒ«««∆≈«¿

נמצא 83) הפקר, אינה אכילה לצורך ושלא לאכילה, ללקטם
מב:). (שם באיסור מנכסיו נהנה לפני 84)זה נדר שאם

בשביעית. אפילו שדהו פירות אוכל אינו שביעית,
למודר.85) לעולם,86)המדיר עליך אסורים שמשמעו:

ולפיכך  מרשותו, לכשיצא אפילו שברשותו דבר אוסר ואדם
שהכל  בשביעית אפילו הפירות מן לאכול המודר אסור

שלי.87)הפקר. שהם זמן כל רק 88)שמשמעו: כוונתו
שמעון. של הם פ"ה,89)כשהנכסים לעיל והשווה שם.

הפירות,90)ה"ה. לאכילת אלא הפקר אינה שהקרקע
אוכל  אינו זה נמצא ואסור, אכילתו אחר בה ישהה ושמא

לשדה. חוץ הנוטים הפירות מן אלא

.ÂË„·Ïa ÔBÚÓL ÏÎ‡Ó ˙È‰ Ô·e‡¯ ÏÚ ‰¯Ò‡91, ∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«
- ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÙÏ Ì‡ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»

e‰„O CB˙Ï „¯BÈ ‰Ê È¯‰92ÏÎB‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¬≈∆≈¿»≈¬»≈≈
ÂÈ˙B¯tÓ93„¯BÈ - ‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·La Ì‡Â ;94ÏÎB‡Â ƒ≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈
ÂÈ˙B¯tÓ95ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙B¯t ÔÈ‡L ; ƒ≈»∆≈≈≈∆ƒ¿∆»∆

Ô‰ ¯˜Ù‰96. ∆¿≈≈

הקודמת.91) כללית.92)בהלכה הנאה איסור ולא
ה"ג.93) לעיל כמבואר הרגל, בדריסת הוא שמותר
הי"ג.94) לעיל וכמבואר שביעית, כשהגיעה אפילו
לתוך 95) להכנס לו מותר שהרי השדה, שבכל השדה. לתוך

שאינו 96)שדהו. דבר חבירו על לאסור יכול אדם ואין
מב.). שם (משנה, שלו

.ÊËÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â97ÏÈ‡L‰Ï98‰¯Êb ,ÔBÚÓLÏ ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»
ÔÎÂ .B˙‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰Â epnÓ Ï‡LÈ ‡nL∆»ƒ¿«ƒ∆«¬≈»«¬»»¿≈

B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡99‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰¯Êb , »¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…
¯kÓÈ100epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb ,BÏ101. ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

משמעון.97) הנאה מודר ממון.99)כלי.98)שהוא
הרבה 100) קופצים לו ויש חריף דבר הוא כשהמקח אפילו

נהנה  הלוקח נמצא הרגיל במחיר מוכרו וכשהוא לקנותו,
המוכר. בשוויו,101)ולא לוקחו כשהוא נהנה המודר ואז

ה"ז. פ"ז, לקמן וראה שם) ובר"ן מג. (נדרים ואסור

.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈ¯ˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,epnÓ ˜BÁ¯a ‰OBÚ - „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

¯Ò‡Â ,‰¯Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙È·Á BÏ ˙‡lÓÏ ¯zÓ ·‡‰ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,¯p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ¯·„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
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את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח"כ יסייענו", "שמא
וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב: מא, נדרים משנה,

שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי  המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע"ב וכן לו. קרוב הקוצר חבירו ע"י
אומן  מכל פאה "ונותנים מ"ה: פ"ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט' ב'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח:) (נדרים מועטת הנאה הם כי
את  הדיר שהאב אחרת: מפרש והראב"ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ"כ
שמצד  הפירושים, לשני הסכים והרדב"ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס"א רכג סי' יו"ד בשו"ע אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב"ד של פירושו את רק
להנהותו  לאב שאסור שסובר משמע כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י ודעת א. ס"ק שם בט"ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ"ג, ביכורים ב'ירושלמי' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈB¯·Á ÌÚ ¯a„È ‡lL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓ105- ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
·˙Îa ·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰106¯Á‡ ÌÚ ¯a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

e¯B‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי 105) נדר: אם כי עמך, מלדבר פי קרבן שאמר: כגון
כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס"י  רכא סי' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"יֿיא, פ"ג, לעיל

שם. הכסף' אבל 106)ב'נקודת וכדומה. הקיר גבי על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב
לו  לכתוב "מותר הנוסח: התימנים, בכת"י אבל סב).

ס"י. שם בשו"ע הנוסח כן ואמנם דוסא 107)בכתב". רב
בשם  9 עמ' נדרים הגאונים' ב'אוצר הובאו האי, ורב
קצת  ראיתי הרדב"ז: וכתב .137 עמ' אלבק - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני
לעשות  ראוי ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע כדי תשמע,
ומבין, השומע אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

ה'תשפ"א  מרחשון י' רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ

¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈
ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆

.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קיג mixcp zekld - d`ltd xtq - oeygxn 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„¯ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¬À»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»≈»«∆«¬…

B˜ÏÁÏ „Á‡ Ïk ÒkÈÂ19‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;20 ¿ƒ»≈»∆»¿∆¿¿ƒ≈»ƒ¬À»
CB˙a :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,B˙È·Ï ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk -»∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .22ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL , ∆ƒ¬ƒƒ¿»≈»≈»¿≈∆¬ƒ
BÊ ¯ˆÁa ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Ïe ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ „ÈÓÚ‰Ï23. ¿«¬ƒ≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ¿»≈

הבתים,17) שלפני והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל שיש
בה. שותפים ארבע 18)שניהם בית לכל שיש חלוקה, כדי

ארבע  בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות

עומדת 19)שיחלוקו. ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון
שכל  בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר
עדיין  הוברר שלא ומתוך שטחה, בכל בה ישתמש אחד
שמא  כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו
הרגל. בדריסת אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא

לכוף 20) יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין
חצ  "שכל לחלוק, חבירו על את אמות ארבע בה שאין ר

חצר". קרוייה אינה אמות בן 21)ארבע אליעזר ר' כדעת
לאחד  אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב,
ולא  לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים מן
שתהא  קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף
תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל לגמרי קנוייה החצר
למפרע  הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש
שבשעה  נמצא, זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו

נכנס. הוא בשלו לתוכה, כדי 22)שנכנס בה שיש בין
בה. שאין בין שותפים 23)חלוקה, יכולים אלה בכל כי

שרגילים  אלא זה. על זה לעכב מזה) זה  הנאה נדרו (שלא
אסורה  הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו שיכול וכל לו,

.‰‡lL Ô‰Ó „Á‡ ¯„Â ,¯ˆÁa ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»À»ƒ¿»≈¿»«∆»≈∆∆…
Ba ‰‰È24B˜ÏÁ ¯kÓÏ ¯„Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÈM‰25. ≈»∆«≈ƒƒ∆«≈ƒ¿…∆¿

ÈMa ‡e‰ ‰‰È ‡lL ¯„26Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«∆…≈»∆«≈ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈
B˙eL¯aL ÈtÓ ,B˙È·Ï27ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÒÎ ‡e‰ ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¬»≈»

¯ˆÁa LnzL‰Ï28e¯‡aL BÓk ,29. ¿ƒ¿«≈∆»≈¿∆≈«¿

ישתמש 25)ממנו.24) אם לשני מכשול ונתן הואיל
ידו. על חברו ייכשל שלא למכרו, לכופו נותן הדין בחצר,

באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את מן 26)אבל
חלוקה.27)השני. כדי בה ריחיים 28)שאין להעמיד

וכדומה. כי 29)ותנור חלקו, את למכור לכופו אין אבל
יפה  נזהר אהיה אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא

להיכשל. שלא

.Â‡‰a ¯eÒ‡ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙ »»∆»ƒ«»«¬»«∆»ƒ¿≈∆
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯ˆÁÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿ƒ»≈∆»≈ƒ¿≈∆≈

ElL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡ ,ÒÎ È‡ E¯·Á ÏL CB˙Ï30. ¿∆¬≈¿¬ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿∆¿

מפסיד 30) ואינו שותף שאינו השוק, מן אחד שאפילו
לו  מותר זאת בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום,
ברירה", "יש ומטעם יעקב בן אליעזר כרבי להיכנס,
אבל  חלוקה. כדי בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר

ואין  שיחלוקו. עד להיכנס לו אסור חלוקה כדי בה כשיש
ולא  הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס אלו ייאסרו לומר,
יודע  אתה אין מהם, אחד כל של חלקו הנדר בשעת הוברר
ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו
ועובר  חברו לחלק נכנס מהם אחד כל שמא לחוש, ועלינו
מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי נדרו? על
האיסור  שיישאר חברו, על לאסרה מהם אחד יוכל שלא
חברו  נכסי אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו

בדין. ואינו חברו, על

.ÊÈ¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ ˙Bn‡‰ ÔÓ ‰n‡ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»«À»ƒ»À««¿¬≈
¯˙BÈa Ô‰Ó ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê31˙BÁÙa Ô‰Ï ¯kÓÏÂ32. ∆À»ƒ«≈∆¿≈¿ƒ¿…»∆¿»

Ô‰Ó ÁwiL BÏ ÔÈÚÓBL Ì‡ ,Ì‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈∆
˙BÁÙa33¯zÓ - ¯˙BÈa ¯kÓÈÂ34Ô‡k ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .35 ¿»¿ƒ¿…¿≈À»¿≈¿ƒ»

¯kÓÈ ‡lL36ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb37LÈ‡Ó ¯„ ‡Ï È¯‰L , ∆…ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«∆¬≈…»«≈ƒ
È‡ Ì‡L ,dlk ‰n‡Ó [‡l‡] ,ÂÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k „Á‡∆»¿≈∆ƒ¿…»»∆»≈À»À»∆ƒƒ

¯Á‡ ÌÚ ÔzÈÂ ‡OÈ - ‰Ê ÌÚ ÔzÏÂ ‡OÏ BÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»ƒ»¿ƒ≈ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒ«≈
CÎÈÙÏ39ÔÏÈ‡LÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ Ô˙È‰ ¯Ò‡ Ì‡ ,40 ¿ƒ»ƒ»«¬»»»»»¬≈∆«¿ƒ»

Ô‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ Ì‰Ó Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ,Ô˙B‡ ‰ÂÏÓe41. «¿∆»¬»…ƒ¿«≈∆¿…ƒ¿∆≈∆

הרגיל.31) שלא 32)מהמחיר כדי המקובל, מהמחיר
אומה, אותה מאנשי יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה
מאה  שווה לקח אפילו מנכסיהם, ליהנות שלא נדר אם אבל
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים

ממנו.33) ייהנו שלא ממוצע 34)כדי במקח כאן ומדובר
וללוקח  למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע), ולא חריף (לא
כשימכור  אפילו חריף במקח כי בשווה, שווה נמכר כשהוא
זה  כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח הנאה בו אין בשוויו
כי  בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר

בלבד. הוא אלא בזה ייהנו לא הנייתם 35)הם כשאסר
כשם 37)בפחות.36)עליו. נהנה, ונמצא בפחות,

פנים, בשום לו ימכור שלא מחברו הנאה מודר כל על שגזרו
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח דברי 38)שמא שיעור

עליו. שנגזור כדי אחד, מאיש נדר לא "שהרי הם: כך רבינו
- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח, אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר
ייקח. שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï - ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï ¯eÒ‡ - ¯ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
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¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על  שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף שבתבואה, העשירי החלק
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק עני מעשר כלומר,
עני  מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס לפי בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני  שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני  למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה

ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק אישות שבהלכות פי על ואף עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו

הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב" אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.·ÈB¯·ÁÏ ÔÈ‡Â B¯·Á ÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰ - ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a ¯eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡·e BÏ Ô˙57¯zÓ ‰Ê È¯‰ -58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע, ואני לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני שנתן המדיר,
אפרע. ואני לו תן לחנווני: אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.‚ÈB˙Èa ‰È‰59,¯ˆ˜Ï e‰„O ,¯c‚Ï B¯„b ,˙B·Ï »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a ¯eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡·e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô¯ÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ Ú¯ÙÏ ¯zÓ ‰fL e¯‡a ¯·Îe ,B·BÁ BÏ Ú¯tL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

B·BÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי זה שאין פי על אף
כאן: רבינו כתב כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני, אצל הולך כתב: הקודמת שבהלכה
בניין. לצרכי נפש, חיי צרכי בין ההבדל זהו כי לכתחילה,

הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת

.„ÈÔ˙B - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿≈«…«≈
da ¯zÓ ‰l‰Â ,‰zÓ ÌeMÓ ¯Á‡Ï62ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈ƒ«»»¿«»À»»¿ƒ≈

ÚÏq‰ ÏÚ ÁÈpÓ - ¯Á‡ Ì‰nÚ63Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡Â ƒ»∆«≈«ƒ«««∆«¿≈¬≈≈
ÏÎB‡Â ÏËB ‰l‰Â ,ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÔÈ¯˜ÙÓ64. À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…¿«»≈¿≈

מוכיחים 62) שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי על אף
ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע. משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.ÂË‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡B·ÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ¯ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡B·iL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
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ÔB‚k .¯eÒ‡ - ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡B·iL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿
‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ·‡ ‡B·iL ‰ˆB¯ ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba¯68B˙cÚÒ È¯‰L ;B˙cÚqÓ ÏÎ‡Ï «¿«≈»∆∆¡…ƒ¿À»∆¬≈¿À»
Â .BÏ ˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡lL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ‡ˆBik Ïk ÔÎ ««»»∆…»«¿«¿¿≈…«≈

‰Êa69. »∆

אלא 65) גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים
מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני כדי להערים, הוא רוצה

וכדומה.67)התסכים.66) נישואין שהדבר 68)סעודת
לאחר. ונותנה בנו לנישואי סעודה מכין אדם שאין ידוע,

לא 69) משנה" ה"כסף ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון
אם  אבל לנתינתו, סמוך כך לו כשאמר אלא רבינו נתכוון

מותר. זה הרי כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה

.ÊËdLÈc˜‰ Ì‡L ‰zÓ Ïk70˙Lc˜Ó ‰È‰z ‡Ï71 »«»»∆ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆À¿∆∆
˙Ó ÏÚ ‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .‰zÓ dÈ‡ -≈»«»»¿»«≈»∆«»»«¿»

¯Á‡Ï d˙B˜‰Ï72‰˜iL ˙Úa ‰˜ ¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»¿«≈¬≈∆»«≈»»¿≈∆«¿∆
ÔBL‡¯‰ BÏ73B˙B‡Ï ÔBL‡¯‰ BÏ ‰˜‰ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿

ÈM‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ‡Ï ‰˜ ‡Ï - ¯Á‡74. «≈…»»…»ƒ¿…«≈ƒ

הקדש.70) לצרכי הקדישה 71)לשמים, ואם הואיל
גם  מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל
כי  זה, מקבל ידי על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר
"מעשה  שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא זו אין

והי  הנאה הימנו מודר אביו שהיה משיא באחד, (המדיר) ה
במתנה  לך נתונים וסעודה חצר לחבירו: ואמר בנו, את
בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי אלא לפניך ואינם
לשמים. מוקדשים הם הרי הם שלי אם [=החבר], אמר,
שתקדישם  שלי, את לך נתתי לא המדיר], [=הבן לו אמר
אלא  שלך, את לי נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים.
ויהא  לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא
שאם  שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי עוון
שהלכה  פי, על ואף מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה
שלא  עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא:
אין  כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זו הרי החזירה
שיאכל  כדי אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו

זמן.72)אביו. קנאה 73)לאחר לא שהראשון פי על אף
אם  כי לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו
זכה  לחבירו: כאומר זה ואין - זמן. לאחר לשני להקנותה
אינה  הזכייה כל ששם פלוני, בה שזכה לפלוני, זה בדבר
כאן  אבל המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי עצמו, בשביל
בגמרא  ושם זמן. לאחר לשני שיקנה כדי הראשון, קנה
סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו,
סודר  הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה שהרי
את  השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת)
בחזרה  הקונה יקבלו זה שסודר פי, על אף לקונה, שדהו
לא  הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי
קונה  שכל ומכאן לקונה, השדה להקנות מנת על אלא היה
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על

נתקיים 74) לא אם תנאי, על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר
המתנה. בטלה התנאי

.ÊÈ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Bza ÏÚa ÏÚ B˙È‰ ‰¯Ò‡pL ÈÓƒ∆∆∆¿»¬»»«««ƒ¿∆

‰‡ÈˆBÓe Ô‰a ˙È‰ ‰È‰zL È„k ˙BÚÓ Bz·Ï ˙˙Ï»≈¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆¡≈»∆ƒ»
‰ÈˆÙÁa Ô˙B‡75È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â dÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »«¬»∆»¬≈∆≈»¿≈»¬≈

‡‰È ‡lL „·Ï·e ,‰zÓa CÏ ÔÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»ƒ¿«∆…¿≈
CÈÙÏ ˙˙B z‡M ‰ÓÏ eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï¿«¿≈¿»∆∆»ƒ¿¿«∆«¿∆∆¿ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈLaÏzM ‰ÓÏ B‡76:dÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ»«»
Èˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈¿«¿≈¿»∆∆»«∆ƒ¿ƒ

Ô‰a ÈOÚ77‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Óe ,ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ»∆…»»««««∆ƒ¿∆«¬∆
Ô‰a78˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ dÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»«»«»»¿»«»«¿»

‰zn‰ ‰È‰zL L¯t ‡ÏÂ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L∆≈¿«¿≈¿»∆¿…≈≈∆ƒ¿∆««»»
È¯‰ - Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ B‡ CÎÏe CÎÏ ˙‡f‰«…¿»¿»¿«∆ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈

‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜79Â ;,¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„ »»»«««∆¡…≈∆»¿»»∆»
B˙BÁ ˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L80. ∆¬≈»«¬»«¿

איש,75) לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי
זה  נמצא (הרווחים), הפירות אוכל והבעל קרקע בה תילקח
המעות  נתן כאילו זה והרי הנאה שהדירו מחותנו נהנה

ואסור. לבעל, ישיר לאשה 76)באופן המעות הקנה שלא
בלבד, דבר לאותו אין אלא דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך

בה. חלק לה 77)לבעל הקנה דבר לאיזה לה, פירש ולא
מה 78)המעות. אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

ששמואל  רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי שתרצי
שאין  מנת על מאמרו: על נוסף זה את לה לומר מצריך
שתרצי  מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך
שתרצי  דבר לאותו אלא שלך יהיו שלא לומר, כוונתו עשי"
אלא  חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות
דבר  ולאותו דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה
לא  בתו אף שהרי בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד.

דבר. לכל אותן בעלה.79)קנתה כיד אשה שיד
לו 80) שאסור פי על ואף הבעל. אותן קנה זאת ובכל

בהן  לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות
דבר  בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מותר, רבים צרכי

הנאה. היתר בו לאדם שאין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהותר 1) נדר הדבר, נתקיים ולא מסויים בדבר התלוי נדר

ולא  הנודר כוונת אחר שהולכים בכולו, דינו מה מקצתו
איני  לביתך האומר: בין ההבדל הדיבור, משמעות אחר
בלא  המותרים דברים נכנס, איני זה לבית לאומר: נכנס,

לחכם. שאלה

.‡¯„pL ¯·c B¯„ ˙ÚLa L¯Ùe ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓƒ∆»«ƒ¿«≈≈ƒ¿«ƒ¿»»∆»«
BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -3B‡ B¯„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿

¯·„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯·„ B˙B‡a B˙Úe·L¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי זה שהרי לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ"ט, נדרים בירושלמי וכמבואר הדבר, בטל התנאי

.·˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú¯ ·ÏkL ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú¯ ‰È·‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz ·‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
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‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…
˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
(כסףֿ שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È¯‰ - ¯„p‰ ˙ÚLa B‡ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
¯Ò‡ ?„ˆÈk .B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú ¯eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

¯ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Ó·e ¯ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
¯ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B¯„21e¯‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב שהוא לפי לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני 21)(משנה שיבא
כך  נדרתי אני ויאמר: הדיוטות שלשה לפני או מובהק חכם
הייתי  לא וכך, כך לי שיארע יודע הייתי ואילו ונחמתי, וכך
הייתי  לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח" ה"אור לדעת - יש כאן והי"ב. ה"ה פ"ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס:
יודע  הייתי אילו שאומר: אעפ"י כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע, הייתי "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי לא בקרוב, בנו את משיא

.ÂBlk ¯z‰ - B˙ˆ˜Ó ¯z‰L ¯„ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk .‰Úe·Laƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa¯˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÂÈ˙B¯t≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ·‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯Ê ÌÈL‡Â ÂÈ·‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

¯zÓ25ÔÈ¯zÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
- ¯zÓ È·‡Â ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈ¯zÓ Ôlk È¯‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆
ÌÎlk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È·‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆

ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk È¯‰ - È·‡Ó ıeÁ ÔÈ¯eÒ‡28;ÂÈ·‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ˆ˜Ó ¯Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

¯„B ‰È‰ ¯„pL29ÂÈ·‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג ) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
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כוח  הורע דבריו החליף ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ"י  לאחרים, ביחס - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי  מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי יודע... הייתי אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ אסורים כולכם
כח  הורע החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסףֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.ÊÈ·Ï Ú¯ ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa¯˜ ÔÈi‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ È·Ï ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È¯‰ :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈÚÓ≈«ƒ¿»¿¬≈«¿À»»∆ƒ¿≈≈«ƒƒ
:¯Ó‡ elÙ‡Â ,¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒ≈«¬ƒ»«
ÔLi‰Â ¯eÒ‡ L„Á‰ :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«»ƒƒ≈∆»»»¿«»»

L„Á·e ÔLia ¯zÓ - ¯zÓ31el‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÈi‰ Ïk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«»ƒƒ≈»«≈¬ƒ»«

ÔMÈÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔMÈÓ‰ ÔÓ ıeÁ32Ïk ÔÎÂ . ƒ«¿À»¬≈∆À»«¿À»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik33. «≈»∆

הותר 31) וממילא נדרו, מקצת ועקר דבריו, החליף שהרי
נדרו,32)כולו. הורע לא כבתחילה דבריו והעמיד הואיל

בשעת  בכלל היה שלא המיושן, על מתנה אלא זה שאין
וכפירוש  סו. (נדרים למעיים יפה שהוא ידע אילו נדרו,
יין). לענין רבינו למד וממנו בצל, לענין כו: שם הגמרא

שהבצל 33) טועם, שאני בצל "קונם סו. שם שאמרו כמו
!? ללב יפה כפרי) (בצל הכופרי והלא לו: אמרו ללב, רע
הבצלים", בכל אלא הותר בלבד בכופרי ולא בכופרי, הותר

כו. שם בגמרא שהוסבר וכפי

.ÁÔÏÏ‚aL ÌÈ¯·c ÔÈ‡B¯ - ÚaL B‡ ¯„Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
ÔÈÎÏB‰Â ,Ôek˙ ‰Ê È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏe ,¯„ B‡ ÚaLƒ¿«»«¿≈ƒ≈∆¿≈∆ƒ¿«≈¿¿ƒ

ÔÈÚ‰ ¯Á‡34¯eac‰ ÚÓLÓ Ïk ¯Á‡ ‡Ï ,35?„ˆÈk . ««»ƒ¿»…««»«¿««ƒ≈«
ÚÈf‰Â ,ÌÈzLt ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ‡OÓ ÔeÚË ‰È‰36 »»»«»∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«

‰L˜ BÁÈ¯ ‰È‰Â37ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿»»≈»∆¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
È„‚a LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÏ ÌÈzLt B‡ ¯Ó∆̂∆ƒ¿ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿≈

Ô˙BqÎÏe ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ38‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿«»¿≈»∆»
ÔÏÈLÙ‰Ï39ÂÈ¯BÁ‡Ï40¯Óˆ È„‚a Le·Ï ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆

Ô˙LÈ·Ïa ¯ÚËˆÂ41ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
¯zÓe ,ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ¯zÓe ,LaÏÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ¯Ó∆̂∆¿»»ƒ¿À»ƒ¿…»»À»

Èf‚a ˙Bqk˙‰Ï42„‚·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯Óˆ ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒ¿«≈∆∆»¿∆∆
¯Óˆ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הנדר.34) שבדיבור.35)כוונת המילולית ההבנה
המשא.36) שהצמר 37)מכובד קשה, ריחו שהיה או

ה"נמוקי  וכפירוש נה: בנדרים (משנה קשה ריחם והפשתים
שם). בהם.38)יוסף" לתלותם.39)להתכסות

להפשילם 40) אלו של שדרכם אלא לפניו, לטענם וכלֿשכן
ולפיכך  נדר, שנצטער שבענין שם). יו"ט (תוספות לאחוריו
שם). (רש"י לטענם לו ואסור להתכסות, לו מותר

שם).41) ורא"ש (ריטב"א כובדם מחמת או ריחם מחמת
נטוה.42) לא ועדיין שנגזז אלא 43)צמר נדר שלא

מדברי  ונראה וברש"י). שם, (ברייתא בו שנצטער ממלבוש
וגם  בלבישה גם אסור סתם, הצמר מן שהנודר רבינו,

וכסףֿמשנה). (ר"ן בטעינה

.ËB˙·B¯˜ ‡OiL epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰44,Ô‡ÓÓ ‡e‰Â »¿«¿ƒƒ∆∆ƒ»¿»¿¿»≈
e¯ˆÙe45;ÌÏBÚÏ B· ‰‰z ‡lL ÚaL B‡ ¯„Â Ba »¿¿»«ƒ¿«∆…≈»∆¿»

‰‰z ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»«∆…≈»∆
B˙ek ÔÈ‡L ;BÏ ˙B‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÏ B·¿»¬≈≈À»≈»∆≈«»»

˙eLÈ‡ ÌLÏ ‡l‡46. ∆»¿≈ƒ

רבינו 44) ומפרש אחותו". "בת הנוסח: סג: נדרים ובמשנה
להשתדל  אדם וחייב מצוה הוא ועוד נהוג, שהוא לפי שם:
- ז) נח, (ישעיה תתעלם" לא "ומבשרך שאמרו כמו בזה,

סב: יבמות וראה אחותו, בת הנושא הרבה.45)זה בקשו
סג:).46) (נדרים נישואין

.ÈB‡ ÚaLÂ ,Ô‡Óe BÏˆ‡ „ÚÒiL B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬≈∆ƒ¿«∆¿≈≈¿ƒ¿«
È¯‰ - ÔBˆ ˙tË BÏ ‰zLÈ ‡ÏÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„»«∆…ƒ»≈¿≈¿…ƒ¿∆ƒ«≈¬≈
Ôek˙ ‡lL ;ÔBˆ BÏ ˙BzLÏÂ B˙È·Ï Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰cÚÒa BnÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡lL ‡l‡ ‰Ê47ÔÎÂ . ∆∆»∆……«¿ƒ¿∆ƒƒ¿À»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

לו 47) מותר וכן לו. מותר צונן טיפת אבל מרובה, שתיה
שאמרו  כמו אחרת, בסעודה בביתו ולשתות לאכול
לאחר  אסור, המשתה "תוך מ"ח) פ"ד, (נדרים בתוספתא

ובר"ן). שם (נדרים מותר" המשתה

.‡ÈÌB˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙È·Ï »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49Ô¯ÎÓ B‡ ¬ƒ≈«≈¿∆∆≈ƒ¿»≈¿»»

ÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆À»¿ƒ»≈««ƒ¿ƒ««»∆ƒ
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Á˜Bl‰ ÔÓ B‡ L¯Bi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B˙eL¯a Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

¯eÒ‡50. »

רומי 48) בדפוס וכן התימנים, ובכת"י ה"ג. לעיל מפורש
ושדך  נכנס, איני "לביתך אלא: איננה. "קונם" תיבת ר"מ

י. אות לעיל בביאורנו וראה לוקח". הבית 49)איני בעל
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ"ה,

.·ÈdÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈
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ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני ביום חובו

נתקבלתי. כאילו הריני המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למקומותיהם,1) אדם בני לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡·e2ÔÓÊ B˙B‡·e3.Ba ÚaL B‡ ¯„pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ C¯c Ì‡ :ÏM·Ó‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏM·Ó ÔÈ‡¯BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ·˙·e ÌÈÓa ÏMa˙pL ¯O·Ï ‡l‡ ÏM·Ó ˙B¯˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -6˜eÏL·e7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰ - ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ ¯Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי כי

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ"א. פ"ו, לנדרים (רע"ב הראוי מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב"א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני בלשון כי צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק

מבושל. נקרא: מדי, יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי"א. פ"ה, על 6)לעיל צלוי כיֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט.). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי  כתוב שכן מבושל, נקרא צלוי גם תורה שבלשון
וידוע, כמשפט". באש הפסח "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי צלי. אלא נאכל הפסח שאין
הפסח  את "תזבח וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב נתבשל ולא
ה"ג.9) פ"ט, שבת הל' השווה האש, מתולדות חומם שאין

רותחים.10) מעיינות שאר נדרים 11)כגון וב'ירושלמי'
במעושן  מותר אם המבושל, מן בנודר נסתפקו ה"א, פ"ו
שזה  וכנראה, בספק. ונשארו טבריה, בחמי ומבושל ומטוגן
הולכים  ומספק בזה, מוסכמת אדם בני לשון שאין במקום

(כסףֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.·ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„12˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„·Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«

ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ -13. ≈»∆»¿»»ƒ«

כמו 12) מאד, וחריפים במלח הרבה המתובלים מזון מיני
זכר  מלוחים נאכל אנו "אף סו.): (קידושין שאמרו

וראה 13)לאבותינו". אדם. בני לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„14˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ Le·k15Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

- „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆
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לשם 14) וכדומה) חומץ (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ שנינו: - ב נא, נדרים במשנה,
שאני  כבוש ירק, של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע, לשאינו הידוע, השם בין הוא: ההפרש
ירק. של והוא הידוע, לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע: בעיקר (תטעה) תפשע "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע אם כלומר, אדם". בני
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע, שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע"פ זמן ובאותו מקום באותו אדם בני לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט' אין שאם השלוק, מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק, לבשר אלא שלוק לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈ¯B˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈

ÌÈ¯„18- ¯·Ú Ì‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ ˜ÙÒ ÏÎÂ , ¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
‰˜BÏ BÈ‡19. ≈∆

ה"ה.18) בסמוך שאין 19)מבואר דברו, יחל לא משום:
הי"ד. פ"ה לעיל השווה הספק, על לוקים

.‰ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ ¯„ ?„ˆÈk20ÔÓLa ≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈÓLÓL ÔÓL·e ˙ÈÊ21ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈ¯B˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈ¯B˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ

Ì‰ÈLa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ÔÓL22‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL ÏÚ23. «∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

עשבוני,21)משתמשים.20) צמח והוא ביוונית, ֶַָססמה
ולמאור. למזון שמן מפיקים א.22)שמזרעיו נג, נדרים

יש  סתם, שמן שומשמין לשמן אף קוראים שמיעוטם כיון
"הנודר  אמרו: ושם שם). (ר"ן נתכוין אליו שמא להסתפק
- זית) שמן אלא בה מצוי (שאינו ישראל בארץ השמן מן
מצוי  (שאין ובבבל זית, בשמן ואסור שומשמין בשמן מותר
ומותר  שומשמין בשמן אסור - שומשמין) שמן אלא בה

זית". הי"ד.23)בשמן לקמן ראה

.ÂCÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL C¯cL ¯·c Ïk24ÂÈÏÚ »»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ ¯Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
¯Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ¯Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa ¯„ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ ¯„Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ
˙BÙBÚ ¯O·a ¯eÒ‡ - ¯Oa‰27¯zÓe ,ÌÈ·¯˜·e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»

ÌÈ·‚Áa28‡lL ¯„pL ˙Úa ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…
ÛBÚ ¯O·Ï B‡] „·Ïa ‰Ó‰a ¯O·a ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«

[„·Ïa ‰Ó‰·e29elÙ‡Â ÌÈ‚c ¯O·a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¬≈∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÏÚ CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa30. ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»¬≈∆

שולחו.24) עם ולהתייעץ רוצה 25)לשאול אם ושואלו
לא  לו אומר אינו אבל בשר, במקום דגים לו לקנות הוא
מין  בכלל שהדגים שומע, אתה מכאן ירקות, אלא מצאתי

עקיבא). רבי וכדעת נד: (נדרים הם אם 26)בשר כגון
בדלועין, אסור זה הרי עלי, בקדירה המתבשל ירק אמר:
עליהם  נמלך והשליח בקדירה, מתבשלים הם שאף
לקמן  (ראה בקדירה המתבשל ירק להביא לו: כשאומרים

עליהם 27)ה"י). נמלך והשליח בשר, בכלל שהם
אתה  בשר איזה השולח: את ששואל שליחותו, בתחילת
נמלך  אינו דגים ואילו עוף? בשר או בהמה בשר רוצה,
הוא  בשר מצא ולא כשהלך שליחותו, בסוף אלא עליהם
בכלל  שהעופות הרי דגים? לך אקנה שמא ושואל, חוזר
שם). בנדרים הסוגיא ע"פ (כסףֿמשנה מדגים יותר הם בשר

(שם).28) עליהם נמלך אינו השליח וגם בשר, מין שאינם
קשים 29) שהדגים וידוע עיניו, לו שכאבו כגון לדגים, ולא

כ:). במעילה וכן שם, (נדרים עינים הואיל 30)לכואבי
לא  ודאי עיניו, כאב מחמת דגים לאכול לו אסור כה ובין
יאכלם  לא שממילא דגים, בשר עליו לאסור בנדרו נתכוין

ובר"ן). (שם

.Ê‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈ·a ¯zÓ - ÏM·Ó‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„·Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ ¯„Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈz¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰¯„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰¯„˜a33˙BÙÈ¯ ÔB‚k ,34˙B·È·Ïe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰¯„˜Ï „¯Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ ¯Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰¯„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה
(כסףֿ פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב
המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ"ג): פ"ג, (שבת המשנה
תתערב, - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט, נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ"ו, (נדרים ב'ירושלמי'
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסףֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט):34) יז, (שמואלֿב ככתוב לגריסים, כתושים חיטה מיני
ע  הרפות"."ותשטח מקמח,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי לעיני "ותלבב ו) יג, (שם, ככתוב
ואח"כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י

אלא 36)בשמן. רב, זמן אותם מבשלים שאין קמח דברי
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב. פ"ו נדרים רב 37)ב'ירושלמי' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי' יו"ד ה'טור' ולדעת מט.). בנדרים (משנה
ואח"כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
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בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ ¯zÓe46¯zÓ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47- ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ ¯eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.ÈÔÈÚeÏ„a ¯zÓ - ˜¯i‰ ÔÓ ¯„Bp‰50¯„Bp‰ . «≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈLÈ¯Îa51˙BËBÏÙ˜a ¯zÓ -52- ·e¯k‰ ÔÓ ¯„Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

·e¯k‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna ¯eÒ‡53ÈÓ È¯‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk -55¯zÓ - ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ ¯„ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏ·za ¯zÓ - ·Ë¯‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
·Ë¯a ¯zÓ - ÔÈÏ·z‰ ÔÓ ;BaL58ÔÓ ¯„Bp‰ . ∆ƒ«¿»ƒÀ»»…∆«≈ƒ

ÔÈÒÈ¯b‰59‰t˜Óa ¯eÒ‡ -60ÔÈÒÈ¯b ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח של וצהוב גדול פרי והיא מדלעת, ריבוי
"ירק", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק מצאתי לא ואומר: עליו נמלך שהשליח

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי, בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק מין
כדברי  לאוך, ובלועזית: מ"א, פ"ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ"ב). פ"א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי". ישראל,52)"וכרתי בארץ הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ"א. פ"ב, שני למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני
"ואת  ישראל". שבארץ הכרתין שם - "קפלוטות מ"ט: פ"ו,
כי  קפלוטיא, ה'ירושלמי': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי והוא ראש, ביוונית: קפלוט השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב: נג, דרים
- אספרגוס שם: רבינו ולדעת באספרגוס". אסור הכרוב,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח:).54)שיהיה". ברכות (רש"י שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי לט.) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי ה"ד: פ"ח, ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני

ברוטב. טעם וליתן ב:58)הקדירה נב, נדרים ברייתא,
ברוטב". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב "מן
נב, שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש

שם. ובפירושנו הי"א, פ"ה לעיל והשווה פולים 59)א.
וסמיך.60)טחונים. מעובה נדרים 61)תבשיל משנה,

עליהם  גריסים שם עדיין במקפה, שנתנם אע"פ ב: נג,
שם). (רא"ש

.‡È,ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa ¯zÓe62ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ ¯eÒ‡ - ÈÏÚ Ú˜¯«̃¿«»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ ÔÈ‡L63Ú˜¯wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,64. ∆≈»¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

נה:).62) (נדרים האויר מן אלא הארץ מן יונקים שאינם
גדלים  שהכמהין אלא אחת, ממשפחה הן ופטריות כמהין
על  גדלות והפטריות נראים, חפירתה ואחר הקרקע, תוך
ב  מ, לברכות בפירושו יונה' ו'רבינו ה'ערוך'). (מוסף הארץ
הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע"ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע"פ 64)שרשים גדלים הם הארץ מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב'הגהות
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ואיֿאפשר  הואיל חל, נדרו אין עלי, שבעולם פירות כל
א. טו, בנדרים כמבואר שוא, נדר זה הרי עליו, יעבור שלא
כל  קונם יאמר: אם אמנם ר"י. בשם שם ב'תוספות' וראה
שהרי  - חל נדרו זה, דבר אעשה אם עלי, שבעולם פירות

נדרו. לאיסור יצטרך ולא תנאו, על יעבור שלא אפשר

.·È‰M‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ‰M‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚·e ÌÈˆÈ··e ·ÏÁ·e ÌÈ‡ÏË·e ÌÈÈ„‚a ¯zÓe66. À»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
ÌlÎa ¯eÒ‡ - ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â67. ¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»
ÌÈ‡˙a ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ıÈw‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰68. «≈ƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

השנה 65) של תשרי עד האדמה, פרי בין אילן, של בין
שם). יוסף' וב'נמוקי נה: (נדרים שאין 66)הבאה יונים,

שם). (ריטב"א פירות נקראים ודוקא 67)אלה שם, גמרא
אסרם  אבל בו, לעמוד יכול שהוא ידוע זמן עד עליו שאסרם
שם). (ר"ן לקיימו לו שאיֿאפשר נדר, זה אין - לעולם עליו

סב. אות לעיל הערתנו בניגוד 68)וראה ביד, הנקצצות
דבר  משמעה "קיץ" לשון כי בסכין, הנקצצות לענבים

וברא"ש). סא: (נדרים ביד הנלקט

.‚È¯wÚa ¯‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„a :‡e‰L ,ÏB„b‰69 «»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»

Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt ¯·„a ¯eÒ‡ ¯„Bp‰ ‰Ê :¯Ó‡˙Â ‰¯Bz ‰Ê ¯wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt ¯·„a ¯zÓeÀ»¿»»¿ƒ

מנהג 69) שם אין אם אלא אלו, כל נשנו ולא ב. נא, שם
(רדב"ז). חכמים ששנו מה על תסמוך קבוע, לשון ולא

שם. ובביאורנו ה"א לעיל והשוה

.„ÈÔÈÈa ¯zÓ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ¯„Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
L„Á‰71ÔÓLa ¯zÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72- ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯Óz L·„a ¯zÓ73˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .74ıÓÁa ¯zÓ - À»ƒ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆
˙BiÂ˙Ò75ÌÈÁetz ÔÈÈa ¯zÓ - ÔÈi‰ ÔÓ .76ÔÓM‰ ÔÓ . ƒ¿»ƒƒ««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆

ÔÈÓLÓL ÔÓLa ¯zÓ -77L·„a ¯zÓ - L·c‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«
ÌÈ¯Óz78˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ıÓÁ‰ ÔÓ .79ÔÓ . ¿»ƒƒ«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ

˙B˜¯Èa ¯zÓ - ˜¯i‰80ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O «»»À»¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈
ÈÂÏ81B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ ¯„ ‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ¿«≈¿…»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈…«≈»∆

ב.70) נב, נדרים אין 71)משנה, הענבים, כטעם שטעמו
אחר  שם זה והרי השם, אחר אלא הטעם אחר הולכים אנו
רטז, סי' ליו"ד (ש"ך א. סו, זרה בעבודה רבא כדעת לגמרי,
מאכלות  הל' והשווה כח). ס"ק שם הגר"א ובביאור כז, ס"ק

הי"ד. פט"ז, שם.72)אסורות שם 73)נדרים, משנה,
א. הסתיו,74)נג, בימות בגפנים הנשארים רעים ענבים

חומץ. מהם היוצא 75)ועושים לחומץ זה נתכוין שלא
(שם). (שם).76)מהם ענבים יין משמע יין, שסתם

ה"ה,77) לעיל וראה (שם). זית שמן משמעו שמן, שסתם
כא. אות דבש 78)ובביאורנו אלא אינו דבש שסתם

(שם). שהחמיץ 79)דבורים טוב ליין אלא נתכוין שלא
וב'תוספות'). ולא 80)(שם גינה, ירק משמעו ירק, וסתם

(שם). זריעה בלא מאליו העולה שדה הרוצה 81)ירק

ירקות  ולומר: לירק, שם לחבר צריך שדה", "ירקות לומר
"הפעם  כמו: חיבור, - לוי שם). (רא"ש כולם וכן שדה,

לד). כט, (בראשית אישי" ילוה

.ÂË˜Oa ¯zÓ - ˙eÒk‰ ÔÓ ¯„Bp‰82‰ÚÈ¯È·e83 «≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
‰ÏÈÓÁ·e84‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÔÓ . «¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»

˙È·a ¯zÓ - ‰iÏÚ‰ ÔÓ ¯„ .˙Èa‰ ÏÏÎa85ÔÓ . ƒ¿«««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ
Lb¯c‰86,Lb¯„a ¯eÒ‡ - ‰hn‰ ÔÓ ;‰hÓa ¯zÓ - ««¿≈À»¿ƒ»ƒ«ƒ»»¿«¿≈

.‰pË˜ ‰hÓ BÓk ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»

משיער.82) (משנה,83)ארוג תפור שאינו ועבה גס בגד
עזים  יריעת מפרשים: ויש שם). רבינו וכפירוש נה: נדרים

שם). יוסף' ('נמוקי אהלים שוכני מאד 84)של עב מסך
ויש  (שם). לבגד ראויים אינם אלו וכל ממטר, להגן
על  בהם להתכסות אלא מועיל זה היתר שאין מפרשים,
- בגד מהם עשה אם אבל מלבוש, דרך זה שאין הכתפים,
יוסף'). ('נמוקי גס ממין שהוא אע"פ ללבשו אסור

נו.).85) שם (משנה, העליה בכלל הבית מיטה 86)שאין
עולים  וממנה גדולה, מיטה לפני אותה שנותנים קטנה
מיטה  מפרשים: ויש רבינו). וכפירוש (שם, הגדולה למיטה
"וישבת  שם). ישראל', ('תפארת הבית לקשט העשויה קטנה
דרגשין. ורמית מתורגם: מא) כג, (יחזקאל כבודה" מטה על

.ÊËÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Û‚‡‰87ÌÈÙÏÂ88¯zÓ - BÊ ¯ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL ¯„ . »¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»

dÓeÁ˙Ï Òk‰Ï89d¯eaÚÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,90. ¿ƒ»≈ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»

הדלתות"87) "יגיפו מגזרת: במפתן, הדלת נקישת מקום
ג). ז, הדלת 88)(נחמיה סגירת מן אבל ב. נו, שם משנה,

שם). (רש"י מותר - המפתן עובי על בבתים 89)ולחוץ
אומר  הכתוב וכן סביבותיה, העיר רוח לכל אמה שבאלפיים
באמה" אלפים . . . לעיר מחוץ "ומדותם ה): לה, (במדבר

ובגמרא). (שם, לעיר חוץ נחשב שתחומה הבתים 90)הרי
טפחים  וארבעה אמה שבעים בתוך לעיר מחוץ היוצאים
ועיבורה  בולט, שכריסה מעוברת כאשה רוח, לכל סביבותיה
והשווה  הרע"ב). וכפירוש שם, (משנה כעיר נחשב עיר של

א. נג, בעירובין וכן ה"א, פכ"ח, שבת הל'

.ÊÈÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡·e ,¯ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ ¯„Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»

¯zÓ - Ô‡kÓ91ÌL ‰‰ML Ïk :¯ÈÚ‰ È·LBiÓ ¯„ . ƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL92- ÔkÓ ˙BÁt ; ¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈

¯zÓ93. À»

והשווה 91) העיר. כבן עדיין נחשב שאינו א. ה, בבאֿבתרא
או  חודש שניםֿעשר בעיר הדר "וכל ה"ה: פ"ו, שכנים הל'
הדברים  בכל העיר בני עם נותן דירה, בית בה שקנה

וכו'. בן 92)הצריכים" עדיין נחשב שאינו אע"פ שם.
שדר  ממי נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב נחשב העיר,
ס"ק  ריז סי' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי"ט דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב, בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈ¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
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epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«
˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ

ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ
¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»

Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«
ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«

BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.

שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎ·e113Ï‡¯OÈa ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯È ÈÏBÚÓ ¯„ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa ¯zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114¯zÓ - Á ÈaÓ ¯„Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ¯‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡¯˜ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח"כ אמת, גירות בארץ, ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב, ככתוב גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע"פ והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי  אמר וכבר הי"ז. פי"א, שני מעשר בהל' כמבואר בארץ,
לרגל". עולה אינו קרקע, לו שאין מי "כל ח:) (פסחים אמי
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע"פ
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע בניו: ישראל נקראו להקב"ה,
(ישעיה  הכתוב וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח בני
אהבי". אברהם זרע . . . עבדי ישראל "ואתה אומר: ח) מא,

.‡ÎÈ·e Ï‡ÚÓLÈ È·a ¯zÓ - Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ ¯„»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯OÈa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :¯Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ·117:·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰¯·‡ ˙k¯a ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב.116) לא.117)בני נדרים (משנה, בישמעאל ולא 
שם). אע"פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח, רבינו נתכוין

אמר  יצחק שהרי אברהם", "זרע נחשב אינו יצחק, בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב:

בזרעך  "והתברכו יח) כב, על (בראשית זרע שאותו הרי ,"
בפירושו  ורבינו ד). כח, שם, רש"י (ראה נאמר בלבד יעקב
הקב"ה  אמר שהרי מוסיף: מי"א) פ"ג, (נדרים למשנה
לא  בארץ זרעך יהיה גר "כי יג) טו, (בראשית לאברהם
פ"י  מלכים הל' והשווה יעקב. זרע אלא היה לא וזה להם"
ליעקב  אמר יצחק שהרי מילה), (ממצות עשו "ויצא ה"ז:
לבדו  שהוא מכלל - ולזרעך לך אברהם ברכת את ויתןֿלך

וכו'. הישרה" ובדרכו בדתו המחזיק אברהם של זרעו

.·ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯eÒ‡ - ÌÈÏ¯Ú‰ ÔÓ ¯„»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119- ÌÈÏen‰ ÔÓ ¯„ .Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯eÒ‡120ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„·BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe¯˜ ‰Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ
,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»

ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
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עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן
הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי ב. לא, נדרים משנה,

שמאמין  במי במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו
מילה". בברית מאמין שאינו מי וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ¯‚a ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰124- ÌÈ¯b‰ ÔÓ ; «≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
Ï‡¯OÈa ¯zÓ125ÌÈ‰Îa ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰ . À»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ

Ï‡¯OÈa ¯zÓ - ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe126. ¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
¯zÓ - ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa ¯zÓ - ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»

ÌÈ‰Îa127ÂÈa È·a ¯zÓ - ÂÈaÓ ¯„Bp‰ .128ÏÎ·e . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â ¯„Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

‡e‰129.

אע"פ 124) כי בגרים, מותר אברהם" "מזרע הנודר אבל
- אבותינו" "אלקי בתפילה: ואומרים אברהם", "בני שהם
('נמוקי  בלבד ישראל כיֿאם אברהם" "זרע נקראים אינם

הריטב  בשם לא.).יוסף' נדרים נדרים 125)"א, תוספתא
גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ"ד, פ"ב

(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין
נקראו  שהכהנים בכתוב, מקומות בהרבה שמצינו אע"פ
בני  הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב לויים,
הכהנים  אין אדם, בני בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק"
לענין  הם חלוקים כי כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב"ז). מת וטומאת התורה קריאת בבא128ֿ)המתנות,
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה

ה'תשפ"א  מרחשון י"א חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האיסור,1) זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים

עונת  לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה
הנודר. בלשון הגשמים

.‡¯eÒ‡ BÈ‡ - ÌBi‰ ÌÚBË ÈÈ‡L ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈«≈»
CLÁzL „Ú ‡l‡2¯eÒ‡ - „Á‡ ÌBÈ ÌÚBË ÈÈ‡L . ∆»«∆∆¿«∆≈ƒ≈∆»»

B¯„ ˙ÚMÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ3CÎÈÙÏ .4ÌÚBË È‡L ¯„Bp‰ , ≈≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»«≈∆¬ƒ≈
¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰5ÏÎ‡È ‡Ï - CLÁzMÓ6 «««ƒ∆À»ƒ∆∆¿«……«

Ï‡MiL „Ú CLÁzMÓ7Ú·MÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÌÎÁÏ ƒ∆∆¿««∆ƒ»≈¿»»¿≈»∆»ƒ»«
ÍLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙¯Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È¯‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«¿∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL L¯Ù‰ ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ∆¿≈∆≈∆»∆

היום.2) נגמר היום 3)שאז בחצי הנדר בשעת עמד ואם
היום. חצי עד למחר לטעום לו נדר 4)אסור ואם הואיל

לעת. מעת אסור אחד" תורה.5)"יום מדברי 6)מדין
נדרו.7)חכמים. לו לאכול 8)להתיר לו שאסור בעוד

לעת. מעת שלם יום הדין מצד

.·ÌBÈ ÌÚBË È‡L ¯„9˜ÙÒ È¯‰ -10˙ÚÓ ¯eÒ‡Â , »«∆¬ƒ≈¬≈»≈¿»≈≈
- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ¿≈¿≈∆»¿ƒ»«««∆»≈»

‰˜BÏ BÈ‡11BÊ ˙aL ÌÚBË È‡L .12¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aM‰ ÈÓÈ ¯‡La13¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿»¿≈««»¿««»«¬≈À»

˙aLa „Á‡Ó14˙Á‡ ˙aL ÌÚBË È‡L .15‰Ê È¯‰ - ≈∆»««»∆¬ƒ≈«»««¬≈∆

‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«

‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»
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BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך

שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת
הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.Â‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.Ê„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»

„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«
„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.ÁÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿
„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««

ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.ËıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם
פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.È„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

מקדים 47) בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
על 48)להגיע. אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי
ולהקל. להיפך הדין הורגלו 49)והוא נדרו במקום שאם

אינו  הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור

.‡È¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈

d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי
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בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל
שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים

שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו
- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,

(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה
בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
על  שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.·ÈÔÈ‡L :dÏ ¯Ó‡Â ÔÂLÁ¯Óa BzL‡ ˙‡ ¯Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙È·Ï ÈÎÏz Ì‡ ÁÒt‰ „ÚÂ «¿∆¡≈ƒƒ»¿««∆«ƒ≈¿ƒ¿≈

BÏ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ˙BkÒ „ÚÂ ÌBi‰Ó CÈ·‡»ƒ≈«¿«À¬≈¬»≈»
„iÓ60CÏz ‡nL ‰¯Êb ,61ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â . ƒ»¿≈»∆»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ÈÙÏ d˙B‡ ‰p‰Ó ‡e‰ È¯‰Â62. «¬≈¿«∆»ƒ¿≈«∆«¬≈∆∆
ÁÒt‰ ¯·Ú63È‡z‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,64‰Ê È¯‰ - »««∆«««ƒ∆»««¿«¬≈∆

B¯„a ÔÈlÁ ‚‰Ï ¯eÒ‡65‰‰˙Â CÏzL dÁÈp‰Ïe66, »ƒ¿…Àƒ¿ƒ¿¿«ƒ»∆≈≈¿≈»∆
¯„pL BÓk ‚Á‰ „Ú ¯eq‡ da ‚‰B ‡l‡67ÏÚ Û‡Â , ∆»≈»ƒ«∆»¿∆»«¿««

¯·ÚL ÔÓÊ ¯eq‡a ¯„p‰ ‰ÏzL Èt68‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»»«∆∆¿ƒ¿«∆»«¿≈…«≈
ÁÒt‰ ¯Á‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â .‰Êa69‰¯eÒ‡ dÈ‡ - »∆¿ƒ»¿»«««∆«≈»¬»
BÏ ˙B‰lÓ70. ƒ≈»

לא 60)מעכשיו.59)משלי.58) שעדיין פי על אף
יחל.61)הלכה. לא משום: למפרע עובר בעלה ונמצא

מהנה 62) אם נדרו על ועובר הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה,

אותה.63) והינה הפסח לפני שהלכה העונש 64)אחרי
הפסח. לפני להנהותה שלא עליה שהדירה 65)שהטיל

הסוכות. עד אביה לבית לילך נדרו 66)לא שחילל מאחר
אביה  לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
גם  אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד
אמצעי  כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר
לעבור  שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, ובנדר

יחל. לא על תלך.67)עוד לפני 68)שלא הנאה איסור
איסור  לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה אין הפסח,

על 69)בנדרו. עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא
תנאו. את חילל ולא אסורה 70)נדרו, שעדיין פי על אף

שנית  לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך

ע  ולא הואיל לו, תיהנה ולא שלא הראשונה, הכפייה על בר
הפסח. לפני הנהה

.‚ÈdÏ ¯Ó‡71‚Á‰ „Ú ÈÏ ˙È‰ z‡ ÔÈ‡L :72Ì‡ »«»∆≈«¿∆¡≈ƒ«∆»ƒ
„iÓ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ - ÁÒt‰ „Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz73. ≈¿ƒ¿≈»ƒ««∆«¬»≈»ƒ»

d˙B‡ ‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â74È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿»¿«∆»¬≈
‚Á‰ „Ú B˙È‰a ‰¯eÒ‡Â .‰˜BÏ ‰Ê75CÏÈÏ ˙¯zÓe . ∆∆«¬»«¬»»«∆»À∆∆≈≈

ÁÒt‰ ÚÈb‰MÓ ‰È·‡ ˙È·Ï76. ¿≈»ƒ»ƒ∆ƒƒ««∆«

הפסח.71) לפני 73)הסוכות.72)לפני תלך שמא גזירה
יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא בידיו 74)הפסח

תנאי.75)ובהסכמתו. על עברה פי 76)שהרי על אף
לילך  אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
ומשהגיע  הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי
שלא  לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח
שלא  הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג
להניחה  בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך
הלך  תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך

ונגמר.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מתי 1) עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר קטן

שומרת  נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב
חכמים  תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב בחיי ויתומה יבם

בנותיהם. נדרי בהפרת

.‡˙a ‰pË˜e ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa ÔË»̃»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«»«
ÔÈa ,e¯„ B‡ eÚaLpL ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈»»¿∆»∆ƒ¿¿»¿≈

¯q‡ È¯„2Lc˜‰ È¯„ ÔÈa3ÔÈ˜„Ba -4ÔÈÏ‡BLÂ Ô˙B‡ ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»¿¬ƒ
e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ Ì‡ .Ô˙B‡5eLÈc˜‰ ÈÓ ÌLÏe »ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿¿≈ƒƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ÌÈÓi˜ Ô‰È¯„ - eÚaLÂ6‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ…
ÌeÏk Ì‰È¯·„·e Ì‰È¯„a ÔÈ‡ - eÚ„È7ÔÈÎÈ¯ˆe . »¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿¿ƒƒ

dlk ‰M‰ Ïk ‰˜È„a8‰¯OÚ ÌÈzL ˙L ‡e‰L , ¿ƒ»»«»»À»∆¿«¿≈∆¿≈
.ÔË˜Ï ‰¯OÚ LÏL ˙Le ,‰pË˜Ïƒ¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

ycew zegiyn zecewp

dxyrÎzg` za dphwe ,cg` meie dpy dxyrÎmizy oa ohw"
."'ek ...oze` oil`eye oiwcea excp e` eraypy ,cg` meie dpy

יודעין  ונמצאו זו שנה בתחילת נבדקו שאם כתב, ובהמשך
שנה. באותה שוב נדרו אם להבדק צריכין נדרן, ונתקיים

בגמרא  והלא זה, דין לרמב"ם מניין משנה' ה'כסף והקשה
ידעה  ולא דבדקינא "היכא שרק משמע מה:) (נדה
צריך  אין ידעה אם אבל שוב, אותה בודקין להפלות"
"היכא  היתה בגמרא הרמב"ם שגירסת ומתרץ שוב. לבדוק
המשניות  מפירוש אבל הרדב"ז, תירץ וכן וידעה" דבדקינא
"ולא  אכן היא הרמב"ם לפני שהיתה שהגירסא רואים
לקח  מהיכן לדוכתה' קושיא 'הדרא ואם־כן ידעה",
מי  לשם יודעים אם בדיקה צריכין וקטנה שקטן הרמב"ם

זו. שנה בתוך שידרו פעם בכל נדרו
פירוש  של בתרא' 'מהדורא נדפסה האחרונות בשנים
"ומצאנום  הגירסא נדפסה אכן ושם לרמב"ם, המשניות
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כגירסת  לבסוף סבר שהרמב"ם כך על המעידה מבינים"
להפלות". ידעה "...ולא הגמרא

נקט  קמא' שב'מהדורא מזה להבין: צריך זאת ובכל
הגירסא  והיא להפלות" ידעה "ולא בגירסא הרמב"ם
גם  מקום שיש מובן ישראל, בתפוצות שהתפרסמה
ב'מהדורא  בו חזר מדוע להבין צריך וא"כ זו, לגירסא

בתרא'.
בנוסח  המהדורות, שתי שבין שינוי עוד בהקדים ויבואר
ובת  שתים־עשרה בן על כתב קמא' שב'מהדורא הנפוץ
מקום, בכל אליה הרמוז נדרים עונת היא "זו אחת־עשרה
ואז  הגדלות שלפני בשנה מתחילה הנדרים שעונת כלומר
שעונת  כתב בתרא' ב'מהדורא משא"כ נבדקין. נדריהן
מגיל  ולנקבה והלאה שלוש־עשרה מגיל לזכר היא הנדרים
הגירסאות  ששתי לומר יש ועל־פי־זה שתים־עשרה,
מהי  - השיטות בשתי תלויות ו'בתרא' קמא' שב'מהדורא

נדרים. עונת
חזקה  כי ה"קטן" בדעת חזקה אין הרמב"ם, שיטת לפי
אין  הקטן אצל אבל ישאר, שכך מוחזק שהדבר פירושה
בכך  דעת בר שהוא היא מתכונותיה שאחת שכלית דעת
במוחש  שרואים וכפי משתנה, אינה השכלית שמסקנתו
"ואין  פסק ולכן בנקל, לשנות אפשר הקטן של דעתו שאת
צריכין  אין שנה בתחילת יודעין ונמצאו הואיל אומרים
שבין  והחילוק כולה". השנה כל אותן בודקין אלא בדיקה,
להפלות" "וידעה או להפלות" ידעה "ולא הגירסאות שתי

מהי - השיטות בשתי הנדרים.תלוי עונת
להפלות" ידעה ולא דבדקינא... .. "סד"א בגמרא הגירסא
לקטנה, י"ב "שנת הוא נדרים שעונת לשיטה מתאימה
בדין  גדול יותר חידוש יש זו שיטה לפי כי לקטן" י"ג ושנת
ש"נמצאו  אע"פ השנה" כל אותן "בודקין מקודמו: זה
הוא  נדרים שעונת לשיטה משא"כ השנה". בתחילת יודעין
הרמב"ם), (כמסקנת לזכר וי"ג לנקבה שתים־עשרה אחר
להפלות" ידעה ולא "בדקינא שאם לקס"ד מקום שאין הרי
נדרים  עונת שזוהי ומכיון לבדוק, יצטרכו לא שוב
הלא  הגירסא לנקוט הרמב"ם מוכרח בתרא') (ל'מהדורא

להפלות". וידעה דבדיקנא... "סד"א.. נפוצה
('f oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:

צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,
נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה

הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.·BÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ

dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.‚e‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»
Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא

וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
שנתן  מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
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שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

ה"א. שם:17)לעיל פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין
וכו'. נבדקים" נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת
אלא  אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע
י"ב  לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא
נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר קיים נדרה

מיוחדת.

.„ÏÈ‡B‰18,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„ - ÌÈÏB„b‰ ÈLÏ eÚÈb‰Â ƒ¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆«»ƒ
eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ e‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…≈ƒƒ»ƒ«¬«ƒ…«¬
‡ÏÙn‰L ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .¯·c ÏÎÏ ÌÈÏB„‚19 ¿ƒ¿»»»¿»»∆ƒƒ¿≈»∆«À¿»

LÈ‡Ï CeÓq‰20BLc˜‰21¯„ B¯„Â Lc˜‰22ÏÚ Û‡ . «»¿ƒ∆¿≈∆¿≈¿ƒ¿∆∆««
eÚaL B‡ Ô¯„ eÏlÁ Ì‡ ,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„pL Ètƒ∆ƒ¿≈∆«»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿
ÈzL e‡È·ÈÂ eÏÈc‚iL „Ú ,ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - eÙÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯ÚO23. ¿»

התחלת 18) כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס
המתחילה  הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא הלכה.

וכו'. נדרים עונת היא וזו לפרק 19)במילים: שהגיע מי
הכתוב  מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות הראוי זמן
לבן  י"ג במלאות וזה נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ לבת, סמוך 20)וי"ב
שערות. שתי הביא לא שעדין גדול, בדפוס 21)לכלל

הקדש. הקדשו מה 22)ר"מ: - יפליא כי "איש מו. נדה
יודע  שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד
יודע  - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים". נדריו להפליא,
לכלל  לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש
שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם אחת שנה גדול,
והשוה  י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות

הט"ו. פ"א, ערכין הל' גדולים 23)לקמן נעשים אינם כי
וכמבואר  שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין

מו:. בנדה

.‰eLÈc˜‰L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰Â ÏB„b‰ ‡·e eLÈc˜‰ƒ¿ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆¿≈∆ƒ¿ƒ
‰˜BÏ -24BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯„ Ì‰È¯„pL ÌeMÓ , ∆ƒ∆ƒ¿≈∆¿»ƒƒ«»¿

e¯‡aL25. ∆≈«¿

ומשלם 24) שלוקה בזדון ההקדש מן הנהנה כל כדין שם,
מ"לא  ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה
יב, (דברים תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז)

שם. הסמוך 25)כמבואר שהמופלא הקודמת, בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש

.ÂÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙aL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿≈∆¿≈»»¿

·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈÓi˜ ‰È¯„ „Á‡26B‡ ∆»¿»∆»«»ƒ¿∆…»¿»ƒ¿»»
elÙ‡ ,·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÚa‰ ˙eL¯aƒ¿«««¬»ƒ»¿»ƒ¿»»¬ƒ

‰¯Ú ‡È‰ È¯‰Â ‰ÏÈc‚‰27¯ÙÓ ‰È·‡ -28‰È¯„ Ïk ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ«¬»»ƒ»≈≈»¿»∆»
Ïk :¯Ó‡pL ;BÚÓL ÌBÈa Ú·MzL ˙BÚe·L ÏÎÂ¿»¿∆ƒ»«¿»¿∆∆¡«»
.¯ÓB‚Â d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,¯ÓB‚Â ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„¿»∆»∆¡»∆»¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿≈

לקמן 26) כמפורש ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון
בסמוך.27)הכ"ה. שערות 28)מפורש שתי משהביאה

חדשים  ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא
ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת גמורים,

ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא

.Ê¯b·zL „Ú ?¯ÙÓ ‰È·‡ È˙Ó „ÚÂ29BÈ‡ - ‰¯‚a . ¿«»«»ƒ»≈≈«∆ƒ¿«»¿»≈
dÏ ¯ÙÓ30‰ÓÏ‡ ¯„k ‰È˙BÚe·Le ‰È¯„ Ïk È¯‰Â , ≈≈»«¬≈»¿»∆»¿∆»¿≈∆«¿»»

dLÙ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯L‡ Ïk :Ô‰a ¯Ó‡pL ,‰Le¯‚e¿»∆∆¡«»∆…¬∆»¿»««¿»
.¯ÓB‚Â¿≈

בית 29) "בנעוריה יז) ל, (במדבר ככתוב ע. בנדרים משנה
שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה יקום 30)אביה"

עליה.

.Á?‰È˙BÚe·Le BzL‡ È¯„ ÏÚa‰ ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈≈«««ƒ¿≈ƒ¿¿∆»
‰tÁÏ ÒkzMÓ31‰pL¯‚iL „Ú ÌÏBÚÏ ¯ÙÓ ‡e‰Â . ƒ∆ƒ»≈«À»¿≈≈¿»«∆¿»¿∆»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbÈÂ32˜ÙqÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ .33¯ÙÈ ‡Ï - ¿«ƒ««≈¿»»»¿»¿…∆∆ƒ»≈…»≈

dÏ34È‡z ÏÚ Ëb dÏ Ô˙ .35ÔÓÊ ¯Á‡Ï B‡36‡Ï - »»«»≈«¿«¿««¿«…
ÌÈ˙ÈaL ÌÈÓia ¯ÙÈ37dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ÈÓ ÔÎÂ . »≈«»ƒ∆≈»«ƒ¿≈ƒ∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ˙‡OÂ38da ‡ˆBiÎÂ39ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ»«¬≈«¿»«»¿«≈»≈«««
‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰40È·iÁÓ ‰˙È‰ . »ƒ¿…»«¬¿≈ƒ¿»∆»»¿»≈«»≈

ÔÈÂ‡Ï41È·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,42‰È¯„ ¯Ù‰Â ,‰OÚ »ƒ¿≈»ƒ«≈«»≈¬≈¿≈≈¿»∆»
ÔÈ¯ÙeÓ el‡ È¯‰ -43. ¬≈≈»ƒ

הוא 31) זה ויחוד עמה, ויתייחד ביתו, לתוך שיביאנה
שנינו  וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא
לרשותו", שתיכנס עד מיפר הבעל "אין עג:) (נדרים במשנה
נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש

הפרם". לא 32)אישה ועדיין שליח בידי שלחו שאם
רלד  ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע

ו). קרוב 33)ס"ק ספק הרבים, ברשות גט לה שזרק כגון
הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו

שם,34) החכמים כדעת עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
כיון  מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים:
להפר, יכול ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן
כמבואר  נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם

ה"א. פי"ב, מגורשת,35)לקמן תהיה התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין

לאחר 36) אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר
יום. הסופית 37)שלשים לתחולתו הגט נתינת שבין
עד.). ודינה 38)(גיטין לפנינו חי בא הראשון שבעלה

ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ומזה, מזה לצאת
בטל 39) הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון

ה"ז). פירשו 40)(שם צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
כדי  אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם,
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ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה בעלה, על תתגנה שלא
אישות 41) בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון

ה"ז. ואדומי 42)פ"א, מצרי או גדול, לכהן בעולה כגון
הקידושין  אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור
בהן  תופסין קידושין שאין כריתות לחייבי בניגוד תופסין,
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן

זוטא"43) ב"ספרי אמרו וכן ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא
לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות
וכו'. הדיוט" לכהן גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות
כיון  דיבורֿהמתחיל פט: ביבמות התוספות דברי והשווה
שאין  אע"פ ב"שניות" אבל שם. הדיבור בסוף ירתי, דלא
אמרו  ה"ו) פ"א, אישות (הל' סופרים מדברי אלא איסורן
כתובה... לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם : בתוספתא
נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי (בעלה) ואין
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמים כי והטעם,
היפר  ואפילו כלל, אישות דין להן אין ה"שניות" ולפיכך

כריתות. חייבי כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה

.Ë‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú44ÌÚ ·‡‰ ‡l‡ ‰È¯„ ¯ÙÓ ÔÈ‡ - «¬»¿…»»≈≈≈¿»∆»∆»»»ƒ
ÏÚa‰45BÈ‡ - Bc·Ï „Á‡‰ ¯Ù‰ Ì‡Â .„Á‡k «««¿∆»¿ƒ≈≈»∆»¿«≈
¯ÙeÓ46Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ,Bc·Ï ÏÚa‰ ¯Ù‰ . »≈≈«««¿«¿»¿»«ƒ¿»…∆

‰˜BÏ dÈ‡ - ·‡‰ ¯ÙiL47. ∆»≈»»≈»»

לחופה.44) נכנסה לא ועדיין הארוס.45)שנתקדשה
איש 46) "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

מאורסה  לנערה מכאן - יז) ל, (במדבר לבתו אב בין לאשתו
משמע  שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה
והבעל  האב שרשות מדבר, הכתוב אחת שבאשה להם,
שותפים  ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים
"בנעוריה  הפסוק: בסוף כמודגש מדבר, הכתוב ובנערה בה,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". שם 47)בית
הנדר, מכל האיסור חצי ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח.
שם  הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא
אם  הואֿהדין סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט.

לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר

.È¯czL ÏÎÂ .‰È·‡ ˙eL¯Ï ‰¯ÊÁ - Òe¯‡‰ ˙Ó48- ≈»»»¿»ƒ¿»ƒ»¿…∆ƒ…
Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰È‰Lk ¯ÙÓ ·‡‰49¯Á‡ ·‡‰ ˙Ó . »»≈≈¿∆»»…∆∆ƒ¿»≈≈»»««

¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‰¯„Â ,‰Ò¯‡˙pL50; ∆ƒ¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
‰tÁÏ ÒkzL „Ú BzL‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה

(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,
מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י

שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי
שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.‡È‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»
,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»

‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,
לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי
לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.·ÈdÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ
ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«

ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
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ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע

הט"ו. פי"ב, לקמן וכמבואר שמיעה, ביום אלא הפרה שאין

.„È¯Ù‰Â Bc·Ï ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe¯‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò¯‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»

ÌBia61ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÒe¯‡Â ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È¯„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
כך. ע"י נגרע הארוס של חלקו שחלקו 60)ואפילו נמצא

לאביה, להורישו ראוי שאינו עד מאד, קלוש הארוס של
הנדר. על כלל שמע לא למחר,61)שהרי תתארס אם כי

מיפר  הבעל שאין האחרון, הארוס עם להפר האב יוכל לא
הי"ז. פי"ב, לקמן וכמבואר האב, שמוע ביום אלא

אם 62) אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב אבל עא. נדרים
נתרוקנה  הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא
נחלשה  הבעל, בחיי והפר האב וקדם הואיל כי לאב", רשות
סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות
ממלא  הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי
עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום

ברדב"ז). לאחר 63)וכן הארוס מת אם לומר צורך ואין
הוא  וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע
לעיל  (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס לאב להורישו

הי"א).

.ÂË˙ÓÂ ¯Ù‰Â ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÚÓL64ÚÓL Ck ¯Á‡Â , »«»ƒ¿≈≈»≈¿««»»«
ÌBia Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,·‡‰65Òe¯‡‰ ÌÚ ‰È·‡ - »»¿ƒ¿»¿»¿«≈«»ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡‰66.‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ »«¬¿≈ƒ¿»∆»

ההפרה 64) כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה
הנדר 65)בימיו. ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי

שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום
התארסה  אפילו אזי למחר, עד אביה שמע לא אילו אבל
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר,

להלן 66) כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו האב אבל
עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט
להפר  יכול שאינו רבינו וסובר להפר". יכול "אין שאמרו:
האב  ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו.
עם  אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו שמרוב לירשו, יכול
מקום  כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס
נראה  וכן נט. אות לעיל כאמור חי, הוא וכאילו הראשון

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי

.ÊËÌBia Ba ˙Óe ,Òe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL»«»ƒ»¿…»«»»≈«
¯Ù‰Â Òe¯‡‰ Ìb ÚÓML B‡ ,Òe¯‡‰67˜˙ML B‡68 »»∆»««»»¿≈≈∆»«

ÌBia Ba ˙Óe69‰˜B¯˙ -70·‡Ï ˙eL¯71ÏBÎÈ ·‡‰Â , ≈«ƒ¿¿»¿»»¿»»»
¯Ù‰Ï72Ìi˜Â Òe¯‡‰ ÚÓL .73B‡ ,ÌBia Ba ˙Óe ¿»≈»«»»¿ƒ≈≈«

ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ˙Óe ˜˙LÂ ÚÓML74ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆»«¿»«≈«∆¿«¬»≈»»»
¯Ù‰Ï75. ¿»≈

ביום.67) קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
מפר  היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לה לגלות

לו. גרמה שמיתתו אלא יום, התימנים:70)באותו בכת"י

מה  כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
שהיתה  זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו,

סח.). לנדרים (רא"ש בה סח.71)לו נדרים ברייתא
(ביאור 72) הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

כשלא  הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א
הואיל  לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע
כדי  בו אין הארוס, בחיי להפרה ראוי זה נדר היה ולא

סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו אישר.73)להוריש
שהרי 74) בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה שאינו דעתו גילה

ולא  היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר
קיומו. זהו - הפרת 75)היפר ואין הארוס, קיימו שהרי

ואפילו  סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב
לאחר  מועילה, הפרתו אין שמעו, ביום אתמול האב היפר

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה

.ÊÈÌ‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÚÓML ¯Á‡ Òe¯‡‰ dL¯b≈¿»»»««∆»«¬≈∆»≈ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ¯ÙÈÂ ‰˜È˙Lk ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ«««»«¬

ÌBia Ba Ò¯‡iL76Òe¯‡ ÌiwL BÓk ÔÈLe¯b‰ B‡ , ∆≈»≈««≈ƒ¿∆ƒ≈»
ÔBL‡¯77ÌÈ¯„p‰ eÓi˜˙ ¯·kL ,78. ƒ∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

רשות 76) נתרוקנה שהרי ביום, בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). יוכל 77)האב שלא הארוס שיודע מכיון

זה  הרי הגירושין, קודם היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר
ובר"ן). עא: (נדרים קיים האב 78)כאילו הפרת ואין

נפשטה  לא זו שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה
ואפילו  להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא
ספק  מכח עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה
גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה,

הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל

.ÁÈÚÓL79ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,·‡‰ ˙Óe dÏ ¯Ù‰Â ·‡‰ »«»»¿≈≈»≈»»¿««»»«
·‡‰ ˙eÓiL Ì„˜ ÏÚa‰ ÚÓL elÙ‡ ,ÏÚa‰80‡Ï - «««¬ƒ»««««…∆∆»»»…

¯Á‡ ÌÏBÚÏ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÚaÏ ˙eL¯ ‰˜B¯˙ƒ¿¿»¿«««¿≈»¿»≈¿»««
˙eÙzLa ‡l‡ ¯ÙÓ Òe¯‡‰ ÔÈ‡L ;·‡‰ ˙BÓ81. »»∆≈»»≈≈∆»¿À»

ארוסה.79) שהיה 80)בהיותה אע"פ להפר, הספיק ולא
שעה. באותה להפר סח:).81)ראוי (שם ובחייו האב עם

לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון
שאביה  אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר:
מיפר  בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם קיים אינו
לעיל  כמבואר נערה, היא ואפילו כך, אחר שתדור נדריה

האב. מרשות מוציאים שהנישואין ה"ח,

.ËÈÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙Óe dÏ ¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL»«»¿≈≈»≈¿««»»«
·‡‰82¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓML B‡ ;83Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Óe ,dÏ »»∆»«»»¿≈≈»≈«««…∆

ÚÓLiL84,el‡ ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ Bc·Ï ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«≈»»¿«»¿»≈¿»ƒ≈
ÔBL‡¯ Òe¯‡Ï e‡¯pL85Òe¯‡ ˙eÙzLa ‡l‡ , ∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿À»»

ÔB¯Á‡‰86ÌBia Ba ‰Ò¯‡˙ Ì‡ ,87e¯‡aL BÓk ,88. »«¬ƒƒ¿»¿»«¿∆≈«¿

הט"ו.82) לעיל הנדר,83)מבואר את החליש הפרתו ועם
כך. ידי על נגרע הבעל של חלקו צורך 84)ואפילו ואין

להורישו  הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר
ס. אות לעיל וכמבואר השני, כיון 85)לארוס עא. נדרים

ולהורישם  להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו
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לאב". רשות "נתרוקנה כאן: אומרים אין ולפיכך לאב,
הראשון.86) מקום כממלא נידון האחרון הארוס שם.

הי"ד. לעיל יוכל 87)וכמבואר לא למחר, נתארסה אם כי
ההפרה  כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה
עם  היום הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום
שמע  ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל

.ÎÒe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ,Bc·Ï ‰È·‡ dÏ ¯Ù‰Â ‰¯„»¿»¿≈≈»»ƒ»¿«¿…»«»»
„ÚB˙eL¯Ï ‰ÒÎpL89ÔÈ‡L ;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈»¿»≈∆≈

Ì„˜ ‡l‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ B˙Òe¯‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈ƒ¿≈¬»««∆ƒ»∆»…∆
·‡‰ ˙eÙzLa ¯ÙnL ‡e‰ B˙eL¯Ï ÒkzL90. ∆ƒ»≈ƒ¿∆≈≈¿À»»»

CÎÈÙÏ91‡ˆ˙ ‡lL „Ú ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„ ‰È‰ ¿ƒ»»»∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ«∆…≈≈
ÌÈ¯„ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ B˙eL¯Ó Bza92CB˙a z¯„pL ƒ≈¿≈»»¿»ƒ∆»«¿¿¿

‰ È˙Èa.ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯ ≈ƒ¬≈≈»ƒ

לו.89) ונשאת מרשות 90)לחופה יצאה כבר ומשנשאת
ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה,

ה"ח. לעיל הפרה 91)כמבואר לה תועיל ולא הואיל
אביה. מרשות משיצאה נשואיה, אלה 92)לאחר אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, עליהם שמעתי שלא

.‡ÎÔÎÂ93ÏÚa‰94¯ÓB‡ B˙eL¯Ï Òkz ‡lL „Ú , ¿≈««««∆…ƒ»≈ƒ¿≈
dÏ95ÈÒkz ‡lL „Ú CÈzÒ¯‡MÓ z¯„pL ÌÈ¯„ Ïk : »»¿»ƒ∆»«¿¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆…ƒ»¿ƒ

ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰ È˙Èa CB˙a96È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L . ¿≈ƒ¬≈≈»ƒ∆«««≈≈ƒ¿≈
Ì˙B‡ ÚÓL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BzL‡97. ƒ¿««ƒ∆…»«»

מחובר 93) והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
תקנה  אין הבעל הפרת בלי שהרי ובצדק, הקודמת, להלכה

ת"ח.94)לנדריה. מה 95)כשהוא א"כ לומר. דרכו
וגם  אביה על גם מוסב חכמים" תלמידי "דרך רבינו: שכתב

בעלה. עב:96)על נדרים כמבואר 97)משנה האב, וכן
תמצא  "אם עג. שם שאמרו ממה גם שם. הגמרא בסוגיית
היא  שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר
תמצא  אם שאמרו: מקום שכל הגאונים, כשיטת ההלכה,
פי"ב  לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר

(פר  לשמוע שהראוי מעכבת הי"ג, השמיעה אין לחרש) ט
בו.

.·ÎÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ CÏ‰98ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡ »«»»ƒ¿≈«««∆»¿¿≈
ÔÈ¯ÙÓ dÏÚ·e ‰È·‡ ÔÈ„Ú - ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¬«ƒ»ƒ»«¿»¿≈ƒ

‰È¯„99ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ¯ÒÓ .100e¯ÒnL B‡ ¿»∆»»«»»ƒ¿≈«««∆»¿
,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ÈÁeÏL¿≈»»ƒ¿≈«««≈»»»¿»≈

B˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L101¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ‡ÏÂ ,102, ∆¬≈»»≈¿¿…«««»¿»≈
ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L103e¯‡aL BÓk ,104. ∆≈«««≈≈«¿ƒ¿∆≈«¿

בעלה.98) לבית להביאה או 99)שבאו שהאב עוד שכל
פט.). (נדרים מרשותו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו

עמה.100) הלך אין 101)ולא ושוב לשלוחיו, כשמסרה
לה  מיפר לבדו בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה נדריה 102)(רדב"ז).
מסירתה. לפני נישואיה.103)שנדרה קודם שנדרה מה

אין 104) והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל
"הרי  מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה
נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב שמסר
יכול  אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון
התוספות  וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה לא כלומר, להפר"

שם.

.‚ÎÌ·È ˙¯ÓBL105¯Ó‡Ó dÓ·È da ‰OÚ elÙ‡ ,106, ∆∆»»¬ƒ»»»¿»»«¬»
˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ „Á‡ Ì·È elÙ‡Â107È¯„ ¯ÙÓ BÈ‡ - «¬ƒ»»∆»ƒ»»««≈≈≈ƒ¿≈

‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú BzÓ·È108. ¿ƒ¿«∆»»∆»

לאחיו 105) זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה
על 106)להתייבם. היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי

וזהו  בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו
ה"א). פ"ב, יבום בהל' רבינו (לשון מאמר" הנקרא

נשים 107) שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין
ליבם  בהחלט זקוקה שהיא באופן זו, אלא להתייבם אחרות

"שאין 108)זה. עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה
כשם  מיתה) יתחייב עליה הבא (שזר ליבם גמורה היבמה
חייב  רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה
יניא  אישה שמוע ביום "ואם בה: קורא אני ואין מיתה),
- למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר

.„ÎÂÈÁ‡Ï ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú BzÓ·È ‰˙È‰109Ìi˜ ‰È·‡Â »¿»¿ƒ¿«¬»¿…»»¿»ƒ¿»ƒ»«»
˙Á‡k ‰È¯„ ÌÈ¯ÙÓ ‰È·‡Â Ì·i‰ ÔÈ‡ -110‡l‡ , ≈«»»¿»ƒ»¿≈ƒ¿»∆»¿««∆»

¯czL Ïk ¯ÙnL ‡e‰ Bc·Ï ·‡‰111da ‰OÚ elÙ‡Â . »»¿«∆≈≈»∆ƒ…«¬ƒ»»»
¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;‰Ò¯‡Ó ‰¯Úk dÈ‡ - ¯Ó‡Ó Ì·i‰«»»«¬»≈»¿«¬»¿…»»∆≈««¬»

¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜112e¯‡aL BÓk ,113. ∆«¿»»ƒ¿»»¿∆≈«¿

לחופה.109) לכנסה הספיק שלא נערה 110)המת, כדין
אביה 111)המאורסה. לרשות וחזרה הארוס מת שהרי

שלא  מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י. לעיל וכמבואר לגמרי,
רשות  ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה
אביה  יכול שלא הזכירו לא שם שבמשנה תדע, לאביה.
דיבורֿהמתחיל  עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר
אבל  לאחיו, מאורסה כשהיתה זה וכל בזה. שנסתפק כשם,
אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה
כמבואר  נערה, היא ואפילו לעולם לרשותו חוזרת אינה

הכ"ה. לפטרה 112)בסמוך או נדריה, להפר או ליורשה
אלא  התורה מן ביבמה קנין שאין חליצה, בגט אח"כ

ליבמות 113)בביאה. ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב.
המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה

רחמנא". בה כתבה וביאה

.‰Î‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰¯Ú114B‡ ‰ÓÏ‡˙Â «¬»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»
ÈiÁa ‰ÓB˙Èk BÊ È¯‰ - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ¬≈ƒ»¿«≈

·‡‰115Èt ÏÚ Û‡Â ‰È¯„ ¯ÙÓ ‰È·‡ ÔÈ‡Â , »»¿≈»ƒ»≈≈¿»∆»¿««ƒ
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚL116. ∆¬«ƒƒ«¬»

לגמרי.114) אביה מרשות חוזרת 115)יצאה ואינה
נדריה. להפרת אביה פט:116)לרשות בנדרים משנה

אם  "וכן הי"ב: פ"ג אישות הל' והשווה שם. ובגמרא
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אין  אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה
לעולם. בה רשות לאביה

.ÂÎ‰È·‡ ‰È¯„ eÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»¿¿»∆»»ƒ»
‰¯‚aL „Ú dÏÚ·e117ÈiÁa ‰ÓB˙È ˙ÈOÚpL „Ú B‡ «¿»«∆»¿»«∆«¬≈¿»¿«≈

·‡‰118‰È¯„ È¯‰ -119ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓi˜120ÏBÎÈ »»¬≈¿»∆»«»ƒ¿≈«««»
‰È·‡ ˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L ,¯Ù‰Ï121BnÚ ¯ÙÓ ‡e‰L ¿»≈∆¬≈»»≈¿»ƒ»∆≈≈ƒ

˙eÙzLa122ÏÚa‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,123. ¿À»«¬«ƒ…ƒ¿¿»ƒ¿«««

ה"ז.117) לעיל כמבואר אביה, מרשות מוציאה ובגרות
והרי 118) נתקדשה, ושוב ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

ארוסה. עכשיו ועכשיו 119)היא נערה, בהיותה שנדרה
אביה. בחיי יתומה שנעשתה לפני נדרה או בגרה,

האחרון.120) נישואיה.121)ארוסה או התבגרותה עם
לבדו.122) להפר הארוס ביד כח בשעה 123)ואין

הבעל  אין הבעל, לרשות עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה.
(משנה  ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי מיפר
א  עמ' שם אמרו וכן שם). רבינו וכפירוש פט: נדרים
החזירה  ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה
שמשנה  עב. שם בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו
ושוב  אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו
בשותפות  אלא מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה

רלד  ליו"ד הגר"א (ביאור לה).האב ס"ק

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מפיר,1) שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

הפרת  לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי בין ההבדל
או  האב שתיקת בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים

שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום לצערה, כדי הבעל

.‡ÌÈ¯„p‰ Ïk2;BÚÓL ÌBÈa ¯ÙÓ ·‡‰ ˙BÚe·M‰Â »«¿»ƒ¿«¿»»≈≈¿»¿
‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ Ïk :¯Ó‡pL3ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰ Ï·‡ . ∆∆¡«»¿»∆»∆¡»∆»¬»«««≈»

LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ˙BÚe·Le ÌÈ¯„ Ïk ‡l‡ ¯Ù‰Ï4, ¿»≈∆»»¿»ƒ¿∆≈»∆ƒ∆∆
dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a Ô‰L B‡5B‡ ‰ÚaLpL ÔB‚k , ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿∆ƒ¿¿»

ÏÁÎz ‡lL ‰¯„6ËM˜˙z ‡lL B‡7ÔÈa :¯Ó‡pL ; »¿»∆…ƒ¿…∆…ƒ¿«≈∆∆¡«≈
BzL‡Ï LÈ‡8. ƒ¿ƒ¿

האב 2) שבין דברים ואינם נפש, עינוי בהם אין ואפילו
חילק 3)לבתו. ולא יקום". לא נפשה, על אסרה "אשר

האשה  נדרי בהפרת שהדגיש כדרך לנדר, נדר בין הכתוב
נפש, לענות . . . נדר "כל יד): (שם, בה שנאמר בעלה ע"י
ז. אות להלן בביאורנו וראה יפרנו". ואישה יקימנו אישה

וכדומה.4) יין תשתה לא או היום תאכל שלא נדרה כגון
עט:).5) לנדרים (רא"ש לבינה בינו איבה הגורמים דברים
"כחלת 6) מ) כג, (יחזקאל ככתוב כחול, בצבע עיניה את

עדי". ועדית מנוולת.7)עיניך תיראה שלא מקפיד ובעלה
עט:).8) (נדרים לבינה" שבינו נדרים מיפר שהבעל "מלמד

ב'ירושלמי' וכן קנה, אות מטות פ' שב'ספרי' להעיר, וראוי
- לבתו אב בין לאשתו איש "בין דרשו: ה"א, פי"א  נדרים
נפש  עינוי בהם שיש נדרים אלא מיפר אינו הבעל מה
שיש  נדרים אלא מיפר אינו האב אף לבינה, שבינו ונדרים
סותר  זה ולכאורה לבינה". שבינו ונדרים נפש עינוי בהם
ללא  בתו נדרי כל את להפר יכול שהאב רבינו, דעת את

זה  שדרש השיב: לוני"ל לחכמי בתשובתו ורבינו הגבלה,
שמעון" רבי 'ספרי' ש"סתם שמעון, רבי לפי אלא אינו
כך, סובר היה התלמוד ואם יחיד, דברי והם פו.) (סנהדרין
משני  באחד מקום בשום מצינו ולא זה, מזכיר היה
בהפרת  אלא זה חילוק שיזכירו בתוספתא ולא התלמודים
שדבר  מציין, משנה' ה'כסף ומרן האב. בהפרת ולא הבעל
ב'ירושלמי' אמרו בפירוש שהרי בהשגחה, שלא נכתב זה
שבינו  ודברים נפש עינוי נדרי אלא מיפר האב שאין (הנ"ל)
שדרשת  רבינו, את מצדיק המשנה' וב'מרכבת לבינה.
מאורסה, נערה על מכוונת הנ"ל הירושלמי וכן ה'ספרי',
הכתוב, הקישם זה ולענין נדריה, מפירים וארוסה שאביה
להפר. יכול לא אביה אף להפר, יכול הארוס שאין נדר שכל
אביה  ברשות והיא ארוסה שאינה בנערה מדבר רבינו אבל
הרא"ש  דעת אולם נדריה. כל מיפר הוא ולפיכך לגמרי,
בזה, שוים והבעל שהאב סח.) (שם הר"ן וכן עט.) (נדרים
וראה  לבינה, ובינו נפש עינוי נדרי אלא מפירים שאינם

קיֿקיא. ס"ק רלד סי' ליו"ד הגר"א בביאור

.·ÌÈ¯·„Ï LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Óe«≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆ƒ¿»ƒ
¯ÙÓ - LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„p‰L ?dÈ·Ï BÈaL∆≈¿≈»∆«¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆≈≈

ÌÈ¯Á‡ Ï‡Â BÓˆÚ Ï‡9BÓˆÚÏ - dÈ·Ï BÈaLÂ ; ∆«¿¿∆¬≈ƒ¿∆≈¿≈»¿«¿
¯ÙÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ÏÂ ,¯ÙÓ10. ≈≈¿«¬≈ƒ≈≈≈

מופר.9) נדרה לאחרים, ונשאת בעלה גירשה שאפילו
ולאחרים". לעצמו "מיפר התימנים: נדרים 10)ובכת"י

להלן. וכמבואר ב. עט,

.‚¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL ‰¯„ ?„ˆÈk11,dÏ ¯ÙÓ - ≈«»¿»∆…∆¡…»»≈≈»
ÌÏBÚÏ Ì„‡ Ïk ÌÚ ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â12‰¯Ò‡ . ¿ƒ¿∆À∆∆∆¡…ƒ»»»¿»»¿»

LÈÓLz ‰ÈÏÚ13B˜ÏÁ ¯ÙÈ - ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk14, »∆»«¿ƒ»»»∆»»»≈∆¿
‡È‰ È¯‰ - ‰pL¯‚È B‡ ˙eÓiLÎe ,ezLnLÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿««¿¿∆»¿»¿∆»¬≈ƒ

Ì„‡ Ïk LÈÓL˙a ‰¯eÒ‡15‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .16. ¬»¿«¿ƒ»»»¿≈…«≈»∆

נפש.11) עינוי בו שיש נדר זה לאחר 12)הרי אפילו
זה. מבעלה תתאלמן או והרי 13)שתתגרש אישות, חיי

לבינה. שבינו דבר ה"ט.14)זה להלן ראה
נמצאת 15) לאחרים, מיפר אינו לבינה שבינו שבדברים

נדרה. את חכם לה יתיר לא אם להנשא אסורה זו אשה
הם  אישות חיי אם נפשטה, שלא בעיה - ב פא, בנדרים
בה  הולכים ומספק נפש, עינוי או לבינה שבינו דברים
ב  עט, שבנדרים להעיר וראוי הי"ז). לקמן (רדב"ז להחמיר
בעלה  לה הפר אם לבינה, שבינו בדברים שאפילו סיכמו, -
דעתו  שוודאי מופר, נדרה הרי - החזירה ואח"כ וגירשה
רבינו  מדברי נראה וכן אשתו, שתהיה זמן כל לה להפר
אסורה  ותהיה יגרשנה שמא להפר "צריך שכתב: ה"י, להלן
מותרת  תהיה מתחילה לה יפר אם מזה משמע לו", לחזור

(מעשהֿרוקח). ויחזירה כשיגרשנה אפילו כגון 16)לו
רקמה. תלבש לא או תכחול שלא נדרה

.„ÏB„b ÈepÚ „Á‡17ÔË˜ ÈepÚ „Á‡Â18ÈepÚ „Á‡Â , ∆»ƒ»¿∆»ƒ»»¿∆»ƒ
‰ÚL ÈÙÏ B‡ ‰a¯Ó ÔÓÊÏ ‡e‰L19¯ÙÓ Ïk‰ - ∆ƒ¿«¿À∆¿ƒ»»«…≈≈

.ÏÚa‰«««

שתיה.17) או רחיצה וקישוט,18)כגון כיחול כגון
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ה"ה. בסמוך -19)כמבואר ב פ, בנדרים שאמרו כמו
הרי  היום", ארחץ אם לעולם, עלי רחיצה "הנאת שאמרה:
ולפיכך  ניוול, אצלה נחשבת אחד יום רחיצת מניעת שאפילו
לזמן  אחד יום בין הבדל שאין ומכאן להפר, יכול בעלה

(לחםֿמשנה). שעה לפי לעינוי והואֿהדין מרובה,

.‰B‡ ,ÌBi‰ ıÁ¯z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆…ƒ¿««
L·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡lL B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lL20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
‰Ó˜¯21elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙÓ - ÌBi‰ ƒ¿»«≈≈¿≈…«≈»∆¬ƒ

Ú¯ ÏÎ‡nÓ ‰¯„22B˙B‡ ‰ÓÚË ‡lL ÔÈnÓ B‡ »¿»ƒ«¬»«ƒƒ∆…»¬»
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÓiÓ23. ƒ»∆»¬≈∆»≈

גדול.20) עינוי נחשבים אלה צבעונין,21)כל אריג
הם  השנים ואלה רקמה". "ואלבישך י) טז, (יחזקאל ככתוב
(לחםֿ ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב והוא לבריאותה, ומזיק רע שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי' ליו"ד (ט"ז נפש עינוי זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
לה. רע שהוא כתוב: סא, סעיף שם ובשו"ע נא). ס"ק רלד

אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ"ג, פ"ז נדרים תוספתא
שם). דוד', ('חסדי ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי בהם יש אלו נדרים שני נמצאו

סא. סעיף רלד סי' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„24˙Á‡·e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

ממנה 24) תאכל לא ואם נקיה, פת היתה שאחת כגון
לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי כיֿאם לאכול אחרת פת לה שאין או תתענה,
במניעת  עוד תתענה ולא תשבע, מהן אחת תאכל ואם אלו,

וברא"ש). פב: (נדרים השניה שאין 25)אכילת מכיון
נדרה  אין וגם לה, מועילה הבעל הפרת אין עינוי, בשניה
אומרים  ואין יוחנן), כרבי (שם, הראשונה בהפרת לה מופר
בהתרה  שאומרים כדרך כולו, הופר מקצתו שהופר נדר
טעות  הנדר את עושה החכם התרת כי ה"ח), פ"ח, (לעיל
היה  שלא כולו, הותר מקצתו והותר והואיל מתחילתו,
הפרת  אבל קיים, הנדר כל שיהא אלא נדרו בשעת בדעתו
והשאר  הופר, שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל

ה"י. פי"ג, לקמן והשווה שם). (רא"ש עומד באיסורו

.Ê¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»

Ïth‰Ï26˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ
˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï29. «¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

יכולה 27)לטרוח.26) שהרי נפש, עינוי זה אין אבל
יוסי  וכרבי עט: נדרים (משנה, אחרת מדינה מפירות לאכול

שבינו 28)שם). דבר אלא נפש עינוי זה ואין הואיל

בנדרים 29)לבינה. הסוגיא וכסתימת ה"ב. לעיל כמבואר
נפש, עינוי משום להפר יכול "אינו יוסי: רבי לפי - ב פב,

לבינה". שבינו נדרים מפר אבל

.Á˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈ·Ï BÈaL32BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL , ∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïa33ÔB‚k ,(dlÎ) ƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿

.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

הבריות.30) הנאתה 31)מן לאסור נתכוונה שלא הבריות,
ממנו. ליהנות מותרת זו הרי - לה יפר לא ואפילו ממנו,

להפר",32) יכול "אינו כתוב: ושם ב. פג, נדרים משנה,
הוא  מיפר אבל נפש, עינוי משום מיפר אינו רבינו וסובר
אזי  לה, יפר לא ואם (כסףֿמשנה). לבינה בינו משום
תוכל  ולא לו, גם מליהנות אסורה תהיה כשתתגרש
רב  לפי שם בגמרא כמבואר ההפקר, מן אלא להתפרנס

ה"י. פ"ז לעיל והשווה מדוקדק,33)נחמן, אינו הלשון
אבל  (כסףֿמשנה). כולה מאומה הנאתה כתוב: היה וכאילו
אפילו  זה אין בלבד, אחד מאדם הנאתה אלא נדרה לא אילו
רבי  לפי כלל, להפר יכול ואינו לבינה שבינו דברים בכלל
(נדרים  האומר לשמואל בניגוד כמותו, פוסק שרבינו יוסי,
שמא  נפש, עינוי משום מיפר", - עלי פלוני "הנאת פב.):
רישא  אלא דיבורֿהמתחיל שם בר"ן וראה אליו. תצטרך

(לחםֿמשנה).

.Ë‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t ¯ÒB‡Ï35‡e‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¬≈««««≈¿≈
¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏ ¯ÓB‡L∆≈»¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«

„aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÌeÏk36¯‡La dÏ37˙eÒk ¿ƒ¿≈∆¿À¿»»ƒ¿≈¿
‰BÚÂ38˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,39·‡ .Ì‡ Ï ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»¬»««¿ƒ¿¬»»«»ƒ
ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆»¿«¿»∆≈

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó40. «¬ƒƒ∆»»»»»»»

שם).34) וברש"י טו: (נדרים להנאתו לו היא שמשועבדת
שאינו 35) בדבר חבירו אוסר אדם אין כי חל, הנדר שאין

ה"ג. פ"ה, לעיל כמבואר מתחייב.36)שלו,
אישות.38)מזונותיה.37) וכן 39)חיי ה"ב. פי"ב,

שם. לאסור 40)בנדרים, הרשות לה יש כי ב. טו, שם
ה"ו, פי"ד אישות הל' והשווה עצמה. על תשמישה הנאת
עלי  גופך יאסר לו: שאמרה כאן: ומדובר ה"ל. פ"א, ולעיל
ממש  בו שאין דבר היא תשמישך" "הנאת כי מתשמיש,
בר"ן  וראה ה"י. פ"ג, לעיל כמבואר עליו, חל הנדר ואין

מן. והא דיבורֿהמתחיל ב טו, לנדרים

.ÈÔ‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡41‡lL ‰¯„pL B‡ , »¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL42e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿
Lc˜‰‰Â ıÓÁ‰Â ¯e¯ÁM‰44,„eaÚM‰ ÔÈÚÈ˜ÙÓ «ƒ¿¿∆»≈¿«∆¿≈«¿ƒƒ«ƒ¿

ÏÚa‰ „eaÚLÏ ˜efÁ eOÚ ÌÈÓÎÁ45‰ÏBÎÈ dÈ‡L ¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿«««∆≈»¿»
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Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ÈtÓ ,BÚÈ˜Ù‰Ï46‡e‰ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿≈∆¬»»ƒ
‰pL¯‚È ‡nL ,¯Ù‰Ï47BÏ ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â48. ¿»≈∆»¿»¿∆»¿ƒ¿∆¬»«¬…

את 41) להקדיש ונתכוונה שבראן, להקדושֿברוךֿהוא
מהם. ליהנות לבעלה אסור וממילא להקדש, ידיה מעשי

אישות 42) בהל' כמבואר בו, זוכה שהבעל ידיה, למעשה
בעלי. על בעלי פירות יאסרו כאומרת: זו נמצאת ה"ד, פי"ב

ב.43) פו, ונדרים ב. נט, ששיעבד 44)כתובות לווה כגון
זה  הרי - למזבח והקדישו ממנו, חובו לגבות למלוה שורו
שיעבד  אם וכן אחר, ממקום חובו גובה והמלוה קדוש,
חמץ  איסור הפסח, והגיע חובו בעל לנכרי חמצו ישראל
והחמץ  הואיל בהנאה, ונאסר הנכרי משעבוד מפקיעו בפסח
שחרור: וכן בפסח, ביערו ולא ישראל של ברשותו נשאר
וחזר  חובו, תמורת למלוה הכנעני עבדו את הלווה שיעבד
חובו  גובה והמלוה משוחרר עבדו הרי ושחררו, הלווה

אחר. אשתו.45)ממקום ידי  מעשה מדברי 46)על
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים חכמים,

נט:). (כתובות ה"ט פ"ג, לעיל יחול 47)כמבואר ואז
ידיה. למעשה לו משועבדת אינה שמשגירשה נדרה,

שלא 48) להזהר לו ואיֿאפשר ידיה, במעשה שנאסר לפי
שהאשה  אחרת מלאכה לו תעשה או לו תאפה ושלא תטחן
שם). ובר"ן פה. נדרים (משנה, לבעלה לעשות חייבת
בכל  לעולם, עדיין בא שלא דבר אוסר אדם שאין ואע"פ
אע"פ  לבעלה, ידיה מעשה הנאת לאסור האשה יכולה זאת
כדבר  קדוש הוא נדר איסור כי כלום. עשתה לא שעדיין
לו  אין הנדר גם כי פדיון, לו שאין מזבח, קדושת המתקדש
על  גם חל הוא ולפיכך עליו, שנאסר למי ניתר ואינו פדיון
בסמוך  וכמבואר נט:), (כתובות לעולם עדיין בא שלא דבר
חכמים  תיקנו בעלה, עם שהיא עוד שכל אלא, זו. אות בסוף
אבל  הבעל, שעבוד את לחזק כדי הנדר, יחול שלא
שהרי  עליו, ידיה מעשי נאסרו - אחת שעה משנתגרשה
בכתובות  הגמרא סוגיית ע"פ (כסףֿמשנה שעבודו נפקע
הקדיש  שאם ה"ח, פט"ו הקרבנות מעשה הל' וראה שם).
עדיין  בא לא שהדבר אע"פ חל ההקדש מזבח, לקדושת דבר
זכר  תלד אם ואמר: מעוברת, בהמה לו "היתה שאם לעולם,
שעובר  אע"פ עולה" יקרב זכר ילדה . . . עולה הוא הרי
מכירה  בהל' מלשונו כמבואר לעולם, בא שלא דבר נחשב
לעולם, בא שלא כמי הוא הרי עובר, "ואפילו ה"י: פכ"ב,
הקדש  ולענין רוקח'). ('מעשה קנה" לא - לעובר והמזכה
הל' לקמן ראה לעולם, בא שלא דבר על חל הוא אם דמים,

כח. הכ"ו, פ"ו, ערכין

.‡Èda ‰‰È ‡lL ‰¯„ B‡ ‰ÚaL49dÏÚa È·‡ ‡Ï ƒ¿¿»»¿»∆…≈»∆»…¬ƒ«¿»
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÂÈ·B¯˜ ¯‡Le ÂÈÁ‡ ‡ÏÂ50ÔÎÂ . ¿…∆»¿»¿»≈»¿»≈¿≈

EzÓ‰a ÈÙÏ ÌÈÓ Ôz‡ ‡lL :‰¯„ Ì‡51ÈÙÏ Ô·˙Â ƒ»¿»∆…∆≈«ƒƒ¿≈¿∆¿¿¿∆∆ƒ¿≈
E¯˜a52,LÙ ÈepÚ Ô‰a ÔÈ‡L ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈»∆ƒ∆∆

˙BÎ‡ÏnÓ ÌÈ‡Â ,dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·cÓ ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿≈»ƒ¿»
Ô‰a ˙·iÁ ‡È‰L53.¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ«∆∆»∆¬≈∆≈»¿»≈

ידיה.49) ממעשה או א.50)ממנה, פה, נדרים משנה,
אישות 51) בהל' כמבואר תבן, לה ליתן חייבת שהיא אע"פ

השקאת  שסתם מים, לה ליתן חייבת אינה ה"ה, פכ"א

חוץ  לצאת הנשים דרך ואין במעיין, או בנהר היא בהמה
(כסףֿמשנה). בהל'52)לביתן כמבואר בו, חייבת שאינה

שהבהמה  שם, בביאורנו מפורש והטעם, שם. אישות,
צרכי  כשאר תבן, לה ליתן חייבת ולכן לרכיבה, לו מיוחדת
לצורך  שאינה לחרישה, העומד בקרו אבל בעלה, של הגוף
ברש"י  וראה תבן. לו ליתן חייבת אינה - הבעל של גופו
להעיר, וראוי בהמתו. דיבורֿהמתחיל: סא: לכתובות
הנוסח: רבינו, דברי מקור שהיא - ב פא, בנדרים שבברייתא
אלא  בקרך", לפני ומים בהמתך, לפני תבן אתן "שלא
לפני  ותבן בהמתך, לפני מים אתן "שלא שם: גורס שרבינו
פ"ה, בכתובות הרי"ף גירסת אחר בזה ונמשך בקרך".
לבהמתו  אלא לבקרו תבן ליתן חייבת האשה אין שלפיה,

רלד). סי' סוף ליו"ד יוסף' ('בית מלאכה 53)בלבד על כי
לו, משועבדת והיא הואיל חל, נדרה אין בה, חייבת שהיא
רבות, שפחות לו והכניסה ביותר עשירה שהיא לא אם
נדרה  ואז ה"ו) פכ"א אישות הל' (ראה בה חייבת שאינה

ב. פא, לנדרים בר"ן כמבואר חל,

.·ÈeÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ·‡ÏÂ ÏÚaÏ LÈ≈«««¿»»¿»≈¿»ƒ∆¬«ƒ…»
Ô‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ54¯eÒ‡ ÔÈi‰ :‰¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿…∆∆¿»»∆≈«¿∆»¿»««ƒ»

ÏÚ Û‡ ,¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ‡ Ì‡ ÈÏÚ»«ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ¬≈∆≈≈««
‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ‰ÎÏ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt55‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…∆∆¿»¿≈…«≈

‰Êa56. »∆

צ,54) דף ושם שם. נתן כרבי ולא כחכמים, - ב פט, נדרים
מחשבות  "מפיר יב) ה, (איוב מהפסוק לכך סמך הביאו - א
טרם  בלבד למחשבה אפילו הפרה שיש הרי ערומים",

חל. אין 55)שהמעשה חכם, ע"י הנדר התרת לענין אבל
הי"ד. פ"ו, שבועות בהל' כמבואר הנדר, שיחול עד לו מתיר

איזה 56) אעשה אם בעלי, הנאת עלי תיאסר שאמרה: כגון
ולא  עשתה שלא אע"פ מיפר זה הרי לאבי, או לאביו שירות

הי"זֿיח. פי"ג, לקמן והשווה פט:). שם (משנה, נאסרה

.‚ÈÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÏÚa‰ B‡ ·‡‰57.ÔÈ¯ÙÓ ÌÈ‡ - »»«««∆≈¿ƒ≈»¿≈ƒ
ÔÚÓL ‡lL ÌÈ¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡58Èe‡¯‰ , ««ƒ∆«««≈≈¿»ƒ∆…¿»»»»
Ba ˙·kÚÓ ‰ÚeÓM‰ ÔÈ‡ ÚÓLÏ59. ƒ¿…«≈«¿»¿«∆∆

שומעים.57) ואינם שמדברים חרשים שאומר:58)שהם
מופרים. יהיו שמעתים), לא (אפילו אשתי שנדרה נדרים כל
בלא  מיפר שהאב והואֿהדין הכ"א. פי"א, לעיל וכמבואר

ה"כ. שם כמבואר ואינו 59)שמיעה, חרש שהוא זה אבל
"ושמע  עג.) (נדרים אמרו וכן מיפר, אינו - לשמוע ראוי
אמרו: מטות, פרשת וב'ספרי' חרש". לאשת פרט - אישה
פ"ד  יבום הל' והשווה החרש". את להוציא - אביה "ושמע

ה"ו. פי"ז, הקרבנות מעשה והל' הי"ג,

.„È¯ÙÓ BÈ‡ ‰ËBM‰60ÔÈ‡ ÔËw‰ .ÏÚa ÔÈa ·‡ ÔÈa , «∆≈≈≈≈»≈«««»»≈
˙eLÈ‡ BÏ61È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰Â .¯ÙÓ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ƒ¿ƒ»≈≈≈¿«««≈≈ƒ¿≈
ÂÈL ÈzL˙Á‡k62ÂÈ˙Ba ÈzL È¯„ ¯ÙÓ ·‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»»¿««¿≈»»≈≈ƒ¿≈¿≈¿»

˙Á‡k63. ¿««

וכן 60) (רדב"ז). כלום מעשיו אין דעת, לו שאין כיון
ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב ה"ט, פ"ט עדות
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ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב. קיב, ביבמות וכמבואר ה"ו), פי"א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
הואֿ ה"ד) פי"א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי להפר ראוי שהיה הדין
הי"ח, פ"ה יבום ובהל' יט. קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח'). ('אור התורה מן שמיפר ודאי שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב"ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע"פ א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ"א: פ"ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב"ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
שתי  להפר יכול הבעל שאין - א עג, לנדרים בר"ן הובאה
וראה  וחברתה. אותה ולא הוא, דוקא "ואותה" כאחת, נשיו
כאחת, סוטות שתי משקים "אין ה"ב: פ"ד סוטה בהל'
מפני  הטעם עיקר ששם אלא הכהן", אותה והעמיד שנאמר:
ולא  תפחד לא חברתה צוות ומפני בחברתה", גס "שלבה

(לחםֿמשנה). שם בנדרים כמבואר תודה,

.ÂË˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk - ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰64. ¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ¯ÙÓ È¯‰ - ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»

ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰65ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰¯„ . ««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ¯ÙÓ -66ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰¯„ .67 ≈≈»«»¿»¿«ƒ

Ì‡Â ;¯ÙeÓ - CLÁz ‡lL „Ú dÏ ¯Ù‰ Ì‡ :‰ÎLÁ¬≈»ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú dÏ ¯Ù‰ ‡Ï68. …≈≈»«∆»≈»≈»¿»≈

שהן 64) שעה, באותה למחר עד זה ביום שמיעה משעת
שעות. וארבע הלילה 65)עשרים אחר הולך שהיום

יום  בוקר, ויהי ערב "ויהי ה) א, (בראשית ככתוב שלפניו,
שלאחריו.66)אחד". בלילה לא סמוך 67)אבל

ואין 68)לחשיכה. הבא, ליום נחשב שלאחריו שהלילה
עו:). נדרים (משנה, שמעו" "ביום זה

.ÊË?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Óe69 «∆∆»«»ƒ∆
‰ÏÈla ¯ÙnL ,„nÏÓ70¯ÙÓ ÔÎÂ ‰ÏÈla ‰¯„ Ì‡ ¿«≈∆≈≈««¿»ƒ»¿»««¿»¿≈≈≈

ÌBi‰ Ïk71e¯‡aL BÓk ,72ÌÈÓÈ ‰nk ‰˙‰LÂ ‰¯„ . »«¿∆≈«¿»¿»¿»¬»«»»ƒ
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â¿««»»«»»«««¬≈∆≈≈¿

dÚÓML ˙Úa ‰¯„ el‡Îe ,BÚÓL73ÌBÈa :¯Ó‡pL ; »¿¿ƒ»¿»¿≈∆¿»»∆∆¡«¿
„·Ïa d¯„ ÌBÈa ‡Ï ,BÚÓL74. »¿…¿»¿»ƒ¿«

תחילת 69) בין שיש שיעור לעת", "מעת לכאורה שמשמעו
שעות  וארבע עשרים דהיינו אחר, יום לתחילת אחד יום

שם). ולא 70)(ר"ן בלילה, אפילו שלם יום שמשמעו
בלילה  ולא ביום שמעו" "ביום של הפשוטה כמשמעות

שם). הוא 71)(גמרא יכול הלילה, בתחילת נדרה שאפילו

שלאחריו. היום סוף עד וראה 72)להפר הקודמת. בהלכה
שם. ובביאורנו ה"ח, פי"ג וצריך 73)לקמן סופר, טעות

ששמע. התימנים: בכת"י הוא וכן ששמע. וכן 74)להיות:
והאב  מיפר והבעל "הואיל קנג: מטות, פ' ב'ספרי' אמרו
אף  נדר, כיום ושמיעה חרישה בו עשה הבעל מה מיפר,

נדר". כיום ושמיעה חרישה בו נעשה האב

.ÊÈ,¯Ù‰Â ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿≈≈
ÔÈ‡ - BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â Òe¯‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe¿««»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿≈
ÌBÈa d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL .¯ÙeÓ ‰Ê∆»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿
,‰ÈÏÚ ‰È¯„e LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ Ì‡Â .¯ÓB‚Â BÚÓL»¿¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆»»∆»
¯Á‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯ÓB‚Â BÚÓL ÌBÈa dLÈ‡ ÚÓLÂ¿»«ƒ»¿»¿¿≈»»«¿»∆««
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Òe¯‡‰ ÚÓLÂ ·‡‰ ¯Ù‰L∆≈≈»»¿»«»»¬≈∆≈≈¿

·‡‰ ÚBÓL75,¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«»»¿«ƒƒ»«»¿≈≈
- BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Â¿«««»»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿
·e˙k‰ ‰Ò¯‡Ó ‰¯ÚaL ÔÈpÓe .¯ÙeÓ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ∆¿«¬»¿…»»«»

?¯a„Ó76dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â :‰hÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ¿«≈∆¬≈≈¿«»¿ƒ≈ƒ»
¯ÓB‚Â dÏ LÈ¯Á‰Â dLÈ‡ ÚÓLÂ ,¯ÓB‚Â ‰¯„77. »»»¿≈¿»«ƒ»¿∆¡ƒ»¿≈

ÏÏkÓ78BÓk ,Òe¯‡ ‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡‰ dLÈ‡L ƒ¿»∆ƒ»»»¿«¿»»¿
e¯‡aL79. ∆≈«¿

הכוונה 75) - בארוס האמור שמעו" ש"ביום רבינו סובר
ביום  היתה הארוס ששמיעת כלומר, האב, שמיעת ליום

(לחםֿמשנה). האב הכתוב:76)שמוע משמעות אולי
גמורה. לנשואה לאיש" תהיה היו זה 77)"ואם ופסוק
לה. מיפר לבד שבעלה מדבר, אתה 78)בנשואה מכאן

וב'ירושלמי'79)למד. א. סז, בנדרים חכמינו דרשוהו וכך
שם. ובביאורנו ה"א, פי"א לעיל והשווה ה"א. פ"י נדרים
שאין  רבינו, לדברי ראיה מביא רמב, ל"ת מצות  ובסמ"ג
אחד, ביום שניהם כששמעו אלא מפירים והאב הארוס
(הראשון) הארוס שמע "כשלא א: עב, נדרים הש"ס מדברי
מכאן  מיפר, (השני) הארוס (יכול) מצי ביום ובו האב ושמע
להיות  צריכה שניהם ששמיעת הרי מיפר", מצי לא ואילך
האב  "ושמע היא: שלפנינו הש"ס שגירסת אלא יום. באותו
מיפר  כשהוא האב על מוסב וזה וכו', מיפר" מצי ביום דבו
חולק  הרמב"ן ואמנם עמו. מיפר השני כשהארוס ולא לבדו,
אחד, ביום שניהם שמעו לא אפילו ולדעתו רבינו, דברי על
ס"ה, רלד סי' יו"ד בשו"ע וראה שמעו. ביום מיפר אחד כל
"יש  בשם: הרמב"ן ודעת סתמית, כדעה רבינו דעת שהביא

אומרים".

.ÁÈd¯ÚˆÏ È„k ˜˙LÂ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL80Û‡ , »«»»«««¿»«¿≈¿«¬»«
¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,d¯„ Ìi˜Ï BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»«

Ïha ‡ÏÂ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰81‰È¯„ eÓi˜˙ -82‰¯„ . «¿…≈≈¿…ƒ≈ƒ¿«¿¿»∆»»¿»
¯Ù‰L ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ dÏ ¯Ù‰Â¿≈≈»»»«««¿ƒ…»¿»∆≈≈
BÊ È¯‰ - ÔB„Êa d˙Úe·L ÏÚ B‡ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ¿»¿»«ƒ¿»«¿»»¿»¬≈

‰¯eËt83ek˙pL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÈ‡B‰ ,¯eq‡Ï ‰ ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ
¯z‰‰ ‰OÚÂ84ÁÏÒÈ '‰Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯eËt - ¿«¬»«∆≈¿»¿«∆∆¡««ƒ¿«

d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,dÏ85˙kÓ d˙B‡ ÔÈkÓe . »ƒ≈ƒ»ƒ»…»«ƒ»««
˙ec¯Ó86.¯eq‡Ï ‰ek˙pL ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿ƒ
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ycew zegiyn zecewp

dxare xtidy drci `l `ide lrad e` a`d dl xtde dxcp"
dze` oikne ...dxeht ef ixd ,oecfa dzreay lr e` dxcp lr

."xeqi`l dpeekzpy iptn zecxn zkn

(בתו), ישראל לכנסת (האב) הקב"ה של אהבתו גודל מצד
בעניין  נכשל יהודי כאשר וגם אותה", אביה ש"הניא בוודאי
פטורה". זו ו"הרי לה" יסלח "ה' - בזדון ואפילו רצוי לא
ב. הדיין. עיני לפי א: היא מרדות, מכת אותה שמכין ומה
לה" יסלח ש"ה' יודע הדיין כאשר ולכן השעה, צורך כפי
ש"מכין  שנפסק אע"פ הרי ומלאה, גמורה סליחה היינו
הכי  בדבר שדי הדיין יראה בוודאי מרדות" מכת אותה
שנמצאים  חשבון הדיין שיעשה ועל־אחת־כמה־וכמה קטן.
עוסקים  ואעפ"כ הגלות זמן של ומכופל כפול בחושך
דוחק  מצד רק זה הרי נכשל ח"ו ואם ומצוות, תורה בענייני
שרצונו  הרמב"ם פסק־דין על־פי ובפרט וכו'. השעה
הוא  "יצרו ורק המצוות" כל "לעשות יהודי כל של הפנימי

יחטא. ולא הבן יעשה ומה שתקפו",
('g oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

מתכוון 80) אינו והוא נדרה, לקיים שדעתו סבורה, שתהא
ובר"ן). עח: (נדרים מכאן לאחר לה שיפר אלא לכך,

עליה,81) אותו שאסרה הדבר לעשות אותה כפה שלא
ה"ה. פי"ג, להלן א.82)כמפורש עט, שם הסוגיה מסקנת

יכול  אינו שוב לאלתר, לקיים עלֿמנת שתק שם: הר"ן וכתב
ביום. בו ואפילו שעברה.84)ממלקות.83)להפר, לפני

דברים 85) "והרי שם: ומסיים זה, פסוק על מטות פ' 'ספרי'
קלֿ סליחה, צריכים המופרים נדרים אם ומה קלֿוחומר,
אמרו: - א כג, ובנזיר מופרים". שאינם לנדרים וחומר
ומה  בוכה. היה זה, פסוק אצל עקיבא רבי מגיע "כשהיה
טלה  בשר בידו ועלה חזיר, בשר בידו לעלות שנתכוון מי
חזיר, בשר בידו לעלות המתכוין וסליחה, כפירה טעון -

עלֿאחתֿכמהֿוכמה". – חזיר בשר בידו מכות 86)ועלה
שם  נזיר (משנה, מזידה תהא שלא להוכיחה כדי מדרבנן,
עיני  מראה כפי מקום, בכל האמורה מרדות ומכת וברש"י).
רידוי  - מרדות שם). (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בזה ירגיל שלא בתוכחה,

קמא.). לחולין (רש"י עליו

.ËÈB‡ ‰È·‡ dÏ ¯ÙiL Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ‰¯„»¿»¿»¿»«ƒ¿»…∆∆»≈»»ƒ»
È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â ÌBia Ba ÚÓML Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa«¿»««ƒ∆»««¿≈≈»¬≈

Ba ‰¯·ÚL ¯·c ÏÚ ˙·iÁ BÊ87˙e˜ÏÓ Ì‡ ;88- «∆∆«»»∆»¿»ƒ«¿
Ôa¯˜ Ì‡Â ,˙e˜ÏÓ89.Ôa¯˜ - «¿¿ƒ»¿»»¿»

מכאן 87) הותר אלא מעיקרו הנדר נעקר לא הבעל שבהפרת
כא: (נזיר באיסור נדרה על עברה זו נמצאת ולהבא,
הט"ו. פי"ג לקמן והשווה כב.) שם הסוגיה וכמסקנת

דברו".88) יחל "לא משום: לוקה זו הרי נדרה, על שעברה
ה"ה. פ"א, לעיל שבועת 89)כמפורש שנשבעה כגון

קרבן, חייבת זו הרי - ואכלתו פלוני מין תאכל שלא ביטוי,
ה"ג  פ"א, שבועות בהל' נזירה כמבואר להיות שנדרה או .

ספר'). ('קרית טמא נזיר קרבנות להביא שצריכה ונטמאה,

מהככר  בשוגג כשאכלה הכוונה, שמח' ה'אור ולדעת
בהל' רבינו כדברי מעילה, קרבן חייבת זו הרי ממנה, שנדרה

בנדרים". מעילה "יש ה"ט: פ"ד, מעילה

.Î·‡Ï LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ˜˙LÂ d¯„ ÚÓL»«ƒ¿»¿»«ƒ¿≈∆…»»≈«∆≈»»
¯Ù‰Ï ÏÚaÏ B‡90Ï·‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï LiL Ú„iL B‡ , «««¿»≈∆»«∆≈»∆¿»≈¬»

‰¯Ù‰ CÈ¯ˆ ‰Ê ¯„pL Ú„È ‡Ï91ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,92Ú„È …»«∆∆∆∆»ƒ¬»»¿««¿«»«
¯„p‰ ˙ÚL ‡È‰ el‡k B˙ÚÈ„È ˙ÚLe .¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿««∆∆

B˙ÚeÓL ˙ÚL B‡93.ÌBi‰ Ïk ¯ÙÈÂ , ¿«¿»¿»≈»«

לבינה.90) בינו של ולא נפש עינוי של לא נדר, שום
להפרתו.91) וזקוק גמור נדר כמה 92)שהוא לאחר אפילו

לנדרה. ביום 93)ימים הפיר אם אבל ב. פז, נדרים משנה,
הפרה. הפרתו אין הפרה, צריך זה שנדר ידע ולא שמעו,
נדר, שזה ידע שלא ומתוך ידיעה, אינה ידיעה שמקצת

(רדב"ז). כלום ואינה לנדר קודמת הפרתו נמצאת

.‡ÎBza ‡È‰L ¯e·ÒÂ ,BzL‡ ‰¯„94ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , »¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
¯ÈÊa ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc95¯e·ÒÂ , ««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»

Ôa¯˜a ‰¯„pL96;Ôa¯˜ ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , ∆»¿»¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»
[dÓˆÚ ‰¯Ò‡L] ¯e·ÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»
[dÓˆÚ] ¯Ò‡Ï ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,ÌÈ·Úa«¬»ƒ¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»
˙¯„Bp‰Â ¯„p‰ Ú„iLk ¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ·Úa«¬»ƒ»ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆

‰f‰ ¯„p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙¯„Bp‰ ÌLÏ97‡Ï :¯Ó‡pL . ¿≈«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…
d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰98˙¯„BpÏ -99ÚÓLÂ :¯ÓB‡Â .dÓˆÚ ≈ƒ»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«

LÈÂ .‰¯„ ¯„ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú - d¯„ ˙‡ ‰È·‡»ƒ»∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈
‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡ ¯Ù‰Ï BÏ100. ¿»≈»«¿ƒ»

נדרה.94) בתו לו: נזירה.95)שאמרו להיות
כקרבן 96) עליה שיהיה ואמרה זה, יין עצמה על שאסרה

פו:). לנדרים שאם 97)(ר"ן ומובן, ב. פו, נדרים משנה,
טעותו  על והעמידוהו להפרתו, דיבור כדי תוך הודיעוהו
כדי  ש'תוך ולהפר, לחזור צריך אינו הקודמת, בהפרתו ורצה
(לחםֿ א. פז, שם בסוגיה כמבואר דומה, כדיבור דיבור'

ה"ח. פ"ח, אבל הל' והשווה התימנים,98)משנה). בכ"י
בפסוק. וכן אינה. זו פ'99)תיבה וב'ספרי' ב. פו, נדרים

שאם  לה, מתכוון שיהא - אביה" לה "והחריש דרשו: מטות
ויפר". יחזור זה הרי - שאשתי הייתי כסבור ואמר בתו נדרה

ה"כ.100) לעיל כאמור שמועתו, כיום ידיעתו שיום

ה'תשפ"א  מרחשון י"ב שישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שבין 1) ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד

בהפרת  שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול
בהפרה  שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר נדרים,
הנדר  הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר
נחשב  הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הפרתו ודין בלב

ומשובח. לזריז

.‡Ìi˜Ó B‡ Ì„‡ ¯ÙÓ2ÏÎa Bza B‡ BzL‡ È¯·c ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙¯kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰¯Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ
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הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.·¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5¯„p‰ ˙¯È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .B¯wÚÓ6:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7È¯czL8‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯„ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

¯Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ Èe¯L B‡ ,CÈÏ ¯zÓ10‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

¯ÈzÓ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
B¯ÙÓe B˙lÁzÓ ¯„p‰ ¯˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב
רוצה.7) שכבר 8)איני לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד

ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות
חכם. ידי על נדר ונימוק.11)התרת טעם ידי על הנדר

שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא
ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
מנת  על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה
וריפאה  רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין

מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן

הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:
הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
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נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.ËÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ô‡kÓ27B‡ ÔÈÓi˜ Ô‰ È¯‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÓ ‡B·‡L „ÚÂ ƒ»¿«∆»ƒ»¿ƒ¬≈≈«»ƒ

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰28ÁÈÏL ‰OÚ . ¬≈≈»ƒ…»«¿»»»ƒ«
dÏ ¯Ù‰Ï29:¯Ó‡pL ;ÌeÏk BÈ‡ - dÏ Ìi˜Ï B‡ ¿»≈»¿«≈»≈¿∆∆¡«

ep¯ÙÈ dLÈ‡Â epÓÈ˜È dLÈ‡30BÓˆÚa - ·‡‰ ÔÎÂ . ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿≈∆¿≈»»¿«¿
BÁeÏLa ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿

מכאן.27) שאצא שעה לא 28)מאותה שעדיין נדרים כי
כי  בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו
הדין  והוא בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי
נדרים  הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין
באו  שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
את  - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא

היפר. לכלל בא לא עדיין) נדרה,29)חל שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר

כאן 30) כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על אף
שדווקא  יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה

השליח. ולא ולא 31)הבעל אביה אותה" אביה הניא "כי
השליח.

.ÈÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.‡ÈBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.·ÈÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.‚ÈB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על
אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה

כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם
חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן
על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו

דברו". יחל "לא

.„Èz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
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ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור
מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נישאת 52) לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
אלא  לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי

מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת שאין 53)וודאי
לרשותו. שתיכנס עד לבדו מיפר שנדרה 54)הבעל מה

נישואיה. קודם

.ÊÈ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ ‰È‰iL dÏÚa ˙Áz ‰¯„»¿»«««¿»∆ƒ¿∆«»»»»∆»
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ ‰È‰zL B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿««¿ƒ
ÌÈLÏL CB˙a dL¯‚ B‡ ˙ÓÂ ,dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â ,ÌBÈ¿≈≈»«¿»»≈≈¿»¿¿ƒ
‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו

הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈

¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ
ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«

ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
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על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת
חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא

מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא
הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא

אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש משום:78)לא
הספק. על לוקין שאין דברו, יחל לא

.‚ÎÔBÎÏ È„k ÌÈ¯„ ¯„pL ÈÓ79Ôw˙Ïe ÂÈ˙BÚc ƒ∆»«¿»ƒ¿≈¿≈≈»¿«≈
‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ?„ˆÈk .ÁaLÓe ÊÈ¯Ê ‰Ê È¯‰ - ÂÈOÚÓ«¬»¬≈∆»ƒ¿À»≈«¿ƒ∆»»
ÈÓ B‡ ;ÌÈzL B‡ ‰L ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡Â ,ÏÏBÊ≈¿»«»»«»»»»¿«ƒƒ

‰‚BL ‰È‰L80ÔÓÊ BÓˆÚ ÏÚ ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÔÈÈa ∆»»∆¿«ƒ¿»«««ƒ««¿¿«
‰a¯Ó81ÌÏBÚÏ ˙e¯ÎM‰ ¯Ò‡ B‡ ,82‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ¿À∆»««ƒ¿¿»¿≈ƒ∆»»

ÌÈBÓÏL Û„B¯83ÔB‰Ï Ï‰·Â84BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡Â , ≈«¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«««¿
BÊ ‰È„Ó ÈL‡ ˙È‰ B‡ ˙Bzn‰85‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ««»¬»««¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»»

¯ÈÊa ¯„Â ,BÈÙÈa ‰‡b˙Ó86el‡ ÌÈ¯„a ‡ˆBiÎÂ ;87 ƒ¿»∆¿»¿¿»«¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈
‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯„·e .Ì‰ ÌMÏ ‰„B·Ú C¯c Ôlk -À»∆∆¬»«≈≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈

‚ÈÒ - ÌÈ¯„ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‰a88˙eLÈ¯tÏ89. »∆»¿¬»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

ycew zegiyn zecewp

fixf df ixd ,eiyrn owzle eizerc opekl ick mixcp xcpy in"
."'ek ... gaeyne

הרמב"ם  של שונה התייחסות מצינו אחרים מקומות ובשני
אדם  ירבה לא ..." כתב: שלאח"ז בהלכה הנדרים: לעניין
מדברים  יפרוש אלא בהם עצמו ירגיל ולא איסור בנדרי
"ציוו  כתב: דעות ובהל' נדר", בלא מהן לפרוש שראוי
שמנעתו  מדברים אלא עצמו אדם ימנע שלא חכמים
תורה  שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו ... בלבד התורה
הלשונות  שלושת אלה אחרים". דברים עליך אוסר שאתה
מדברים  פרישות א. הם. ה' בעבודת דרכים שלושה -
לפרוש  לא ג. נדר. בלא פרישות ב. נדר. על־ידי המותרים
שונות  בדרגות עוסקים ושלושתם המותרים. מדברים

ה'. שבעבודת

למטה  יורד מותרות אחרי שנמשך נמוכה בדרגה המצוי
וממילא  אלו, מדברים לפרוש כדי לנדר וזקוק על־ידם יותר
אדם  ישנו ממנו, למעלה נדר. על־ידי היא שלו ה' עבודת
אבל  לנדר, זקוק אינו וממילא מותרות אחרי נמשך שאינו
הר  ה', בעבודת הנעלית לדרגה הגיע לא שעדיין י מאחר

הזכירו  ולכן המותרים, מדברים עצמו את מפריש הוא
מזה  למעלה אבל עצמה. בפני נפרדת בהלכה הרמב"ם
שהדבר  עוד חושש שאינו ה' בעבודת נעלית דרגה ישנה
את  גם ולזכך לברר ותפקידו ירידה, אצלו יגרום המותר
אמרו  ועליו שיפילוהו, חשש אין שהרי המותרים, הדברים

כו'". תורה שאסרה מה דייך "לא
('h oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. בשוחד.85)אץ להיכשל שלא כדי
אכלתי 86) לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים,
למלאות  הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה,
יצרי  עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש
במי  שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי
שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל
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.‰Î‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈

ycew zegiyn zecewp

.'d zceara d`xed cenll xyt` el` zekldn

קדושה, לפעול יהודי של הגדול כוחו מתבטא בנדרים
בדומה  החולין, בדברי הקב"ה עם והתקשרות חיבור

קרבן. לקדושת
מהתחייבות  מתיירא שיהודי קורה לפעמים מזה: וההוראה
או  לזה כח לו שאין וחושש מצוות, ולקיים תורה ללמוד

וכו'. לכך ממון לו שחסר
שעל־ידי  והנזירות הנדרים מעניין ההוראה באה כך על
ועד"ז  חולין. בענייני קדושה לפעול יהודי יכול בלבד דיבור
אותה  ומקיים התחייבות עצמו על לוקח כשיהודי בנזירות
כמו  ופשוט קל בעניין כשמדובר אפילו הקב"ה, של לכבודו
שכוונתו  שכיון הקב"ה אומר ראשו, שערות לגלח שלא
מיוחדת  קדושה אצלו שמתווספת הרי שמים, לשם
כי  עצמו, לאדם תועלת בזה יש ממילא ובדרך על־ידי־זה.
הכבוד  הוא רצונו, ולעשות לקב"ה נחת־רוח לגרום הזכות

לאדם. גדול הכי
(a"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ

‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.‡¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿

לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"
ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י
בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה

גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע
נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל

רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,
מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈
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ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב
"ואע"פ  הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
חייב  בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין

הל'15)להנזר". והשווה נדרו, את קיים שלא ונמצא
ה"י. פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט נזירותו.16)תרומות קבלת

ג:17) מעשה 18)נדרים בו שאין לאו על לוקים שאין
מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל'
עליו  קיבל ולא ואיחר, לנזירותו זמן קבע אם והואֿהדין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו,

.‰¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL „Ú :˙e¯ÈÊa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒƒ¿»»»»
ÔÂÈk ‡l‡ ;BaÏaL ÔÈÚk ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ BÚÓLnL∆ƒ¿»≈∆»»»»ƒ¿»∆¿ƒ∆»≈»

BaÏa ¯ÓbL19ÌÈÚL ÌÈ¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â20 ∆»«¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»ƒ∆ƒ¿»»
Û‡Â ,˙B˜BÁ¯ ˙BÈÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿«
‡e‰ È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÔBLÏ ÔÚÓLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈

¯ÈÊ21. »ƒ

נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל ב:21)תכנם נזיר
דיבורו  משמעות את (=משלימה) מגלה לבו שמחשבת

שם). (תוספות

.Â‰È‰‡ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»»ƒ≈¿»»¿»«∆¿∆
,‰Ê BÓk ‰È‰iL ‰È‰ BaÏ·e ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆¿∆

BÓk ‰È‰‡ ¯Ó‡Â L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â22ÔÎÂ .‰Ê ¿««ƒ∆…≈≈¿»«∆¿∆¿∆¿≈
‰‡ ‰È‰‡ :¯Ó‡Â B¯ÚOa ÊÁ‡ Ì‡23‡‰‡ B‡ , ƒ»«ƒ¿»¿»«∆¿∆»∆¡≈

ÏkÏÎÓ24ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ;ÏÒÏÒÓ ‡‰‡ B‡ , ¿«¿≈¡≈¿«¿≈∆»«¬≈ƒ
ÏkÏÎÓ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÏÒÏÒÓ25ÁlLÏ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , ¿«¿≈¬≈ƒ¿«¿≈¬≈»«¿«≈«

Ú¯t26¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -27¯Èf‰Ï BaÏa ¯Ó‚iL ‡e‰Â .28. ∆«¬≈∆»ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ

ה"ד.22) פ"ב, לקמן והשווה שם. ובכת"י 23)נזיר
התלויה  במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים:
נזיר  עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
הריני  דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו
שלא  נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל כזה).
בבית  האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר
(תוספות  עצמו בכלי אחז כאילו בכך, ומגביהו כלי של יד
פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם

ובביאורנו. הראויה,24)הכ"ג בצורה ראשי שערות מסדר
לעשות  "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון
שיער  גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך). כלכל"
ג. בנזיר הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות

הוא". שער גידול לשון - כשתפס 25)"כלכול ומדובר,
שם). נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער

שער 26) פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב מלשון שער, לגדל
ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו",

ב.27) נזיר הקודמת.28)משנה בהלכה וכמבואר ב: נזיר

.ÊÌÈ¯tˆ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡29¯ÈÊ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«¬≈»«ƒ√ƒ««ƒ∆»»»ƒ
BÈ‡ - ¯Èf‰Ï BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ≈¿»»¿««ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ≈

¯ÈÊ30ÌeÏk ÂÈ˙ÙO· ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,31. »ƒ«¬≈∆¿ƒ∆…ƒƒ¿»»¿

שנטמא,29) נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
י. ו, במדבר חכמים.30)ככתוב וכדעת ב. נזיר משנה

וספק 31) נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב ג:). (נזר להקל נזירות
נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם

.ÁÈÈepk Ïk32˙BÓB˜Ó ?„ˆÈk .˙e¯ÈÊk - ˙e¯ÈÊ »ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿
¯eac‰ ˙‡ ÔÈpLnL ÌÈ‚lÚ‰33ÈÈ¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â »ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆«ƒ¿»«»¬≈ƒ

ÁÈÊt ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ34¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -35. »ƒ»ƒ«»ƒ«¬≈∆»ƒ

לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.ËÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
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(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו
שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. (כסףֿואינו נתן" בי
משנה).

.‡È:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»

epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆
BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס.46) היין (משנה 47)מן  עליו נזירות  דקדוקי וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי "ויין וֿז) לא, (משלי הכתוב מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח עליו 49)ישתה שאסר
כי  לשתות, בו המפצירים את לסלק ונתכוין כקרבן, זה כוס
וכל  אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם

בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע

.·ÈB˙Be¯Ï È„k ÒBk BÏ e˙pL ¯BkL ÔÎÂ50:¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆»¿¿≈¿«¿»«
B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ¯ÈÊ [ÈÈ¯‰] (‰Ê È¯‰)¬≈∆¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»¿
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;˙e¯ÈÊpa ·iÁ BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ¯˙BÈ B˙B‡ e¯kLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ52ÌeÏk ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -53·iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
·eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ

ycew zegiyn zecewp

eze`a xeq` df ixd ... ezeexdl ick qek el epzpy xekiy"
."aeig xa epi` ...hel ly ezexkyl ribd m`e ...cala qekd

האסור  לשיכור גם הנוגע חיוב" בר "אינו בלשון לדייק ויש
הכבוד  מן זה שאין הוא הטעם ששם והגם למקדש, לבוא
יש  מכל־מקום הדעת, בלבול של במצב למקדש שיכנס
על־דרך  מהחיוב, למעלה הוא חיוב" בר ש"אינו לדייק
ומבואר  למקדש, יין שתויי שנכנסו ואביהוא בנדב שמצינו
ממש, הנפש בכלות היתה שעבודתם חסידות בספרי
ואנשים" אלקים "המשמח יין" "שתויי בעניין וכמרומז

הגילוי  מצד הוא יין" "שתויי ועניין הבינה, ספירת על וקאי
אלא  והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן הבינה דספירת
במדידה  היא הנדרשת העבודה כי נאסרה זו שעבודה
ש"נכנס  ר"ע של כעבודתו דווקא, בגוף נשמה והגבלה

בשלום". ויצא בשלום
ש"אינו  היא שיכור של ההגדרה מדוע לבאר יש על־פי־זה
למעלה  היא עבודתו כי למעליותא, שהוא חיוב" בר
תפילת  בעניין שמצינו על־דרך חיוב. אין זה ועל מהגבלה,
לבוא  יכולה אינה מעלתה גודל שמפני רשות, ערבית

חיוב. של באופן
(b"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈
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ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L , ƒ¿«ƒ¿≈¿»∆≈»¿ƒƒ¿≈»¿»»
e¯‡aL BÓk67. ¿∆≈«¿

בדעתי.61) תימן: ובכ"י רומי, ויניציאה,62)בדפוס בדפ'
איננה. זו לרפואתו.63)תיבה יין וצריך 64)ששותה

לא  ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ולטפל להם להטמאות
אלא  מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה

(שם).65)הוא. בכל שהחכמים 66)ומותר סבור. שהיה
ככר  שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו
היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם כקרבן עלי אסור זה
יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה

שגגות. נדרי פ"ד,67)דיבורֿהמתחיל נדרים הל' לעיל
שהם  אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א.
בלשון  שם, כרש"י מפרש שרבינו אלא אונסים", "נדרי
מפני  "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני,
לשתות, חכמים לו שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו
שוגג  שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן
(שם) המשנה שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב

.ÊË‡Ï - ‰¯ÈÊ ÈÏ‚¯ È¯‰ ,‰¯ÈÊ È„È È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»ƒ¿ƒ»¬≈«¿ƒ¿ƒ»…
ÌeÏk ¯Ó‡68‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÊ È„·k ,¯ÈÊ ÈL‡¯ È¯‰ . »«¿¬≈…ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆

- ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ,¯·È‡ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯ÈÊ»ƒ∆«¿»»≈»∆ƒƒ»≈ƒ««
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ69. »ƒ»«¬≈»ƒ¬≈∆»ƒ

כא:68) תלויה 69)נזיר שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
החי  מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי בו,
שהכבד  הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות",
אם  אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר הוא אם
דקדק  ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל
הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל "שאם לכתוב:
והשווה  שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו

ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן

.ÊÈBÏ „ÏB Ì‡ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈ƒ«
B‡ ˙a BÏ ‰„ÏB Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa≈»»¬≈∆»ƒ¬»ƒ¿»«

ÌeËÓË70ÒBÈ‚B¯c‡ B‡71¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ -72:¯Ó‡ . À¿«¿¿ƒ≈∆»ƒ»«
B‡ ˙a BÏ „ÏB elÙ‡ ,„ÏÂ ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»¬ƒ««

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË73BzL‡ ‰ÏÈt‰ . À¿¿«¿¿ƒ¬≈∆»ƒƒƒ»ƒ¿
¯ÈÊ BÈ‡ -74¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙Â ‰¯ÊÁ .75. ≈»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¬≈∆»ƒ

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו "שאין
פ"ב,71) אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש

נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש ושניהם כה), הכ"ד,
שם. אינו 72)כמבואר אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה

שם). (רע"ב אלו וכל בת ולא זכר, אלא בן שם,73)נקרא
נתכוון  חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם

יג.). שם ולא 74)(גמרא קיימא, של ולד היה לא שמא
נזירות  וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד

שם). (רש"י זה 75)להקל הרי וילדה, "חזרה במשנה שם
הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר".

זה  שהרי הריון, מאותו וילדה חזרה אם לומר צורך ואין
של  ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר,
לשתים, ונחלקת היא אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בנזירות,1) המתפיס דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת

להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש
נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות

.‡‚‚BLa ¯ÈÊa ¯„Bp‰2Ò‡a B‡3Ê¯ÊÏ ¯„pL B‡ «≈¿»ƒ¿≈¿…∆∆»«¿»≈
B¯·Á4È‡·‰ C¯c B‡5¯‡La ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 ¬≈∆∆¬«¬≈∆»ƒ¿»
ÌÈ¯„7ÌÁÂ ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓe .8‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ ¿»ƒƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿¬≈∆

¯‡L ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,B˙e¯ÈÊ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰9. «¿»ƒ

נדרו 2) ובשעת היום, אכלתי אם נזיר הריני שאמר: כגון
כה:), (נדרים היום שאכל אח"כ ונזכר אכל, שלא בטוח היה
הט"ו. פ"א, ולעיל ה"ג, פ"ח נדרים הל' לעיל וראה

נזיר,3) שאתה לנו, נדור לו: ואמרו מוכסים, שהדירוהו כגון
נדרים  הל' לעיל ראה ונדר. במכס, שחייב דבר עמך יש אם

ה"א. הריני 4)פ"ד, לו שאמר כגון בדעתו, יעמוד שלא
ה"ג. שם, ראה אצלי. לסעוד תבוא לא אם גוזמה 5)נזיר

עיר  חומת ראיתי לא אם נזיר, הריני שאמר: כגון והפלגה,
את  לספר אלא זה נתכוין "שלא לרקיע, עד גבוהה פלונית
ה"ה. פ"ג, שבועות הל' לעיל רבינו כדברי החומה". גובה

כשאר.6) התימנים: רבינו 7)בכת"י כתב וכבר ב. יא, נזיר
איסור", נדרי מכלל נדר היא "הנזירות ה"א: פ"א לעיל
בנזירות  גם נוהגים נדרים, בשאר הנוהגים דברים ולפיכך
תלוי  הנזירות שעיקר ה"ה, פ"א לעיל נתבאר וכן (רדב"ז).
להנזר  בלבו גמר לא ודאי - נאנס או ששגג וכיון בלב,

רוקח'). פ"ד,9)מתחרט.8)('מעשה נדרים הל' ראה
לנדרים, נזירות הכתוב שהשווה אמרו, - א ג, ובנדרים ה"ה.
כשם  לה'", להזיר נזיר, נדר "לנדור ב) ו, (במדבר שנאמר
שכשם  ומכאן כן. נזירות אף יחל", ב"לא עובר שבנדרים
('קרית  כן נזירות אף לו, מוחלים (החכם) אחרים שבנדרים,
שם: ששאלו א. כב, במכות מפורשים והדברים ספר').

לחכם. בשאלה שישנו כלומר, נזיר?" "והרי

.·ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï CÏ‰Â ,¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ10¯ÊpL ƒ∆»«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»¿¿»∆»«
B‡ e·‚pL Ô‡ˆÓ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa Ì‡È·iL ˙Úc ÏÚ«««∆¿ƒ≈ƒ¿…¿≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿
¯Ê ‰Ó‰a‰ ‰·‚ ‡lL „Ú Ì‡ Ô‰Ó ‰Ó‰a ‰·‚ƒ¿¿»¿≈»≈∆ƒ«∆…ƒ¿¿»«¿≈»»«

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -11B‡ ‰„·‡L B‡ ‰·‚pL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿»∆»¿»
˙eÚËa ¯Ê ‰fL ,¯ÈÊ BÈ‡ - ¯Ê ‰˙nL12. ∆≈»»«≈»ƒ∆∆»«¿»

ככתוב 10) לשלמים, ואיל לחטאת, כבשה לעולה, כבש
יד. ו, במדבר אומרים 11)בתורה ואין א. לב, נזיר משנה,

כי  נודר, היית כלום - בהמתך שתיגנב יודע היית אילו לו:
ואינו  הנדר לאחר שנתחדש בדבר = ב"נולד" פותחים אין
שבועות  ובהל' ה"ה, פ"ח נדרים הל' לעיל כמבואר שכיח,
נדרו  בשעת בלבו "גמר שכיח, זה ואין הואיל כי הי"ב. פ"ו,
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שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני ה"ג: פ"ח, נדרים
אינו  - ב לב, בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰13e¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a14. ¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

בסמוך 13) כמפורש חבירו, בנזירות נזירותו שהתפיס
הבאה. ש"המתפיס 14)בהלכה ה"ג, פ"ג נדרים הל'

חייב". - בנדרים

.„È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈
¯ÈÊ ‰Ê15ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ

ÔÈiÓ16‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L B‡ , ƒ«ƒ∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆
¯ÈÊ17ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .18,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â »ƒ¿≈ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ

[¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL ÚÓLÂ]19¯Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈ¯ÈÊ Ôlk -21. «¬ƒ«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

ה"ו.15) פ"א, לעיל והשווה א. ג, יין.16)נזיר מלשתות
אמר 17) לא כשערו, ושערי כפיו פי אמר: אבל ב. כא, שם

בהם  תלויה שהנשמה דברים אינם והשיער שהפה כלום,
הט"ז. פ"א, לעיל וראה הריני 18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב: תלמיד שלום שאילת כדי שהוא
הי"ז). פ"ב, שבועות הל' (לעיל רבי אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס
ושלאחריו  השני והותר, השני נשאל ואם כולם, הותרו -
פ"ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט,

.‰¯Ó‡ B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈»«
'È‡Â'22„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ -23. «¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

שנתכוין 22) ולומר דבריו, בכוונת להסתפק שיש אע"פ
בן. לו גם לכשיוולד נזיר שכוונת 23)להיות א. יג, נזיר

נזיר, הריני שאמר: ועיקרם, הראשון דברי גוף על חבירו
ולא  שם בגמרא בעיה שזוהי ואע"פ נזירותו. התפיס ובזה
גופו  על "אםֿתמציֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע"
כ"אםֿתמציֿ שההלכה הש"ס, שבבעיות "אםֿתמציֿלומר"

(רדב"ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔB¯Á‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי 25)להיות את בפניו לו להביע שלא
"אםֿ שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו

שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:
(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
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;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
LÈ‡Ï ÔÈÂL Ô‰L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡Ï…¿ƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ

‰M‡Ïe43. ¿ƒ»

בו 38) הכריעו ולא . . . הצבי ומן העז מן מורכב "מין
בפירוש  רבינו (לשון היא" חיה או בהמה מין אם חכמים

מ"ח). פ"ב, ביכורים אלו.39)המשנה, אנשים ששה
הי"א.40) בסמוך אמת 41)כמבואר אמרו כולם נמצאו

שם). רבינו וכפירוש לד. נזיר בסמוך 42)(משנה, כמבואר
פ"ג,43)הי"א. נזיר (תוספתא כולם דברי נתקיימו ולפיכך

מי"א).

.‡Èel‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ44˙Bˆn‰ ÈÈÚa -45‡Ï , ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa46,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - ÈBk‰ ÈÎ¯c ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿

Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa ‡Ï47,Èeqk ÔeÚË BÓc ?„ˆÈk . …¿ƒ¿¿«¿≈«»»ƒ
‰iÁk48‰Ó‰·k ,¯eÒ‡ BaÏÁÂ ;49ÌÈ‡Ïk ‡e‰ È¯‰Â ; ¿«»¿∆¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÂ ‰iÁ BÈ‡ el‡k ,‰iÁ‰ ÌÚ ÔÎÂ ‰Ó‰a‰ ÌÚƒ«¿≈»¿≈ƒ««»¿ƒ≈«»¿…
‰Ó‰a50‰iÁÂ ‰Ó‰·k ,‰ËÈÁL ÔeÚËÂ ;51Ba LÈÂ . ¿≈»¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯„52BÓB˜Óa ¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,53. ¿»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌÈL‡k ,Ô·Ïa ‡nËÓ :ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ54‡nËÓe ; ¿≈«¿¿ƒƒ«≈¿…∆«¬»ƒƒ«≈

ÌÈLk ,Ì„‡a55‡Ï ,È¯·Ú „·Úa ¯kÓ BÈ‡Â ; ¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ…
ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î56B‚¯B‰‰Â ;57,ÂÈÏÚ ‚¯‰ - «¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿∆¡»»»

ÌÈLÎe ÌÈL‡k58„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ . «¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ¿»∆»
BÓB˜Óa ·˙kÈ59. ƒ»≈ƒ¿

האנדרוגינוס.44) הדיני.45)של בכת"י 46)במובן
אינה. לכוי, בנוגע הזו הפיסקה כל דם 47)התימנים,

מכיסוי.48)שחיטתו. פטור בהמה, שחיטת דם אבל
מותר.49) חיה חלב אבל בהמה, ואסור 50)כחלב

מינו. עם אלא בהמה על ולא חיה על לא להרביעו
מ"חֿיא.51) פ"ב ביכורים במסכת מפורשות 52)הכל והן

שם. הל'53)במשנה, ה"א; פ"ג, טוב יום בהל' כגון
ועוד. ה"ו פ"א, הטומאה אבות הל' ה"ה; פ"ט, ביכורים

הזכר.54) לזרע כינוי - לובן קרי. ובעלי שדם 55)זבים
מ"בֿג). פ"ד, (בכורים טמא ונדתן עברי 56)זיבתן שעבד

נמכרת  והבת הוא. נקיבה ספק וזה האיש, אלא נמכר אינו
לעבד  בנו את מוכר האב אין אבל אביה, ע"י קטנה כשהיא

וברע"ב). מ"ה, מ"ד.58)במזיד.57)(שם שם
הי"א;59) פכ"ב, ביאה איסורי הל' ה"ח; פ"ו, יבום הל'

ועוד. ה"ג פ"ט, עדות הל'

.·ÈÌÈÁ˜t Ì‰Ó ,Ìc‚k ÌÈ‡a ÌÈL‡ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ60 ¿≈ƒ»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»≈∆ƒ¿ƒ
ÌÈÓeÒ Ì‰Óe61el‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡Â , ≈∆ƒ¿»«∆»¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÁ˜t62,ÔÈÁ˜t el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â , ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿ƒ
:¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡L ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¿»««≈
¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ
ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒÂ ÔÈÁ˜t el‡L∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÓeÒ ‡ÏÂ ÔÈÁ˜t ‡Ï el‡63ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ -64. ≈…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬≈À»¿ƒƒ
Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ.‰ ¿≈…«≈»∆

פתוחות).60) =) פקוחות שעיניהם עוורים.61)רואים,
פקחים.62) ביניהם שיש אמת, הפקחים 63)ודבריו כי

פקחים, אינם שביניהם והסומים סומים, אינם שבהם
דבריו. ההלכה 64)ונתקיימו מקור את מציין הרדב"ז

איננה. - שלפנינו נזיר ובתוספתא בתוספתא,

.‚ÈÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜65È¯‰ - ¯ÈÊa ¯„Â »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¬≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…

˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰66ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,67¯ÈcÓ LÈ‡‰Â . ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙BÚÏ ‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊa ÔË˜ Ba ˙‡∆¿»»¿»ƒ««ƒ∆…»¿«

ÌÈ¯„68‰Ê ¯·„Â .¯ÈÊa da ˙‡ ˙¯cÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈»ƒ»«∆∆∆¿»¿»ƒ¿»»∆
‡e‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰69.ÌÈ¯„ ¯‡La ‚‰B BÈ‡Â , ¬»»ƒƒ««»»¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ

מי 65) לשם ויודע אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בן שהוא
ה"אֿד. פי"א, נדרים הל' לעיל כמבואר שאפילו 66)נדר,

שתי  הביא שלא אלא אחד, ויום שנה שלשֿעשרה לו מלאו
דברים. לשאר גדול נעשה לא עדיין שנדרו 67)שערות,

תורה, מדברי זה "ודבר שם: רבינו שמטעים וכמו קיים,
דברי  ע"פ נדר" ונדרו הקדשו לאיש, הסמוך שהמופלא
ולפיכך  שם, לקיש וריש יוחנן וכרבי ב. מו, נדה הש"ס

בעזרה. חולין ואינם קרבנותיו, הקטן שהוא 68)מביא
אחד. ויום שנה שתיםֿעשרה מבן משה 69)פחות שקיבל

וכתב  שם). בגמרא יוחנן וכרבי כח: נזיר (משנה, מסיני
סמך  לו אין - הקבלה "מפי שם: המשנה בפירוש רבינו
היא  הלכה שם) (בגמרא שאמר מה והוא רמז, ולא בתורה
ה"ח, פ"ג אבל ובהל' הי"ב, פ"ג לקמן והשווה בנזיר".
את  הדירה שחנה שמצינו, אע"פ רוקח' ה'מעשה וכתב ועוד.
לא  "ומורה יא) א, (שמואלֿא ככתוב בנזירות, בנה שמואל
הט"ז) פ"ג, ולקמן סו. שם במשנה (ראה ראשו" על יעלה
והדירו  ידה על הסכים אלקנה אביו שגם לומר, כרחנו על -
זה. על עמד הוא שאף שם, לשמואל ברד"ק וראה הוא. גם
פלפל  ל, סימן ז"ל שפירא מאיר רבי למורי המאיר' וב'אור

הרבה. בזה

.„È,¯ÈÊ ‰z‡ È¯‰ :ÔËw‰ B·Ï ¯Ó‡L ·‡‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«ƒ¿«»»¬≈«»»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ B‡ ,¯ÈÊ ÈBÏt Èa :¯Ó‡L B‡70˜˙LÂ , ∆»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬≈∆»ƒ¿»«

È˜ec˜c Ïk Ba ‚‰Ï ·‡‰ ·iÁÂ .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Ôa‰«≈¬≈∆»ƒ¿«»»»ƒ¿…»ƒ¿≈
‡È·Ó - ‡ÓË Ì‡Â ,˙e¯ÈÊ71‰‡ÓË Ôa¯˜72, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿«À¿»

¯‡Lk ,‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Ó B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»√»ƒ¿»
.ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ«¿ƒ

מדיר,70) האיש דיבורֿהמתחיל - ב כח, נזיר וב'תוספות'
נזיר. הריני שיאמר לבנו שיצוה או האב 71)הוסיפו:

בנו. ה"ג.72)בשביל פ"ו, לקמן וכמבואר גדול, נזיר כדין
מולק  והכהן לחטאת, ואחת לעולה אחת תורים, שתי ומביא

כט.). (נזיר נבילה משום בזה ואין מחטאתו ואוכל

.ÂË,ÂÈ·B¯˜ eÁnL B‡ ‰Ê ¯·„a ‰ÁÓe Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»«≈ƒ»¿»»∆∆ƒ¿»
‰OÚ È¯‰L ,ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ B¯ÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»

BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ73ÂÈ·B¯˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL «¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»
¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e¯ÈÊa74BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ . ƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈

LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?B¯Èc‰Ï75. ¿«ƒ«∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ
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דעתם.73) שגילה התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
וכתבו 74) הי"ב. פ"ט, לקמן וראה ב. כח, שם משנה,

אם  אבל כששמעו, מיד כשמיחו דוקא שם, ה'תוספות'
בכך  אין מיחו, הנזירות שהתחילה ואחר מיחו, לא בתחילה
הנזירות  עליו שחלה זמן "וכל שם: רבינו פירש וכן כלום.
לבטלה". קרוביו ולא הוא לא יכול אינו בה, והתנהג
וגלח, קטן כשהוא "הדירו שנינו: מ"ט פ"ג, שם ובתוספתא
ונראה, אביו". נזירות הימנו בטלה שערות, שתי שהביא או
כבר  שהתחיל לאחר אף הנזירות, מבטלות שערות ששתי
יו"ט' ב'תוספות וראה שם). ('תוספות' נזירותו ימי למנות
מסתפק  - ב כח, לנזיר בפירושו והרא"ש מ"ה. פ"ג, לסוטה
כי  מחאה, מחאתו אם למתים, שנטמא או יין הבן שתה אם
שמח' וב'אור בגופו. מעשה שהוא לגילוח, דומים אלו אין
אבל  מחאה, זו הרי מרצונו בעצמו הבן שתה שאם מכריע,
את  שהמגלח מחאה, זו אין טימאוהו או קרוביו השקוהו
מחאה. מחאתם ולפיכך הי"א), פ"ה, (לקמן לוקה הנזיר
ה"כ) (שם, לוקה אינו והמטמאו, הנזיר את המשקה אבל

מחאה. מחאתם אין שלשֿעשרה 75)ולפיכך בן שיהיה
לכל  הוא קטן עדיין אז עד כי שערות, שתי ויביא ויום, שנה

רבי. כדעת כט:) (נזיר שבתורה המצוות

.ÊË˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

ycew zegiyn zecewp

."l`xyi ipa l` xac xn`py ,zexifp mdl oi` miiebd"

ויובן  ובתגלחת, ביין שמותרים פירט לא מדוע להבין וצריך
מתן־תורה  קודם גם ונדר שבועה של גדר שמצינו בהקדים
התחייב  טעם מאיזה צ"ע שלכאורה אבימלך, שבועת כמו
בני  מצוות ז' בכלל שבועה דין אין והרי שבועתו, לקיים

דור נח. שבני ה'חזקוני' שפירש מה על־פי לומר ויש .
אדם  בני שחייבים מצוות שקיימו שלא על נענשו המבול
כתב  וכן נצטוו. שלא אע"פ הדעת סברת מכח לשמרן
המצוות  "כל ברכות) למסכת (בהקדמתו גאון ניסים רבינו
מתחייבים  הכל כבר דלבא, ובאובנתא בסברא תלויין שהן
ועל  עליו הארץ, על אדם אלקים ברא אשר היום למן בהן
שמירת  שגם לומר, יש ועפ"ז דורים". לדורי אחריו זרעו
"סברת  מכח בהם, שחייבים בדברים נכלל שפתיו מוצא

נח. בני מצוות שבע בכלל שאינם אף הדעת"
ותגלחת, ביין מותר הגוי יהיה מקרה בכל שלא לומר, יש עפ"ז
"הריני  אמר אם הנזירות, את עליו קיבל אופן באיזה ותלוי
כיון  כלל, נזיר דין עליו חל לא בזה הרי כישראל" נזיר
שאי־ דבר על כנשבע זה והרי התורה, נזירות מדין שנתמעט
ביין  מותר ובמילא שבועה, כאן שאין לקיים לו אפשר
"מן  או התגלחת" מן נזיר "הריני אמר אם אבל ובתגלחת.
"מכח  אלא נזיר מדין לא שפתיו מוצא לשמור חייב היין",
ובתגלחת, ביין שמותר הרמב"ם פירט לא ולכן הדעת". סברת
שפתיו. מוצא שמירת מצד חייב יהיה שבהם מקרים ישנם כי
(30 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»
¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
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עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
BÚ„È97˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,Ba¯98‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿««»»»¿≈¬≈∆»»

B¯„ È„È99- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ ¯„ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈ƒ¿¬»ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈
B¯„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï100- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‡ÓË . …»»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿««»»»¿≈

‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ101. ∆ƒ»»∆ƒ¿»

נראה 94) וכן רבו. שהלך התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
הרדב"ז. בבריחתו,95)מפירוש לחירות יצא לא שעדיין

הביאו  זה ומטעם רבו. בהליכת לחירות יצא שלא כשם
לומר, רבו, להליכת העבד בריחת להשוות כדי כאן , רבינו
כדי  ישתה שלא העבד, את קונסים לחירות, יצא ולא הואיל
תקנת  משום זה וכל לשתות. ויכופהו לרבו ויחזור שיצטער
פסק  זה, על חולק יוסי שרבי ואע"פ וברש"י). סב: (נזיר  רבו
את  פירשה שם הש"ס שסוגיית משום מאיר, כרבי רבינו
שהלכה  מפני ודאי יוסי, רבי אחרי באחרונה, מאיר רבי דברי
קנס  וזהו הואיל מתרץ, רוקח' וב'מעשה (רדב"ז). כמותו
בגזירתו, מאיר כרבי הלכה לומר עלינו לרבו, שישוב לעבד,

ב. ס, בכתובות נחמן רב במלאת 96)כדברי נזיר כל כדין
נזרו. קדומים.97)ימי בדפוסים וכן ידע, ולא צ"ל:

נזירותו.98) ונתבטלה כופהו שהיה יתכן ידע, שאילו אע"פ
(תוספתא 99) לכופו הספיק לא ורבו נזירותו, ונגמרה הואיל

מ"ה). פ"ו, נשלמה 100)נזיר ולא הואיל שם, תוספתא
לנהוג  וחייב נזרו ידי יצא לא גילוח, שמחוסרת נזירותו,
שלא  העבד שנוהג נזירות שכל הדבר, וטעם אחרת. נזירות
ויכופו  רבו ישמע שמא ספק", "נזירות נחשבת רבו, מדעת
לחירות, ויצא נזירותו השלים כשלא ולפיכך נזירותו, ויבטל
היה  אם שמא כי לו, עולה עבד, בעודו שמנה המנין אין

ואין המנין, כל ומבטל כופהו רבו היה עבד מנין עדיין
שנשתחרר  לאחר עליו שחלה ודאי לנזירות לו עולה הספק

המשנה'). הדברים,101)('מרכבת ופירוש שם. תוספתא,
נזיר  כל כדין טומאה קרבנות מביא אינו לחרות, שיצא אע"פ

מיום  נזירותו מנין את להתחיל צריך אינו וגם שנטמא, טהור
מביא  הוא שבו - שנטמא טהור נזיר כדין - לטהרתו השמיני
כשיטבול  לטומאתו השביעי ביום אלא קרבנותיו, את
ידיעת  בלא נזירותו ונהג הואיל כי נזירותו. למנות מתחיל
ובטלה  ויכופו רבו ישמע שמא כי ודאי, מניינו היה לא רבו,
והרי  לקרבן, ראויה ואינה נזירותו, פקעה וכשנטמא נזירותו,
עולה  שלו שביעי שיום מת, טמא והוא בנזיר לנדר דומה זה
לקמן  כמבואר טומאה, קרבן מביא ואינו נזירות ממנין לו
"נטמא  אמרו: ה"א, פ"ט נזיר וב'ירושלמי' ה"זֿח. פ"ו,
רבינו  אולם טומאה". קרבן מביא לחירות, יצא ואחרֿכך

המשנה'). ('מרכבת הנ"ל כתוספתא פוסק

.Î˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי
שנינו  וכן הבית. בפני שלא גם הנוהגים איסור נדרי כשאר
ביהמ"ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב:) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ"ק חרב שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב
שיכול  נזיר", אינו ביהמ"ק ומשחרב בנזירות), לנהוג וחייב
(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
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חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

לקמן 110)ה"ז. כמבואר עליו, האהיל או המת את שנשא
ה"ה. זה 111)פ"ז, אין מתים, טמאי שכולנו אע"פ כי

וחזר  ופירש, למת כנטמא זה הרי אלא ועומד", "מחולל
הי"ז. פ"ה, לקמן כמבואר נגיעה, כל על שלוקה ונגע,

ה'תשפ"א  מרחשון י"ג ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון

הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
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dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»
‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי נזיר זה הרי נזיר 19)יום, הריני שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף בתיבת:21)נתכוון הפסיק כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים"
נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡È¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡ ¯ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.·È¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך
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חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

ycew zegiyn zecewp

j`lnd `l` xifpa xcp `l ixdy ,xenb xifp did `l oeyny
."d`nehd on eyixtd

הזירו, או הקדישו ולא "הפרישו" שכתב בלשונו לדייק יש
נזיר, קדושת עצמו על לקבל יכול לבדו האדם רק כי
יכול  נזיר קדושת כי זה, על לצוות יכול אינו המלאך ואפילו
ציווי  הוא המלאך שעשה ומה עצמו. על לקבל הנזיר רק
יוכל  ולכשיגדל נזירות, במנהג ולהנהיגו לחנכו אמו על

נזיר. קדושת עצמו על לקבל
(59 'rde 32 'r g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xzene zglbza xeq`e oiia xeq` 'id ,epic did cvike"
."miznl `nhdl

בחסידות, כמבואר וביין בתגלחת הוא הנזירות עניין עיקר
מכל  ומופרשים מובדלים הם שלמעלה האורות הרי שבעצם
למטה. שיומשכו כדי וצמצום הפסק שיהיה וצריך הענינים,
היינו  המוחין, ממותרי שהם לשערות, נמשל זה והפסק
שיצמחו  וכדי להכילם, יוכל הכלי שאין כל־כך נעלים מוחין

גולגולת. של הפסק דרך להיות הדבר חייב שערות, מזה
כי  ראשו" שער פרע גדל יהיה "קדוש הפסוק יובן ובזה
מכל  שלמעלה העליונה הקדושה נמשכת על־ידי־זה
שזהו  ראשו" על אלקיו "נזר נזיר של עניינו וזהו העניינים,
בחינת  על־ידי מהשתלשלות שלמעלה ומקיף נזר בחינת
הוא  הנזירות עניין שעיקר מה יובן על־פי־זה השערות.
עניין  למעין יבוא שלא להיזהר צריך כי ביין, וגם בתגלחת
שייך  אינו הטומאה עניין מה־שאין־כן ואביהוא. נדב של
לא  ולכן נוספת, ודרגה נוסף דבר זהו אלא הנזירות לעצם

שמשון. בנזירות זה עניין נכלל
(c"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

הנער".41) יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר מנוח, בן

הדירו.42) לא מנוח אביו וגם נדר לא עצמו הוא
טמא".43) כל תאכלי "ואל לאמו למשה 44)באמרו

את  הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני.
ו  פי הפלשתים על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע גם

שם. כמבואר הקבלה.

.„ÈÈ¯‰ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿¬≈
Ál‚Ó BÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ÔÈi‰ ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒƒ«ƒ¿««ƒ««ƒ¿»¿≈¿«≈«

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk45¯zÓe , »¿≈»»…∆ƒ¿»¿ƒ≈»À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï46‡l‡ Èzek˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»«…ƒ¿««¿ƒ∆»

ÔBLÓL BÓML ¯Á‡ LÈ‡Ï47¯„pL ÈÓe .¯ÈÊ BÈ‡ - ¿ƒ«≈∆¿ƒ¿≈»ƒƒ∆»«
Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ48;B¯„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿

‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙e¯ÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

,excp lr l`yidl leki epi` oeynyk xifp xcpy ine"
."dzid mlerl oeyny zexifpy

נזיר  קדושת עצמו על קיבל ששמשון כיון להבין, וצריך
אמו, שהנהיגתו ההנהגה על מיחה ולא שהגדיל באופן
הנזיר  קדושת את הרי נדרו, על להישאל יכול לא מדוע

אחר. נזיר ככל לכאורה עצמו על קיבל הוא
שכל  בעניין רק להיות יכולה הנדר על שאלה א. לומר : ויש
העדר  ג. למחצה. שאלה אין ב. השואל. של הוא כולו
או  מאשר אלא עניין עוד מוסיף אינו שמשון של המחאה

האם. בו שהתחילה העניין אותו את מעלה
(66 'rd 70 'r g"i wlg y"ewl itÎlr)

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,
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כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."did mler xifp ,iznxd l`eny"

שמשון) (ואם חנה יכולה היתה היאך הרד"ק שאלת ידועה
"האיש  מסיני למשה הלכה והלא בנה, עבור נזירות לקבל
המתרצים  יש בנזיר". בנה מדרת האשה ואין בנו, מדיר

ביקשו אלא בנזיר בניהן את הדירו לא כך שהאמהות
כו'" לאישה "ותאמר בפסוק הרמז לדעתם וזהו מהאבות,
להדיר  מאלקנה ביקשה חנה וכן בנם, את להדיר שביקשתו
הרמב"ם  שהרי קשה, זה שתירוץ אלא שמואל. את
האשה  ואין כו' מדיר שהאיש זה שעניין כתב בפיה"מ
סמך  לו "ואין מסיני למשה הלכה הוא בנזיר, בנה מדרת
רמוז  שהעניין כדבריהם אם והלא רמז", ולא בכתוב

רמז". לו "אין כתב מדוע בכתוב,
נזיר, במסכת האחרונה המשנה על השאלה ידועה בנוסף,
שמואל, על משמשון 'גזירה־שוה' נהוראי רבי למד היאך
חייב  הנלמד שהדבר היינו למחצה", גזירה־שוה "אין והלא
נזיר  היה שמשון והלא המלמד, לדבר לגמרי דומה להיות

למתים. להיטמא מותר והיה אחר
את  להדיר היו יכולות לא אכן שמשון ואם חנה לומר: ויש
על  לקבל האדם רק יכול נזירות קדושת כי בנזיר, בניהן
הוא  שמשון ואם חנה שעשו ומה המלאך. לא ואפילו עצמו
ושמשון  שמואל וכשגדלו נזירות, של טובה להנהגה חינוך
למפרע  עצמם על קיבלו הנזירות הנהגת על מיחו ולא
על  אותו שמטבילין שנתגייר קטן (על־דרך נזירות. קדושת
גוי  להיות יחזור כשיגדיל למחות ירצה ואם בית ־דין, דעת

כדמעיקרא).
נהוראי  רבי שלמד מה כי הנוספת, השאלה גם תתורץ ובזה
מסוג  שמואל של הנזירות סוג על 'גזירה־שוה' לא הוא
הנזירות  קבלת אופן על אלא שמשון, של הנזירות
ולא  שהגדילו באופן נזיר קדושת קבלת היתה שבשניהם

מיחו.
(63 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
השביעי  ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את

הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים

מתנה). רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע

התורה". בלשון לגילוח) (=הקודמת

.·‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6- ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
ÌÈML ÌBÈ ‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó7‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ¿«≈«∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»

ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL ;‡ˆÈ - ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«
‰iL ˙e¯ÈÊ8. ¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח

.‚¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ - Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â11ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt - ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙e¯ÈÊ14¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙e¯ÈÊk Ô‰ÈzL È¯‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17¯˙BÒ - Ba ÏL ˙e¯ÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙e¯ÈÊ „Ú ‡l‡ ¯˙BÒ BÈ‡ - B˙e¯ÈÊ19‰nÎ·e . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙e¯ÈÊpÓ ¯‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק ,שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה
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יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם
עד  "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי

שם). יו"ט (תוספות שבעים"

.‰Ba ÏL ‰BÓ - ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
¯Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚ·L ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.ÂÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰30¯ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â31ÌÈ¯OÚ ‰BÓ - ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ

ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ
Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL ˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ¯ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa ¯„pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»

יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות
מגלח.33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר

.Ê¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ«¬≈ƒ»ƒ
‰zÚÓ35ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ -36,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ≈«»∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»

˙e¯ÈÊp‰ ‡È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓe ¯ÊBÁÂ¿≈∆¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯OÚ ‰BÓ :¯Ó‡z Ì‡L .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL∆»«¿««∆¿ƒ∆ƒ…«∆∆¿ƒ
˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L - Ál‚Óe ÌÈLÏL ‰BÓ ,˜ÒBÙe≈∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿¬ƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌBÈ ‰¯OÚ da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿««

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚˙Ï ‰¯‰Ë37. »√»¿ƒ¿««»√»¿»»ƒ¿ƒ

יום.35) שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו קיבל נמצא
כדי 37)מעכשיו.36) בהם אין יום משלשים שפחות

וכן  מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים שער" "גידול
יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו
אלא  הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל רבינו, וסובר
שלשים  מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה
לאחר  שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו רצופים ימים
סיכמו  חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים.
עם  להצטרף ראויים אינם האחרונים ימים ועשרה שהואיל
יום  עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים
ולהטמא  ובתגלחת ביין בהם מותר להיות פנויים, הראשונים
הראשונה  בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים,
יום  שלשים שימנה ואחרי יום, עשרים לאחר עליו שקיבל
יום  שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים,

אני ר  אמר: כאילו מעתה", נזיר "והריני שנדר: ומה צופים.
הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.ÁÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡38¯ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡¯a ¯„pL ˙e¯ÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח
פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא  הי"ב.
מחמת  נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור שהרי

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא והרי
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי
הריני  וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים
"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.ËÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ÔBLÓL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41Â ¯ÊÁÂ ,‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡42Ál‚Ó BÈ‡ - ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰B¯Á‡a ¯„pL BÊ ˙e¯ÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»

כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שמשון ונזיר
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,

יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל
שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל
יום  עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו בסוף מגלח
ואין  מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק,
הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי שמשון,
יכול  אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח
ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה).
מפני  הוא, להקל נזירות שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה
חמור  שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין
אינו  נזיר וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה,
חולין  ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים ובהל' יח:, (שם

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית
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.È- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ixd - xcp lega m` ,ea `a cec oay meia xifp ipixd xne`d"
."'ek mlerl xeq` df

הוא  מנזיר, המשיח ביאת יום שלמדים הפנימי הטעם
היתירה  והפרישות ההרחקה הוא בכלל הנזירות שעניין
וקדושה  שלימות האדם על המביאה העולם, מענייני
לעתיד־ תהיה נזירות קדושת של זו ושלימות מיוחדים,
ובאותו  וחכמתה... בתורה "פנויין ישראל יהיו שאז לבוא
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי ' לא הזמן
ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ולא ותחרות...
ישראל", "קדוש יהי' מישראל ואחד אחד וכל בלבד"
ומבחוריכם  לנביאים מבניכם "ואקים הנביא וכמאמר
בניכם  ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך וכתיב לנזירים",

ובנותיכם".
(32 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."aehÎmeie zaya `eai m` wtq xacdy"

הנוסח  עם אחד בקנה הדבר עולה איך ששאלו, מה ועל
נמצא  שלא הרי שיבוא", יום בכל לו "אחכה מאמין" ב"אני
המשניות, בפירוש ולא ה'יד', בספר לא ברמב"ם זה נוסח

בסידורים. הודפס שכך אלא
בשבת  יבוא אם ספק "הדבר שהרי לומר, יש ועוד
קודם  יבוא הנביא אליהו והלא יבוא", לא או ויום־טוב

שלפני־זה  ויו"ט שבת בערב שיבוא ויכול כו' קושיות ויתרץ
לבוא. דוד בן ויוכל הספק ויפתור

(394 cenr b"k wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קנה zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ. נדרים

מי"א. פ"א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.ÊË‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ

‰¯Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï e¯BiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆
Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ -73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע
הי"בֿיג. פ"ב, נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון

מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:
שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע"י חרטה,

לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם
ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים
ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««

‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ

˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח

הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון
בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר

ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו
יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה

שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -
הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".

חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
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ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»
ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט, כעין אלא דן אתה אין ופרט, וכלל פרט ופרט,
פרי  כל אף חומץ), =) פרי ופסולת פרי מפורש הפרט
"כל  בוסר, לרבות - פרי" "כל שם: ופירשו פרי", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי" פסולת

לפרט. דומים שאינם גפנים, ומי ולולבים

.‚ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«
¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL È¯‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ Ôˆ¯ÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25- ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ
‰˜BÏ26- ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆

‰˜BÏ27. ∆

הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ
שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.
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.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰40. ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

בו 40) נמצא ולא בתבשיל נתערבו ואם כרת, בעונש שהם
מאכלות  בהל' כמבואר מותר, התבשיל הרי - האיסור טעם

ה"ב. פט"ו, אסורות

.Ê˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ·¯ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t41e¯‡aL BÓk , ¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a42ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«
˙ec¯Ó ˙kÓ43. «««¿

"טעמו 41) ב: סז, בע"ז יוחנן רבי כדברי חכמים, מדברי
אסור  - רבינו וסובר עליו". לוקים ואין אסור - ממשו ולא

בלבד. כמו 42)מדבריהם התימנים: ובכת"י ה"ג. פט"ו,
טעם  בו יש אם הראב"ד, ולדעת מאכלות. באיסורי שביארנו
זה  הרי פרס, אכילת בכדי רביעית בו אין אם אפילו יין,
ב'תוספות' וראה עליו. לוקים שאין אלא התורה, מן אסור

אמר. רבא דיבורֿהמתחיל: ב צח, ועבר 43)חולין שמרד
צורך  וכפי הדיין עיני ראות כפי והיא חכמים, דברי על

מ"ג. פ"ד, נזיר למשנה, בפירושו רבינו כדברי השעה,

.Á‚Ê ˙ÈÊÎe Ôˆ¯Á ˙ÈÊÎe ÌÈ·Ú ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«

epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡44LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
˙Bi˜ÏÓ45‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , «¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆

ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»
ÌÈ¯„p‰46- ÌÈ·Ú ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈ·Ú ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡Â47¯ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ

ÏÚ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L - ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯eq‡‰ ÏÚ - ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ ¯eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»

.B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

יין 44) אחר: בשם נקרא הוא אבל יין, טעם עדיין לו שאין
"וענבים 45)חדש. אמרה: התורה כי ב. לח, נזיר ברייתא

בפני  זה על לחייב - יאכל לא צמוקים) =) ויבשים לחים
נזיר, איסורי לכל דן אתה ומכאן עצמו, בפני זה ועל  עצמו
בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…

Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…

„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
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המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא
על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד מצות66ֿ)לוקה ביטל אבל ב. לט, נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.·ÈÌÒ BL‡¯ ÏÚ ¯È·Ú‰67¯ÈM‰Â ¯ÚO‰ ˙‡ ¯ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ, נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח, איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח באיסור עליו עובר אינו כך  גילוח,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע"פ
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב'זית (רדב"ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב, 'עשה' המצוות' וב'ספר כתער. דינה
ב'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
יתן  "ואל א: ו, פרק נשא זוטא ב'ספרי' והיא מ'מכילתא',
באדמה  החופף במצותֿעשה, שיירתי מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BL‡¯ Ïk ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69¯ÚO Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»

¯ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י, לעיל נתבאר וכבר א. מב, נזיר משנה,
רבינו  כותב וכן ושערה. שערה כל גילוח על לשמים

שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ¯ÈÊ71,ÂÈ¯tˆa CÎBÁÂ B„Èa B¯ÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È¯‰L ,LLBÁ BÈ‡ - ¯ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

¯ÈMÈ ‡lL ¯LÙ‡Â ¯ÈM‰Ï72˜¯ÒÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…
˜¯ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙¯MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆

È‡cÂ ¯ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף וכרבי שם. משנה,
פ"א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק, "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי רש"י: ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב"ז, וכתב ואסור. מתכוין
לסרוק, אסור אבל גילוח, כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי. נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני מין
שם. למשנה רע"ב ראה השיער, ובכת"י 75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע"פ
ישיר  ולא באדמה לחוף שאיֿאפשר וידוע הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע"פ השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ"א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי

שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי"ב לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע. גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰Ú·L ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ¯ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79¯‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח שמחוייב
ה"ב.80)טומאה. פ"ז, ברביעית 81)לקמן שנגע כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק, בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי  ט) (שם, אחר בפסוק המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב ואע"פ שם. ובביאורנו ה"א, פ"ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני "לפיכך ה"ג: פ"ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי לוקה", זה "הרי כאן: שכתב מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני, שורש המצוות' ב'ספר
'מדברי  נקרא מידות, מי"ג באחת נדרש שהוא אע"פ
ח). אות שם ובביאורנו ה"ב, פ"א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי שהם "אע"פ ה"ו: פ"ה, שם רבינו כתב וכן
ה'כסף  וכתב בתורה". נתפרשו לא שהרי תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח'). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊË·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»
ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ

˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי ביתֿדין מלקות שאין
ה"י.84) לעיל והשווה א. מב, נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na85‡nhpLa86¯ÊÁÂ ,L¯Ùe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈

אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע"פ ה"ה, פ"ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע שני אדם במת, שנוגע שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב'תוספות' מב: (נזיר ערב

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
והואֿ ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
דיבורֿ וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
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קנט zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»
BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌL „ÓÚ101È„k ÌL ‡‰LiL ‡e‰Â . »«»¬≈∆∆¿∆ƒ¿∆»¿≈

‰ÈÂÁzL‰102Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË BÓk ,103. ƒ¿«¬»»¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בית 99) שזהו ידע לא או באהל, נמצא שמת ידע שלא
נזרו.100)הקברות. יטמא ולא אע"פ 101)שיצא,

שאין  ואע"פ שהייתו, על לוקה זה הרי בשגגה, שנכנס
- מעשה בה אין והשהייה מעשה, בו שאין לאו על לוקים
שכל  ה"ב, פי"ג שכירות בהל' משנה' ה'מגיד חידש כבר
לוקים  - מעשה בו שאין במקרה אפילו במעשה, שישנו לאו
כגון  מעשה, בו שיש לאו הוא שנטמא נזיר סתם והרי עליו,

-ה  ושהה בשגגה כשנכנס אפילו לפיכך המת, לאהל כניסה
יז.). לנזיר רנשבורג ר"ב (הגהות עליו שהיא 102)לוקה

וישתחוו  הרצפה, על ארצה אפים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג), ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות
הכ"ג. פ"ג, המקדש ביאת ובהל' ב. טז, בשבועות כמבואר

כמבואר 103) שם, ונטמא טהור כשהוא למקדש שנכנס
פ"ג, המקדש ביאת בהל' וכן א. יז, ב. יד, בשבועות
אפילו  כניסתו על חייב למקדש, שנכנס טמא אבל הכ"אֿכג,
בשבועות  זו הלכה ומקור הכ"א. שם כמבואר שם, שהה לא
בבית  בנטמא דן אשי שרב אלא שם, אשי רב בעיית - א יז,

את  ופרע חבירו ובא בשידה שנכנס כגון באונס, הקברות
לדין  השוגג דין משוה ורבינו מדעתו, שלא מעליה הגג
אחרי  בשניהם שהה ואם הם, פטורים ששניהם האונס,
ויצא  קפץ ולא במקדש נטמא כדין לוקה, - ההתראה

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ו לקמן וראה (רדב"ז).

.Î¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰104- „ÈÊÓ ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡ : «¿«≈∆«»ƒƒ»»«»ƒ≈ƒ
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ ¯ÈÊp‰«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙105B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ≈¿∆∆ƒ¿
‰˜BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - „ÈÊÓ106‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ≈ƒ≈∆»≈∆∆¿»»…ƒ¿∆

?¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰107L‡¯ ˙‡ ‡nËÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ «¿«≈∆«»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ≈∆…
B¯Ê108BzÚcÓ BÓˆÚ ‡nËiL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ -109. ƒ¿≈∆«∆¿«≈«¿ƒ«¿

ה"בֿח.104) פ"ז, לקמן המנויות המת מטומאות באחת
היה 105) לא עצמו שהנזיר במקום הטומאה שהיתה וכגון

אליה, להגיע יכול היה עצמו הנזיר אם אבל בה, ליגע יכול
ידי  לסייע שאסור ואע"פ בלבד, מסייע אלא זה מטמא אין
(רדב"ז). וכו' עור ולפני משום: עובר אינו עבירה, עוברי
ולפני  על: לוקה אינו כך ובין כך ובין ב. ו, ע"ז והשווה
לאו  על לוקים ואין הרבה. דברים כולל שהוא לפי וכו', עור
ה"בֿג. פי"ח, סנהדרין בהל' כמבואר שבכללות,

וכו'.106) עור ולפני משום: לוקים שאין נתבאר, שכבר
הי"א.107) לעיל הנזיר, את המגלח שלוקה כשם
נזרו.108) ראש לו וטמא נאמר: א.109)ולא מד, נזיר

שוגג  הנזיר שהיה אע"פ הנזיר את שהמגלח למדנו ומכאן
ראשו", על יעבור לא "תער על שעבר המגלח, לוקה -

סב. אות לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). עלֿכלֿפנים

.‡Î‡Ï ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ ‡nhL ¯B‰Ë ¯ÈÊ»ƒ»∆ƒ≈«¿∆«ƒ…
‰¯‰Ë ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ È¯‰L ,BÓlLÏ ¯Á‡˙110‰OÚÂ ¿«≈¿«¿∆¬≈≈«¿ƒ»√»¿»»

‰OÚÓ111¯„ Ì‡ ÔÎÂ .112Û‡ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·a «¬∆¿≈ƒ»«¿≈«¿»∆«
¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓ113‡nhL ¯ÈÊp‰L ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ…¿«≈»»«¿»∆«»ƒ∆ƒ≈

,‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ :˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ«¿∆«¿««¿ƒƒ…ƒ«»
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓe114,BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓe , ƒ…«≈¿»ƒ…¿«≈¿«¿

,˙Á‡k ‰‡ÓËÂ ‰‡Èa ‰˙È‰ Ì‡ ,‡B·È ‡Ï ÌeMÓeƒ…»ƒ»¿»ƒ»¿À¿»¿««
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

עד 110) טהרה נזירות ימי למנות יכול אינו טומאתו שבגלל
ד.). (נדרים יטהר עצמו.111)אשר שטמא

נזר.112) אם רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י בנזירות.
שם).113) (נדרים יטהר אשר עד נזירותו מאחר הוא שהרי

משם, יוצא שאינו מה כי מעשה, בו שאין לאו זה ואין
אילימא). דיבורֿהמתחיל א יז, נזיר ('תוספות' מעשה חשוב

צז. אות בביאורנו לעיל פ"א,114)וראה לעיל השווה
בשתים". עליו "לעבור ב: ג, בנדרים אמרו וכן ה"ב.

הם.115) מיוחדים שמות אלו, לאוין שכל הי"ח. לעיל
ה"ח. פ"ו, לקמן ראה הקברות, בבית לנדר ובנוגע
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn b"iÎ'f -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון ז' א' יום
Èece‰ ÁÒ1
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»

ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«

ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

Èz¯ˆB ‡lL36‡Ï el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…
È‡ È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ
ÔBˆ¯ È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ»
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿¿»

ÈÙ È¯Ó‡37.'ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ
אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו

גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק

את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה

ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה
תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה

אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא
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אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי
יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט
יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב

פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈¬≈

Œ¯Á‡Â ‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓCk ¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆¿««»
:'ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡≈¿…«¬≈¿«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰38ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'eÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿««»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»

ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…
¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ

Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»
Èk ekÏÓ EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

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



dpydקסב lk zelitz xcq - dad` xtq - oeygxn 'f '` mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»

ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט
לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«

¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«
‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ

¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»
‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»
'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»

¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ

„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«
Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…

‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ
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אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

'‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆

„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«

ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ
Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…

ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ

ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ
אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈

¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«
Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ

‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«
„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈

ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,
כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא

ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב
גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»

ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא

כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה
ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,

ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È ÛÒka65˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . «∆∆ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»

ÈÏLe¯È ÈÊ‡aB·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»¿≈¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ
‰ÈÓ¯Èa 'eÏl‰˙È66ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ƒ¿«»¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ

'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â '‰ Ì‡¿À«¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‰ÈÓ¯Èa67„Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL . ¿ƒ¿¿»…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈«

Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ'68. «…∆¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈
'‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' - ‡ˆ˙ŒÈkƒ≈≈«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««

Ï‡eÓLa 'CnÚ ‰È‰È69‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆
ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ ÚLB‰È70. ¿À«ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ«

'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k' „Ú71. «¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ«

e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' - eÈÊ‡‰«¬ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒ
Ï‡˜ÊÁÈa 'eÈÁÂ72˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ¿ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈

'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú ‰LÓ∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«
ÚLB‰Èa73. ƒÀ«

דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,
ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
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אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ

ה'תשפ"א  מרחשון ח' שני יום

‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלויה  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש

בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "
פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי
האדם  על בהם הימים, משאר הנבדלים מיוחדים ימים

מצוותן. לקיים
ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל

ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"
באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
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וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' . לעולם אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק לי...שאני הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא
זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב

הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל
.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים

זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
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·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»
ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(כסף16ֿ) אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות

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



קסז zay zekld - mipnf xtq - oeygxn 'g ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה
לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח

על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי
מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»

B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»
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מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ה'תשפ"א  מרחשון ט' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,

זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כלל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
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מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»

ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון

ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא
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.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי

בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם
סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
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איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,
שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט

שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי
מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים

ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה
לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין

פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין

דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין
לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
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(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין
שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ

,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…

˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה
אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם

סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"
בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»
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קעג zay zekld - mipnf xtq - oeygxn 'i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
תלמודֿ מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

ה'תשפ"א  מרחשון י' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zxnbp `idy t"r` zay axra dk`ln ligzdl xzen"
."'ek zaya dil`n

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי

ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן
(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»

ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ
¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»

¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ
˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»

ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈
¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆

‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ
‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»
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‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…

.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,
יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…
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Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי

לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת

למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח
הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
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שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו
ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים

איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.
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.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈
Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆

˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

ה'תשפ"א  מרחשון י"א חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת

וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה
ביןֿ קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
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ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם
אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
והכסףֿ הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.

הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל

הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל
ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם

סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

ה'תשפ"א  מרחשון י"ב שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ
Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«
‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»

˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆

C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈
Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»

‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»
Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ
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וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות

עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא

מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות
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שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן

במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין
לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈
ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈
ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
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הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»

‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿
.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈

Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆
ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא

שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין
נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
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להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿

ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈
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˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו

המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
ביוםֿ ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
אצלנו  יחול לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
שהיו  בזמן אבל שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום
יום  שיחול אפשרות היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים
עירובין  מהלכות (פ"ח שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים

י). כו:108)הלכה בחולין ומשנה קיד: בשבת גמרא
במלאכה.109) ואסור כשבת קדוש הכיפורים שיום משום

ממלאכה. העם להבטיל לתקוע צורך אין 110)אין
חמורה  הכיפורים יום קדושת כי "הבדלה", אומרים
מקדושה  כשיוצאים אלא מבדילים ואין השבת, כקדושת

קלה. לקדושה חמורה מקדושה או להבטיל 111)לחול
בשבת. ואסורה ביוםֿטוב המותרת נפש אוכל ממלאכת

היוצא.112) היום מקדושת חמורה הנכנס, היום שקדושת
הנכנס.113) היום מקדושת חמורה היוצא היום שקדושת

ה'תשפ"א  מרחשון י"ג ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך
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שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈

‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«
ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈

‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.ÂÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»
¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆

Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ
ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.Ê¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.ÁBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿

ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
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È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈
ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»

¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬
¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»

ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.Ë‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד
דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו

לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור
גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת

צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.ÈÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.‡È˙Èa Á˜Bl‰34¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ BÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»
ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆

‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï Ï‡¯NÈ35Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ . ƒ¿»≈…»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆
‡È¯eÒa36‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL ,37. ¿¿»∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת
ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו

מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם
אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
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BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬
.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר
בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין

בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה
ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על

נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿

ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»
.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
כביתֿ שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.ÊÈÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈
‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.ÁÈ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת

כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת
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יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.ËÈ‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈
‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»

epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…
‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ÎÔ˙Bp‰72Ì‡ :˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ
ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆
‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«

‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.‡ÎÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ

ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ
ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿
.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל

שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת
בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).

.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
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(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו
נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא

בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים

ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈

˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל
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ה'תשפ"א  מרחשון ז' ראשון יום

ז. עשה מצות
― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻלׁשללֹו,

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו k)והּוא ,i mixac). ְְְְִִִֵֶַַָָ
אמרּו dl:)ּובפרּוׁש zereay)הּׁשבע' ּתֹורה "אמרה : ְְְִֵַָָָָָ

ּכמֹו ּכלֹומר: 'אלּֿתּׁשבע'", ּתֹורה ואמרה ְְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹו',
מצות והיא עליה מזהרים צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּׁשבּועה
והיא עליה מצּוים הצר ּבעת הּׁשבּועה ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלאֿתעׂשה,
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמצות
אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּנבראים,
"ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹזאת
זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשמׁש",
ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֻנׁשּבעת
אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹומר

(dreay ef oi` j` `hazdl xzen df oepbqae)ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ
אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר ּבאזה זה ועל ׁשמים. ׁשם ם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
dn:)ּבּקּבלה dkeq)ּדבר עם ׁשמים ׁשם "ּכלֿהמׁשּתף : ְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין מןֿהעֹולם". נעקר ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", "ּובׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבאמרֹו
ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ׁשּנאמר:(b:)ּתמּורה אתֿהּמצוה? לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתּׁשבע. ְִִֵַָּובׁשמֹו

ה'תשפ"א  מרחשון ח' שני יום

צד. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני ז ֿ'ח 'מרחשון 

― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ
ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ
ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות

(envrl)מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמהּֿׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: l,אמרֹו xacna)(b. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ
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קפט oeygxn a"iÎ'h iyiyÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו

ה'תשפ"א  מרחשון ט' שלישי יום

צד. עשה מצות
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות
(envrl)מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבמצ הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. והּואמהּֿׁשהֹוציא זֹו, וה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו

ה'תשפ"א  מרחשון י' רביעי יום

קנז. תעשה לא מצות
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעיר
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
מןֿ לזה וכלֿהּדֹומה עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ּככלֿהּיצא ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּדּבּור,

יעׂשה" b)מּפיו ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my ixtqa)לא" : ֲִִֵֶַַָֹ
ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיחל

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר ,(dk:)עצמֹו ְְְְְְְֶַַָָָָֹ

קֹונמֹות xcp)אמרּו: oeyl Ð "ilr mpew")ּב"לא עֹובר ― ְְֵָָֹ
ּובספרי ּדברֹו". my)יחל xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵֵַַָָֹ

ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַמּגיד
רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ―ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּכגֹו לקרּבן, ּכלֿהּדֹומה וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על מהּֿׁשאסר ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשפ"א  מרחשון י"א חמישי יום

צה. עשה מצות
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ּכלּֿפנים ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ּבכלּֿפעם (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה אתֿמׁשּפטיו. וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשפ"א  מרחשון י"ב שישי יום

צב. צה. עשה מצות
יום שלישיֿ שישי ט ֿ'י "ב מרחשון 

רט. תעשה לא מצות
הקודם. ביום נדפסה הצ"ה ְִַַָהּמצוה

― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם עלֿראׁשֹו". לאֿיעבר ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ
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והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
עלֿראׁשֹו" יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשפ"א  מרחשון י"ג ש"ק יום

דר. רג. רב. תעשה לא מצות
― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין
יׁשּתה" לא ענבים "וכלֿמׁשרת יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר
יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר מןֿהּיין. הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּ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
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:éããBbúzå:énãå éòâøä Cøòz-ìà éôñàä éè÷Lú àì äðà-ãò ýåýéì áøç éBäæéàýåýéå éè÷Lz C ¦§¨«¦À¤µ¤©«½̈©−̈¨´Ÿ¦§®Ÿ¦¥¨«§¦Æ©©§¥½¥¨§¦−¨«Ÿ¦¥´¦§½Ÿ¦©«−̈
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çî-÷øô äéîøédÎ`

àäLéáä íéúéø÷ äãkìð äLéáä äãcL ék Báð-ìà éBä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk áàBîì§¿̈«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À³¤§Æ¦´ª½̈¨Ÿ¦¬¨¦§§−̈¦§¨¨®¦Ÿ¦¬¨
:äzçå ábNnäáéncz ïîãî-íb éBbî äpúéøëðå eëì äòø äéìò eáLç ïBaLça áàBî úläz ãBò ïéà ©¦§−̈¨¨«¨¥´»§¦©´¨¼§¤§À¨§³¨¤Æ¨Æ¨½̈§−§©§¦¤´¨¦®©©§¥´¦½Ÿ¦

éøçà:áøç Cìz Câ:ìBãb øáLå ãL íéðBøçî ä÷òö ìB÷ã(äéøåòö) ä÷òf eòéîLä áàBî äøaLð ©£©−¦¥¬¤¨«¤¬§¨−̈¥«Ÿ¨®¦−Ÿ¨¤¬¤¨«¦§§−̈¨®¦§¦¬§¨−̈
:äéøéòöä:eòîL øáL-ú÷òö éøö íéðøBç ãøBîa ék éëa-äìòé éëáa úéçelä (úåçìä) äìòî ék §¦¤«¨¦ µ©£¥´©¦½¦§¦−©«£¤¤®¦¦µ§©´Ÿ©½¦¨¥¬©«£©¤−¤¨¥«

i"yx
(„).ïåãéöìå øåöì úéøëäì אותם עוזרים היו פלשתים

øåúôë.מאויביהם: éà:בלע"ז äúîãð.(‰)איזל"ש
ובבכי:éããåâúú.נחרבה: באבל äì'.(Â)תשרטי áøç

לעולם: מביא מרגוע:éòâøä.שהקב"ה לשון

(‡).áâùîä:מקום מקום ïåáùç.ïîãîå.(·)שם שם
פורענותם: מזכיר הוא שמותם תחרבי:îãú.éולפי

(„).äéøéòö:המלכים מן הצעירים שולטנהא
(‰).úéçåìä äìòî:הר מעלת הוא מקום שם

cec zcevn
(„).‡·‰ ÌÂÈ‰ ÏÚרפיון לומר מעלה של למקרא מוסב

פלשתים: כל  את לשדוד  הבא  ההוא היום  בעבור  יהיה  הידים 
.ÔÂ„ÈˆÏÂ ¯ÂˆÏ: פלשתים מארץ  המה  ÊÂÚ¯.גם  „È¯˘ ÏÎ ר"ל

כיֿאם בהן  ישאר  לא כי במלחמה לעזור  שיוכל  מי ישאר לא 
וטף : ‰'.נשים „„Â˘ ÈÎלה יבוא המקום בהשגחת ר"ל 

Â˙ÙÎ¯.השודד : È‡ ˙È¯‡˘לא כי ישודד  השארית אף ר "ל 
פלשתים: מארץ היא  וגם כפתור מאי מה ·‡‰(‰)ישאר 

.‰Á¯˜ונשארה וכל  מכל השער נתלש  מעזה הנה ר"ל 
ופעם פרעה יכום  פעם  כי ממנה כלום  נשאר לא  ר"ל  מוקרחת

‡˘˜ÔÂÏ.נ "נ: ‰˙Ó„מהיושבים השארית  אף  אשקלון נכרתה 
היו: רבים  כי עם ˙˙‚È„„Â.בעמקים È˙Ó „Úתשרטי מתי עד 

ממכת התגודדת  מאז הנה  כאומר אבל  צער מחמת  בשרך
ואמר עוד  תתגודדי מתי  ועד  נ "נ ממכת שנית  ועתה פרעה 

המקוננים: מליצת  Ï‰'.(Â)בענין ·¯Á ÈÂ‰ אל קורא  כאילו 
לא מתי עד  ה ' בהשגחת  הבאה החרב אתה ואומר  החרב 
האספי ולכן פרעה ידי על  מאז בהם הרגת כבר הלא תשקוטי

עוד: מלהרוג ושתוק מרגוע  ומצאי תערך ˙˘˜ÈËÂ.(Ê)אל  ÍÈ‡'וה ומנוחה בהשקט  להיות לה אפשר איך  לעצמו משיב  כאילו
עוד : להרוג לה  ‡˘˜ÔÂÏ.צוה Ï‡החרב את הזמין ההם המקומות  על  שם  הים , בחוף  היושבים פלשתים כל  ועל  אשקלון  על

ולאבד : להרוג 
(‡).·‡ÂÓÏ:' וכו ה' אמר  כה אמר מואב  על  Â·.ר"ל  Ï‡ ÈÂ‰:נבו אל יהיה  ÂÎÂ'.יללה ‰˘È·Â‰קריתים נלכדה כאשר

מאד: ÂÚ„.(·)נתביישה ÔÈ‡: מואב של והשבח ההילול  עוד יהיה לא  עליך ·ÔÂ·˘Á.מעתה חשבו בחשבון האויבים בהיות 
לשון: על  נופל  לשון והוא גוי:ÂÎÏ.רעה  עוד מהיות  ונכריתנה לכו לשוןÔÓ„Ó.ואמרו הוא וגם נכרתה תהיה  מדמן  העיר גם

לשון: על  להרגך:‡ÍÈ¯Á.נופל  אחריך החרב  תלך שתברח  מקום  חורונים :ÌÈÂ¯ÂÁÓ.(‚)בכל  מעיר נשמע  שם˘Â„.יהיה  כי
גדול : ושבר שוד בשבי:ˆÈ¯ÈÚ‰.(„)יהיה  שהלכו הקטנים ‰ÈÁÂÏ˙.(‰)הבנים ‰ÏÚÓ ÈÎהלוחית הר  במעלה  יעלה בעת  אשר 

בהר: ·ÈÎ.להשגב  ‰ÏÚÈ ÈÎ··:למעלה בכי קול יגביה פעם  בכל  ר"ל בבכי יעלה  הבכי ÌÈÂ¯ÂÁ.את  „¯ÂÓ· ÈÎ שבמורד לפי
להשגב הלוחית  במעלה עלה ולכן נפש במר וצעקו אנשיה  הרגו כי שבר  צעקת  משמיעים הצרים היו בשפל שהיתה חורונים 

בהר:

oeiv zcevn
(„).„È¯˘ חרב שרידי כמו  שיור לא)ענין Â˙ÙÎ¯.:(לעיל È‡

הים: איי על  ישבה  וכן˜¯Á‰.(‰)כפתור  השער מריטת  ענין
להם  יקרח טז)ולא  וכןÓ„˙‰.:(לעיל כריתה  מואבענין ער

טו)נדמה ולא˙˙‚È„„Â.:(ישעיה כמו הבשר שריטת  ענין
יד)תתגודדו קריאה :‰ÈÂ.(Â):(דברים לשון ענין ‡‰.הוא  „Ú
מתי: מנוחה:˙˘˜ÈËÂ.עד  ואין‰‡ÈÙÒ.ענין  כמו כניסה ענין

אותם  מאסף יט)איש  כמו˙Í¯Ú.:(שופטים ונרתק  תיק ענין
מתערה וז)וישלפם  ומנוחה:‰¯‚ÈÚ.:(ש"א מרגוע מלשון

.ÈÓÂ„Âאהרן וידום כמו שתיקה  י)ענין ‰ÌÈ.(Ê):(ויקרא ÛÂÁ
וגבולו: הים  יעדהÚÈ„‰.שפת ומי כמו הזמנה ו)ענין  :(מיכה

(‡).ÈÂ‰:יללה ‰Â·.·‚˘Ó.ענין .ÌÈ˙È¯˜:מקומות שמות
.‰˙ÁÂתחת ואל כמו  ושבר פחד מ"ו)ענין ˙„ÈÓ.(·):(לעיל

אשקלון נדמתה  כמו כריתה מז)ענין  ענין˘Â„.(‚):(לעיל
צעיריהם ˆÈ¯ÈÚ‰.(„)עושק : שלחו כמו קוטן ד)ענין :(לעיל
(‰).„¯ÂÓ·:בעמק ור"ל ירידה צרים:ˆ¯È.מלשון כמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oiaexir(iying meil)

oeyla mezgpl e` ipepgl,éì äëædywa wx zllek ef dxin`y §¥¦
oziy dfa el xn` `l la` ,drnd zxenz oii e` xkk el dpwiy

,eliaya aexirl oiid e` xkkd z`ìáàm`øîàoeyla eláøò £¨¨©¨¥
déåL çéìL ,éìpnl oiekzp ±,aexir exear gipdl gily ezeéð÷å± ¦¨¦©©§¨§¨¥

.zaya lhlhl aexird el xizny xnelk ,aexird el dpwe
:dpyna epipy'åëå íéøeîà íéøác äna äãeäé éaø øîàoi`y ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦

iaexira la` ,oinegz iaexira ,ezrcn `l` mc`l oiaxrn
wqt z` d`ian `xnbd .ezrcl `lye ezrcl miaxrn zexivg

:df oica dklddøîà äãeäé áø øîà[mya-]éaøk äëìä ,ìàeîL ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦
ãBò àìå .äãeäé,ezenk dkld cala o`k `le ±íB÷î ìk àlà §¨§Ÿ¤¨¨¨

äãeäé éaø äðMLoicazeklddéì øîà .BúBîk äëìä ,ïéáeøéò ¤¨¨©¦§¨§¥¦£¨¨§¨©¥
[l`y-]äàúcâa àðç áø[laay ccba xirdn-],äãeäé áøìm`d ©¨¨©§¨¨¨§©§¨

ìàeîL øîàdcedi iaxk dkldyBà åéúBøB÷ eìhépL éBáîa eléôà ¨©§¥£¦§¨¤¦§¨
åéiçìdcedi iax xn`y ,zaya(.cv oldl)xzen ieand didy oeiky , §¨¨

xg` s` ,zayd lk ea lhlhle jiyndl xzen ,zayd zligza
.eiigl e` eizexew elhipydéì øîà,dcedi ax el aiyd ±ïéáeøéòa ¨©¥§¥¦
úBvéçîa àìå Cì ézøîàipica dkld dcedi iax xn`yk wx ± ¨©§¦¨§Ÿ¦§¦

,zevign ipica `le ,ezenk dkldy l`eny xn` aexir ziipw
`l mday ,zevign ipicn `ed ,eiigl e` eizexew elhipy ieane

.dcedi iaxk dkldy l`eny xn`
`ly aexir ly oica ewlgp dcedi iaxe minkg m` dpc `xnbd

:zrcndéì øîà[l`y-],éMà áøì àáøc déøa àçà áødnn ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
y l`eny xn`yäëìä,dcedi iaxkéâéìôc ììkîdfn rnyn ± £¨¨¦§¨¦§¦¥

iaexir s` minkgle ,df oica minkge dcedi iax ewlgpy
,zrcn `l` migipn oi` zexivgådywøîàäxn` ixdy ±éaø §¨¨©©¦

,éåì ïa òLBäéyäãeäé éaø øîàL íB÷î ìkoeyla dkld'éúîéà' §ª©¤¥¦¨¨¤¨©©¦§¨¥¨©
eoeylaäna''mixen` mixaceðúðLîa,dpyn ixcq dyya - ©¤§¦§¨¥

Bðéà`aLøôì àlàz`,íéîëç éøácxn`y epzpyna ok m`e ¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦
lr welgl dcedi iax `a `l ,mixen` mixac dna dcedi iax
xn` recn ok m`e ,mdixac z` yxtl `l` ,minkg ixac

miwleg minkgy jkn rnyny ,dcedi iaxk dkldy l`eny
.eilr

lr `xnbd dywn ,iy` ax aiydy dn `xnbd d`iady mcew
iel oa ryedi iax ixac:`xnbd dywn .éâéìt àìåewlgp `l ike ± §Ÿ§¦¥

,zrcn `ly zexivg iaexir miaxrn m` minkge dcedi iaxàäå§¨
ïðz ïðàdpyna epipy ixde ±(:t lirl)seziy egipdy xg` m`y , £©§©

,xvgl aexir e` ieanlïäéìò eôñBzðcer [xvgde ieand ipa lr-] ¦§£¥¤
,oey`xd seziyd e` aexird z` egipdyk my eid `ly miyp`

éñBîó,oey`xd seziyd e` aexird lräkæîe`edy dn z` ¦§©¤
,etqezpy el`l siqenåe` aexird liaya mdlyn lhep `ed m` §

,seziydéøöòéãBäì Cixd .seziya mivex md m` zrcl ick ,mdl ¨¦§¦©
gkene ,ezrcn `l` mc`l oiaxrn oi`y ,my dpynd zxaeqy

:`xnbd zvxzn .df oica dcedi iax lr miwleg minkgyíúä± ¨¨
zxacn my dpyndL øöçazcner,úBàBáî éðL ïéadgezt `ide §¨¥¤¥§¥§

,szzydl `id dvex iean dfi` mr mircei ep` oi`y ,mdipyl
la` ,dzrcn `l` dl miaxrn oi`y dcen dcedi iax s` dfay
mixaeq minkg s` ,cg` ieanl `l` dgezt dpi`y xvga

gd zrcn `ly miaxrnyxnel ozip ji` :`xnbd dywn .xv
,ze`ean ipy oia zcnery xvga zxacn lirl dpyndyøîàäå± §¨¨©

xn` ixdeøîà éáæéL áø[mya]úøîBà úàæ ,àcñç áøyi - ©¦§¦¨©©¦§¨Ÿ¤¤
mixiicdn lhep `edyky ,dpyna x`eand oicdn cenll

y ,mricedl jixv ,aexira dligza eid `ly etqezpyåéìò ïé÷eìç£¦¨¨
äãeäé éaø ìò åéøéáçmiaxrn zexivg iaexiry epzpyna xn`y £¥¨©©¦§¨

zexivg iaexir s`y x`ean my dpynay ,ezrcn `ly mc`l
mi`xen` ewlgpy gken i`ce `l` .zrcn `l` miaxrn oi`
`a dcedi iax iel oa ryedi iaxly ,dcedi iax ixac xe`iaa
welgl `a dcedi iax `cqg ax ixacle ,`nw `pz ixac z` yxtl

.`nw `pz ixac lr
`g` axl iy` ax aiydy dn z` d`iane `xnbd zxfeg dzr

:`axc dixa `g` axl iy` ax aiyd .`axc dixaàlà¤¨
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æî-÷øô äéîøéfÎc

ãì àaä íBiä-ìòìt-ìk-úà ãBãLýåýé ããL-ék øæò ãéøN ìk ïBãéöìe øöì úéøëäì íézL ©©À©¨Æ¦§´¤¨§¦§¦½§©§¦³§ŸÆ§¦½−Ÿ¨¦´Ÿ¥®¦«Ÿ¥³§¨Æ
ìt-úà:øBzôë éà úéøàL íézLäéúî-ãò í÷îò úéøàL ïBì÷Là äúîãð äfò-ìà äçø÷ äàa ¤§¦§¦½§¥¦−¦¬©§«¨³¨¨§¨Æ¤©½̈¦§§¨¬©§§−§¥¦´¦§®̈©¨©−

:éããBbúzå:énãå éòâøä Cøòz-ìà éôñàä éè÷Lú àì äðà-ãò ýåýéì áøç éBäæéàýåýéå éè÷Lz C ¦§¨«¦À¤µ¤©«½̈©−̈¨´Ÿ¦§®Ÿ¦¥¨«§¦Æ©©§¥½¥¨§¦−¨«Ÿ¦¥´¦§½Ÿ¦©«−̈
:dãòé íL íiä óBç-ìàå ïBì÷Là-ìà dì-äeö¦¨¨®¤«©§§²§¤¬©−̈¨¬§¨¨«

çî-÷øô äéîøédÎ`

àäLéáä íéúéø÷ äãkìð äLéáä äãcL ék Báð-ìà éBä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk áàBîì§¿̈«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À³¤§Æ¦´ª½̈¨Ÿ¦¬¨¦§§−̈¦§¨¨®¦Ÿ¦¬¨
:äzçå ábNnäáéncz ïîãî-íb éBbî äpúéøëðå eëì äòø äéìò eáLç ïBaLça áàBî úläz ãBò ïéà ©¦§−̈¨¨«¨¥´»§¦©´¨¼§¤§À¨§³¨¤Æ¨Æ¨½̈§−§©§¦¤´¨¦®©©§¥´¦½Ÿ¦

éøçà:áøç Cìz Câ:ìBãb øáLå ãL íéðBøçî ä÷òö ìB÷ã(äéøåòö) ä÷òf eòéîLä áàBî äøaLð ©£©−¦¥¬¤¨«¤¬§¨−̈¥«Ÿ¨®¦−Ÿ¨¤¬¤¨«¦§§−̈¨®¦§¦¬§¨−̈
:äéøéòöä:eòîL øáL-ú÷òö éøö íéðøBç ãøBîa ék éëa-äìòé éëáa úéçelä (úåçìä) äìòî ék §¦¤«¨¦ µ©£¥´©¦½¦§¦−©«£¤¤®¦¦µ§©´Ÿ©½¦¨¥¬©«£©¤−¤¨¥«

i"yx
(„).ïåãéöìå øåöì úéøëäì אותם עוזרים היו פלשתים

øåúôë.מאויביהם: éà:בלע"ז äúîãð.(‰)איזל"ש
ובבכי:éããåâúú.נחרבה: באבל äì'.(Â)תשרטי áøç

לעולם: מביא מרגוע:éòâøä.שהקב"ה לשון

(‡).áâùîä:מקום מקום ïåáùç.ïîãîå.(·)שם שם
פורענותם: מזכיר הוא שמותם תחרבי:îãú.éולפי

(„).äéøéòö:המלכים מן הצעירים שולטנהא
(‰).úéçåìä äìòî:הר מעלת הוא מקום שם

cec zcevn
(„).‡·‰ ÌÂÈ‰ ÏÚרפיון לומר מעלה של למקרא מוסב

פלשתים: כל  את לשדוד  הבא  ההוא היום  בעבור  יהיה  הידים 
.ÔÂ„ÈˆÏÂ ¯ÂˆÏ: פלשתים מארץ  המה  ÊÂÚ¯.גם  „È¯˘ ÏÎ ר"ל

כיֿאם בהן  ישאר  לא כי במלחמה לעזור  שיוכל  מי ישאר לא 
וטף : ‰'.נשים „„Â˘ ÈÎלה יבוא המקום בהשגחת ר"ל 

Â˙ÙÎ¯.השודד : È‡ ˙È¯‡˘לא כי ישודד  השארית אף ר "ל 
פלשתים: מארץ היא  וגם כפתור מאי מה ·‡‰(‰)ישאר 

.‰Á¯˜ונשארה וכל  מכל השער נתלש  מעזה הנה ר"ל 
ופעם פרעה יכום  פעם  כי ממנה כלום  נשאר לא  ר"ל  מוקרחת

‡˘˜ÔÂÏ.נ "נ: ‰˙Ó„מהיושבים השארית  אף  אשקלון נכרתה 
היו: רבים  כי עם ˙˙‚È„„Â.בעמקים È˙Ó „Úתשרטי מתי עד 

ממכת התגודדת  מאז הנה  כאומר אבל  צער מחמת  בשרך
ואמר עוד  תתגודדי מתי  ועד  נ "נ ממכת שנית  ועתה פרעה 

המקוננים: מליצת  Ï‰'.(Â)בענין ·¯Á ÈÂ‰ אל קורא  כאילו 
לא מתי עד  ה ' בהשגחת  הבאה החרב אתה ואומר  החרב 
האספי ולכן פרעה ידי על  מאז בהם הרגת כבר הלא תשקוטי

עוד: מלהרוג ושתוק מרגוע  ומצאי תערך ˙˘˜ÈËÂ.(Ê)אל  ÍÈ‡'וה ומנוחה בהשקט  להיות לה אפשר איך  לעצמו משיב  כאילו
עוד : להרוג לה  ‡˘˜ÔÂÏ.צוה Ï‡החרב את הזמין ההם המקומות  על  שם  הים , בחוף  היושבים פלשתים כל  ועל  אשקלון  על

ולאבד : להרוג 
(‡).·‡ÂÓÏ:' וכו ה' אמר  כה אמר מואב  על  Â·.ר"ל  Ï‡ ÈÂ‰:נבו אל יהיה  ÂÎÂ'.יללה ‰˘È·Â‰קריתים נלכדה כאשר

מאד: ÂÚ„.(·)נתביישה ÔÈ‡: מואב של והשבח ההילול  עוד יהיה לא  עליך ·ÔÂ·˘Á.מעתה חשבו בחשבון האויבים בהיות 
לשון: על  נופל  לשון והוא גוי:ÂÎÏ.רעה  עוד מהיות  ונכריתנה לכו לשוןÔÓ„Ó.ואמרו הוא וגם נכרתה תהיה  מדמן  העיר גם

לשון: על  להרגך:‡ÍÈ¯Á.נופל  אחריך החרב  תלך שתברח  מקום  חורונים :ÌÈÂ¯ÂÁÓ.(‚)בכל  מעיר נשמע  שם˘Â„.יהיה  כי
גדול : ושבר שוד בשבי:ˆÈ¯ÈÚ‰.(„)יהיה  שהלכו הקטנים ‰ÈÁÂÏ˙.(‰)הבנים ‰ÏÚÓ ÈÎהלוחית הר  במעלה  יעלה בעת  אשר 

בהר: ·ÈÎ.להשגב  ‰ÏÚÈ ÈÎ··:למעלה בכי קול יגביה פעם  בכל  ר"ל בבכי יעלה  הבכי ÌÈÂ¯ÂÁ.את  „¯ÂÓ· ÈÎ שבמורד לפי
להשגב הלוחית  במעלה עלה ולכן נפש במר וצעקו אנשיה  הרגו כי שבר  צעקת  משמיעים הצרים היו בשפל שהיתה חורונים 

בהר:

oeiv zcevn
(„).„È¯˘ חרב שרידי כמו  שיור לא)ענין Â˙ÙÎ¯.:(לעיל È‡

הים: איי על  ישבה  וכן˜¯Á‰.(‰)כפתור  השער מריטת  ענין
להם  יקרח טז)ולא  וכןÓ„˙‰.:(לעיל כריתה  מואבענין ער

טו)נדמה ולא˙˙‚È„„Â.:(ישעיה כמו הבשר שריטת  ענין
יד)תתגודדו קריאה :‰ÈÂ.(Â):(דברים לשון ענין ‡‰.הוא  „Ú
מתי: מנוחה:˙˘˜ÈËÂ.עד  ואין‰‡ÈÙÒ.ענין  כמו כניסה ענין

אותם  מאסף יט)איש  כמו˙Í¯Ú.:(שופטים ונרתק  תיק ענין
מתערה וז)וישלפם  ומנוחה:‰¯‚ÈÚ.:(ש"א מרגוע מלשון

.ÈÓÂ„Âאהרן וידום כמו שתיקה  י)ענין ‰ÌÈ.(Ê):(ויקרא ÛÂÁ
וגבולו: הים  יעדהÚÈ„‰.שפת ומי כמו הזמנה ו)ענין  :(מיכה

(‡).ÈÂ‰:יללה ‰Â·.·‚˘Ó.ענין .ÌÈ˙È¯˜:מקומות שמות
.‰˙ÁÂתחת ואל כמו  ושבר פחד מ"ו)ענין ˙„ÈÓ.(·):(לעיל

אשקלון נדמתה  כמו כריתה מז)ענין  ענין˘Â„.(‚):(לעיל
צעיריהם ˆÈ¯ÈÚ‰.(„)עושק : שלחו כמו קוטן ד)ענין :(לעיל
(‰).„¯ÂÓ·:בעמק ור"ל ירידה צרים:ˆ¯È.מלשון כמו
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è-÷øô ìàéðãbÎa

áàéápä äéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLà íéðMä øtñî íéøôqa éúðéa ìàiðc éðà Bëìîì úçà úðLa¦§©³©©Æ§¨§½£¦Æ¨«¦¥½¦−Ÿ¦©§¨¦®¦§©´©¨¦À£¤̧¨¨³§©§¨Æ¤¦§¦¨´©¨¦½
:äðL íéòáL íìLeøé úBáøçì úåàlîìâíéðeðçúå älôz Lwáì íéýìàä éðãà-ìà éðt-úà äðzàå §©²Ÿ§¨§¬§¨©−¦¦§¦¬¨¨«¨¤§¨´¤¨©À¤£Ÿ¨Æ¨«¡Ÿ¦½§©¥¬§¦−̈§©£¦®

:øôàå ÷Nå íBöaãøîL àøBpäå ìBãbä ìàä éðãà àpà äøîàå äcåúàå éýìà ýåýéì äììtúàå §−§©¬¨¥«¤¨«¤§©«§¨²©¨¬¡Ÿ©−¨¤§©¤®¨«Ÿ§À̈¨¨³£Ÿ¨Æ¨¥³©¨Æ§©½̈Ÿ¥³
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä:åéúBöî éøîLäEúBönî øBñå eðãøîe eðòLøä (åðòùøäå) eðéåòå eðàèç ©§¦Æ§©¤½¤§Ÿ£−̈§Ÿ§¥¬¦§¨«¨¨¬§¨¦−¦§©´§¨¨®§§¬¦¦§¤−

éètLnîe:Eåéãáò-ìà eðòîL àìåàå eðéúáàå eðéøN eðéëìî-ìà EîLa eøac øLà íéàéápä Eì ¦¦§¨¤«§³Ÿ¨©Æ§Æ¤£¨¤´©§¦¦½£¤³¦§Æ§¦§½¤§¨¥¬¨¥−©£Ÿ¥®§¤−
:õøàä íò-ìkæíìLeøé éáLBéìe äãeäé Léàì äfä íBik íéðtä úLa eðìå ä÷ãvä éðãà Eì ¨©¬¨¨«¤§³£Ÿ¨Æ©§¨½̈§¨²¬Ÿ¤©¨¦−©´©¤®§¦³§¨Æ§§¥´§«¨©¦ ½

:Cá-eìòî øLà íìòîa íL ízçcä øLà úBöøàä-ìëa íé÷çøäå íéáøwä ìàøNé-ìëìeçýåýé §¨¦§¨¥º©§Ÿ¦´§¨§Ÿ¦À§¨¨«£¨Æ£¤´¦©§¨´½̈§©£−̈£¤¬¨«£¨«§À̈
:Cì eðàèç øLà eðéúáàìå eðéøNì eðéëìîì íéðtä úLa eðì̈µ´Ÿ¤©¨¦½¦§¨¥¬§¨¥−§©£Ÿ¥®£¤¬¨−̈¨«

i"yx
(·).íéøôñá éúåðéá:בחשבונות íéðùäנסתכלתי øôñî
.'åâå מה על סבור שהייתי השנים חשבון מחשב הייתי

אפקוד  שנה ע' לבבל מלאת לפי כי ט) (ירמיה שניבא
ושבעים  הבית בנין היא הזאת שהפקידה דמיתי אתכם
מלכות  משפשטה המדי לדריוש אחת בשנת כלים שנה
לו  להיות יהויקים נבוכדנצר שכבש ישראל על יד בבל
מר  דאמר נבוכדנצר למלכו' שניה שנה היתה והיא עבד
יהויקים  וכבש עלה שני' שנה נינוה כבש ראשונה שנה
במשנת  ואף ותמצאם, כאן ועד שנה מאותה וחשוב צא
מות  בשנת שם ושנינו הזה החשבון נמצא עולם סדר
נבוכדנצר  שמלך מיום שנה שבעים הרי בלשאצר
אחת  שנה ועוד יהויקים שכבש מיום אחת חסר שבעים
אין  עדיין כי ובראותי והשלימה, דריוש עמד לבבל
לספירת  לב ונתתי הבינותי לבא ממהרת הגאולה
יהויקים  כבוש לפי למנות לי היה שלא וידעתי החשבון

שנה  שבעים כשימלאו ירושלים חרבות למלאות אלא
שמונהֿ יש ועוד ירושלים חרבה שבו צדקיהו לגלות
לכבוש  שנה בי"ח היתה הזאת שהגלות לבא עשר
גלו  בח' גלו בז' גלו עולם בסדר ששנינו כמו יהויקים
גלות  גלו מגילה במס' רז"ל ופירשו בי"ט גלו בי"ח
לנבוכדנצר  שמנה שהוא יהויקים לכבוש בשבעה יכני'
שהיא  יהויקים לכיבוש בשמונהֿעשרה בשנייה גלו

לנבוכדנצר: עשרה עמי:äãåúàå.(„)תשע חטאת על
.àøåðäå ìåãâä ìàä כוכבים עובדי אמר גבור אמר ולא

גבורותיו: ואיה בבניו והלכנו øåñå.(‰)משתעבדים
בלע"ז: טילנ"ש ממצותיך וסור ãà'(Ê)הלוך êì

.ä÷ãöä הדין עלינו שהבאת ופורענות משפטיך כלומר
עמך: íéðôä.והצדק úùåá åðìå על להתבייש אנו כדאי

לעצמנו: גרמנו אנחנו כי לנו äæä.המאורע íåéë כאשר
היום: רואים אנחנו

cec zcevn
(·).˙Á‡ ˙˘·אמר לכן  שלפניו בפסוק  הדברים שארכו לפי

המקרא: דרך  וכן אחת בשנת  ·ÌÈ¯ÙÒ.שוב È˙ÂÈ· Ï‡È„ È‡
מלאת לפי ירמיה שאמר שנה  שבעים  בחשבון טעה מתחלה כי 

להתפשטות שנה  שבעים  בכלות  תהיה שלימה  וגאולה בה "מ  בנין שגם וחשב  כט ) (ירמיה וכו ' אתכם  אפקוד  שנה  שבעים  לבבל 
במספר בינה בו נתוסף הענין  בסוף  האמור  המלאך  בדברי  אבל  בראשונה  יהויקים  את  נ"נ שכבש  מעת  ישראל על  בבל  מלכות
תהיה היא שלימה  גאולה אז ויהיה בשניה  הבית שיבנה ירמיה  אל  ה ' דבר היה  אשר השנים  מספר כי לדעת  והשכיל  החשבון 
שבעים בכלות תהיה לארץ ישובו אשר  הפקידה  שהתחלת  וכמו  צדקיה  גלות מעת ר "ל  ירושלים לחרבות שנה  שבעים  ימולא בעת 
והעיר הבית  חורבן מעת שנה  שבעים בכלות תהיה בה "מ ובנין הגאולה סוף כן  ישראל על בבל התפשטות התחלת מעת שנה 

וכל : שנה˙‡Â‰.(‚)מכל שבעים  בכלות תהיה  שלימה וגאולה בה "מ  בנין שגם חשבתי עוד בספרים בינותי ומטרם  ר "ל 
שנים מ"ה מלך  והוא נ "נ למלכות  בשניה  היתה הלא  והיא  בראשונה  יהויקים את  נ"נ שכבש מעת  ישראל על  בבל  להתפשטות 
לזה עלתה  כי  אביו מלכות בימי אחת  שנה  שנבלעה אלא שנים כ "ג בנו מרודך אויל  וימי שנים  מ"ד משנותיו  עוד נשארו א"כ
שנה שבעים מלאו לדריוש אחת בשנת  א "כ  אחת חסר  שנה  שבעים הרי  שנים  ג' בנו  בלשאצר  וימי שנים ס"ו א"כ  הרי ולזה 
נתארך  העון שבעבור  בחשבי הדבר  על להתפלל  המקום  כלפי פני  שמתי לבוא ממשמשת  שלמה גאולה שאין ראיתי וכאשר

Ù‡Â¯.הקץ: ˜˘Â:והכנעה צער  דרך  אפר ובהתפלשות שק  העוונות:Â˙‡Â„‰.(„)בהתלבשות שהבטיח ‰·¯È˙.על הגמול
ממצותיך :ÂÒÂ¯.(‰)בברית: וסרים  הולכים ‰‡¯ı.(Â)והננו ÌÚ ÏÎ Ï‡Â:מבניהם מי נשאר ולא תמו ספו עמך ÍÏ.(Ê)אשר

שארית : בנו  שנשאר במה ‰ÌÈÙ.הצדקה  ˙˘Â· ÂÏÂלנו תחשב הבושת היום אנחנו כאשר  וחפורים  בושים בגולה שאנו מה
גורמים: עווננו אבל מפדות  ידו  קצרה  לא כי  ב"ה  למקום  ÂÎÂ'.ולא ‰„Â‰È ˘È‡Ï:הפנים בושת תחשב אשר‰˜¯ÌÈ·Â.לכולם

למרחוק: גלו  מעלם:·ÌÏÚÓ.לא Â‡ËÁ.(Á)בעבור לבושת:‡˘¯ לנו היא אשר הגלות גרמה זה  כי חטאנו אשר על

oeiv zcevn
(·).ÌÈ¯ÙÒ·:וחשבון מספר לשון‡‡.(„)מלשון ענין

ופשע:·ÌÏÚÓ.(Ê)בקשה: חטא  ענין 

c dpyn xyr dryz wxt milk zkqn

·íéçôè äMîç ãò ähnä ïî àöBiä ìáçä–øBäè;äøNò ãòå äMîçî–àîè.õeçìå äøNòî– ©¤¤©¥¦©¦¨©£¦¨§¨¦¨¥£¦¨§©£¨¨¨¥¥£¨¨§©
øBäè,íéçñtä úà ïéøLB÷ BaL,úBhnä úà ïéìùìLîe. ¨¤§¦¤©§¨¦§©§§¦¤©¦
‚ähnä ïî àöBiä ïøæî–àeäL ìk;éøácéaøøéàî.éñBé éaøøîBà:íéçôè äøNò ãò.ïøæî éøéL– ¦§¨©¥¦©¦¨¨¤¦§¥©¦¥¦©¦¥¥©£¨¨§¨¦§¨¥¦§¨

íéçôè äòáL,øBîçì ÷áç BúBNòì éãk. ¦§¨§¨¦§¥©££¨©£
„ïøænä ìòå ähnä ìò áfä àOð–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:ìò áfä àOð ¦¨©¨©©¦¨§©©¦§¨§©¥§©¦¥¤¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦¨©¨©

íéçôè äøNò ïøænä ìòå ähnä–íéðL ànèî,ãçà ìñBôe;õeçìå äøNòî–ãçà ànèî,ãçà ìñBôe.àOð ©¦¨§©©¦§¨£¨¨§¨¦§©¥§©¦¥¤¨¥£¨¨§©§©¥¤¨¥¤¨¦¨
ïøæî ìò,íéðôìå äøNòî–àîè;õeçìå äøNòî–øBäè. ©¦§¨¥£¨¨§¦§¦¨¥¥£¨¨§©¨

a.dhnd on `veid lagd:âåøéñä øîâù øçàì åðîî øàùðù äî.xedh migth dyng cr:ãé äì áéùç àìå ,äèîä êøåöì éãéîì éæç àìãdyngn
.`nh dxyr cre,äèîä úà åá ìùìùì éîð éæçå .íäì ïîåæî äéäéù éãë äèîä éòøëáù ìáçá çñôä íù øåù÷ì íéìéâø åéäù .íéçñôä äá øåù÷ì éæçã

:úàîèðùë äìéáèäì äå÷îä ìà äãéøåäì éîð éà ,ââì äéìòä ïî äãéøåäì øîåìë.xedh uegle dxyrnêøåöì ùîùî åðéà äøùòî øúåé ìáçá ùéù äîã
:íåìë äèîä

b.oxfind:äèîä ïî õåç àöåéå øøâðå äáøä ìåãâ àåäù íéîòôå .äé÷øô øáçì éãë äèîä áéáñ åúåà íéëøåëù âéøà ìù èðáà åà øåæà ïéîëon `veid
.dhnd:ñøãî äàîè äèîäå.`edy lk:àîè ìëä ,äèîì õåç úåîà äîë àöåé åìéôà.migth dxyr cr xne` iqei 'xäøùòî .äèîä úàîåèá àîè

:éñåé 'øë äëìäå .øåäè äìòîìå.oxfin ixiiy:àîè äéäéå åðîî øééúùé äîë ,òø÷ðå äìáù ïøæéî.migth drayáéùç àìå éãéîì éæç àì éëäî øéöáã
:éìë.wag,íéùøôî ùéå .óëåàä åðîî ïéøéñîù øçàì ïðèöé àìù éãë ,òéæî àåäå êøãä ïî àáùë øåîçä ìò íéîéùîù äù÷å áò ãâá ,íéùøôî ùé

:íéîùâ åéìò åãøé íà ãñôé àìù éãë øåîçä éåàùî ìò åúåà íéîéùîù
c.oxfind lre dhnd lr afd `yip:äðîî àöåéå äéúåáéáñ êåøë ïøæéîäù äèîä ìò áæä àùéð àìà ,ïøæéîä ìò àùéð à÷åã åàìlqete mipy `nhn

.xi`n 'x ixac cg`äèîë ,ãçà ìñåôå íéðù àîèîå äèîì øåáç éåä àáåè åìéôàå àåäù ìë äèîä ïî àöåé ïøæéîä åìéôàã ìéòì øîàã äéîòèì øéàî 'ø
úà ìåñôì éùéìù äùåò éðùå ,éðù äùåò ïåùàøå ,ïåùàø éåä åá òâåðäå ,äàîåèä áà éåä ,áæ ìù áùåîå áëùî äùòðå åéìò àùéð áæäù ìëù .äîöò
ïî ùøéô àìù ïîæ ìë ïøæéîäå ,ãáìá äîåøúá ìåñô àåäù éùéìù àåäå ãçà ìñåôå ,éðùå ïåùàø åðééäã íéðù àîèî åðééäå .àîèì àì ìáà ãáìá äîåøúä

å äàîåèä ãìåë àìà éåä àì ùøéôù øçàì ìáà ,ãçà ìñåôå íéðù àîèîå äàîåèä áàë áéùç äèîä:áæä áëùîá òâåð ïéãë ,ãçà ìñåôå ãçà àîèî
.'eke xne` iqei 'xïîæ ìë ãçà ìñåôå íéðù àîèîå áëùîì øåáéç áåùç äøùò êåúáù äæ êëìä .àì åúå íéçôè äøùò ìéòì øîàã äéîòèì éñåé 'ø

:ãçà ìñåôå ãçà àîèîã ,ùøéôë åðéãå ,áëùîì øåáéç áåùç àì äøùòì õåçù äî ìáà ,ùøéô àìùd`nh miptle dxyrn oxfnd lr `yip.ïðéñøâ
éáéùç äøùò ìëã ïåéëã ,ñøãî äàîè äèîä ,äèîä ãöì íéðôìå äøùòî àùéð íà ,äèîä ïî àöåéä ïøæéîä ìò áæä àùéð ,àùåøéô éëäå .àîè ïðéñøâ àìå

`xephxa yexit
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ähnä ïî àöBiä ìáçä את שגמר  לאחר ממנו שנשאר מה – ÇÆÆÇÅÄÇÄÈ
íéçôèהסירוג, äMîç ãòבכלל עד ולא טוב";– יום  ("תוספות  ÇÂÄÈÀÈÄ

ישראל") שאינו øBäè,"תפארת  טהור , החבל המיטה, נטמאה אם – È
לה; חיבור ואינו המיטה לצורך  כלום äøNòראוי  ãòå äMîçîÅÂÄÈÀÇÂÈÈ

בכלל ), (ועד  עשרה ועד טפחים חמישה היוצא החבל  –àîè– ÈÅ
להלן; הטעם כמבואר  למיטה, וחיבור  יד õeçìåשכולו  äøNòî– ÅÂÈÈÀÇ

מעשרה, שלמעלה מה טפחים, מעשרה יותר ארוך øBäèÈכשהחבל
למיטה, חיבור  שאינו  –BaL עשרה עד מחמישה היוצא בחבל – Æ

íéçñtäטפחים, úà ïéøLB÷ לוקחים שהיו  הפסח קרבנות את – ÀÄÆÇÀÈÄ
שעשו  כדרך  למיטותיהם, קושרים היו  בניסן עשר  הארבעה לפני 
מיטותיהם  לכרעי  וקשרום לחודש  בעשור הטלאים את שקנו  במצרים

פסחים  עיין נה ; ה , כהנא  דרב  ישראל";(פסיקתא  "תפארת ועיין ה ; ט ,

אחרונה "), úBhnä"משנה úà ïéìùìLîe המיטה את בו ומורידים – ÀÇÀÀÄÆÇÄ
להטבילה. המקוה לתוך  או  לבית מעלייה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïøæî את לחזק כדי  המיטה סביב כורכים שהיו חגורה, כמין  – ÄÀÈ
חוץ (רמב"ם )דפנותיה ויוצא הצורך  מן  גדול  המזרן  שהיה ופעמים ,

ללמד , המשנה ובאה oxfnyàeäLלמטה, ìk ,ähnä ïî àöBiäÇÅÄÇÄÈÈÆ
נטמאה  ואם למיטה, חיבור הריהו מעט, בין הרבה היוצא בין  –
למיטה  חוץ אמות כמה יוצא ואפילו טמא, כולו המזרן  המיטה,

íéçôè(ברטנורא ); äøNò ãò :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅÅÇÂÈÈÀÈÄ
אינו  ולמעלה מעשרה בטומאתה; טמא והוא למיטה, חיבור הריהו  –

טהור . והוא למיטה iqei.חיבור iaxk dkldeïøæî éøéL המזרן – ÀÈÅÄÀÈ
שיירים, ממנו ונשארו  íéçôèשנקרע äòáL ממנו נשארו אם – ÄÀÈÀÈÄ

בשיעור שכן טומאה, מקבל והוא בגד חשוב הוא עדיין  טפחים, שבעה
בו יש  טפחים øBîçìשבעה ÷áç BúBNòì éãk המקשרת חגורה – ÀÅÇÂÂÈÇÂ

מפרשים: ויש  לגופו ; המרדעת את או האוכף מכסה.wagאת –

i p y m e i
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ïøænä ìòå ähnä ìò áfä àOð שהמזרן המיטה על כלומר – ÄÈÇÈÇÇÄÈÀÇÇÄÀÈ
ממנה, יוצא ואף סביבה íéðLכרוך  ànèî מדרס טמא המזרן – ÀÇÅÀÇÄ

בו  שהנוגע שניים, עוד  ומטמא הטומאה, אב ונעשה עצמה, כמיטה

לטומאה, שני נעשה בראשון  והנוגע לטומאה, ראשון  ìñBôeÅנעשה
ãçà אינו אבל  לטומאה, שלישי  להיות התרומה את פוסל  שהשני  – ÆÈ

רביעי ; שתעשה אותה øéàîמטמא éaø éøác לשיטתו הוא שהולך – ÄÀÅÇÄÅÄ
חיבור הריהו  שהוא כל  המיטה מן היוצא שמזרן  הקודמת, במשנה

ïøænäלמיטה. ìòå ähnä ìò áfä àOð :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÄÈÇÈÇÇÄÈÀÇÇÄÀÈ
לעיל , שבארנו  íéçôèכמו  äøNò עשרה עד המזרן מן  היוצא – ÂÈÈÀÈÄ

ãçàטפחים, ìñBôe ,íéðL ànèî,הקודמת במשנה כשיטתו  – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈ
מדרס  טמא הוא הלכך למיטה, חיבור חשוב המזרן טפחים עשרה שעד

לעיל שבארנו כמו  אחד , ופוסל שניים ומטמא עצמה (ixacaכמיטה
;(xi`n iaxõeçìå äøNòî,טפחים לעשרה שחוץ מה אבל  – ÅÂÈÈÀÇ

ãçà ìñBôe ,ãçà ànèî ואינו למיטה, חיבור  חשוב שאינו  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
ראשון  ונעשה הטפחים, עשרת שבתוך  בחלק שנגע משום אלא טמא

והריהו `cg,לטומאה, `nhn,לטומאה שני נעשה בו  lqeteשהנוגע
,cg`.בתרומה שלישי פוסל  הזב,àOðשהשני  –ïøæî ìò היוצא – ÄÈÇÄÀÈ

המיטה, על נישא ולא המיטה, íéðôìåמן  äøNòîעל נישא אם – ÅÂÈÈÀÄÀÄ
למיטה, טפחים עשרה בתוך  שהוא המזרן  של  המזרן ,àîèהחלק – ÈÅ

עצמה. כמיטה הזב מדרס טומאת õeçìåשמקבל  äøNòîאבל – ÅÂÈÈÀÇ
טפחים, לעשרה חוץ שהוא המזרן של החלק על  הזב נישא øBäèÈאם

בכגון  כאן  ומדובר כמיטה, אינו טפחים מעשרה חוץ שהרי המזרן , –

izdw - zex`ean zeipyn



קצג h wxt l`ipc - miaezk

è-÷øô ìàéðãbÎa

áàéápä äéîøé-ìà ýåýé-øáã äéä øLà íéðMä øtñî íéøôqa éúðéa ìàiðc éðà Bëìîì úçà úðLa¦§©³©©Æ§¨§½£¦Æ¨«¦¥½¦−Ÿ¦©§¨¦®¦§©´©¨¦À£¤̧¨¨³§©§¨Æ¤¦§¦¨´©¨¦½
:äðL íéòáL íìLeøé úBáøçì úåàlîìâíéðeðçúå älôz Lwáì íéýìàä éðãà-ìà éðt-úà äðzàå §©²Ÿ§¨§¬§¨©−¦¦§¦¬¨¨«¨¤§¨´¤¨©À¤£Ÿ¨Æ¨«¡Ÿ¦½§©¥¬§¦−̈§©£¦®

:øôàå ÷Nå íBöaãøîL àøBpäå ìBãbä ìàä éðãà àpà äøîàå äcåúàå éýìà ýåýéì äììtúàå §−§©¬¨¥«¤¨«¤§©«§¨²©¨¬¡Ÿ©−¨¤§©¤®¨«Ÿ§À̈¨¨³£Ÿ¨Æ¨¥³©¨Æ§©½̈Ÿ¥³
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä:åéúBöî éøîLäEúBönî øBñå eðãøîe eðòLøä (åðòùøäå) eðéåòå eðàèç ©§¦Æ§©¤½¤§Ÿ£−̈§Ÿ§¥¬¦§¨«¨¨¬§¨¦−¦§©´§¨¨®§§¬¦¦§¤−

éètLnîe:Eåéãáò-ìà eðòîL àìåàå eðéúáàå eðéøN eðéëìî-ìà EîLa eøac øLà íéàéápä Eì ¦¦§¨¤«§³Ÿ¨©Æ§Æ¤£¨¤´©§¦¦½£¤³¦§Æ§¦§½¤§¨¥¬¨¥−©£Ÿ¥®§¤−
:õøàä íò-ìkæíìLeøé éáLBéìe äãeäé Léàì äfä íBik íéðtä úLa eðìå ä÷ãvä éðãà Eì ¨©¬¨¨«¤§³£Ÿ¨Æ©§¨½̈§¨²¬Ÿ¤©¨¦−©´©¤®§¦³§¨Æ§§¥´§«¨©¦ ½

:Cá-eìòî øLà íìòîa íL ízçcä øLà úBöøàä-ìëa íé÷çøäå íéáøwä ìàøNé-ìëìeçýåýé §¨¦§¨¥º©§Ÿ¦´§¨§Ÿ¦À§¨¨«£¨Æ£¤´¦©§¨´½̈§©£−̈£¤¬¨«£¨«§À̈
:Cì eðàèç øLà eðéúáàìå eðéøNì eðéëìîì íéðtä úLa eðì̈µ´Ÿ¤©¨¦½¦§¨¥¬§¨¥−§©£Ÿ¥®£¤¬¨−̈¨«

i"yx
(·).íéøôñá éúåðéá:בחשבונות íéðùäנסתכלתי øôñî
.'åâå מה על סבור שהייתי השנים חשבון מחשב הייתי

אפקוד  שנה ע' לבבל מלאת לפי כי ט) (ירמיה שניבא
ושבעים  הבית בנין היא הזאת שהפקידה דמיתי אתכם
מלכות  משפשטה המדי לדריוש אחת בשנת כלים שנה
לו  להיות יהויקים נבוכדנצר שכבש ישראל על יד בבל
מר  דאמר נבוכדנצר למלכו' שניה שנה היתה והיא עבד
יהויקים  וכבש עלה שני' שנה נינוה כבש ראשונה שנה
במשנת  ואף ותמצאם, כאן ועד שנה מאותה וחשוב צא
מות  בשנת שם ושנינו הזה החשבון נמצא עולם סדר
נבוכדנצר  שמלך מיום שנה שבעים הרי בלשאצר
אחת  שנה ועוד יהויקים שכבש מיום אחת חסר שבעים
אין  עדיין כי ובראותי והשלימה, דריוש עמד לבבל
לספירת  לב ונתתי הבינותי לבא ממהרת הגאולה
יהויקים  כבוש לפי למנות לי היה שלא וידעתי החשבון

שנה  שבעים כשימלאו ירושלים חרבות למלאות אלא
שמונהֿ יש ועוד ירושלים חרבה שבו צדקיהו לגלות
לכבוש  שנה בי"ח היתה הזאת שהגלות לבא עשר
גלו  בח' גלו בז' גלו עולם בסדר ששנינו כמו יהויקים
גלות  גלו מגילה במס' רז"ל ופירשו בי"ט גלו בי"ח
לנבוכדנצר  שמנה שהוא יהויקים לכבוש בשבעה יכני'
שהיא  יהויקים לכיבוש בשמונהֿעשרה בשנייה גלו

לנבוכדנצר: עשרה עמי:äãåúàå.(„)תשע חטאת על
.àøåðäå ìåãâä ìàä כוכבים עובדי אמר גבור אמר ולא

גבורותיו: ואיה בבניו והלכנו øåñå.(‰)משתעבדים
בלע"ז: טילנ"ש ממצותיך וסור ãà'(Ê)הלוך êì

.ä÷ãöä הדין עלינו שהבאת ופורענות משפטיך כלומר
עמך: íéðôä.והצדק úùåá åðìå על להתבייש אנו כדאי

לעצמנו: גרמנו אנחנו כי לנו äæä.המאורע íåéë כאשר
היום: רואים אנחנו

cec zcevn
(·).˙Á‡ ˙˘·אמר לכן  שלפניו בפסוק  הדברים שארכו לפי

המקרא: דרך  וכן אחת בשנת  ·ÌÈ¯ÙÒ.שוב È˙ÂÈ· Ï‡È„ È‡
מלאת לפי ירמיה שאמר שנה  שבעים  בחשבון טעה מתחלה כי 

להתפשטות שנה  שבעים  בכלות  תהיה שלימה  וגאולה בה "מ  בנין שגם וחשב  כט ) (ירמיה וכו ' אתכם  אפקוד  שנה  שבעים  לבבל 
במספר בינה בו נתוסף הענין  בסוף  האמור  המלאך  בדברי  אבל  בראשונה  יהויקים  את  נ"נ שכבש  מעת  ישראל על  בבל  מלכות
תהיה היא שלימה  גאולה אז ויהיה בשניה  הבית שיבנה ירמיה  אל  ה ' דבר היה  אשר השנים  מספר כי לדעת  והשכיל  החשבון 
שבעים בכלות תהיה לארץ ישובו אשר  הפקידה  שהתחלת  וכמו  צדקיה  גלות מעת ר "ל  ירושלים לחרבות שנה  שבעים  ימולא בעת 
והעיר הבית  חורבן מעת שנה  שבעים בכלות תהיה בה "מ ובנין הגאולה סוף כן  ישראל על בבל התפשטות התחלת מעת שנה 

וכל : שנה˙‡Â‰.(‚)מכל שבעים  בכלות תהיה  שלימה וגאולה בה "מ  בנין שגם חשבתי עוד בספרים בינותי ומטרם  ר "ל 
שנים מ"ה מלך  והוא נ "נ למלכות  בשניה  היתה הלא  והיא  בראשונה  יהויקים את  נ"נ שכבש מעת  ישראל על  בבל  להתפשטות 
לזה עלתה  כי  אביו מלכות בימי אחת  שנה  שנבלעה אלא שנים כ "ג בנו מרודך אויל  וימי שנים  מ"ד משנותיו  עוד נשארו א"כ
שנה שבעים מלאו לדריוש אחת בשנת  א "כ  אחת חסר  שנה  שבעים הרי  שנים  ג' בנו  בלשאצר  וימי שנים ס"ו א"כ  הרי ולזה 
נתארך  העון שבעבור  בחשבי הדבר  על להתפלל  המקום  כלפי פני  שמתי לבוא ממשמשת  שלמה גאולה שאין ראיתי וכאשר

Ù‡Â¯.הקץ: ˜˘Â:והכנעה צער  דרך  אפר ובהתפלשות שק  העוונות:Â˙‡Â„‰.(„)בהתלבשות שהבטיח ‰·¯È˙.על הגמול
ממצותיך :ÂÒÂ¯.(‰)בברית: וסרים  הולכים ‰‡¯ı.(Â)והננו ÌÚ ÏÎ Ï‡Â:מבניהם מי נשאר ולא תמו ספו עמך ÍÏ.(Ê)אשר

שארית : בנו  שנשאר במה ‰ÌÈÙ.הצדקה  ˙˘Â· ÂÏÂלנו תחשב הבושת היום אנחנו כאשר  וחפורים  בושים בגולה שאנו מה
גורמים: עווננו אבל מפדות  ידו  קצרה  לא כי  ב"ה  למקום  ÂÎÂ'.ולא ‰„Â‰È ˘È‡Ï:הפנים בושת תחשב אשר‰˜¯ÌÈ·Â.לכולם

למרחוק: גלו  מעלם:·ÌÏÚÓ.לא Â‡ËÁ.(Á)בעבור לבושת:‡˘¯ לנו היא אשר הגלות גרמה זה  כי חטאנו אשר על

oeiv zcevn
(·).ÌÈ¯ÙÒ·:וחשבון מספר לשון‡‡.(„)מלשון ענין

ופשע:·ÌÏÚÓ.(Ê)בקשה: חטא  ענין 

c dpyn xyr dryz wxt milk zkqn

·íéçôè äMîç ãò ähnä ïî àöBiä ìáçä–øBäè;äøNò ãòå äMîçî–àîè.õeçìå äøNòî– ©¤¤©¥¦©¦¨©£¦¨§¨¦¨¥£¦¨§©£¨¨¨¥¥£¨¨§©
øBäè,íéçñtä úà ïéøLB÷ BaL,úBhnä úà ïéìùìLîe. ¨¤§¦¤©§¨¦§©§§¦¤©¦
‚ähnä ïî àöBiä ïøæî–àeäL ìk;éøácéaøøéàî.éñBé éaøøîBà:íéçôè äøNò ãò.ïøæî éøéL– ¦§¨©¥¦©¦¨¨¤¦§¥©¦¥¦©¦¥¥©£¨¨§¨¦§¨¥¦§¨

íéçôè äòáL,øBîçì ÷áç BúBNòì éãk. ¦§¨§¨¦§¥©££¨©£
„ïøænä ìòå ähnä ìò áfä àOð–ãçà ìñBôe íéðL ànèî;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:ìò áfä àOð ¦¨©¨©©¦¨§©©¦§¨§©¥§©¦¥¤¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦¨©¨©

íéçôè äøNò ïøænä ìòå ähnä–íéðL ànèî,ãçà ìñBôe;õeçìå äøNòî–ãçà ànèî,ãçà ìñBôe.àOð ©¦¨§©©¦§¨£¨¨§¨¦§©¥§©¦¥¤¨¥£¨¨§©§©¥¤¨¥¤¨¦¨
ïøæî ìò,íéðôìå äøNòî–àîè;õeçìå äøNòî–øBäè. ©¦§¨¥£¨¨§¦§¦¨¥¥£¨¨§©¨

a.dhnd on `veid lagd:âåøéñä øîâù øçàì åðîî øàùðù äî.xedh migth dyng cr:ãé äì áéùç àìå ,äèîä êøåöì éãéîì éæç àìãdyngn
.`nh dxyr cre,äèîä úà åá ìùìùì éîð éæçå .íäì ïîåæî äéäéù éãë äèîä éòøëáù ìáçá çñôä íù øåù÷ì íéìéâø åéäù .íéçñôä äá øåù÷ì éæçã

:úàîèðùë äìéáèäì äå÷îä ìà äãéøåäì éîð éà ,ââì äéìòä ïî äãéøåäì øîåìë.xedh uegle dxyrnêøåöì ùîùî åðéà äøùòî øúåé ìáçá ùéù äîã
:íåìë äèîä

b.oxfind:äèîä ïî õåç àöåéå øøâðå äáøä ìåãâ àåäù íéîòôå .äé÷øô øáçì éãë äèîä áéáñ åúåà íéëøåëù âéøà ìù èðáà åà øåæà ïéîëon `veid
.dhnd:ñøãî äàîè äèîäå.`edy lk:àîè ìëä ,äèîì õåç úåîà äîë àöåé åìéôà.migth dxyr cr xne` iqei 'xäøùòî .äèîä úàîåèá àîè

:éñåé 'øë äëìäå .øåäè äìòîìå.oxfin ixiiy:àîè äéäéå åðîî øééúùé äîë ,òø÷ðå äìáù ïøæéî.migth drayáéùç àìå éãéîì éæç àì éëäî øéöáã
:éìë.wag,íéùøôî ùéå .óëåàä åðîî ïéøéñîù øçàì ïðèöé àìù éãë ,òéæî àåäå êøãä ïî àáùë øåîçä ìò íéîéùîù äù÷å áò ãâá ,íéùøôî ùé

:íéîùâ åéìò åãøé íà ãñôé àìù éãë øåîçä éåàùî ìò åúåà íéîéùîù
c.oxfind lre dhnd lr afd `yip:äðîî àöåéå äéúåáéáñ êåøë ïøæéîäù äèîä ìò áæä àùéð àìà ,ïøæéîä ìò àùéð à÷åã åàìlqete mipy `nhn

.xi`n 'x ixac cg`äèîë ,ãçà ìñåôå íéðù àîèîå äèîì øåáç éåä àáåè åìéôàå àåäù ìë äèîä ïî àöåé ïøæéîä åìéôàã ìéòì øîàã äéîòèì øéàî 'ø
úà ìåñôì éùéìù äùåò éðùå ,éðù äùåò ïåùàøå ,ïåùàø éåä åá òâåðäå ,äàîåèä áà éåä ,áæ ìù áùåîå áëùî äùòðå åéìò àùéð áæäù ìëù .äîöò
ïî ùøéô àìù ïîæ ìë ïøæéîäå ,ãáìá äîåøúá ìåñô àåäù éùéìù àåäå ãçà ìñåôå ,éðùå ïåùàø åðééäã íéðù àîèî åðééäå .àîèì àì ìáà ãáìá äîåøúä

å äàîåèä ãìåë àìà éåä àì ùøéôù øçàì ìáà ,ãçà ìñåôå íéðù àîèîå äàîåèä áàë áéùç äèîä:áæä áëùîá òâåð ïéãë ,ãçà ìñåôå ãçà àîèî
.'eke xne` iqei 'xïîæ ìë ãçà ìñåôå íéðù àîèîå áëùîì øåáéç áåùç äøùò êåúáù äæ êëìä .àì åúå íéçôè äøùò ìéòì øîàã äéîòèì éñåé 'ø

:ãçà ìñåôå ãçà àîèîã ,ùøéôë åðéãå ,áëùîì øåáéç áåùç àì äøùòì õåçù äî ìáà ,ùøéô àìùd`nh miptle dxyrn oxfnd lr `yip.ïðéñøâ
éáéùç äøùò ìëã ïåéëã ,ñøãî äàîè äèîä ,äèîä ãöì íéðôìå äøùòî àùéð íà ,äèîä ïî àöåéä ïøæéîä ìò áæä àùéð ,àùåøéô éëäå .àîè ïðéñøâ àìå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ähnä ïî àöBiä ìáçä את שגמר  לאחר ממנו שנשאר מה – ÇÆÆÇÅÄÇÄÈ
íéçôèהסירוג, äMîç ãòבכלל עד ולא טוב";– יום  ("תוספות  ÇÂÄÈÀÈÄ

ישראל") שאינו øBäè,"תפארת  טהור , החבל המיטה, נטמאה אם – È
לה; חיבור ואינו המיטה לצורך  כלום äøNòראוי  ãòå äMîçîÅÂÄÈÀÇÂÈÈ

בכלל ), (ועד  עשרה ועד טפחים חמישה היוצא החבל  –àîè– ÈÅ
להלן; הטעם כמבואר  למיטה, וחיבור  יד õeçìåשכולו  äøNòî– ÅÂÈÈÀÇ

מעשרה, שלמעלה מה טפחים, מעשרה יותר ארוך øBäèÈכשהחבל
למיטה, חיבור  שאינו  –BaL עשרה עד מחמישה היוצא בחבל – Æ

íéçñtäטפחים, úà ïéøLB÷ לוקחים שהיו  הפסח קרבנות את – ÀÄÆÇÀÈÄ
שעשו  כדרך  למיטותיהם, קושרים היו  בניסן עשר  הארבעה לפני 
מיטותיהם  לכרעי  וקשרום לחודש  בעשור הטלאים את שקנו  במצרים

פסחים  עיין נה ; ה , כהנא  דרב  ישראל";(פסיקתא  "תפארת ועיין ה ; ט ,

אחרונה "), úBhnä"משנה úà ïéìùìLîe המיטה את בו ומורידים – ÀÇÀÀÄÆÇÄ
להטבילה. המקוה לתוך  או  לבית מעלייה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïøæî את לחזק כדי  המיטה סביב כורכים שהיו חגורה, כמין  – ÄÀÈ
חוץ (רמב"ם )דפנותיה ויוצא הצורך  מן  גדול  המזרן  שהיה ופעמים ,

ללמד , המשנה ובאה oxfnyàeäLלמטה, ìk ,ähnä ïî àöBiäÇÅÄÇÄÈÈÆ
נטמאה  ואם למיטה, חיבור הריהו מעט, בין הרבה היוצא בין  –
למיטה  חוץ אמות כמה יוצא ואפילו טמא, כולו המזרן  המיטה,

íéçôè(ברטנורא ); äøNò ãò :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅÅÇÂÈÈÀÈÄ
אינו  ולמעלה מעשרה בטומאתה; טמא והוא למיטה, חיבור הריהו  –

טהור . והוא למיטה iqei.חיבור iaxk dkldeïøæî éøéL המזרן – ÀÈÅÄÀÈ
שיירים, ממנו ונשארו  íéçôèשנקרע äòáL ממנו נשארו אם – ÄÀÈÀÈÄ

בשיעור שכן טומאה, מקבל והוא בגד חשוב הוא עדיין  טפחים, שבעה
בו יש  טפחים øBîçìשבעה ÷áç BúBNòì éãk המקשרת חגורה – ÀÅÇÂÂÈÇÂ

מפרשים: ויש  לגופו ; המרדעת את או האוכף מכסה.wagאת –

i p y m e i
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ïøænä ìòå ähnä ìò áfä àOð שהמזרן המיטה על כלומר – ÄÈÇÈÇÇÄÈÀÇÇÄÀÈ
ממנה, יוצא ואף סביבה íéðLכרוך  ànèî מדרס טמא המזרן – ÀÇÅÀÇÄ

בו  שהנוגע שניים, עוד  ומטמא הטומאה, אב ונעשה עצמה, כמיטה

לטומאה, שני נעשה בראשון  והנוגע לטומאה, ראשון  ìñBôeÅנעשה
ãçà אינו אבל  לטומאה, שלישי  להיות התרומה את פוסל  שהשני  – ÆÈ

רביעי ; שתעשה אותה øéàîמטמא éaø éøác לשיטתו הוא שהולך – ÄÀÅÇÄÅÄ
חיבור הריהו  שהוא כל  המיטה מן היוצא שמזרן  הקודמת, במשנה

ïøænäלמיטה. ìòå ähnä ìò áfä àOð :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÄÈÇÈÇÇÄÈÀÇÇÄÀÈ
לעיל , שבארנו  íéçôèכמו  äøNò עשרה עד המזרן מן  היוצא – ÂÈÈÀÈÄ

ãçàטפחים, ìñBôe ,íéðL ànèî,הקודמת במשנה כשיטתו  – ÀÇÅÀÇÄÅÆÈ
מדרס  טמא הוא הלכך למיטה, חיבור חשוב המזרן טפחים עשרה שעד

לעיל שבארנו כמו  אחד , ופוסל שניים ומטמא עצמה (ixacaכמיטה
;(xi`n iaxõeçìå äøNòî,טפחים לעשרה שחוץ מה אבל  – ÅÂÈÈÀÇ

ãçà ìñBôe ,ãçà ànèî ואינו למיטה, חיבור  חשוב שאינו  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ
ראשון  ונעשה הטפחים, עשרת שבתוך  בחלק שנגע משום אלא טמא

והריהו `cg,לטומאה, `nhn,לטומאה שני נעשה בו  lqeteשהנוגע
,cg`.בתרומה שלישי פוסל  הזב,àOðשהשני  –ïøæî ìò היוצא – ÄÈÇÄÀÈ

המיטה, על נישא ולא המיטה, íéðôìåמן  äøNòîעל נישא אם – ÅÂÈÈÀÄÀÄ
למיטה, טפחים עשרה בתוך  שהוא המזרן  של  המזרן ,àîèהחלק – ÈÅ

עצמה. כמיטה הזב מדרס טומאת õeçìåשמקבל  äøNòîאבל – ÅÂÈÈÀÇ
טפחים, לעשרה חוץ שהוא המזרן של החלק על  הזב נישא øBäèÈאם

בכגון  כאן  ומדובר כמיטה, אינו טפחים מעשרה חוץ שהרי המזרן , –

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ñøãî äàîè äúéäL ähî,ïøæî dì Cøëå–ñøãî äàîè dlk.äLøt–ñøãî äàîè àéä,òbî ïøænäå ¦¨¤¨§¨§¥¨¦§¨§¨©¨¦§¨ª¨§¥¨¦§¨¥§¨¦§¥¨¦§¨§©¦§¨©©
ñøãî.äòáL úàîè äàîè äúéä,ïøæî dì Cøëå–äòáL úàîè äàîè dlk.äLøt–úàîè äàîè àéä ¦§¨¨§¨§¥¨ª§©¦§¨§¨©¨¦§¨ª¨§¥¨ª§©¦§¨¥§¨¦§¥¨ª§©
äòáL,áøò úàîè àîè ïøænäå.áøò úàîè äàîè äúéä,ïøæî dì Cøëå–áøò úàîè äàîè dlk.äLøt ¦§¨§©¦§¨¨¥ª§©¤¤¨§¨§¥¨ª§©¤¤§¨©¨¦§¨ª¨§¥¨ª§©¤¤¥§¨

–áøò úàîè äàîè àéä,øBäè ïøænäå. ¦§¥¨ª§©¤¤§©¦§¨¨
Âïøæî dì CøkL ähî,únä ïäa òâðå–äòáL úàîè ïéàîè.eLøt–äòáL úàîè ïéàîè.òâðõøMä ïäa ¦¨¤¨©¨¦§¨§¨©¨¤©¥§¥¦ª§©¦§¨¥§§¥¦ª§©¦§¨¨©¨¤©¤¤

–áøò úàîè ïéàîè;eLøt–ïéàîèáøò úàîè.úBLãç dì äNòå dlL úBkøà ézL eìhpL ähî,àGå §¥¦ª§©¤¤¥§§¥¦ª§©¤¤¦¨¤¦§§¥£ª¤¨§¨¨¨£¨§
íéá÷pä úà äpL;eøazLðúBLãç–äàîè,úBðLéå–äøBäè,CìBä ìkäLúBðLéä øçà. ¦¨¤©§¨¦¦§©§£¨§¥¨¦¨§¨¤©Ÿ¥©©©§¨

éðéòá úéàøð êë .ïøæéîä [úàîåèá] úàîèð àìå äèîä äøåäè ,äèéîì øåáç ååä àìã õåçìå äøùòî ìáà .äèîä úàîèð ïøæî àîèðùë ,äèîì øåáç
øçà éú÷ã÷ãå .ììë éðæàá åñðëð àì åæ äðùî ùåøéôá áúëù í"áîø éøáã ïëå .éì ìá÷úð àì ,ïùåøéôå øåäèå àîè éñøâã éúåáø úñøéâå .åæ äðùî ùåøéô

à"ë ÷øô íéìë úåëìäá åøåáçá êë['è äëìä]:ïàë äéúùøéôù åîë åæ äðùî ùøéôå åá øæç íùù éì äàøð
d.qxcn d`nh dlek:úéùéøôãë äîöò äèîë éåä äèîä ïî ïøæîä ùøéô àìù ïîæ ìëå.qxcn rbn oxfndeòâåð ìë ïéãë ,ãçà ìñåôå ãçà àîèîå

:äàîåèä áàá
e.znd oda rbpe:ãçé íéëåøë ïäùë.dray z`neh mi`nhõåçìå äøùòî àîè íéçôè äøùò ãò øîà÷ ñøãî úàîåèá à÷åãã .éñåé 'ø âéìô àì àäá

äö÷ ñðëð íà ïëå ,õøùá äòâð åà úîä ìäåàì äèîä äñðëðå äèîä ìò êåøë àåäù ïøæî ïåâë .øåáéç åìåë äîà äàî åìéôà ,úåàîåè øàùì ìáà ,øåäè
á òâð åà úîä ìäåàì ïøæîä ïî:äîà äàî äèîä ïî àöåé ïøæîä äéä åìéôàå ,äèîä úàîèð ïøæîä àîèð ,ïøæîä àîèð äèîä úàîèð ,õøùeyxit

.dray z`neh mi`nhäàîåè äòâðùëå ãçà éìëë íéáåùç äàîåè úìá÷ ïéðòìã â"òà .åîöò éðôá éìë ïäî ãçà ìëã ïåéë ,åøáúùðù íéìëë ååä àìå
:øçàä àîèð ïäî ãçàázekex` izy elhipy:úåëåøàä úìéèðá äúàîåèî äèîä äøäè àì êëìä ,ïîå÷îì ïøéæçäì úåéåàø ïäå .åøáúùð àìå ,äìù
.d`nh zeycg exazypéôì ,äøåäè ,úåðùéä åøáúùð ìáà .íéîìù äéøáà ìëå øáà øáà ä÷øôúðë éåäå ,íéá÷ðä åðúùð àìå úåîéé÷ úåðùéä éøäù

:úåëåøà àìá àéæç àìã ,éìë øáù äèîä éåä åøáúùðùëå ,úàîèðùë äèîá åéäù ïä úåðùéäù

`xephxa yexit

לא  הלכך  למדרס, ראוי  אינו והרי בו, נגע לא אבל עליו נישא שהזב

כלל ישראל").נטמא "תפארת  הגר"א ; הרא"ש ; הרב (הר"ש ; ברם,
גורס: miptle,מברטנורא dxyrnd`nh,מדרס טמאה המיטה היינו  –

המזרן שהואיל  כשנטמא לפיכך  למיטה, חיבור  חשוב ולפנים ומעשרה
כולה; המיטה uegle,נטמאה dxyrndxedh שמעשרה המיטה, –

בטומאת  המיטה נטמאה לא הילכך למיטה, חיבור חשוב לא ולחוץ
אלא  נטמא, מקום מכל  המזרן מברטנורא הרב שלדעת כלומר  המזרן,

נטמא  ואם עמו, נטמאה המיטה כל ולפנים מעשרה נטמא שאם
מברטנורא: הרב ומוסיף טהורה. המיטה ולחוץ, d`xpמעשרה jk

lawzp `l ,myexite ,"xedh"e "`nh" :izeax zqxibe .ef dpyn yexit ipira
.llk ipf`a eqpkp `l ef dpyn yexita azky m"anxd ixac oke .il

exeaiga jk xg` izwcwce,( ט כא, כלים ea,(הל' xfg myy il d`xpe
.o`k dizyxity enk ef dpyn yxite

שהסיפא כותב, ישראל " "תפארת dyxit),בעל  `edy itk),היא הכל  דברי 
באותה  ויתטמא למיטה חיבור חשוב המזרן  כל שיהא לענין  ברישא, שדווקא
חוץ  שאף וסובר  יוסי  רבי  על מאיר רבי  חולק המיטה, בה שנטמאה טומאה

טפחי כשנישא לעשרה מדרס טומאת נטמא המזרן  שיהא לענין  אבל כן. דינו ם
להיטמא  כמיטה דינו  טפחים עשרה עד  שדווקא סובר , מאיר  רבי  אף הזב, עליו 
ישראל ", "תפארת בעל  מוכיח מברטנורא הרב פירוש לפי ואף מדרס. טומאת
היא  שהסיפא סובר, אחרונה" "משנה בעל  אבל היא. הכל  דברי  שהסיפא
ולחוץ  מעשרה שאף לשיטתו, הולך  מאיר רבי  ואילו  יוסי. רבי  דברי  המשך 

למיטה. חיבור  המזרן  חשוב

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî äàîè äúéäL ähî,זב עליה ששכב כגון  –dì Cøëå ÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈÀÈÇÈ
ïøæî,שנטמאה לאחר  –ñøãî äàîè dlkשחובר המזרן שאף – ÄÀÈËÈÀÅÈÄÀÈ

עצמה. כמיטה טמא המזרן ,äLøtלמיטה מן המיטה –äàîè àéä ÅÀÈÄÀÅÈ
ñøãî,שלה מדרס בטומאת עומדת המיטה –ñøãî òbî ïøænäå ÄÀÈÀÇÄÀÈÇÇÄÀÈ

טומאת  הטמאה במיטה ונגע הואיל  לטומאה, ראשון שהוא כלומר –
המיטה,äúéäמדרס. –äòáL úàîè äàîè כגון ימים, – ÈÀÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

הטומאה, אב ונעשתה מת בטומאת ïøæîשנטמאה dì Cøëå– ÀÈÇÈÄÀÈ
שנטמאה, äòáLלאחר úàîè äàîè dlk.המזרן אף –äLøt ËÈÀÅÈËÀÇÄÀÈÅÀÈ

המזרן, מן  המיטה –àîè ïøænäå ,äòáL úàîè äàîè àéäÄÀÅÈËÀÇÄÀÈÀÇÄÀÈÈÅ
áøò úàîè אב במיטת שנגע משום לטומאה ראשון אלא שאינו – ËÀÇÆÆ

–äúéäהטומאה. המיטה –áøò úàîè äàîè שנעשתה – ÈÀÈÀÅÈËÀÇÆÆ
הטומאה, באב שנגעה ידי  על לטומאה ïøæîראשון dì Cøëå– ÀÈÇÈÄÀÈ

שנטמאה, áøòלאחר úàîè äàîè dlk דינו המזרן  שאף – ËÈÀÅÈËÀÇÆÆ
לה. חיבור שהוא לפי  המזרן,äLøtכמיטה, מן  המיטה –àéä ÅÀÈÄ

øBäè ïøænäå ,áøò úàîè äàîè טומאה מקבל כלי שאין – ÀÅÈËÀÇÆÆÀÇÄÀÈÈ
הטומאה. מאב אלא

i y i l y m e i
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únä ïäa òâðå ,ïøæî dì CøkL ähî במיטה מהם: באחד  – ÄÈÆÈÇÈÄÀÈÀÈÇÈÆÇÅ
למיטה, כרוך  היה שהמזרן  בזמן  במזרן , והמזרן ïéàîèאו  המיטה – ÀÅÄ

äòáLכאחד, úàîèרבי ואף אחד . ככלי הם שחשובים ימים, – ËÀÇÄÀÈ
למיטה, הוא חיבור אמה, מאה אפילו היוצא, שכל כאן, מודה יוסי 
הואיל טהור, טפחים לעשרה שחוץ סובר , הוא מדרס בטומאת שדווקא

כל הרי  הטומאות, בשאר אבל  למדרס, ראוי אינו  עצמו  מצד והמזרן 
מחוברים, שהם זמן  כל  ולפיכך עצמה, כמיטה טומאה מקבל  המזרן

גם  נטמא מהם באחד טומאה וכשנגעה אחד, ככלי חשובים הם הרי
ישראל").האחר  "תפארת המיטה eLøt(ברטנורא; מן  המזרן ניטל – ÅÀ

המת, בהן  שנגע äòáLלאחר úàîè ïéàîè מהם אחד כל – ÀÅÄËÀÇÄÀÈ
וטומאתו  עצמו , בפני  כלי  הוא אחד שכל  שבעה, טומאת טמא עדיין 

õøMäבו.נשארה  ïäa òâð,מחוברים שהיו בזמן  –úàîè ïéàîè ÈÇÈÆÇÆÆÀÅÄËÀÇ
áøò.כאחד שניהם –eLøt,מזה זה נפרדו  –úàîè ïéàîè ÆÆÅÀÀÅÄËÀÇ
áøò הטעם שבארנו כמו ערב, טומאת טמא עדיין מהם אחד  כל  – ÆÆ

שבעה. טומאת בענין  טמאה,ähîלעיל , –úBkøà ézL eìhpL ÄÈÆÄÀÀÅÂË
dlL,המיטה לאורך  הנתונים הקרשים היינו  –úBLãç dì äNòå ÆÈÀÈÈÈÂÈ

חדשות, ארוכות –íéá÷pä úà äpL àGå הראשונות שהארוכות – ÀÄÈÆÇÀÈÄ
הראשונות  את להחזיר הוא יכול  שעדיין ונמצא בהם, תחובות היו 

äàîèלמקומן : ,úBLãç eøazLð שהישנות מאחר  המיטה, – ÄÀÇÀÂÈÀÅÈ
הישנות,úBðLéåקיימות; נשתברו אם אבל  –äøBäè,המיטה – ÄÈÀÈ

úBðLéä øçà CìBä ìkäLוכל כשנטמאה, במיטה היו שאלו – ÆÇÙÅÇÇÇÀÈ
מטומאתה  המיטה יצאה לא למקומן , להחזירן  ואפשר קיימות שהן זמן 

מכל חדשות, לה עשה שכבר פי על אף משנשתברו , אבל הישנה,
כלי. שבר כדין  מטומאתה, יצאה מקום

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn xyr dryz wxt milk zkqn

Êäìòîìî dçútL äáz–úî àîè äàîè.äìòîìî äúçôð–úî àîè äàîè.äúçôðähîlî–äøBäè. ¥¨¤¦§¨¦§©§¨§¥¨§¥¥¦§£¨¦§©§¨§¥¨§¥¥¦§£¨¦§©¨§¨
daL úBøeâî–úBàîè,ïðéàådì øeaç. §¤¨§¥§¥¨¦¨

ÁäúçôpL ìîøzä–àîè BëBúaL ñék,Bì øeaç Bðéàå.dnò úBìa÷î dlL íéöéaL úîçä,eúçôðå–úBøBäè, ©ª§¥¤¦§£¨¦¤§¨¥§¥¦©¥¤¤¥¦¤¨§©§¦¨§¦§£§
ïkøãk úBìa÷î ïðéàL. ¤¥¨§©§§©§¨

Ëdcvî dçútL äáz–úî àîèe ñøãî äàîè.øîàéñBé éaø:éúîéà?íéçôè äøNò ääBáb dðéàL ïîæa, ¥¨¤¦§¨¦¦¨§¥¨¦§¨§¥¥¨©©¦¥¥¨©¦§©¤¥¨§¨£¨¨§¨¦
çôè æaæì dì ïéàL Bà.ïìòîìî äúçôð–úî àîè äàîè.ïhîlî äúçôð–øéàî éaøànèî;íéîëçåïéøäèî, ¤¥¨¦§¥¤©¦§£¨¦§©§¨§¥¨§¥¥¦§£¨¦§©¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦
øwòä ìèaL éðtî,äìèaäìôhä. ¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨

f.olrnln dzgtpy daiz:äìù éåñëä.zn `nh d`nhàìã ,ñøãî úàîåè àì ìáà .úî úàîåè à÷åãå .ùéîùúì àéæç éúëà íéîéé÷ äéìåùã ïåéëã
:äáéùéì àéæçohnln dzgtp:éøîâì äøåäèå äìù ìåáé÷ úéá ìèá .äéìåùá.dly zexebn,äîò åúçôð àìù äëåúáù íéøãç åðééäã ,äáù úåøöåà

:úåàîè
g.lnxezd:äáéúá úåøåâîä åîë íéðè÷ ïéñéë ùé ìîøåúä êåúáå ,åëåúì åéöôç ïúåð äòåøäù øåò ìù ìåãâ ñéë.zngd:øåò ìù ãàðdly miviady

.dnr zelawn:ïäìù ìåáé÷ úéá ìèáã ,úåøåäè åúçôð íàå ,ïè÷ ñéë ïéîë íéöéáä íå÷îáù øåòä øàùð íéøëæä íéùéúäå íéìéàä úåøåò ïéèéùôîùë
h.dcvn dgztyéìò áùé íàã ,ñøãî äàîè äðéà äìòîìî äçúôùëïî äçúôùë ìáà .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåà äá ùîúùäì íéàáå ä

:äéìò áùåéù ô"òà ùîúùäì ìåëé ,ãöä.migth dxyr ddeab dpi`y onfa:éàä éìåë äáéùéì àéæç àì äøùò ääåáâùë.fafl dl oi`y e`ùéùëã
:áùåéì ÷éæî æáæì äì.ohnln dzgtp:äáéùéì àéæç ìáà ,ùéîùúì àéæç àì .äéìåùá.xwrd lhay iptnäî äéìåùá ÷éæçäì äéåùò àéä äáéúä ø÷éò

:íéîëçë äëìäå .äàîåè íåù úìá÷î äðéà áåùå ïìòîìî äéúåðôã íâ åìèá ,åìèáå äéìåù åúçôðù ïåéëå .éìë úàø÷ð àéä íãé ìòå ,äëåúá íéîéùîù

`xephxa yexit

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úî àîè äàîè ,äìòîìî dçútL äáz טומאה מקבלת – ÅÈÆÄÀÈÄÀÇÀÈÀÅÈÀÅÅ
מדרס, טומאת מקבלת אינה אבל  אחרות, מטומאות הדין והוא ממת,
עליה  שיושב ומי  לישיבה, עומדת התיבה שאין לפי זב, עליה כשישב

) מלאכתנו " את ונעשה "עמוד לו: daizd,אומרים gztaכמבואר
ג). כ , äìòîìîלהלן äúçôð,חתיכה ממנה שנפלה –äàîè ÄÀÂÈÄÀÇÀÈÀÅÈ
úî àîè.לקיבול הראויים בשוליה להשתמש אפשר שעדיין – ÀÅÅ

ähîlî äúçôð,בשוליה –äøBäèקיבול בית שבטל  לפי – ÄÀÂÈÄÀÇÈÀÈ
daLשלה. úBøeâî,שלמות מגירות בתיבה נשארו  אם –úBàîè ÀÆÈÀÅ

פי על אף בטומאתן , המגירות נשארו טמאה, היתה התיבה אם –
מלמטה, כשנפחתה נטהרה dìשהתיבה øeaç ïðéàå,לתיבה – ÀÅÈÄÈ

הם. עצמם בפני  שכלים לפי טמאות, והן טהורה "zx`tzשהיא lra
"l`xyi ואם טהור; הכל שנפחתה, בתיבה טומאה נגעה שאם מפרש,

בטהרתה. נשארת שנפחתה התיבה פנים כל על שבה, במגורות

ברישא: znבארנו `nh d`nh מטומאות הדין  והוא ממת, טומאה מקבלת –
טמא  "טמאה המשנה נקטה כן , אם ולמה, – מדרס). מטומאת (חוץ אחרות
הטומאה, אב הוא מת שטמא משום טהרות", ב"סדרי מבואר זה דבר מת"?
מת  ידי על הטומאה אב להעשות יכולה שהתיבה להשמיענו , המשנה ובאה
הדין הוא מדרס, אצל  הנזכר  שבש"ס, מת" "טמא כל וכן זב. ידי על  ולא
מת  ידי  שעל  משום אלא מת הוזכר  ולא נבילה, לטומאת או שרץ לטומאת
מקבל כלי  שהוא ללמדנו, אלא בא ולא מדרס, ידי  על כמו הטומאה אב נעשה

ממדרס חוץ ndטומאה, xe`aa lirl epx`ay enk).(dpy

i r i a x m e i
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ìîøzä קטנים כיסים בתוכו ויש עור , של  רועים ילקוט התרמיל , – ÇËÀÅ
בתיבה, המגורות שלו ,äúçôpLכמו  הגדול  הכיס שנקרע  –ñék ÆÄÀÂÈÄ

àîè BëBúaL שמשנפחת פי על אף טמא, היה התורמל אם – ÆÀÈÅ
אם  וכן  בטומאתו. נשאר שבו  קטן כיס כל טומאתו , ממנו  בטלה

כל טומאה, מקבל אינו  ששוב ונמצא כשנפחת, טהור היה התורמל 
טומאה, מקבל  שבו  קטן  Bìכיס øeaç Bðéàå הקטן הכיס ואין  – ÀÅÄ

גורסים: יש התורמל . של  הגדול  לכיס qikdחיבור zgtpy ,lnxezd
nh`(הגדול) ,ekezay, שבו הקטנים הכיסים כלומר  התורמל, –epi`e
el xeagהגדול לכיס חיבור  הקטנים) (כיסיו  כולו התורמל ואין –

שלמה "). הרמב"ם("מלאכת כותב ז ):וכן ז , כלים  שנפחת (הל' "התורמיל 

לו". חיבור ואינו טומאה, מקבל התורמיל עדיין  שבתוכו , úîçäÇÅÆהכיס
עור , של הנוד  –dnò úBìa÷î dlL íéöéaL המפשיט שכן  – ÆÅÄÆÈÀÇÀÄÈ

הבהמה, של גופה לאורך העור את חותך  אינו חמת לצורך  בהמה עור

הראש, לצד  משם והולך ומפשיט הרגליים בצד בעור עיגול חותך  אלא
המופשט, בעור  נשארים בהם תלויות הזכר  שביצי הכיסים ששני ונמצא

משקים, הנוד את שכשממלאים הנוד, של  קטנים ככיסים הם והרי 
כאן : ששנינו  וזהו  לתוכם, מהנוד  המשקים miviadyנכנסים zngd

dnr zelawn dly נמצאים הזכר ביצי של הכיסים ששני כלומר  –
הנוד , לתוך הניתנים המשקים את מקבלים והם –eúçôðåבחמת, ÀÄÀÂ

הללו , הכיסים טהורים,úBøBäèנקרעו הכיסים כלומר  –ïðéàL ÀÆÅÈ
ïkøãk úBìa÷î עדיין פי  על  ואף שלהם; הקיבול בית שבטל  – ÀÇÀÀÇÀÈ

מתוך מקבלים ואינם הואיל  מקום מכל  שהוא, מה לתוכם ליתן אפשר
טהורים. הם לפיכך מקבלים, שהיו כדרך הנוד ,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî äàîè ,dcvî dçútL äázלפי זב, עליה כשישב – ÅÈÆÄÀÈÄÄÈÀÅÈÄÀÈ
אומרים  ואין הזב, עליה שיושב בשעה אף בתיבה להשתמש שאפשר 

מלאכתנו", ונעשה "עמוד  úîלו: àîèe מטומאת היא טמאה וכן  – ÀÅÅ
אחרות. ומטומאות éúîéàמת :éñBé éaø øîà?מדרס טמאה – ÈÇÇÄÅÅÈÇ

íéçôè äøNò ääBáb dðéàL ïîæa,עליה לשבת שנוח –Bà ÄÀÇÆÅÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
çôè æaæì dì ïéàL שאם מפרשים, יש טפח. גבוהה מסגרת – ÆÅÈÄÀÅÆÇ

עליה, יושבים טפחים, עשרה גבוהה היא אפילו טפח, לזבז לה אין 
מדרס ישראל");וטמאה ומפרשים ("תפארת  "או", גורסים שאין ויש 

גבוהה  אינה כן  אם אלא מדרס טמאה התיבה שאין  יוסי , רבי דברי 

עשרה  גבוהה היא אם אבל  טפח, לזבז  לה אין  וגם טפחים עשרה
שאינה  פי על  אף לזבז  לה שיש או  לזבז , לה שאין  פי  על אף טפחים,

עליה  לישב נוח שלא משום מדרס, טמאה אינה טפחים, עשרה גבוהה

אחרונה"). "משנה  התיבה,äúçôð(רמב"ם ; –ïìòîìîשנשבר – ÄÀÂÈÄÀÇÀÈ
úîשלה,הכיסוי àîè äàîèאבל קיבול; בית לה יש שעדיין  – ÀÅÈÀÅÅ

לישיבה. ראויה שאינה מדרס, טומאת ïhîlîלא äúçôð,בשוליה – ÄÀÂÈÄÀÇÈ
עליה, לישב ראויה אבל  לקיבול , ראויה שאינה øéàîוהרי éaøÇÄÅÄ

ànèîהמקבל כל ואמנם לישיבה. ראויה והיא הואיל במדרס, – ÀÇÅ
טומאות ושאר מת טומאת גם מקבל מדרס, ועיין טומאת ג; ו, (נידה 

ישראל"); ïéøäèî"תפארת  íéîëçå,התיבה את –ìèaL éðtî ÇÂÈÄÀÇÂÄÄÀÅÆÈÅ
øwòä וכיון חפצים, בה להחזיק התיבה של  שימושה עיקר  שכן  – ÈÄÈ

שימושה, עיקר  ובטל  שוליה äìôhäשנפחתו  äìèa הישיבה היינו – ÈÀÈÇÀÅÈ
מקבלת  אינה ושוב העיקרי, לשימושה טפלה אלא שאינה גבה, שעל

טומאה. שום

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ñøãî äàîè äúéäL ähî,ïøæî dì Cøëå–ñøãî äàîè dlk.äLøt–ñøãî äàîè àéä,òbî ïøænäå ¦¨¤¨§¨§¥¨¦§¨§¨©¨¦§¨ª¨§¥¨¦§¨¥§¨¦§¥¨¦§¨§©¦§¨©©
ñøãî.äòáL úàîè äàîè äúéä,ïøæî dì Cøëå–äòáL úàîè äàîè dlk.äLøt–úàîè äàîè àéä ¦§¨¨§¨§¥¨ª§©¦§¨§¨©¨¦§¨ª¨§¥¨ª§©¦§¨¥§¨¦§¥¨ª§©
äòáL,áøò úàîè àîè ïøænäå.áøò úàîè äàîè äúéä,ïøæî dì Cøëå–áøò úàîè äàîè dlk.äLøt ¦§¨§©¦§¨¨¥ª§©¤¤¨§¨§¥¨ª§©¤¤§¨©¨¦§¨ª¨§¥¨ª§©¤¤¥§¨

–áøò úàîè äàîè àéä,øBäè ïøænäå. ¦§¥¨ª§©¤¤§©¦§¨¨
Âïøæî dì CøkL ähî,únä ïäa òâðå–äòáL úàîè ïéàîè.eLøt–äòáL úàîè ïéàîè.òâðõøMä ïäa ¦¨¤¨©¨¦§¨§¨©¨¤©¥§¥¦ª§©¦§¨¥§§¥¦ª§©¦§¨¨©¨¤©¤¤

–áøò úàîè ïéàîè;eLøt–ïéàîèáøò úàîè.úBLãç dì äNòå dlL úBkøà ézL eìhpL ähî,àGå §¥¦ª§©¤¤¥§§¥¦ª§©¤¤¦¨¤¦§§¥£ª¤¨§¨¨¨£¨§
íéá÷pä úà äpL;eøazLðúBLãç–äàîè,úBðLéå–äøBäè,CìBä ìkäLúBðLéä øçà. ¦¨¤©§¨¦¦§©§£¨§¥¨¦¨§¨¤©Ÿ¥©©©§¨

éðéòá úéàøð êë .ïøæéîä [úàîåèá] úàîèð àìå äèîä äøåäè ,äèéîì øåáç ååä àìã õåçìå äøùòî ìáà .äèîä úàîèð ïøæî àîèðùë ,äèîì øåáç
øçà éú÷ã÷ãå .ììë éðæàá åñðëð àì åæ äðùî ùåøéôá áúëù í"áîø éøáã ïëå .éì ìá÷úð àì ,ïùåøéôå øåäèå àîè éñøâã éúåáø úñøéâå .åæ äðùî ùåøéô

à"ë ÷øô íéìë úåëìäá åøåáçá êë['è äëìä]:ïàë äéúùøéôù åîë åæ äðùî ùøéôå åá øæç íùù éì äàøð
d.qxcn d`nh dlek:úéùéøôãë äîöò äèîë éåä äèîä ïî ïøæîä ùøéô àìù ïîæ ìëå.qxcn rbn oxfndeòâåð ìë ïéãë ,ãçà ìñåôå ãçà àîèîå

:äàîåèä áàá
e.znd oda rbpe:ãçé íéëåøë ïäùë.dray z`neh mi`nhõåçìå äøùòî àîè íéçôè äøùò ãò øîà÷ ñøãî úàîåèá à÷åãã .éñåé 'ø âéìô àì àäá

äö÷ ñðëð íà ïëå ,õøùá äòâð åà úîä ìäåàì äèîä äñðëðå äèîä ìò êåøë àåäù ïøæî ïåâë .øåáéç åìåë äîà äàî åìéôà ,úåàîåè øàùì ìáà ,øåäè
á òâð åà úîä ìäåàì ïøæîä ïî:äîà äàî äèîä ïî àöåé ïøæîä äéä åìéôàå ,äèîä úàîèð ïøæîä àîèð ,ïøæîä àîèð äèîä úàîèð ,õøùeyxit

.dray z`neh mi`nhäàîåè äòâðùëå ãçà éìëë íéáåùç äàîåè úìá÷ ïéðòìã â"òà .åîöò éðôá éìë ïäî ãçà ìëã ïåéë ,åøáúùðù íéìëë ååä àìå
:øçàä àîèð ïäî ãçàázekex` izy elhipy:úåëåøàä úìéèðá äúàîåèî äèîä äøäè àì êëìä ,ïîå÷îì ïøéæçäì úåéåàø ïäå .åøáúùð àìå ,äìù
.d`nh zeycg exazypéôì ,äøåäè ,úåðùéä åøáúùð ìáà .íéîìù äéøáà ìëå øáà øáà ä÷øôúðë éåäå ,íéá÷ðä åðúùð àìå úåîéé÷ úåðùéä éøäù

:úåëåøà àìá àéæç àìã ,éìë øáù äèîä éåä åøáúùðùëå ,úàîèðùë äèîá åéäù ïä úåðùéäù

`xephxa yexit

לא  הלכך  למדרס, ראוי  אינו והרי בו, נגע לא אבל עליו נישא שהזב

כלל ישראל").נטמא "תפארת  הגר"א ; הרא"ש ; הרב (הר"ש ; ברם,
גורס: miptle,מברטנורא dxyrnd`nh,מדרס טמאה המיטה היינו  –

המזרן שהואיל  כשנטמא לפיכך  למיטה, חיבור  חשוב ולפנים ומעשרה
כולה; המיטה uegle,נטמאה dxyrndxedh שמעשרה המיטה, –

בטומאת  המיטה נטמאה לא הילכך למיטה, חיבור חשוב לא ולחוץ
אלא  נטמא, מקום מכל  המזרן מברטנורא הרב שלדעת כלומר  המזרן,

נטמא  ואם עמו, נטמאה המיטה כל ולפנים מעשרה נטמא שאם
מברטנורא: הרב ומוסיף טהורה. המיטה ולחוץ, d`xpמעשרה jk

lawzp `l ,myexite ,"xedh"e "`nh" :izeax zqxibe .ef dpyn yexit ipira
.llk ipf`a eqpkp `l ef dpyn yexita azky m"anxd ixac oke .il

exeaiga jk xg` izwcwce,( ט כא, כלים ea,(הל' xfg myy il d`xpe
.o`k dizyxity enk ef dpyn yxite

שהסיפא כותב, ישראל " "תפארת dyxit),בעל  `edy itk),היא הכל  דברי 
באותה  ויתטמא למיטה חיבור חשוב המזרן  כל שיהא לענין  ברישא, שדווקא
חוץ  שאף וסובר  יוסי  רבי  על מאיר רבי  חולק המיטה, בה שנטמאה טומאה

טפחי כשנישא לעשרה מדרס טומאת נטמא המזרן  שיהא לענין  אבל כן. דינו ם
להיטמא  כמיטה דינו  טפחים עשרה עד  שדווקא סובר , מאיר  רבי  אף הזב, עליו 
ישראל ", "תפארת בעל  מוכיח מברטנורא הרב פירוש לפי ואף מדרס. טומאת
היא  שהסיפא סובר, אחרונה" "משנה בעל  אבל היא. הכל  דברי  שהסיפא
ולחוץ  מעשרה שאף לשיטתו, הולך  מאיר רבי  ואילו  יוסי. רבי  דברי  המשך 

למיטה. חיבור  המזרן  חשוב

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî äàîè äúéäL ähî,זב עליה ששכב כגון  –dì Cøëå ÄÈÆÈÀÈÀÅÈÄÀÈÀÈÇÈ
ïøæî,שנטמאה לאחר  –ñøãî äàîè dlkשחובר המזרן שאף – ÄÀÈËÈÀÅÈÄÀÈ

עצמה. כמיטה טמא המזרן ,äLøtלמיטה מן המיטה –äàîè àéä ÅÀÈÄÀÅÈ
ñøãî,שלה מדרס בטומאת עומדת המיטה –ñøãî òbî ïøænäå ÄÀÈÀÇÄÀÈÇÇÄÀÈ

טומאת  הטמאה במיטה ונגע הואיל  לטומאה, ראשון שהוא כלומר –
המיטה,äúéäמדרס. –äòáL úàîè äàîè כגון ימים, – ÈÀÈÀÅÈËÀÇÄÀÈ

הטומאה, אב ונעשתה מת בטומאת ïøæîשנטמאה dì Cøëå– ÀÈÇÈÄÀÈ
שנטמאה, äòáLלאחר úàîè äàîè dlk.המזרן אף –äLøt ËÈÀÅÈËÀÇÄÀÈÅÀÈ

המזרן, מן  המיטה –àîè ïøænäå ,äòáL úàîè äàîè àéäÄÀÅÈËÀÇÄÀÈÀÇÄÀÈÈÅ
áøò úàîè אב במיטת שנגע משום לטומאה ראשון אלא שאינו – ËÀÇÆÆ

–äúéäהטומאה. המיטה –áøò úàîè äàîè שנעשתה – ÈÀÈÀÅÈËÀÇÆÆ
הטומאה, באב שנגעה ידי  על לטומאה ïøæîראשון dì Cøëå– ÀÈÇÈÄÀÈ

שנטמאה, áøòלאחר úàîè äàîè dlk דינו המזרן  שאף – ËÈÀÅÈËÀÇÆÆ
לה. חיבור שהוא לפי  המזרן,äLøtכמיטה, מן  המיטה –àéä ÅÀÈÄ

øBäè ïøænäå ,áøò úàîè äàîè טומאה מקבל כלי שאין – ÀÅÈËÀÇÆÆÀÇÄÀÈÈ
הטומאה. מאב אלא

i y i l y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

únä ïäa òâðå ,ïøæî dì CøkL ähî במיטה מהם: באחד  – ÄÈÆÈÇÈÄÀÈÀÈÇÈÆÇÅ
למיטה, כרוך  היה שהמזרן  בזמן  במזרן , והמזרן ïéàîèאו  המיטה – ÀÅÄ

äòáLכאחד, úàîèרבי ואף אחד . ככלי הם שחשובים ימים, – ËÀÇÄÀÈ
למיטה, הוא חיבור אמה, מאה אפילו היוצא, שכל כאן, מודה יוסי 
הואיל טהור, טפחים לעשרה שחוץ סובר , הוא מדרס בטומאת שדווקא

כל הרי  הטומאות, בשאר אבל  למדרס, ראוי אינו  עצמו  מצד והמזרן 
מחוברים, שהם זמן  כל  ולפיכך עצמה, כמיטה טומאה מקבל  המזרן

גם  נטמא מהם באחד טומאה וכשנגעה אחד, ככלי חשובים הם הרי
ישראל").האחר  "תפארת המיטה eLøt(ברטנורא; מן  המזרן ניטל – ÅÀ

המת, בהן  שנגע äòáLלאחר úàîè ïéàîè מהם אחד כל – ÀÅÄËÀÇÄÀÈ
וטומאתו  עצמו , בפני  כלי  הוא אחד שכל  שבעה, טומאת טמא עדיין 

õøMäבו.נשארה  ïäa òâð,מחוברים שהיו בזמן  –úàîè ïéàîè ÈÇÈÆÇÆÆÀÅÄËÀÇ
áøò.כאחד שניהם –eLøt,מזה זה נפרדו  –úàîè ïéàîè ÆÆÅÀÀÅÄËÀÇ
áøò הטעם שבארנו כמו ערב, טומאת טמא עדיין מהם אחד  כל  – ÆÆ

שבעה. טומאת בענין  טמאה,ähîלעיל , –úBkøà ézL eìhpL ÄÈÆÄÀÀÅÂË
dlL,המיטה לאורך  הנתונים הקרשים היינו  –úBLãç dì äNòå ÆÈÀÈÈÈÂÈ

חדשות, ארוכות –íéá÷pä úà äpL àGå הראשונות שהארוכות – ÀÄÈÆÇÀÈÄ
הראשונות  את להחזיר הוא יכול  שעדיין ונמצא בהם, תחובות היו 

äàîèלמקומן : ,úBLãç eøazLð שהישנות מאחר  המיטה, – ÄÀÇÀÂÈÀÅÈ
הישנות,úBðLéåקיימות; נשתברו אם אבל  –äøBäè,המיטה – ÄÈÀÈ

úBðLéä øçà CìBä ìkäLוכל כשנטמאה, במיטה היו שאלו – ÆÇÙÅÇÇÇÀÈ
מטומאתה  המיטה יצאה לא למקומן , להחזירן  ואפשר קיימות שהן זמן 

מכל חדשות, לה עשה שכבר פי על אף משנשתברו , אבל הישנה,
כלי. שבר כדין  מטומאתה, יצאה מקום

izdw - zex`ean zeipyn
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Êäìòîìî dçútL äáz–úî àîè äàîè.äìòîìî äúçôð–úî àîè äàîè.äúçôðähîlî–äøBäè. ¥¨¤¦§¨¦§©§¨§¥¨§¥¥¦§£¨¦§©§¨§¥¨§¥¥¦§£¨¦§©¨§¨
daL úBøeâî–úBàîè,ïðéàådì øeaç. §¤¨§¥§¥¨¦¨

ÁäúçôpL ìîøzä–àîè BëBúaL ñék,Bì øeaç Bðéàå.dnò úBìa÷î dlL íéöéaL úîçä,eúçôðå–úBøBäè, ©ª§¥¤¦§£¨¦¤§¨¥§¥¦©¥¤¤¥¦¤¨§©§¦¨§¦§£§
ïkøãk úBìa÷î ïðéàL. ¤¥¨§©§§©§¨

Ëdcvî dçútL äáz–úî àîèe ñøãî äàîè.øîàéñBé éaø:éúîéà?íéçôè äøNò ääBáb dðéàL ïîæa, ¥¨¤¦§¨¦¦¨§¥¨¦§¨§¥¥¨©©¦¥¥¨©¦§©¤¥¨§¨£¨¨§¨¦
çôè æaæì dì ïéàL Bà.ïìòîìî äúçôð–úî àîè äàîè.ïhîlî äúçôð–øéàî éaøànèî;íéîëçåïéøäèî, ¤¥¨¦§¥¤©¦§£¨¦§©§¨§¥¨§¥¥¦§£¨¦§©¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦
øwòä ìèaL éðtî,äìèaäìôhä. ¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨

f.olrnln dzgtpy daiz:äìù éåñëä.zn `nh d`nhàìã ,ñøãî úàîåè àì ìáà .úî úàîåè à÷åãå .ùéîùúì àéæç éúëà íéîéé÷ äéìåùã ïåéëã
:äáéùéì àéæçohnln dzgtp:éøîâì äøåäèå äìù ìåáé÷ úéá ìèá .äéìåùá.dly zexebn,äîò åúçôð àìù äëåúáù íéøãç åðééäã ,äáù úåøöåà

:úåàîè
g.lnxezd:äáéúá úåøåâîä åîë íéðè÷ ïéñéë ùé ìîøåúä êåúáå ,åëåúì åéöôç ïúåð äòåøäù øåò ìù ìåãâ ñéë.zngd:øåò ìù ãàðdly miviady

.dnr zelawn:ïäìù ìåáé÷ úéá ìèáã ,úåøåäè åúçôð íàå ,ïè÷ ñéë ïéîë íéöéáä íå÷îáù øåòä øàùð íéøëæä íéùéúäå íéìéàä úåøåò ïéèéùôîùë
h.dcvn dgztyéìò áùé íàã ,ñøãî äàîè äðéà äìòîìî äçúôùëïî äçúôùë ìáà .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåà äá ùîúùäì íéàáå ä

:äéìò áùåéù ô"òà ùîúùäì ìåëé ,ãöä.migth dxyr ddeab dpi`y onfa:éàä éìåë äáéùéì àéæç àì äøùò ääåáâùë.fafl dl oi`y e`ùéùëã
:áùåéì ÷éæî æáæì äì.ohnln dzgtp:äáéùéì àéæç ìáà ,ùéîùúì àéæç àì .äéìåùá.xwrd lhay iptnäî äéìåùá ÷éæçäì äéåùò àéä äáéúä ø÷éò

:íéîëçë äëìäå .äàîåè íåù úìá÷î äðéà áåùå ïìòîìî äéúåðôã íâ åìèá ,åìèáå äéìåù åúçôðù ïåéëå .éìë úàø÷ð àéä íãé ìòå ,äëåúá íéîéùîù

`xephxa yexit

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úî àîè äàîè ,äìòîìî dçútL äáz טומאה מקבלת – ÅÈÆÄÀÈÄÀÇÀÈÀÅÈÀÅÅ
מדרס, טומאת מקבלת אינה אבל  אחרות, מטומאות הדין והוא ממת,
עליה  שיושב ומי  לישיבה, עומדת התיבה שאין לפי זב, עליה כשישב

) מלאכתנו " את ונעשה "עמוד לו: daizd,אומרים gztaכמבואר
ג). כ , äìòîìîלהלן äúçôð,חתיכה ממנה שנפלה –äàîè ÄÀÂÈÄÀÇÀÈÀÅÈ
úî àîè.לקיבול הראויים בשוליה להשתמש אפשר שעדיין – ÀÅÅ

ähîlî äúçôð,בשוליה –äøBäèקיבול בית שבטל  לפי – ÄÀÂÈÄÀÇÈÀÈ
daLשלה. úBøeâî,שלמות מגירות בתיבה נשארו  אם –úBàîè ÀÆÈÀÅ

פי על אף בטומאתן , המגירות נשארו טמאה, היתה התיבה אם –
מלמטה, כשנפחתה נטהרה dìשהתיבה øeaç ïðéàå,לתיבה – ÀÅÈÄÈ

הם. עצמם בפני  שכלים לפי טמאות, והן טהורה "zx`tzשהיא lra
"l`xyi ואם טהור; הכל שנפחתה, בתיבה טומאה נגעה שאם מפרש,

בטהרתה. נשארת שנפחתה התיבה פנים כל על שבה, במגורות

ברישא: znבארנו `nh d`nh מטומאות הדין  והוא ממת, טומאה מקבלת –
טמא  "טמאה המשנה נקטה כן , אם ולמה, – מדרס). מטומאת (חוץ אחרות
הטומאה, אב הוא מת שטמא משום טהרות", ב"סדרי מבואר זה דבר מת"?
מת  ידי על הטומאה אב להעשות יכולה שהתיבה להשמיענו , המשנה ובאה
הדין הוא מדרס, אצל  הנזכר  שבש"ס, מת" "טמא כל וכן זב. ידי על  ולא
מת  ידי  שעל  משום אלא מת הוזכר  ולא נבילה, לטומאת או שרץ לטומאת
מקבל כלי  שהוא ללמדנו, אלא בא ולא מדרס, ידי  על כמו הטומאה אב נעשה

ממדרס חוץ ndטומאה, xe`aa lirl epx`ay enk).(dpy

i r i a x m e i
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ìîøzä קטנים כיסים בתוכו ויש עור , של  רועים ילקוט התרמיל , – ÇËÀÅ
בתיבה, המגורות שלו ,äúçôpLכמו  הגדול  הכיס שנקרע  –ñék ÆÄÀÂÈÄ

àîè BëBúaL שמשנפחת פי על אף טמא, היה התורמל אם – ÆÀÈÅ
אם  וכן  בטומאתו. נשאר שבו  קטן כיס כל טומאתו , ממנו  בטלה

כל טומאה, מקבל אינו  ששוב ונמצא כשנפחת, טהור היה התורמל 
טומאה, מקבל  שבו  קטן  Bìכיס øeaç Bðéàå הקטן הכיס ואין  – ÀÅÄ

גורסים: יש התורמל . של  הגדול  לכיס qikdחיבור zgtpy ,lnxezd
nh`(הגדול) ,ekezay, שבו הקטנים הכיסים כלומר  התורמל, –epi`e
el xeagהגדול לכיס חיבור  הקטנים) (כיסיו  כולו התורמל ואין –

שלמה "). הרמב"ם("מלאכת כותב ז ):וכן ז , כלים  שנפחת (הל' "התורמיל 

לו". חיבור ואינו טומאה, מקבל התורמיל עדיין  שבתוכו , úîçäÇÅÆהכיס
עור , של הנוד  –dnò úBìa÷î dlL íéöéaL המפשיט שכן  – ÆÅÄÆÈÀÇÀÄÈ

הבהמה, של גופה לאורך העור את חותך  אינו חמת לצורך  בהמה עור

הראש, לצד  משם והולך ומפשיט הרגליים בצד בעור עיגול חותך  אלא
המופשט, בעור  נשארים בהם תלויות הזכר  שביצי הכיסים ששני ונמצא

משקים, הנוד את שכשממלאים הנוד, של  קטנים ככיסים הם והרי 
כאן : ששנינו  וזהו  לתוכם, מהנוד  המשקים miviadyנכנסים zngd

dnr zelawn dly נמצאים הזכר ביצי של הכיסים ששני כלומר  –
הנוד , לתוך הניתנים המשקים את מקבלים והם –eúçôðåבחמת, ÀÄÀÂ

הללו , הכיסים טהורים,úBøBäèנקרעו הכיסים כלומר  –ïðéàL ÀÆÅÈ
ïkøãk úBìa÷î עדיין פי  על  ואף שלהם; הקיבול בית שבטל  – ÀÇÀÀÇÀÈ

מתוך מקבלים ואינם הואיל  מקום מכל  שהוא, מה לתוכם ליתן אפשר
טהורים. הם לפיכך מקבלים, שהיו כדרך הנוד ,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî äàîè ,dcvî dçútL äázלפי זב, עליה כשישב – ÅÈÆÄÀÈÄÄÈÀÅÈÄÀÈ
אומרים  ואין הזב, עליה שיושב בשעה אף בתיבה להשתמש שאפשר 

מלאכתנו", ונעשה "עמוד  úîלו: àîèe מטומאת היא טמאה וכן  – ÀÅÅ
אחרות. ומטומאות éúîéàמת :éñBé éaø øîà?מדרס טמאה – ÈÇÇÄÅÅÈÇ

íéçôè äøNò ääBáb dðéàL ïîæa,עליה לשבת שנוח –Bà ÄÀÇÆÅÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
çôè æaæì dì ïéàL שאם מפרשים, יש טפח. גבוהה מסגרת – ÆÅÈÄÀÅÆÇ

עליה, יושבים טפחים, עשרה גבוהה היא אפילו טפח, לזבז לה אין 
מדרס ישראל");וטמאה ומפרשים ("תפארת  "או", גורסים שאין ויש 

גבוהה  אינה כן  אם אלא מדרס טמאה התיבה שאין  יוסי , רבי דברי 

עשרה  גבוהה היא אם אבל  טפח, לזבז  לה אין  וגם טפחים עשרה
שאינה  פי על  אף לזבז  לה שיש או  לזבז , לה שאין  פי  על אף טפחים,

עליה  לישב נוח שלא משום מדרס, טמאה אינה טפחים, עשרה גבוהה

אחרונה"). "משנה  התיבה,äúçôð(רמב"ם ; –ïìòîìîשנשבר – ÄÀÂÈÄÀÇÀÈ
úîשלה,הכיסוי àîè äàîèאבל קיבול; בית לה יש שעדיין  – ÀÅÈÀÅÅ

לישיבה. ראויה שאינה מדרס, טומאת ïhîlîלא äúçôð,בשוליה – ÄÀÂÈÄÀÇÈ
עליה, לישב ראויה אבל  לקיבול , ראויה שאינה øéàîוהרי éaøÇÄÅÄ

ànèîהמקבל כל ואמנם לישיבה. ראויה והיא הואיל במדרס, – ÀÇÅ
טומאות ושאר מת טומאת גם מקבל מדרס, ועיין טומאת ג; ו, (נידה 

ישראל"); ïéøäèî"תפארת  íéîëçå,התיבה את –ìèaL éðtî ÇÂÈÄÀÇÂÄÄÀÅÆÈÅ
øwòä וכיון חפצים, בה להחזיק התיבה של  שימושה עיקר  שכן  – ÈÄÈ

שימושה, עיקר  ובטל  שוליה äìôhäשנפחתו  äìèa הישיבה היינו – ÈÀÈÇÀÅÈ
מקבלת  אינה ושוב העיקרי, לשימושה טפלה אלא שאינה גבה, שעל

טומאה. שום
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ÈíéðBnø ìa÷lî äúçôpL úìtLî–øéàî éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,øwòä ìèaL éðtî,äìèaäìôhä. ©§¤¤¤¦§£¨¦§©¥¦¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨
Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡eúçôpL ïéôeöønäå ïéwOäå úBúñkäå íéøkä–ñøãî íéàîè elà éøä.ïéa÷ úòaøà øèñìwä,úLîç ìîøzä ©¨¦§©§¨§©©¦§©©§¦¤¦§££¥¥§¥¦¦§¨©§ª§¨©§©©©¦©ª§¥£¥¤
ïéa÷,äàñ úéúøkä,ìL úîçäïéa÷ úòáL;äãeäé éaøøîBà:áøä óàäãåænäå ìöïäL ìk–elà éøä ©¦©§¥¦§¨©¥¤¤¦§©©¦©¦§¨¥©¨¦§¨§©¦§¨¨¨¤¥£¥¥

ñøãî ïéàîè.eúçôpL ílëå–íéøBäè,øwòä ìèaL éðtî,äìôhä äìèáe. §¥¦¦§¨§ª¨¤¦§£§¦¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨
·ïéìéìç úîç–ñøãnä ïî äøBäè.úBðBqt úáøò–éànL úéaíéøîBà:ñøãî;ìlä úéáeíéøîBà:àîè ¥¤£¦¦§¨¦©¦§¨£¥©¦¥©©§¦¦§¨¥¦¥§¦§¥

úî.ä÷cñpL ïéa÷ äòLz ãòå âG éðMî äáøò–ñøãî äàîè;äçtúðå íéîLba dçépä–àîè äàîè ¥£¥¨¦§¥§©¦§¨©¦¤¦§§¨§¥¨¦§¨¦¦¨©§¨¦§¦§§¨§¥¨§¥

i.zltyn:äôùàäå ìáæä äá ïéëéìåîù äìåãâ äôå÷.mipenx lawln dzgtpy:ïåîø àéöåîá äá÷éðùë øäèéì äøåòéù åäæù.`nhn xi`n 'xô"òà
:äáéùéì äéåàøù ,ñøãî àéä äàîè ,úåàîåè øàùî äøåäè àéäù.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå

k`.mixkd:åéúåùàøî úçú ïðúåð íãàå ,äöåð åà øîö ïúåàìîì ïééåùò.zezqkdeáëåù íãà ìù åôåâ ìëå íéìåãâå íéëåøà ïäù àìà ,ïä íéøë åîë
:ïäéìò.oitevxnðù íéìåãâ øåò ìù íé÷ù ïéîë:úåðéôñá ïéëéìåîù úåøåçñ ïäá íéðúå.qxcn mi`nh el` ixd:äáéëùì éîð éãéáò éðä ìëã.xehqelw

:úëìäî àéäùë úìëåà äîäáäå íéøåòùå àåôñî äá íéðúåðå ,äîäáä éôá ïéìåúù äôéôëå ìñ ïéîë.lnxezìë íù ïúåð äòåøäù øåò ìù ìåãâ ñéë
:åéöôç.zizixk:ïè÷ øåò ìù ÷ù.lvax:íéîùá åá íéîéùîù øåò ìù ïè÷ úîç.dcefn:ïéãååæ äãéö íåâøú .êøãì äãéö åá íéðúåðù éìëel` ixd

.qxcn mi`nhøåòéùëî úåçôá ìáà .ïúëàìî íò äáéëù ïéùîùîã ,ñøãî ïéàîèî ,øúåé åà ïäá ùøåôîä øåòéùä ïìåëá ùé íà ,äðùîá íééåðùä åìà ìë
:àì ïäá ùøåôîä.oixedh ezgtpìåáé÷ä àåäù ø÷éòä ìèá úçôðùëå ,áùåîå áëùîì ïééåàø úåéäì íðéîæîå íðéëî àåää ìåáé÷äù ,ìá÷ì ïééåùò åìà ìëù

,éìë éåø÷ äéä åøåáòáù.dlthd dlhae:ñøãî úàîåè àéäù
a.oililg zng:øéù ìù ìå÷ íéìéìçä ïî àéöåîå íéá÷ðä êøã àöåé çåøäå úîçä éôá íéìéìçä ïéîéùîå çåø àìî úîç.qxcnd on dxedhàéæç àìã

:äáéëùì.zepeqit zaixràøîâá ïðéøîàã äéá àãù àñéô ì÷ù ïåùì úåðåñéôå .ïéðá ìù íéëáãðá úúì éãë äîãà éáâøå úåðè÷ íéðáà äá ïéàéáîù äáéøò
:ñéìå÷øî éáâ ïéøãäðñá.qxcn mixne` i`ny zia:úùîùî äðéà éøáñ ììä úéáå .äúëàìî íò äáéëù úùîùî ,éøáñ÷.qxcn d`nh dwcqpyíàå

åà ,íéâåì 'áî äúåçôå .äáéëùì àìà äéåàø äðéà ,ïé÷ùî äàéöåîå ä÷ãñðùë ìáà .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì ïéøîåàã ,ñøãî äàîè äðéà ä÷ãñð àì
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úìtLî,לשדות זבל בה להוליך  העשויה קופה –ìa÷lî äúçôpL ÇÀÆÆÆÄÀÂÈÄÀÇÅ
íéðBnø שבטלה והרי רימונים, לצאת יכולים שדרכו נקב שניקבה – ÄÄ

כלי  א).מתורת יז , לעיל ànèî(עיין øéàî éaøהואיל מדרס; – ÇÄÅÄÀÇÅ
לישיבה; היא ïéøäèîוראויה íéîëçå,המשפלת את –éðtî ÇÂÈÄÀÇÂÄÄÀÅ

øwòä ìèaLעוד ראויה שאינה המשפלת, של  שימושה עיקר  – ÆÈÅÈÄÈ
äìôhäלקיבול , äìèa.עליה הישיבה –.minkgk dklde ÈÀÈÇÀÅÈ

גם  וחכמים מאיר  רבי  מחלוקת שנשנתה שהטעם מבואר , ישראל " ב"תפארת
להשמיענו המשנה באה שנפחתה שבתיבה לפי  במשפלת, וגם שנפחתה בתיבה
לתשמיש  צריכה אינה גבה שעל  שהישיבה פי  על  שאף חכמים, לדעת רבותא
המשנה  באה ובמשפלת הטפילה; בטלה העיקר  כשבטל  מקום מכל  שבתוכה,
היא  שעליה הישיבה שעיקר פי על שאף מאיר , רבי  לדעת  רבותא להשמיענו
העיקר שבטל  שמפני  סובר  אינו מקום מכל  לשדה, הזבל  את בה המוליך  לאדם

הטפילה. בטלה

א ה נ ש מ ר ו א ב

כלומר  מדרס, טומאת המקבלים בכלים לדון זה פרק מוסיף הקודם לפרק כהמשך 
עליהם  נשענים או שוכבים או יושבים היולדת או  הנידה או הזבה או הזב שאם
דנה  משנתנו  לשכיבה. או לישיבה מיוחדים שהם לפי  הטומאה, אב נעשים הם הרי

כאחד. ולשכיבה לקבלה שנעשו  בכלים

úBúñkäå íéøkä וכיוצא מוך או נוצות אותם שממלאים עור, של  – ÇÈÄÀÇÀÈ
לראש כמשענת או עליהם לשכיבה במיטה אותם ונותנים (ewlgpeבזה,

:mix`an yiy ,"zqke xk" zepeyld yexita miyxtndxkoezpd `ed ±
,mc` ly eizey`xn zgzzqkeyie ;dilr akey mc` ly eteb lky ±

:jtidl mix`anxk,eilr akeyy ±zqk,(eizey`xnl ozepy ±ïéwOäåÀÇÇÄ
עזים, של  ונוצה משער הארוגים –ïéôeöønäåשל גדולים שקים – ÀÇÇÀÄ

סחורות, בהם שמוליכים לקיבול ,eúçôpLעור  ראויים ואינם –éøä ÆÄÀÂÂÅ
ñøãî íéàîè elà או לשכיבה גם מתחילה נעשו  אלו  שכל  – ÅÀÅÄÄÀÈ

שעשויים  פי  על  שאף להשמיענו, התנא בא ובכסתות ובכרים לישיבה.
וא  הואיל לשכיבה, נוצות רק מלאים כשהם אלא עליהם לשכב דרך  ין

יש הרי לקיבול, ראויים ואינם שנפחתו  וכיון  גפן, צמר  או מוך או
לפי מדרס, טמאים מקום מכל ראויים, אינם למדרס שאף לומר 

מילוי  בלא אף עליהם אחרונה").ששוכבים כיס øèñìwä("משנה – ÇÀËÀÈ
כדי הבהמה, בצואר  אותו ותולים מספוא, לתוכו שנותנים עור של

מתוכו, ÷ïéaשתאכל úòaøà8ֿכ) קבים ארבעה מחזיק שהוא – ÇÀÇÇÇÄ
מאכלו ìîøzäליטר ), בו  נותן  שהרועה עור, של ילקוט התרמיל , – ÇËÀÅ

חפציו, ÷ïéaוכל úLîç,קבים חמישה המחזיק –úéúøkä שק – ÂÅÆÇÄÇÀÅÄ
עור, קבים,äàñשל  ששה שהיא סאה, המחזקת –úîçä– ÀÈÇÅÆ

– ìöáøäהנוד óà :øîBà äãeäé éaø ;ïéa÷ úòáL ìL– ÆÄÀÇÇÄÇÄÀÈÅÇÈÄÀÈ
לבשמים, קטנה לדרך,äãåænäåחמת צידה לתוכו  שנותנים כיס – ÀÇÄÀÈÈ

ïäL ìk,מעט מחזיקים אפילו –ñøãî ïéàîè elà éøäכל – ÈÆÅÂÅÅÀÅÄÄÀÈ
לישיבה. הם שראויים מדרס, טומאת מקבלים במשנתנו  שנימנו  אלו 

eúçôpL ílëå,לקיבול ראויים ואינם –íéøBäè,ממדרס –éðtî ÀËÈÆÄÀÂÀÄÄÀÅ
øwòä ìèaLקיבול בבית להשתמש  כדי  הוא עשייתם שעיקר  – ÆÈÅÈÄÈ

הרישלהם משנפחתו  הלכך  ולישיבה, לשכיבה גם ראויים שהם אלא
קיבולם, בבית השימוש  שהוא העיקר  äìôhäבטל  äìèáe– ÈÀÈÇÀÅÈ

מדרס. טומאת להם ואין עליהם, הישיבה

i y y m e i
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ïéìéìç úîçעור עשוי  נגינה כלי  –(getn oirk) אליו ומחוברים ÅÆÂÄÄ
חלילים, ñøãnäכמה ïî äøBäè.לישיבה ראויה שאינה –úáøò ÀÈÄÇÄÀÈÂÅÇ

úBðBqt וצרורות אבנים בה מביאים שהבנאים עץ של  עריבה – Ä
ñøãîלבנין , :íéøîBà éànL úéa היא שראויה מדרס, טמאה – ÅÇÇÀÄÄÀÈ

עליה; לישב úîגם àîè :íéøîBà ìlä úéáe בטומאת טמאה – ÅÄÅÀÄÀÅÅ
שאינה  לפי מדרס, מטומאת חוץ הטומאות, לשאר הדין והוא מת,

לכך . מיוחדת שאינה והרי בדוחק, אלא לישיבה éðMîראויה äáøòÂÅÈÄÀÅ
ïéa÷ äòLz ãòå âG תשעה ועד  קב) ½ =) לוגים שני המחזקת – ÀÇÄÀÈÇÄ

משקים,ä÷cñpLקבים, מוציאה והיא –ñøãî äàîè שאינה – ÆÄÀÀÈÀÅÈÄÀÈ
שמיוחדת  מדרס, טמאה אינה נסדקה לא אם אבל  לישיבה. אלא ראויה

מלאכתנו". ונעשה "עמוד לו : אומרים עליה שיושב ומי  ללישה, היא
יתיר או לוגים משני  פחות מחזקת שהיא אלא נסדקה אפילו עלוכן 

הרי לוגים משני פחותה היא שאם מדרס, טמאה אינה קבים תשעה
זיתהיא במוציא ושיעורה שהיא (תוספתא),כקערה, מבארים ויש

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn mixyr wxt milk zkqn

úî;ä÷cñðå íéãwa–ñøãî úìa÷î;ïúlçúaî õò éìk éøéLa øîç äæ.ïúlçúaî íéøöð éìk éøéLa øîçå, ¥©¨¦§¦§§¨§©¤¤¦§¨¤Ÿ¤¦§¨¥§¥¥¦¦§¦¨¨§Ÿ¤¦§¨¥§¥§¨¦¦¦§¦¨¨
eîqçúiL ãò äàîè íéìa÷î íðéà ïúlçznL;eîqçúð,ïäL ìk ïäéúBúôN eøLpL ét ìò óà–ïéàîè. ¤¦§¦¨¨¥¨§©§¦ª§¨©¤¦§©§¦§©§©©¦¤¨§¦§¥¤¨¤¥§¥¦

‚ícø÷ì ãé úéa BàNòL ìwî–äëàìî úòLa äàîhì øeaç.øèñeécä–äëàìî úòLa äàîhì øeaç;Bòá÷ ©¥¤£¨¥¨§ª§Ÿ¦©ª§¨§¨©§¨¨©§§¨¦©ª§¨§¨©§¨¨§¨
ñðBìëa–àîè,Bì øeaç Bðéàå;øèñeéc Ba äNò–Bkøö àlà àîè ïéà.ñðBìëa BòáwL àqk–àîè,Bðéàå ¦§¨¨¥§¥¦¨¨§§¨¥¨¥¤¨¨§¦¥¤§¨¦§¨¨¥§¥
Bì øeaç;àqk Ba äNò–BîB÷î àlà àîè ïéà.ãaä úéa úøB÷a Bòá÷–àîè,dì øeaç Bðéàå;a äNòdLàø ¦¨¨¦¥¥¨¥¤¨§§¨§©¥©©¨¥§¥¦¨¨¨§Ÿ¨

àqk–øBäè,Bì ïéøîBàL éðtî:.eðzëàìî úà äNòðå ãîò ¦¥¨¦§¥¤§¦£Ÿ§©£¤¤§©§¥

:ä÷ãñð åìéôàå ñøãî äàîè äðéà ,ïéá÷ äòùúî äøéúé.dgtzpe:÷ãñä íúñðå õòä çôðúî íéîùâ úîçî.zn z`neh d`nhäìçúá äúéäù åîë
:äùéìá äá ïéùîúùîå ìéàåä ,äéìò áëùì úãçåéî äðéàã ,ñøãî äàîè äðéàå .ìåáé÷ úéá äì ùéù éðôî ,ä÷ãñðù íãå÷.dwcqpe micwaçôúðù øçàì

:ä÷ãñðå íéã÷ çåøá äçéðä ,÷ãñä íúñðå õòä.qxcn d`nh:äá ùåìì àìå äáéëùì äéåàø úåéäì äøæçã.ur ilk ixiiya xneg dfïéàîè ïéà ïúìçúã
:ñøãî íéàîè å÷ãñðùëå ,ñøãî.mixvp ilk:ïäá àöåéëå äáøò ìù íéøöðî ïééåùò íéìñ.enqgziy cr:äðåéìòä ïúôù øîâúùodizezty exypy t"r`

.ody lk:àîè ,ïäù ìë àìà ïäéúåúôùá øàùð àìå ïäéúåúôù åìôðù
b.lwn:åëåúá åòá÷ àìù ,äòù éôì íåãø÷ì ãé úéá åàùòù àîìòá õò ìù.dk`ln zrya d`nehl xeaigàì õò éìë éèåùô äéùôð éôàáã â"òàã

ø÷ä àîèð íàå ,ìëåàä åà éìëä úàîåè úøåú ìëì åáøúð úåãéå ,àåä ãé úéá àëä ,äàîåè éìá÷îãé úéáá äàîåè äòâð íà ïëå ,ãé úéáä àîèð íåã
:íéöòä ïéáì å÷øæì éåùò íãà äëàìî úòùá àìùã ,àì äëàìî úòùá àìù ,äàîåèì øåáç éåä äëàìî úòùá à÷åãå .åîò íåãøå÷ä àîèðå àåä àîèð

.xhqeicúåãúé éúùå ,äìòîìî ãçàå äèîìî ãçà íéá÷ð éðù åá ùéù ì÷î àåäå .ãç øèñì ïðéîâøúîãë .ãö ,øèñ .íéðù ,åéã .íéããö éðùì ùîùîä éìë
ìæøáî úåãé ïúåà ïéùåòù íéîòôå .æ"òìá à"ôñð åì ïéøå÷å ,êìôáù äåèîä úà åá úåëéñî íéùðäå ,íåøãì ïåôöî úçàå áøòîì çøæîî úçà ïäá úåáåçú

:äàîåè ïéìá÷îå.qpelka eraw:õøàá òå÷úä ìåãâå êåøà õò åðééäã ,ñðåìëá åéúåãúé éúù íò ì÷îä åðééäã øèñåéãä òá÷.`nh,êìéàå ïàëî øèñåéãä
ñðåìëä ìáà ,íéöòä ïéáì å÷øæì éåùò íãà ïéàù ,òá÷ðù ïåéë ,äëàìî úòùá àìù ïéá äëàìî úòùá ïéá úåãúéì øåáéç ì÷îä éåäã ,äàîåè åá äòâð íà

:øèñåéãä àîèð àì ñðåìëá äàîåè äòâð íàù ,åì øåáéç åðéà åîöò.xhqeicd ea dyr:ñðåìë ìù åôåâá úåãúéä éúù òá÷ù.`nh oi`àìà ñðåìëä ïî
:ìåãâå àåä êåøà ñðåìëäù ,øåäè äèîìî ïéá äìòîìî ïéá øàùäå ,äåèîä úà êñäì úåãúéä êøåöì àåäù äî.`qkàñëä ,ñðåìëá åòá÷å ,éåùò àåäù

:åúåîë ñøãî àîèéî úåéäì åì øåáéç ñðåìëä ïéàå ,ñøãî àîè.`qk ea dyr:àñë äùò åîöò ñðåìëä ïî.enewn `l` `nh oi`.äáéùéä êøåö åðééäã
:øåäè ñðåìëä øàùå.cad zia zxewa `qkd rawäøå÷ä õòî íàå .äøåäèå øåáéç åðéà äøå÷äå ,ñøãî àîè àñëä .íéúéæä ïî ïîùä äá íéøöåòù

ìò áùé åìéôà ìåëé ,àîèé åéìò áùé øùà ,íéðäë úøåúá àéðúå .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàã ,øåäè àñëä óà ,ãçàä äùàøá éåùò àñëä äîöò
ïáà àìå .éìë ,øîåì ãåîìú ,äøå÷ä ìòå ïáàäãçåéîä éìë ,éìëä øîåì ãåîìú ,äîãà éìë íéììâ éìë íéðáà éìë àéöåà àìå ,åìà úà àéöåà .äøå÷ àìå

,äãöî äçúôù äáéú ,íéðìáä úáéú ïéðî ,äáéùéì íéãçåéîä àøãú÷å ìñôñå àñë àìà éì ïéà .íìåòì äàîåè íéìá÷î ïéà åììä íéìëå ,äàîåè ìá÷ì
áùéå á÷øú ,äéìò áùéå äàñ äôë åìéôà ìåëé .äáéø ,éìëä ìëå øîåì ãåîìú ,úçà åìâø äá õåçøì ìåëé åðéàå ä÷ãñðù ïéá÷ äòùú ãò âåì éðùî äáéøò

:åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàù àì ,äáéùéì ãçåéîä ,áùé øùà øîåì ãåîìú ,åéìò

`xephxa yexit

לישיבה  אותם מיחדים שאין כלים כשאר  לישיבה, ראויה ואינה כקערה,

אחרונה "), מיועדת ("משנה  אינה קבים, תשעה על  יתירה היא ואם

לכך  ייחדה כן אם אלא c).לישיבה dpyn oldl x`eank)dçépäÄÄÈ
äçtúðå íéîLba ותפחה בגשמים הסדוקה העריבה את הניח – ÇÀÈÄÀÄÀÀÈ

הסדק, ונסתם המים úîמחמת àîè äàîè,שנסדקה קודם כמו – ÀÅÈÀÅÅ
לישיבה  עומדת שאינה מדרס, טמאה ואינה קיבול, בית לה שיש מפני

ללישה. בה ומשתמשים הניחה íéãwaהואיל  שתפחה לאחר  אם – ÇÈÄ
קדים, שוב,ä÷cñðåברוח –ñøãî úìa÷î,מדרס טומאת – ÀÄÀÀÈÀÇÆÆÄÀÈ

בה. ללוש  ולא לישיבה ראויה להיות éìkשחזרה éøéLa øîç äæÆÙÆÄÀÈÅÀÅ
ïúlçúaî õò טומאת מקבלת אינה שלמה כשהעריבה שבתחילה – ÅÄÄÀÄÈÈ

מדרס. טומאת מקבלת היא וכשנסדקה éìkמדרס, éøéLa øîçåÀÙÆÄÀÈÅÀÅ
ïúlçúaî íéøöð–,mixvp ilkשל מענפים העשויים סלים היינו  ÀÈÄÄÄÀÄÈÈ

בהם, וכיוצא ãòערבות äàîè íéìa÷î íðéà ïúlçznLÆÄÀÄÈÈÅÈÀÇÀÄËÀÈÇ
eîqçúiLהעליונה שפתם ותיקשר שתיגמר  ב).– טז , לעיל  (עיין ÆÄÀÇÀ

ïäéúBúôN eøLpL ét ìò óà ,eîqçúð, שפתותיהן שנפלו – ÄÀÇÀÇÇÄÆÈÀÄÀÅÆ
אלא מהן נשאר ïéàîèולא ,ïäL ìk טומאה הם מקבלים – ÈÆÅÀÅÄ

ברטנורא). מפרשים:(הרא "ש; odyויש  lk ,odizezty exypy it lr s`
mi`nh,שהוא כל קיבול  בית אלא הללו בכלים נשאר לא אפילו –

טומאה מקבלים הם ישראל").הרי  "תפארת  (הגר"א ;
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ícø÷ì ãé úéa BàNòL ìwî,שעה לפי עראי , באופן –øeaç ÇÅÆÂÈÅÈÀËÀÙÄ
äëàìî úòLa äàîhìהמקל בקורדום, שמשתמש  בשעה – ÇËÀÈÀÈÇÀÈÈ

מלאכה  בשעת שלא אבל טמא. השני  גם האחד נטמא ואם לו , חיבור 
אלא  בתוכו  קבעו  ולא שהואיל לקורדום, חיבור חשוב המקל אין 

אינו  הלכך העצים, בין  ולזרקו להוציאו הוא עשוי  שעה, לפי  עשאו 
עץ. כלי פשוטי  שהוא מאחר  טומאה, עץ øèñeécäמקבל מקל  – ÇÀÀÈ

ואחד למערב ממזרח אחד  מפולש , נקב מקצותיו  אחד  בכל שיש 
קצותיהם  שעל הללו , בנקבים תחובות ברזל  ויתדות לדרום, מצפון 

הנטווה החוט את הנשים xhqeic:miln(גוללות izyn zakxen dln ±
eic,miipy ±xhq.(cv ±äëàìî úòLa äàîhì øeaçהמקל – ÄÇËÀÈÀÈÇÀÈÈ

נגעה  שאם המלאכה, בשעת לזה זה כמחוברים נחשבים והיתדות
חיבור אינם מלאכה בשעת שלא אבל  הכל , נטמא מהם באחד  טומאה

המקל, הלכך המקל, מתוך  היתדות את להוציא שרגילים לפי לזה, זה
טומאה. מקבל אינו עץ, כלי  פשוטי ñðBìëaשהוא Bòá÷ קבע – ÀÈÄÀÈ

ארוך , במוט יתדותיו , שתי עם המקל היינו  הדיוסטר, –àîèאת ÈÅ
מלאכה בשעת שלא אפילו טומאה מקבל BðéàåÀÅ(ברטנורא),הדיוסטר

Bì øeaç. טהור שהוא לכלונס, חיבור  הדיוסטר  ואין –Ba äNò ÄÈÈ
øèñeéc, עצמו בכלונס היתדות שתי  שתחב –àlà àîè ïéà ÀÀÈÅÈÅÆÈ
Bkøö,היתדות שבין האורך כל  היינו  היתדות, בשביל הנצרך החלק – ÈÀ

טהור. הכלונס ושאר עמהן, טומאה ñðBìëaמקבל  BòáwL àqkÄÅÆÀÈÄÀÈ
במסמרים, לכלונס שחיברו –àîè,מדרס טומאת הכסא מקבל – ÈÅ

Bì øeaç Bðéàåפשוטי כשאר  דינו  אלא לכסא, חיבור הכלונס ואין  – ÀÅÄ
טומאה. מקבל  שאינו  עץ, àqkכלי Ba äNòבראש מושב שתיקן – ÈÈÄÅ

BîB÷îהכלונס, àlà àîè ïéàאבל לישיבה, הנצרך המקום – ÅÈÅÆÈÀ
טהור . הכלונס ãaäשאר  úéa úøB÷a Bòá÷ הכסא את קבע – ÀÈÀÇÅÇÇ

שמנם, את לסחוט הזיתים על  שנותנים הקורה והיא הבד, בית בקורת
àîè,מדרס טומאת מקבל  הכסא –dì øeaç Bðéàå הכסא ואין  – ÈÅÀÅÄÈ

טהורה. שהיא לקורה, àqkחיבור dLàøa äNò כסא עשה – ÈÈÀÙÈÄÅ
הקורה, מדרס,øBäèבראש טומאת מקבל הכסא אין –éðtî ÈÄÀÅ
Bì ïéøîBàL:שבקורה הכסא על שיושב לזה –úà äNòðå ãîò ÆÀÄÂÙÀÇÂÆÆ

eðzëàìî עצירת למלאכת אלא לישיבה מיועדת אינה הקורה – ÀÇÀÅ
ל עומד הכסא שאין וכיון מדרס,זיתים, טומאת מקבל אינו  ישיבה

בזב ד):שנאמר  טו, ודרשו (ויקרא  יטמא", עליו  ישב אשר  הכלי  "וכל 

izdw - zex`ean zeipyn



קצז a dpyn mixyr wxt milk zkqn

ÈíéðBnø ìa÷lî äúçôpL úìtLî–øéàî éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,øwòä ìèaL éðtî,äìèaäìôhä. ©§¤¤¤¦§£¨¦§©¥¦¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨
Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡eúçôpL ïéôeöønäå ïéwOäå úBúñkäå íéøkä–ñøãî íéàîè elà éøä.ïéa÷ úòaøà øèñìwä,úLîç ìîøzä ©¨¦§©§¨§©©¦§©©§¦¤¦§££¥¥§¥¦¦§¨©§ª§¨©§©©©¦©ª§¥£¥¤
ïéa÷,äàñ úéúøkä,ìL úîçäïéa÷ úòáL;äãeäé éaøøîBà:áøä óàäãåænäå ìöïäL ìk–elà éøä ©¦©§¥¦§¨©¥¤¤¦§©©¦©¦§¨¥©¨¦§¨§©¦§¨¨¨¤¥£¥¥

ñøãî ïéàîè.eúçôpL ílëå–íéøBäè,øwòä ìèaL éðtî,äìôhä äìèáe. §¥¦¦§¨§ª¨¤¦§£§¦¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨
·ïéìéìç úîç–ñøãnä ïî äøBäè.úBðBqt úáøò–éànL úéaíéøîBà:ñøãî;ìlä úéáeíéøîBà:àîè ¥¤£¦¦§¨¦©¦§¨£¥©¦¥©©§¦¦§¨¥¦¥§¦§¥

úî.ä÷cñpL ïéa÷ äòLz ãòå âG éðMî äáøò–ñøãî äàîè;äçtúðå íéîLba dçépä–àîè äàîè ¥£¥¨¦§¥§©¦§¨©¦¤¦§§¨§¥¨¦§¨¦¦¨©§¨¦§¦§§¨§¥¨§¥

i.zltyn:äôùàäå ìáæä äá ïéëéìåîù äìåãâ äôå÷.mipenx lawln dzgtpy:ïåîø àéöåîá äá÷éðùë øäèéì äøåòéù åäæù.`nhn xi`n 'xô"òà
:äáéùéì äéåàøù ,ñøãî àéä äàîè ,úåàîåè øàùî äøåäè àéäù.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå

k`.mixkd:åéúåùàøî úçú ïðúåð íãàå ,äöåð åà øîö ïúåàìîì ïééåùò.zezqkdeáëåù íãà ìù åôåâ ìëå íéìåãâå íéëåøà ïäù àìà ,ïä íéøë åîë
:ïäéìò.oitevxnðù íéìåãâ øåò ìù íé÷ù ïéîë:úåðéôñá ïéëéìåîù úåøåçñ ïäá íéðúå.qxcn mi`nh el` ixd:äáéëùì éîð éãéáò éðä ìëã.xehqelw

:úëìäî àéäùë úìëåà äîäáäå íéøåòùå àåôñî äá íéðúåðå ,äîäáä éôá ïéìåúù äôéôëå ìñ ïéîë.lnxezìë íù ïúåð äòåøäù øåò ìù ìåãâ ñéë
:åéöôç.zizixk:ïè÷ øåò ìù ÷ù.lvax:íéîùá åá íéîéùîù øåò ìù ïè÷ úîç.dcefn:ïéãååæ äãéö íåâøú .êøãì äãéö åá íéðúåðù éìëel` ixd

.qxcn mi`nhøåòéùëî úåçôá ìáà .ïúëàìî íò äáéëù ïéùîùîã ,ñøãî ïéàîèî ,øúåé åà ïäá ùøåôîä øåòéùä ïìåëá ùé íà ,äðùîá íééåðùä åìà ìë
:àì ïäá ùøåôîä.oixedh ezgtpìåáé÷ä àåäù ø÷éòä ìèá úçôðùëå ,áùåîå áëùîì ïééåàø úåéäì íðéîæîå íðéëî àåää ìåáé÷äù ,ìá÷ì ïééåùò åìà ìëù

,éìë éåø÷ äéä åøåáòáù.dlthd dlhae:ñøãî úàîåè àéäù
a.oililg zng:øéù ìù ìå÷ íéìéìçä ïî àéöåîå íéá÷ðä êøã àöåé çåøäå úîçä éôá íéìéìçä ïéîéùîå çåø àìî úîç.qxcnd on dxedhàéæç àìã

:äáéëùì.zepeqit zaixràøîâá ïðéøîàã äéá àãù àñéô ì÷ù ïåùì úåðåñéôå .ïéðá ìù íéëáãðá úúì éãë äîãà éáâøå úåðè÷ íéðáà äá ïéàéáîù äáéøò
:ñéìå÷øî éáâ ïéøãäðñá.qxcn mixne` i`ny zia:úùîùî äðéà éøáñ ììä úéáå .äúëàìî íò äáéëù úùîùî ,éøáñ÷.qxcn d`nh dwcqpyíàå

åà ,íéâåì 'áî äúåçôå .äáéëùì àìà äéåàø äðéà ,ïé÷ùî äàéöåîå ä÷ãñðùë ìáà .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì ïéøîåàã ,ñøãî äàîè äðéà ä÷ãñð àì

`xephxa yexit

i y i n g m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

úìtLî,לשדות זבל בה להוליך  העשויה קופה –ìa÷lî äúçôpL ÇÀÆÆÆÄÀÂÈÄÀÇÅ
íéðBnø שבטלה והרי רימונים, לצאת יכולים שדרכו נקב שניקבה – ÄÄ

כלי  א).מתורת יז , לעיל ànèî(עיין øéàî éaøהואיל מדרס; – ÇÄÅÄÀÇÅ
לישיבה; היא ïéøäèîוראויה íéîëçå,המשפלת את –éðtî ÇÂÈÄÀÇÂÄÄÀÅ

øwòä ìèaLעוד ראויה שאינה המשפלת, של  שימושה עיקר  – ÆÈÅÈÄÈ
äìôhäלקיבול , äìèa.עליה הישיבה –.minkgk dklde ÈÀÈÇÀÅÈ

גם  וחכמים מאיר  רבי  מחלוקת שנשנתה שהטעם מבואר , ישראל " ב"תפארת
להשמיענו המשנה באה שנפחתה שבתיבה לפי  במשפלת, וגם שנפחתה בתיבה
לתשמיש  צריכה אינה גבה שעל  שהישיבה פי  על  שאף חכמים, לדעת רבותא
המשנה  באה ובמשפלת הטפילה; בטלה העיקר  כשבטל  מקום מכל  שבתוכה,
היא  שעליה הישיבה שעיקר פי על שאף מאיר , רבי  לדעת  רבותא להשמיענו
העיקר שבטל  שמפני  סובר  אינו מקום מכל  לשדה, הזבל  את בה המוליך  לאדם

הטפילה. בטלה

א ה נ ש מ ר ו א ב

כלומר  מדרס, טומאת המקבלים בכלים לדון זה פרק מוסיף הקודם לפרק כהמשך 
עליהם  נשענים או שוכבים או יושבים היולדת או  הנידה או הזבה או הזב שאם
דנה  משנתנו  לשכיבה. או לישיבה מיוחדים שהם לפי  הטומאה, אב נעשים הם הרי

כאחד. ולשכיבה לקבלה שנעשו  בכלים

úBúñkäå íéøkä וכיוצא מוך או נוצות אותם שממלאים עור, של  – ÇÈÄÀÇÀÈ
לראש כמשענת או עליהם לשכיבה במיטה אותם ונותנים (ewlgpeבזה,

:mix`an yiy ,"zqke xk" zepeyld yexita miyxtndxkoezpd `ed ±
,mc` ly eizey`xn zgzzqkeyie ;dilr akey mc` ly eteb lky ±

:jtidl mix`anxk,eilr akeyy ±zqk,(eizey`xnl ozepy ±ïéwOäåÀÇÇÄ
עזים, של  ונוצה משער הארוגים –ïéôeöønäåשל גדולים שקים – ÀÇÇÀÄ

סחורות, בהם שמוליכים לקיבול ,eúçôpLעור  ראויים ואינם –éøä ÆÄÀÂÂÅ
ñøãî íéàîè elà או לשכיבה גם מתחילה נעשו  אלו  שכל  – ÅÀÅÄÄÀÈ

שעשויים  פי  על  שאף להשמיענו, התנא בא ובכסתות ובכרים לישיבה.
וא  הואיל לשכיבה, נוצות רק מלאים כשהם אלא עליהם לשכב דרך  ין

יש הרי לקיבול, ראויים ואינם שנפחתו  וכיון  גפן, צמר  או מוך או
לפי מדרס, טמאים מקום מכל ראויים, אינם למדרס שאף לומר 

מילוי  בלא אף עליהם אחרונה").ששוכבים כיס øèñìwä("משנה – ÇÀËÀÈ
כדי הבהמה, בצואר  אותו ותולים מספוא, לתוכו שנותנים עור של

מתוכו, ÷ïéaשתאכל úòaøà8ֿכ) קבים ארבעה מחזיק שהוא – ÇÀÇÇÇÄ
מאכלו ìîøzäליטר ), בו  נותן  שהרועה עור, של ילקוט התרמיל , – ÇËÀÅ

חפציו, ÷ïéaוכל úLîç,קבים חמישה המחזיק –úéúøkä שק – ÂÅÆÇÄÇÀÅÄ
עור, קבים,äàñשל  ששה שהיא סאה, המחזקת –úîçä– ÀÈÇÅÆ

– ìöáøäהנוד óà :øîBà äãeäé éaø ;ïéa÷ úòáL ìL– ÆÄÀÇÇÄÇÄÀÈÅÇÈÄÀÈ
לבשמים, קטנה לדרך,äãåænäåחמת צידה לתוכו  שנותנים כיס – ÀÇÄÀÈÈ

ïäL ìk,מעט מחזיקים אפילו –ñøãî ïéàîè elà éøäכל – ÈÆÅÂÅÅÀÅÄÄÀÈ
לישיבה. הם שראויים מדרס, טומאת מקבלים במשנתנו  שנימנו  אלו 

eúçôpL ílëå,לקיבול ראויים ואינם –íéøBäè,ממדרס –éðtî ÀËÈÆÄÀÂÀÄÄÀÅ
øwòä ìèaLקיבול בבית להשתמש  כדי  הוא עשייתם שעיקר  – ÆÈÅÈÄÈ

הרישלהם משנפחתו  הלכך  ולישיבה, לשכיבה גם ראויים שהם אלא
קיבולם, בבית השימוש  שהוא העיקר  äìôhäבטל  äìèáe– ÈÀÈÇÀÅÈ

מדרס. טומאת להם ואין עליהם, הישיבה

i y y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìéìç úîçעור עשוי  נגינה כלי  –(getn oirk) אליו ומחוברים ÅÆÂÄÄ
חלילים, ñøãnäכמה ïî äøBäè.לישיבה ראויה שאינה –úáøò ÀÈÄÇÄÀÈÂÅÇ

úBðBqt וצרורות אבנים בה מביאים שהבנאים עץ של  עריבה – Ä
ñøãîלבנין , :íéøîBà éànL úéa היא שראויה מדרס, טמאה – ÅÇÇÀÄÄÀÈ

עליה; לישב úîגם àîè :íéøîBà ìlä úéáe בטומאת טמאה – ÅÄÅÀÄÀÅÅ
שאינה  לפי מדרס, מטומאת חוץ הטומאות, לשאר הדין והוא מת,

לכך . מיוחדת שאינה והרי בדוחק, אלא לישיבה éðMîראויה äáøòÂÅÈÄÀÅ
ïéa÷ äòLz ãòå âG תשעה ועד  קב) ½ =) לוגים שני המחזקת – ÀÇÄÀÈÇÄ

משקים,ä÷cñpLקבים, מוציאה והיא –ñøãî äàîè שאינה – ÆÄÀÀÈÀÅÈÄÀÈ
שמיוחדת  מדרס, טמאה אינה נסדקה לא אם אבל  לישיבה. אלא ראויה

מלאכתנו". ונעשה "עמוד לו : אומרים עליה שיושב ומי  ללישה, היא
יתיר או לוגים משני  פחות מחזקת שהיא אלא נסדקה אפילו עלוכן 

הרי לוגים משני פחותה היא שאם מדרס, טמאה אינה קבים תשעה
זיתהיא במוציא ושיעורה שהיא (תוספתא),כקערה, מבארים ויש

izdw - zex`ean zeipyn
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úî;ä÷cñðå íéãwa–ñøãî úìa÷î;ïúlçúaî õò éìk éøéLa øîç äæ.ïúlçúaî íéøöð éìk éøéLa øîçå, ¥©¨¦§¦§§¨§©¤¤¦§¨¤Ÿ¤¦§¨¥§¥¥¦¦§¦¨¨§Ÿ¤¦§¨¥§¥§¨¦¦¦§¦¨¨
eîqçúiL ãò äàîè íéìa÷î íðéà ïúlçznL;eîqçúð,ïäL ìk ïäéúBúôN eøLpL ét ìò óà–ïéàîè. ¤¦§¦¨¨¥¨§©§¦ª§¨©¤¦§©§¦§©§©©¦¤¨§¦§¥¤¨¤¥§¥¦

‚ícø÷ì ãé úéa BàNòL ìwî–äëàìî úòLa äàîhì øeaç.øèñeécä–äëàìî úòLa äàîhì øeaç;Bòá÷ ©¥¤£¨¥¨§ª§Ÿ¦©ª§¨§¨©§¨¨©§§¨¦©ª§¨§¨©§¨¨§¨
ñðBìëa–àîè,Bì øeaç Bðéàå;øèñeéc Ba äNò–Bkøö àlà àîè ïéà.ñðBìëa BòáwL àqk–àîè,Bðéàå ¦§¨¨¥§¥¦¨¨§§¨¥¨¥¤¨¨§¦¥¤§¨¦§¨¨¥§¥
Bì øeaç;àqk Ba äNò–BîB÷î àlà àîè ïéà.ãaä úéa úøB÷a Bòá÷–àîè,dì øeaç Bðéàå;a äNòdLàø ¦¨¨¦¥¥¨¥¤¨§§¨§©¥©©¨¥§¥¦¨¨¨§Ÿ¨

àqk–øBäè,Bì ïéøîBàL éðtî:.eðzëàìî úà äNòðå ãîò ¦¥¨¦§¥¤§¦£Ÿ§©£¤¤§©§¥

:ä÷ãñð åìéôàå ñøãî äàîè äðéà ,ïéá÷ äòùúî äøéúé.dgtzpe:÷ãñä íúñðå õòä çôðúî íéîùâ úîçî.zn z`neh d`nhäìçúá äúéäù åîë
:äùéìá äá ïéùîúùîå ìéàåä ,äéìò áëùì úãçåéî äðéàã ,ñøãî äàîè äðéàå .ìåáé÷ úéá äì ùéù éðôî ,ä÷ãñðù íãå÷.dwcqpe micwaçôúðù øçàì

:ä÷ãñðå íéã÷ çåøá äçéðä ,÷ãñä íúñðå õòä.qxcn d`nh:äá ùåìì àìå äáéëùì äéåàø úåéäì äøæçã.ur ilk ixiiya xneg dfïéàîè ïéà ïúìçúã
:ñøãî íéàîè å÷ãñðùëå ,ñøãî.mixvp ilk:ïäá àöåéëå äáøò ìù íéøöðî ïééåùò íéìñ.enqgziy cr:äðåéìòä ïúôù øîâúùodizezty exypy t"r`

.ody lk:àîè ,ïäù ìë àìà ïäéúåúôùá øàùð àìå ïäéúåúôù åìôðù
b.lwn:åëåúá åòá÷ àìù ,äòù éôì íåãø÷ì ãé úéá åàùòù àîìòá õò ìù.dk`ln zrya d`nehl xeaigàì õò éìë éèåùô äéùôð éôàáã â"òàã

ø÷ä àîèð íàå ,ìëåàä åà éìëä úàîåè úøåú ìëì åáøúð úåãéå ,àåä ãé úéá àëä ,äàîåè éìá÷îãé úéáá äàîåè äòâð íà ïëå ,ãé úéáä àîèð íåã
:íéöòä ïéáì å÷øæì éåùò íãà äëàìî úòùá àìùã ,àì äëàìî úòùá àìù ,äàîåèì øåáç éåä äëàìî úòùá à÷åãå .åîò íåãøå÷ä àîèðå àåä àîèð

.xhqeicúåãúé éúùå ,äìòîìî ãçàå äèîìî ãçà íéá÷ð éðù åá ùéù ì÷î àåäå .ãç øèñì ïðéîâøúîãë .ãö ,øèñ .íéðù ,åéã .íéããö éðùì ùîùîä éìë
ìæøáî úåãé ïúåà ïéùåòù íéîòôå .æ"òìá à"ôñð åì ïéøå÷å ,êìôáù äåèîä úà åá úåëéñî íéùðäå ,íåøãì ïåôöî úçàå áøòîì çøæîî úçà ïäá úåáåçú

:äàîåè ïéìá÷îå.qpelka eraw:õøàá òå÷úä ìåãâå êåøà õò åðééäã ,ñðåìëá åéúåãúé éúù íò ì÷îä åðééäã øèñåéãä òá÷.`nh,êìéàå ïàëî øèñåéãä
ñðåìëä ìáà ,íéöòä ïéáì å÷øæì éåùò íãà ïéàù ,òá÷ðù ïåéë ,äëàìî úòùá àìù ïéá äëàìî úòùá ïéá úåãúéì øåáéç ì÷îä éåäã ,äàîåè åá äòâð íà

:øèñåéãä àîèð àì ñðåìëá äàîåè äòâð íàù ,åì øåáéç åðéà åîöò.xhqeicd ea dyr:ñðåìë ìù åôåâá úåãúéä éúù òá÷ù.`nh oi`àìà ñðåìëä ïî
:ìåãâå àåä êåøà ñðåìëäù ,øåäè äèîìî ïéá äìòîìî ïéá øàùäå ,äåèîä úà êñäì úåãúéä êøåöì àåäù äî.`qkàñëä ,ñðåìëá åòá÷å ,éåùò àåäù

:åúåîë ñøãî àîèéî úåéäì åì øåáéç ñðåìëä ïéàå ,ñøãî àîè.`qk ea dyr:àñë äùò åîöò ñðåìëä ïî.enewn `l` `nh oi`.äáéùéä êøåö åðééäã
:øåäè ñðåìëä øàùå.cad zia zxewa `qkd rawäøå÷ä õòî íàå .äøåäèå øåáéç åðéà äøå÷äå ,ñøãî àîè àñëä .íéúéæä ïî ïîùä äá íéøöåòù

ìò áùé åìéôà ìåëé ,àîèé åéìò áùé øùà ,íéðäë úøåúá àéðúå .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàã ,øåäè àñëä óà ,ãçàä äùàøá éåùò àñëä äîöò
ïáà àìå .éìë ,øîåì ãåîìú ,äøå÷ä ìòå ïáàäãçåéîä éìë ,éìëä øîåì ãåîìú ,äîãà éìë íéììâ éìë íéðáà éìë àéöåà àìå ,åìà úà àéöåà .äøå÷ àìå

,äãöî äçúôù äáéú ,íéðìáä úáéú ïéðî ,äáéùéì íéãçåéîä àøãú÷å ìñôñå àñë àìà éì ïéà .íìåòì äàîåè íéìá÷î ïéà åììä íéìëå ,äàîåè ìá÷ì
áùéå á÷øú ,äéìò áùéå äàñ äôë åìéôà ìåëé .äáéø ,éìëä ìëå øîåì ãåîìú ,úçà åìâø äá õåçøì ìåëé åðéàå ä÷ãñðù ïéá÷ äòùú ãò âåì éðùî äáéøò

:åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàù àì ,äáéùéì ãçåéîä ,áùé øùà øîåì ãåîìú ,åéìò

`xephxa yexit

לישיבה  אותם מיחדים שאין כלים כשאר  לישיבה, ראויה ואינה כקערה,

אחרונה "), מיועדת ("משנה  אינה קבים, תשעה על  יתירה היא ואם

לכך  ייחדה כן אם אלא c).לישיבה dpyn oldl x`eank)dçépäÄÄÈ
äçtúðå íéîLba ותפחה בגשמים הסדוקה העריבה את הניח – ÇÀÈÄÀÄÀÀÈ

הסדק, ונסתם המים úîמחמת àîè äàîè,שנסדקה קודם כמו – ÀÅÈÀÅÅ
לישיבה  עומדת שאינה מדרס, טמאה ואינה קיבול, בית לה שיש מפני

ללישה. בה ומשתמשים הניחה íéãwaהואיל  שתפחה לאחר  אם – ÇÈÄ
קדים, שוב,ä÷cñðåברוח –ñøãî úìa÷î,מדרס טומאת – ÀÄÀÀÈÀÇÆÆÄÀÈ

בה. ללוש  ולא לישיבה ראויה להיות éìkשחזרה éøéLa øîç äæÆÙÆÄÀÈÅÀÅ
ïúlçúaî õò טומאת מקבלת אינה שלמה כשהעריבה שבתחילה – ÅÄÄÀÄÈÈ

מדרס. טומאת מקבלת היא וכשנסדקה éìkמדרס, éøéLa øîçåÀÙÆÄÀÈÅÀÅ
ïúlçúaî íéøöð–,mixvp ilkשל מענפים העשויים סלים היינו  ÀÈÄÄÄÀÄÈÈ

בהם, וכיוצא ãòערבות äàîè íéìa÷î íðéà ïúlçznLÆÄÀÄÈÈÅÈÀÇÀÄËÀÈÇ
eîqçúiLהעליונה שפתם ותיקשר שתיגמר  ב).– טז , לעיל  (עיין ÆÄÀÇÀ

ïäéúBúôN eøLpL ét ìò óà ,eîqçúð, שפתותיהן שנפלו – ÄÀÇÀÇÇÄÆÈÀÄÀÅÆ
אלא מהן נשאר ïéàîèולא ,ïäL ìk טומאה הם מקבלים – ÈÆÅÀÅÄ

ברטנורא). מפרשים:(הרא "ש; odyויש  lk ,odizezty exypy it lr s`
mi`nh,שהוא כל קיבול  בית אלא הללו בכלים נשאר לא אפילו –

טומאה מקבלים הם ישראל").הרי  "תפארת  (הגר"א ;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ícø÷ì ãé úéa BàNòL ìwî,שעה לפי עראי , באופן –øeaç ÇÅÆÂÈÅÈÀËÀÙÄ
äëàìî úòLa äàîhìהמקל בקורדום, שמשתמש  בשעה – ÇËÀÈÀÈÇÀÈÈ

מלאכה  בשעת שלא אבל טמא. השני  גם האחד נטמא ואם לו , חיבור 
אלא  בתוכו  קבעו  ולא שהואיל לקורדום, חיבור חשוב המקל אין 

אינו  הלכך העצים, בין  ולזרקו להוציאו הוא עשוי  שעה, לפי  עשאו 
עץ. כלי פשוטי  שהוא מאחר  טומאה, עץ øèñeécäמקבל מקל  – ÇÀÀÈ

ואחד למערב ממזרח אחד  מפולש , נקב מקצותיו  אחד  בכל שיש 
קצותיהם  שעל הללו , בנקבים תחובות ברזל  ויתדות לדרום, מצפון 

הנטווה החוט את הנשים xhqeic:miln(גוללות izyn zakxen dln ±
eic,miipy ±xhq.(cv ±äëàìî úòLa äàîhì øeaçהמקל – ÄÇËÀÈÀÈÇÀÈÈ

נגעה  שאם המלאכה, בשעת לזה זה כמחוברים נחשבים והיתדות
חיבור אינם מלאכה בשעת שלא אבל  הכל , נטמא מהם באחד  טומאה

המקל, הלכך המקל, מתוך  היתדות את להוציא שרגילים לפי לזה, זה
טומאה. מקבל אינו עץ, כלי  פשוטי ñðBìëaשהוא Bòá÷ קבע – ÀÈÄÀÈ

ארוך , במוט יתדותיו , שתי עם המקל היינו  הדיוסטר, –àîèאת ÈÅ
מלאכה בשעת שלא אפילו טומאה מקבל BðéàåÀÅ(ברטנורא),הדיוסטר

Bì øeaç. טהור שהוא לכלונס, חיבור  הדיוסטר  ואין –Ba äNò ÄÈÈ
øèñeéc, עצמו בכלונס היתדות שתי  שתחב –àlà àîè ïéà ÀÀÈÅÈÅÆÈ
Bkøö,היתדות שבין האורך כל  היינו  היתדות, בשביל הנצרך החלק – ÈÀ

טהור. הכלונס ושאר עמהן, טומאה ñðBìëaמקבל  BòáwL àqkÄÅÆÀÈÄÀÈ
במסמרים, לכלונס שחיברו –àîè,מדרס טומאת הכסא מקבל – ÈÅ

Bì øeaç Bðéàåפשוטי כשאר  דינו  אלא לכסא, חיבור הכלונס ואין  – ÀÅÄ
טומאה. מקבל  שאינו  עץ, àqkכלי Ba äNòבראש מושב שתיקן – ÈÈÄÅ

BîB÷îהכלונס, àlà àîè ïéàאבל לישיבה, הנצרך המקום – ÅÈÅÆÈÀ
טהור . הכלונס ãaäשאר  úéa úøB÷a Bòá÷ הכסא את קבע – ÀÈÀÇÅÇÇ

שמנם, את לסחוט הזיתים על  שנותנים הקורה והיא הבד, בית בקורת
àîè,מדרס טומאת מקבל  הכסא –dì øeaç Bðéàå הכסא ואין  – ÈÅÀÅÄÈ

טהורה. שהיא לקורה, àqkחיבור dLàøa äNò כסא עשה – ÈÈÀÙÈÄÅ
הקורה, מדרס,øBäèבראש טומאת מקבל הכסא אין –éðtî ÈÄÀÅ
Bì ïéøîBàL:שבקורה הכסא על שיושב לזה –úà äNòðå ãîò ÆÀÄÂÙÀÇÂÆÆ

eðzëàìî עצירת למלאכת אלא לישיבה מיועדת אינה הקורה – ÀÇÀÅ
ל עומד הכסא שאין וכיון מדרס,זיתים, טומאת מקבל אינו  ישיבה

בזב ד):שנאמר  טו, ודרשו (ויקרא  יטמא", עליו  ישב אשר  הכלי  "וכל 
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dקצח dpyn mixyr wxt milk zkqn

„íéðBnø ìa÷lî äúçôpL äìBãb äáøò,äáéLéì dðé÷úäå–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî,òv÷iL ãò. £¥¨§¨¤¦§£¨¦§©¥¦¦§¦§¦¨¦¦¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤§©¥©
äîäaì ñeáà dàNò,dòáwL ét ìò óàìúka–äàîè. £¨¨¥©§¥¨©©¦¤§¨¨©Ÿ¤§¥¨

‰Caãpa BòáwL úôk,åéìò äða àGå Bòá÷,Bòá÷ àGå åéìò äða–àîè;åéìò äðáe Bòá÷–øBäè.BðúpL õtî Ÿ¤¤§¨©¦§¨§¨§¨¨¨¨¨¨¨¨§§¨¨¥§¨¨¨¨¨¨©¥¤§¨
úBøBwä éab ìò,äáéæònä úà åéìò ïúð àGå Bòá÷,Bòá÷ àGå äáéæònä úà åéìò ïúð–àîè;åéìò ïúðå Bòá÷ ©©¥©§¨§¨©¨¨¤©©£¥¨¨©¨¨¤©©£¥¨§§¨¨¥§¨§¨©¨¨
äáéæònä úà–øBäè.ìcâîe äáz äcLa dòáwL äøò÷,dúìa÷ Cøãk–äàîè;dúìa÷ Cøãk àHL– ¤©©£¥¨¨§¨¨¤§¨¨§¦¨¥¨¦§¨§¤¤©¨¨¨§¥¨¤§¤¤©¨¨¨

äøBäè. §¨

c.rvwiy cr:íéîëçë äëìäå .äáéùéì äðð÷úéå äðëúçéù.d`nh lzeka drawy t"r`éìë ïðéøîà àìå éìë úøåúî äìèá àìå .õøù åà úî úàîåè
:ò÷ø÷ä úà ùîùì éãë äùòðù åà ,åúìçúî ò÷ø÷ì øáåçî äéäùë àìà éîã ò÷ø÷ë ò÷ø÷ì øáåçîä

d.ztek:àåä äøîú ìùå .äáéùéì ãçåéîä éìë.jacpa erawy:ïéðáä úøåùá.eraw `le eilr dpaíéøñð éáâ ìò äôéë íéðåáù íéùåò íéðîåàäù êøãë
:íúåà íéøéñî ë"çàå.`nhïëå .àîñî ïáà úçúù áùåîä úàå áëùîä úà àîèî áæäù .,éðáä úçúù úôåëä àîèð ,åéìòù ïéðáä ìò áæä áùé íà

:éîã ìúåëëå ìúåë éáâì ìèá ,åéìò äðáå åòá÷ùë ìáà .éëäá ìèáúð àìã ,àîè ,òåá÷ àåäùë åéìò áæä áùéå åéìò äðá àìå åòá÷ùë.utnúìöçî ïéîë
:éîâî åà íéð÷î äéåùò.zexewd iab lr:äéìò ìù.daifrnáùéå úåøå÷á õôîä òá÷ àìù äîë ìëå .äø÷úä éáâ ìò íéðúåðù íéðáà ìù úåøåøöå èéè

àìå .áùåî àîè ,åéìò áæä áùéå äáéæòî åéìò ïúð àìå åòá÷ íà ïëå .äéì ìé÷ù éòá éàã ,éìë úøåúî ìèá àìå äéúçúù õôîä àîèð ,äáéæòîä ìò áæä
:äáéæòîä åéìò ïúéå òá÷éù ãò ìéèá.dzlaw jxck:äèîì äéìåù.dzlaw jxck `ly:äìòîì äéìåù

`xephxa yexit

תלמוד טמא? יהא עליהם, וישב ותרקב סאה כפה "יכול  בברייתא:

eilr"לומר : ayi xy`":לו שאומרים זה יצא לישיבה, שמיוחד מה –
מלאכתנו" ונעשה א ).עמוד נט , (שבת 

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãb äáøò,(ב משנה לעיל  (עיין  קבים מתשעה יותר המחזקת – ÂÅÈÀÈ
íéðBnø ìa÷lî äúçôpLוהרי רימונים, המוציא נקב שניקבה – ÆÄÀÂÈÄÀÇÅÄÄ

קיבול, כלי äáéLéìשאינה dðé÷úäå לישב העריבה את התקין  – ÀÄÀÄÈÄÄÈ
ànèîעליה, àáé÷ò éaø,במדרס אותה –ïéøäèî íéîëçå– ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

מדרס, òv÷iLמטומאת ãò.לישיבה ראויה ויעשנה שיקצצנה – ÇÆÀÇÅÇ
äîäaì ñeáà dàNò אותה ועשה רימון כמוציא שניקבה עריבה – ÂÈÈÅÇÀÅÈ

הבהמה, למאכל  תבן חבילות בה להניח לבהמה, étאבוס ìò óàÇÇÄ
äàîè ,ìúka dòáwL,שרץ או  מת טומאת מקבלת היא הרי – ÆÀÈÈÇÙÆÀÅÈ

שכלי פי  על  שאף בכותל , חיבורה ידי על  כלי  מתורת בטלה ואינה

שהיה  בכלי  אמורים? דברים במה כקרקע, הוא הרי לקרקע המחובר
הקרקע, את לשמש כדי  שנעשה או  עשייתו , מתחילת לקרקע מחובר

באבוס. כאן  כן  שאין  מה

ש מ ר ו א הב ה נ

úôk,לישיבה מקום בו שחקוק עבה, עץ חתיכת –Caãpa BòáwL ÙÆÆÀÈÇÄÀÈ
הבנין: בשורת –Bòá÷,במסמרים –,åéìò äða àGåאוäða ÀÈÀÈÈÈÈÈÈ

Bòá÷ àGå åéìò מתחת יוציאנו  שעליו , המלט שיתייבש ולאחר – ÈÈÀÀÈ
שישב àîèהמלט, או עליו , בנה ולא כשקבעו  הזב עליו  ישב אם – ÈÅ

טומאת  טמא הכופת הרי  קבעו, ולא עליו  כשבנה שעליו, הבנין  על  הזב

שבקרקע. לבנין  בטל  שאינו  åéìòמדרס, äðáe Bòá÷ אם אבל  – ÀÈÈÈÈÈ
עליו , בנה ואף בנדבך  הכופת את כמו øBäèקבע מדרס, מטומאת – È

עצמו . מגומא,õtîהבנין  עשויה מחצלת כמין –éab ìò BðúpL ÇÅÆÀÈÇÇÅ
úBøBwä:שבתקרה –Bòá÷,במסמרים שם המפץ את קבע –àGå ÇÀÈÀ

äáéæònä úà åéìò ïúð,התקרה גבי  על שנותנים טיט של  הטיח – ÈÇÈÈÆÇÇÂÅÈ
e`Bòá÷ àGå äáéæònä úà åéìò ïúð,במסמרים –àîè– ÈÇÈÈÆÇÇÂÅÈÀÀÈÈÅ

טומאת  מקבל  הוא עכשיו  אף לשכיבה, קודם עשוי  היה שאם המפץ,

כבתחילה. øBäèמדרס ,äáéæònä úà åéìò ïúðå Bòá÷– ÀÈÀÈÇÈÈÆÇÇÂÅÈÈ
לתקרה. שבטל  מדרס, äázמטומאת äcLa dòáwL äøò÷ÀÈÈÆÀÈÈÀÄÈÅÈ

dúìa÷ Cøãk ,ìcâîe היינו מקבלת, שהיא כדרך  קבעה אם – ÄÀÈÀÆÆÇÈÈÈ
למעלה, ופיה ומגדל, תיבה השידה בשולי מחוברים למטה ששוליה

äàîè שימושה בטל לא שעדיין  כבתחילה, טומאה מקבלת – ÀÅÈ
÷dúìaהראשון ; Cøãk àHL שהיא כדרך שלא קבעה אם אבל – ÆÀÆÆÇÈÈÈ

למטה, ופיה למעלה כששוליה היינו מקבלת äøBäèמקבלת, אינה – ÀÈ
בשידה  כאן  שמדובר מבואר , במפרשים שימושה. שנתבטל  לפי טומאה,

טומאה מקבלים שאינם במידה, הבאים ומגדל eh,תיבה lirl oiir)
תיבה `), לשידה היא שבטלה טהורה, הקערה קבלתה כדרך  שלא ולכן

ומגדל.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiaexir(iying meil)

mc`d z`v illba `ide ly weqtd zligz z` zx`an `xnbd
:zl`eye ,'ebeéàîl`wfgil xn`py dna yexitd dn ±(my)úbòå' ©§ª©

'äpìëàz íéøòN.[lirl zxkfend zt dze`l]àcñç áø øîà §Ÿ¦Ÿ§¤¨¨©©¦§¨
dplk`iy l`wfgil 'd xn`yì,íéøeòéLdpnn lk`i `ly ,xnelk §¦¦

milke`y jxck lwyna hrn hrn dpnn lk`i `l` ,raeya
.arxa,øîà àtt áøz`y ,l`wfgil 'd xn`ydúáéøòzkixr ± ©¨¨¨©£¦¨¨

dyri ,ztdíéøBòN úáéøòk,mixery zt mikxery jxck ± ©£¦©§¦
dze` miyer `l` ,dti dkxerl micitwn oi`e daeyg dpi`y

,dpebníéhç úáéøòk àìå`idy ,mihig zt mikxery jxck `le ± §Ÿ©£¦©¦¦
.d`pe dlebr didzy dze` mipwzne mitiine daeyg

äðùî
`ed izne ,ezrcn `ly mc`l axrl xyt` m` dpc dpynd

:ezrcl aygpíãà ïúBðzzl mc` leki ±éðåðçì äòî`edy ¥¨¨¨¨§¤§¨¦
,ieana enr xc `ede ,oii xkeníBzçðìe`ede ,zexkk xken `edy §©§

,xvga enr xcL éãkzeyrl oii epnn gwil ieand ipa e`eai m` §¥¤
,xvgl aexir zeyrl zt gwil xvgd ipa e` ,ieanl seziyäkæi§©¤

Bìa wlgáeøéò,eiykr el ozep `edy drnd zxenzéaø éøác ¥¦§¥©¦
,åéúBòî Bì eëæ àì ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà`la oipwd lg `ly ¡¦¤¤©£¨¦§¦Ÿ¨¨¨

oeik ,aexird lg `l ,xg` ici lr ipepgd el dkif m` s`e ,dkiyn
diepw drnd oi`e ,drnd zxenz el zepwdl `id ipepgd zrcy
oi` ,gweld jeyniy cr ea xefgl xkend lekiy oeiky ,xkenl
`vnpe ,drnd z` el dpwn epi`e ,xkend lr jneq gweld
gweld zrca oi`y s` ,ozpy drna gweld xear axrn xkendy
drn epnn lhep xvgd ipan cg`y enk df ixde ,drna el axriy

.aexirl zt exear da zepwl ick ezrcn `ly
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המשך ביאור למגכת עירובין ליום רמישי עמ' א



קצט d dpyn mixyr wxt milk zkqn

„íéðBnø ìa÷lî äúçôpL äìBãb äáøò,äáéLéì dðé÷úäå–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî,òv÷iL ãò. £¥¨§¨¤¦§£¨¦§©¥¦¦§¦§¦¨¦¦¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤§©¥©
äîäaì ñeáà dàNò,dòáwL ét ìò óàìúka–äàîè. £¨¨¥©§¥¨©©¦¤§¨¨©Ÿ¤§¥¨

‰Caãpa BòáwL úôk,åéìò äða àGå Bòá÷,Bòá÷ àGå åéìò äða–àîè;åéìò äðáe Bòá÷–øBäè.BðúpL õtî Ÿ¤¤§¨©¦§¨§¨§¨¨¨¨¨¨¨¨§§¨¨¥§¨¨¨¨¨¨©¥¤§¨
úBøBwä éab ìò,äáéæònä úà åéìò ïúð àGå Bòá÷,Bòá÷ àGå äáéæònä úà åéìò ïúð–àîè;åéìò ïúðå Bòá÷ ©©¥©§¨§¨©¨¨¤©©£¥¨¨©¨¨¤©©£¥¨§§¨¨¥§¨§¨©¨¨
äáéæònä úà–øBäè.ìcâîe äáz äcLa dòáwL äøò÷,dúìa÷ Cøãk–äàîè;dúìa÷ Cøãk àHL– ¤©©£¥¨¨§¨¨¤§¨¨§¦¨¥¨¦§¨§¤¤©¨¨¨§¥¨¤§¤¤©¨¨¨

äøBäè. §¨

c.rvwiy cr:íéîëçë äëìäå .äáéùéì äðð÷úéå äðëúçéù.d`nh lzeka drawy t"r`éìë ïðéøîà àìå éìë úøåúî äìèá àìå .õøù åà úî úàîåè
:ò÷ø÷ä úà ùîùì éãë äùòðù åà ,åúìçúî ò÷ø÷ì øáåçî äéäùë àìà éîã ò÷ø÷ë ò÷ø÷ì øáåçîä

d.ztek:àåä äøîú ìùå .äáéùéì ãçåéîä éìë.jacpa erawy:ïéðáä úøåùá.eraw `le eilr dpaíéøñð éáâ ìò äôéë íéðåáù íéùåò íéðîåàäù êøãë
:íúåà íéøéñî ë"çàå.`nhïëå .àîñî ïáà úçúù áùåîä úàå áëùîä úà àîèî áæäù .,éðáä úçúù úôåëä àîèð ,åéìòù ïéðáä ìò áæä áùé íà

:éîã ìúåëëå ìúåë éáâì ìèá ,åéìò äðáå åòá÷ùë ìáà .éëäá ìèáúð àìã ,àîè ,òåá÷ àåäùë åéìò áæä áùéå åéìò äðá àìå åòá÷ùë.utnúìöçî ïéîë
:éîâî åà íéð÷î äéåùò.zexewd iab lr:äéìò ìù.daifrnáùéå úåøå÷á õôîä òá÷ àìù äîë ìëå .äø÷úä éáâ ìò íéðúåðù íéðáà ìù úåøåøöå èéè

àìå .áùåî àîè ,åéìò áæä áùéå äáéæòî åéìò ïúð àìå åòá÷ íà ïëå .äéì ìé÷ù éòá éàã ,éìë úøåúî ìèá àìå äéúçúù õôîä àîèð ,äáéæòîä ìò áæä
:äáéæòîä åéìò ïúéå òá÷éù ãò ìéèá.dzlaw jxck:äèîì äéìåù.dzlaw jxck `ly:äìòîì äéìåù

`xephxa yexit

תלמוד טמא? יהא עליהם, וישב ותרקב סאה כפה "יכול  בברייתא:

eilr"לומר : ayi xy`":לו שאומרים זה יצא לישיבה, שמיוחד מה –
מלאכתנו" ונעשה א ).עמוד נט , (שבת 

y c e w z a y
ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãb äáøò,(ב משנה לעיל  (עיין  קבים מתשעה יותר המחזקת – ÂÅÈÀÈ
íéðBnø ìa÷lî äúçôpLוהרי רימונים, המוציא נקב שניקבה – ÆÄÀÂÈÄÀÇÅÄÄ

קיבול, כלי äáéLéìשאינה dðé÷úäå לישב העריבה את התקין  – ÀÄÀÄÈÄÄÈ
ànèîעליה, àáé÷ò éaø,במדרס אותה –ïéøäèî íéîëçå– ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

מדרס, òv÷iLמטומאת ãò.לישיבה ראויה ויעשנה שיקצצנה – ÇÆÀÇÅÇ
äîäaì ñeáà dàNò אותה ועשה רימון כמוציא שניקבה עריבה – ÂÈÈÅÇÀÅÈ

הבהמה, למאכל  תבן חבילות בה להניח לבהמה, étאבוס ìò óàÇÇÄ
äàîè ,ìúka dòáwL,שרץ או  מת טומאת מקבלת היא הרי – ÆÀÈÈÇÙÆÀÅÈ

שכלי פי  על  שאף בכותל , חיבורה ידי על  כלי  מתורת בטלה ואינה

שהיה  בכלי  אמורים? דברים במה כקרקע, הוא הרי לקרקע המחובר
הקרקע, את לשמש כדי  שנעשה או  עשייתו , מתחילת לקרקע מחובר

באבוס. כאן  כן  שאין  מה

ש מ ר ו א הב ה נ

úôk,לישיבה מקום בו שחקוק עבה, עץ חתיכת –Caãpa BòáwL ÙÆÆÀÈÇÄÀÈ
הבנין: בשורת –Bòá÷,במסמרים –,åéìò äða àGåאוäða ÀÈÀÈÈÈÈÈÈ

Bòá÷ àGå åéìò מתחת יוציאנו  שעליו , המלט שיתייבש ולאחר – ÈÈÀÀÈ
שישב àîèהמלט, או עליו , בנה ולא כשקבעו  הזב עליו  ישב אם – ÈÅ

טומאת  טמא הכופת הרי  קבעו, ולא עליו  כשבנה שעליו, הבנין  על  הזב

שבקרקע. לבנין  בטל  שאינו  åéìòמדרס, äðáe Bòá÷ אם אבל  – ÀÈÈÈÈÈ
עליו , בנה ואף בנדבך  הכופת את כמו øBäèקבע מדרס, מטומאת – È

עצמו . מגומא,õtîהבנין  עשויה מחצלת כמין –éab ìò BðúpL ÇÅÆÀÈÇÇÅ
úBøBwä:שבתקרה –Bòá÷,במסמרים שם המפץ את קבע –àGå ÇÀÈÀ

äáéæònä úà åéìò ïúð,התקרה גבי  על שנותנים טיט של  הטיח – ÈÇÈÈÆÇÇÂÅÈ
e`Bòá÷ àGå äáéæònä úà åéìò ïúð,במסמרים –àîè– ÈÇÈÈÆÇÇÂÅÈÀÀÈÈÅ

טומאת  מקבל  הוא עכשיו  אף לשכיבה, קודם עשוי  היה שאם המפץ,

כבתחילה. øBäèמדרס ,äáéæònä úà åéìò ïúðå Bòá÷– ÀÈÀÈÇÈÈÆÇÇÂÅÈÈ
לתקרה. שבטל  מדרס, äázמטומאת äcLa dòáwL äøò÷ÀÈÈÆÀÈÈÀÄÈÅÈ

dúìa÷ Cøãk ,ìcâîe היינו מקבלת, שהיא כדרך  קבעה אם – ÄÀÈÀÆÆÇÈÈÈ
למעלה, ופיה ומגדל, תיבה השידה בשולי מחוברים למטה ששוליה

äàîè שימושה בטל לא שעדיין  כבתחילה, טומאה מקבלת – ÀÅÈ
÷dúìaהראשון ; Cøãk àHL שהיא כדרך שלא קבעה אם אבל – ÆÀÆÆÇÈÈÈ

למטה, ופיה למעלה כששוליה היינו מקבלת äøBäèמקבלת, אינה – ÀÈ
בשידה  כאן  שמדובר מבואר , במפרשים שימושה. שנתבטל  לפי טומאה,

טומאה מקבלים שאינם במידה, הבאים ומגדל eh,תיבה lirl oiir)
תיבה `), לשידה היא שבטלה טהורה, הקערה קבלתה כדרך  שלא ולכן

ומגדל.

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ב המלאכות דף בכל נאסרו לא אך מלאכה, בעשיית נאסרו המועד חול ימי

חגיגה במסכת חכמים שדרשו כפי בחלקן, רק אלא הכתוב (יח.)כיום־טוב ומסר מפסוק.

עשיית  בהם שהתירו  אופנים וישנם מותרת, ואיזו אסורה מלאכה איזו לומר לחכמים

טרחה  אלו בכל כשאין רבים, צרכי או האבד, דבר או המועד, צורך משום כגון מלאכה,

זו. במסכת יבוארו אלו דינים יתירה.

äðùî מותר אופן ובאיזה במועד, לעשותן מותר אם שונות במלאכות דנה משנתנו

דיני  את גם מבארת אגב ובדרך במועד, שדה השקיית דיני מבארת היא תחילה לעשותן.

בשביעית: את ïé÷Lîההשקיה ïéçìMäבמים úéa במי מסתפקת שאינה שדה - ©§¦¥©§¨¦
תיפסד  אותה ישקה לא ואם תמיד, להשקותה וצריך בהר, שעומדת כגון בלבד, הגשמים

גדול, הפסד לו בדבר ãòBnaויגרם מלאכה לעשות שהתירו משום המועד, בחול - ©¥
ההשקיה, מותרת אופן באיזה יתבאר ובסמוך להשקות úéòéáMaכן åהאבד, התירו §©§¦¦
השלחין. בית שדה

במועד  להשקותם äléçzaומותר àöiL ïééònî ïéa ועדיין לנבוע, התחיל שעתה - ¥¦©§¨¤¨¨©§¦¨
ו  קבוע, מהלך למימיו äléçzaאין àöé àlL ïééònî ïéá,רב זמן כבר נובע אלא ¥¦©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨

במועד. האסורה מרובה טרחה זה במעשה שאין ïé÷Lîמשום ïéà ìáà במועדàì £¨¥©§¦Ÿ
íéîLbä énî,לשדה הסמוכות בשלוליות ïBìéwäהמתקבצים énî àìå בור שהוא ¦¥©§¨¦§Ÿ¦¥©¦

הבור, מעומק המים את לדלות יתירה טרחה שיש כיון גשמים, מי בו שמכונסים עמוק

האבד. בדבר אף זאת התירו ולא

במועד: השדות תיקון בענין נוספים דינים מבארת ïéNBòהמשנה ïéàå במועדúBiâeò §¥¦¦
íéðôbì,הגפנים וישתו מים בהם שיתאספו כדי הגפן עצי סביב שעושים חפירות - ©§¨¦

במועד. האסורה יתירה טרחה בכך שיש כיון

änàä úà ïéNBò ïéà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø,מים בה שיש תעלה - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥¦¤¨©¨
סביב  ונמשכת השדה, את להשקות מים בו שמתאספים לשדה הסמוך מבור היוצאת

אותה  כשעושה אחרות, לשדות וממנה ועתה äléçzaלשדה נחפרה לא עתה שעד - ©§¦¨
לעשותה, במועד,ãòBna,בא האסורה יתירה טרחה בכך שיש .úéòéáMaכן åמשום ©¥§©§¦¦

änàä úà ïéNBò ,íéøîBà íéîëçå אף,úéòéáMa äléçza זה שאין מפני ©£¨¦§¦¦¤¨©¨©§¦¨©§¦¦
בשביעית, האסורה 'עבודה' úàנחשב ïéðwúîe המועד קודם כבר שנחפרו האמות §©§¦¤

úBì÷ìe÷nä אף מים, מקלחות ואינן בעפר מקצתן שאין ãòBna,שנסתמו משום ©§§¨©¥
למלאכה. נחשב זה תיקון

רבים: צרכי שהם משום במועד המותרים דברים מבארת úàבמועד ïéðwúîeהמשנה §©§¦¤
íénä éìe÷ì÷ בבורות íéaøäהמכונסים úeLøaL בכך שיש ואף אותם, ומלכלכת פסולת לתוכם שנמשכת הרבים, לשתיית ¦§¥©©¦¤¦§¨©¦

הרבים, לשתיית שנצרכים כיון ïúBàטרחה, ïéèèBçå למלאותם שיוכלו כדי מהם להוציאו מותר בעפר הבורות נתמלאו אם - §§¦¨
גמורה. חפירה ואינה תיחוח הוא זה שעפר כיון לשתיה, íéëøcäבמועד ïéðwúîeבמים úà לעיר עיר úBáBçøäשבין úàå §©§¦¤©§¨¦§¤¨§

הרבים, צורך שהוא כיון בהן, שנתהוו וגומות גבשושיות ומיישרים העיר, בני בהם íénä,שיושבים úBå÷î úàå אותן שממלאים §¤¦§©©¦
לטבילה. כשרות שאינן סאה מארבעים נחסרו אם

íéaøä éëøBö ìk ïéNBòå.כלל יעשום לא ממלאכתם בטלים שכולם בשעה במועד יעשום לא úBøáwäשאם úà ïéðéiöîe §¦¨§¥¨©¦§©§¦¤©§¨
טרחה. בכך שאין משום אהל, בטומאת יטמאו ולא מהם שיפרשו כדי עליהם, סיד במועד ïéàöBéåבשפיכת דין בית óàשלוחי §§¦©

íéàìkä ìò.במועד האסורה מלאכה זה שאין כיון נמצאו, אם אותם עוקרים ואף כלאים, בהם נזרעו אם השדות את לבדוק - ©©¦§©¦

i"yx

ïé÷ùîãråîá ïéçìùä úéá-
jixve ,xda zcner `idy dcy
,dze` oiwyn - cinz dzewydl
`edy itl .cren ly elega elit`
dwyn epi` m` lecb cqtd el
exizd cqtd ly xace .dze`
,cren ly elega ea gexhl minkg
dbibg zkqna oi`ven ep`y enk

)(`,gi) aizkc ,(fi mixaczyy" :
iriayd meiae zevn lk`z mini
iriay dn "jidl` 'dl zxvr
dyy s` - dk`ln ziiyra xevr
dn i` .dk`ln ziiyra mixevr
s` - dk`ln lka xevr iriay
cenlz ?dk`ln lka oixevr dyy

iriay "iriayd" :xnel-xevr
oixevr dyy oi`e ,dk`ln lka
aezkd oxqn `l `d .dk`ln lka
efi` jl xnel ,minkgl `l`
cren ly elega dxeq` dk`ln
da yiy dk`lne .zxzen ef i`e
oebk ,dze` dyer epi` m` cqtd

oiglyd zia zewydl-exizd
.minkgúéréáùáå-yxtn
.`xnbaäìéçúá àöéù ïéérîî-

`l oiicry ,reapl ligzn eiykrc
.dkxc dwifgdàìù ïéérîî ïéá

äìéçúá àöé-raep oiirn `l`
.daexn onfníéîùâ éîî àì ìáà

-,`xizi `gxih dia zi`c meyn
.`xnba yxtnck



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc oiaexir(oey`x meil)

elà ,øîà ïðçBé éaøå,ef xvg ilra -ïéìòîy`xl mlk`n z` §©¦¨¨¨©¥©£¦
lzekdïàkî,mxivgn -ïéìëBàå,my eze`elàåxvgd ilrae - ¦¨§§¦§¥
,dipydïàkî ïéìòî,mxivgn -,ïéìëBàålzeka oi`e li`edy ©£¦¦¨§§¦

zexivgd izyl lhae ,xeht mewn `ed ixd migth drax`
.`lewl

:epzpynn opgei iax lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy - §©
,'eke drax` agxe dxyr deab zexivg izy oiay lzekïéìBò elà¥¦

ïàkîlzekd y`xl.ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàå ,ïéìëBàåzwiicn ¦¨§§¦§¥¦¦¨§§¦
:`xnbdïéìBò`vnpd z` milke`e lzekd y`xl zexivgd ipa ¦

,myïéàla` ,dpynd dxizd cala z`fe ,ok -ïéìòîlk`n ¦©£¦
,lzekl xvgdnàìs` xizdy opgei iax lr dywe ,xeq` - Ÿ

.lzekl xvgdn zelrdl
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäm` ,dpynd zpeek jk -äòaøà Ba Lé ¨¦¨¨©¥©§¨¨
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.opgei iax xn`y enk ,xvgdn eil`
lzekl zexivgdn zelrdl xizdy opgei iaxy zx`an `xnbd
zxne` .xg` mewna ezhiyl jled ,migth 'c lr 'c ea oi`y
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e`eaie ,miaxd zeyxl cigid zeyxn `iveny enk xacd d`xi
zeyxn `ivedl mewn lkne .zaya d`ved xizdl mc` ipa
opgei iaxy exn`y edfe ,xzen ,xeht mewna gipdle cigid
epi`y lzekd l` mixac zelrdl zexivgd izy ipal xizdy
cigid zeyx ipal xizdy my ezhiyl jled ,migth drax` agx

.xeht mewn lr szkl miaxd zeyxe
'c lr 'c ea oi`y lzeka lhlhl xq`y ax lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .migthéîéc áøc déì úéì áøåz` xaeq epi` ike - §©¥¥§©¦¦
epnn lhlhl xzen migth 'c lr 'c ea oi`y mewny ,eixac
cnlp df xac ixde ,eil` zexg` zeieyxne zexg` zeieyxl

`ziixad ixacn(.e zay)lr cenrl mc`l xzeny da epipyy
e` ,cigid zeyxa cnery ziad lran mixac lehil ,dtewqi`d
iprn mixac `ed lhep oke ,dtewqi`d lr eidy mixac el ozil
lehi `ly calae ,mixac el ozep e` ,miaxd zeyxa cnery
,ziad lral ozie iprn lehi e` ,iprl ozie ziad lran mixac
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deyxite(:g zay)dtewqi`'yztewqi` `id ,`ziixaa dxen`d '
`ziixaa yxetn ixd ,migth 'c lr 'c da oi`y ,xeht mewn
oke ,xeht mewn lr gipdle cigid zeyxn `ivedl mi`yxy
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.zeieyx izy oia `edyk ,envr xehtd mewna elit`
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mda lehlhd xeqi`y ,cigid zeyxl miaxd zeyx oiay lzeka
,dxezd on `ed zeyxl zeyxnénð éëälhlhl xzen did ok` - ¨¦©¦

enke ,ax zrcl mb cigid zeyxle miaxd zeyxl lzekd y`xn
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epnn lhlhl xizp m` ,lzeka hley zeieyxd izy xie`y
wefig zeyrl icke ,xvgl xvgn mb lhlhl e`eai ,zexivgl
,cigid zeyxl cigid zeyxn lhlhl exq`y minkg ixacl
oi` miaxd zeyxl cigid zeyx oia cnerd lzeka la` .xingd
cigid zeyxn lhlhl e`eai ea xizp m`y yeygle xingdl jxev
zeyxl cigid zeyxn lehlhy itl ,jtidl e` miaxd zeyxl
yeygl oi`e ,mc` ipa lr `ed xenge dxez xeqi` `ed miaxd

.ea lwdl e`eaiy
dzr crdeabe zexivg izy oia cnerd lzeka `xnbd dwqr

oiay lzeka oecl `xnbd zxaer o`kn .eiciv ipyn migth dxyr
dxyrn zegt xg`le migth dxyr dfl deaby zexivg izy
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רי ezny in` cenr fr sc ± iyily wxtoiaexir
ïéìòîo`kle o`kl lihae `ed xeht mewnc ,oicixenc oicd `ede .ey`xl oxivgn Ð

.lwdläòáøà åá ïéàù íå÷îepl yie .miaxd zeyxl cigid zeyx oia cnere :agex Ð

drax` agex did eli`e dyly ux`d on deab oebk ,xkid.envrl zeyx `xwp did Ð

xwp eiykr la` .o`kle o`kl xeq`e zilnxk `iedeo`kle o`kl xzene ,xeht mewn `

.odly ie`yn eilr szklåôéìçé àìù ãáìáåÐ

dxiwr opirac ,`kil `aeig eli`c `id opaxc

dxiwr ,`kde .ef zeyxl dgpde ef zeyxn

,xeht mewnl dgpde dxenb cigid zeyxn

miaxd zeyxl dgpde xeht mewnn dxiwre

.dxenbéîéã áøã äéì úéì áøå`de ,dinza Ð

:[`,e sc] `nw wxta zay zkqna `id `zipzn

,el ozepe iprn lhep ,dtewq`d lr mc` cner

ozie dfn lehi `ly calae ,el ozepe ziad lran

.dflàúééøåàã úåéåùømiax zeyx oebk Ð

.cigieïðáøãcigie cigi zeyxc ,zexivg Ð

.xeq`c `ed opaxcne ,`edäåù ãçà åãéöå
õøàì`ed jenpe ,zg`d on `ed deab :xnelk Ð

dnk lk .deab ef ly dzirwxwy oebk ,dzxagl

.ux`l dey dil ixw dxyr deab `lcïéðúåð
åúåà.xeq` exiage ,eilrn cixedle zelrdl Ð

õéøçef oia lican ,zexivgd jxe` ipt lr Ð

.`ziilrn dvign ied ,eflõøàì äåùepi`y Ð

.jenp dzirwxwy oebk dxyr dpnn wenràîéà
àìdywa eyinyz inp diciclc ,ixzyn Ð

`ed.äéúùéîùú àúéòá àìea gipny dn Ð

.xnzynäéúùéîùú àúéòámiltepy Ð

.mivtgdèòîì àá`wlq `we .i`w lzek` Ð

jenq rwxwa dhnl xtr lz dyry jzrc

.miqtqt my gipd e` ,`ahvi` dpa e` ,lzekl

äòáøà åèåòîá ùé íàjyn cva ,jxe` Ð

lzekd`l dlrnle epnnc oeike .gztk ied Ð

dxyr deabixdy ,lzekd lka ynzyn Ð

.egzt jxc el dlery ,zgpa eyinyzéðäà éà
àèåòî`gzt iedinl Ð.ixy dilek Ðàì éàå

éðäà.dil liha `d Ðàðéáø øîàe`l Ð

ipdn `l 'cn xiva i`ce mzdc ,opiwqr dhnln

edaebn .ey`xn `ileg xwry oebk `l` .icinl

.zexit ey`xa eid :opzck ,ey`x ixw lzek ly

jxe` drax` `hern ied i` :jkldied Ð

`kdn xiva ,lzekd lkl `gzit`ed `gzit Ð

`lc oeikc ixy dia iyenzy`l la` ,ied `lc

dxyr deab.`zeyx ied `l Ðìôñ äôëÐ

ipd lk .dxyrn edaeb hrine ,lzekl jenq

y`xl ey`xn dxyr `kilc oebk iherin

.lzekdéåä éàî.`ed zaya lhip izk` Ðäâô
.lyazdl oaza dze` oipnehy xqea dp`z Ð

edvwdy oebk ,elhlhl xeq`e `ed dvwen oaze

.mipal oealläðéîèäù äøøçålenz` Ð

.od oivwen mewn lkne .eak eiykre ,milgba

eak `l la`z` dakn miktdpy jeznc ,`l Ð

opixn`ck ,zepeilrd z` xirane zepezgzd

.(`,k) zezixkaíééðâåà åäì úéàãoirk Ð

xtr eiykrc eply miltqfifn iede odilr gpen

.xtegl dnece enewnn xtrïîåèä.ripvdl Ð
úö÷î

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

éáøå,ixy Ð drax` agxa elit` xvgd onc .ziad on :yexit Ð 'ek oilrn el` xn` opgei

.(`,av) "zebb lk" yixa onwl opgei iax dl iwen oerny iaxkc

ïéìåòoi`a ixii` opgei iaxc rci `l ike ,jzrc `wlq `w i`nc :dniz Ð `l oilrn oi`

zelibx oi`c meyn opgei iaxc `nrhc jzrc `wlqc :xnel yie ?drax` el

oicd `ede ,iccd` ixq` `le ,my ynzydl

gp oi`e dxyr deab `edy oeik Ð drax` agexa

,opgei iaxl `l` jixt `l ikdle ,my ynzydl

jiiy `l Ð `ed lhac meyn `nrhc axl la`

.drax` lr drax`c ea oi`a `l`

àëäd`xp Ð opaxc zeieyxa opiwqr i`na

`l` ,cigid zeyx lkdy `kd ik `wec

lr drax` ea oi`y mewn la` .eaxir `ly

d`xp oi` Ð zilnxkl cigid zeyx oiay drax`

ipale cigid zeyx ipal xzen `l` ,ax welgiy

`nw wxta ok gken zvwe .eilr szkl zilnxk

s` ,gztd jez :ax xn`c `d `ax iwenc ,(`,h)

xg` igl jixv ,drax` lr drax` ea oi`y it lr

z` oin `vnc meyn zilnxkl geztd exizdl

eyrc meyn xn`w `le .ixy miaxd zeyxle ,epin

zeyxl zilnxk oia axl s` i`ce `l` .wefig

mzdc :xninl epivn edine .wefig eyr `l cigid

`nrh dil zi`c meyn ,wefigc `nrh hwp `l

.`pixg`

úåéåùøá"oitzzyn cvik" wxta Ð opaxc

iaxc dinyn ith inic ax lwin

yiyk silgdl elit` ixye ,opaxc zeieyxa opgei

drax` ea oi`y mewn zilnxkl cigid zeyx oia

oilrn el` `kd opgei iax xn`c `de .drax` lr

.dxn` ixirfc wiqn Ð oilke`e o`kn

ìúåëecve dxyr deab zexivg izy oiay

ynn dey e`l Ð ux`l dey cg`

`id lkd `l` ,lzek epiid e`l ok m`c ,xn`w

dey dxyr deab oi`y lk `l` .xvg zirwxw

.qxhpewa yxit jk .dil ixw ux`l:xn`z m`e

cecib :(a,bv) "zebb lk" wxta xn`c ,`cqg axl

xn`w i`n ,oitxhvn oi` dyng dvigne dyng

oilhlhn oi` `d ?ux`l deyy dfl eze` oipzep

mewn lknc :xnel yie !drax`a `l` dpeilra

on lhlhl ixy `din drax` jezc ,dpin `wtp

.dpeilrl lzekd

ïîåèä,ixii` eyixyd `lya Ð 'ek oepve ztl

.zaya oilhip eid `l eyixydykc

jixhv` ziriaye mi`lk iab `nlya :xn`z m`e

eh` ,oinhdl oeekznyk opixfb `lc opireny`l

?o`k jiiy dn ,xyrn la` .rhil iz` `nlic

opihwp i`e !ztqez `kilc oeik ,yixyd elit`

lr epnn e` ,yelzd on eilr xyrl ixyc oiprl

on iyextl iz` `nlic opiyiig `le ,yelzd

m` ,yelzd lr xaegnd one xaegnd lr yelzd

yelze xaegn iabc dnexz hwpnl dil ded ,ok

on oinxez oi` :mewn lka dnexz xikfdl libx

eidi oiyelz ef dbexr zexit ;xaegnd lr yelzd

:wgvi epiax xne`e .oixaegn zexit lr dnexz

oitqezny milvae oiney oi`ex ep`y oirk ,rwxwd zigelgil zngn oitqezny `ed zelibxc

mipwezn eide li`ed ,xyrl jixv oi`c xn`w ztqez dze` lre .oelga migpenyk elit`

.mlek meyn yyeg Ð dyer drihp myl m` la` ,onehd hwp `wece .okl mcewn
zvwn
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:ïîçð áø øîà ,éáæéL áø øîà .úçða BLéîLzL äæì̈¤¤©§¦§©©¨©©¥§¦¨©©©§¨
Bcéöå äøNò ÷Bîò ãçà Bcéö ,úBøéöç ézL ïéaL õéøç̈¦¤¥§¥£¥¦¤¨¨£¨¨§¦

õøàì äåL ãçà¯,õøàì äåML äæì BúBà ïéðúBð ¤¨¨¤¨¨¤§¦¨¤¤¨¤¨¨¤
BLéîLz äæìå úçða BLéîLz äæì déì äåäc íeMî¦©£¨¥¨¤©§¦§©©§¨¤©§¦

ìúBk ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .'åëå äL÷a¯íeMî §¨¤§¦¦§¦©§©¦©¤¦
õéøç ìáà ,éLðéà éLîzMî àäáBâác¯àì à÷îeòa ¦§§¨¦§©§¦¡¨¥£¨¨¦§§¨¨

õéøça ïðéòîLà éàå .àì àîéà ,éLðéà éLîzMî¯ ¦§©§¦¡¨¥¥¨¨§¦©§©¦©§¨¦
àúéòác ìúBk ìáà ,àzLéîLz àúéòa àìc íeMî¦§¨§¦¨©§¦§¨£¨¤¦§¦¨

àzLéîLz¯Lé íà ,Bèòîì àa .àëéøö ,àì àîéà ©§¦§¨¥¨¨§¦¨¨§©£¦¥
äòaøà Bèeòéîa¯,Blek ìúBkä ìëa LnzLäì øzeî §¦©§¨¨¨§¦§©¥§¨©¤

åàì íàå¯äî .èeòénä ãâðk àlà LnzLî ïéà §¦¨¥¦§©¥¤¨§¤¤©¦©
éðäà éà ?CLôpàèeòî¯,LnzLéì ìúBk déleëa ©§¨¦©£¥¦¨§¥¤¦§©¥

éðäà àì éà¯øîà !àì éîð èeòénä ãâðk eléôà ¦¨©£¥£¦§¤¤©¦©¦¨¨©
:ìàéçé áø øîà .BLàøî àéleç ø÷òL ïBâk :àðéáø̈¦¨§¤¨©§¨¥Ÿ¨©©§¦¥

ìôñ äôk¯,àeä úaMa ìhépä øác ?éànàå .èòîî ¨¨¥¤§©¥§©©¨¨©¦¨©©¨
déøaçc ,àëéøö àì !èòîî Bðéà úaMa ìhépä øáãå§¨¨©¦¨©©¨¥§©¥¨§¦¨§©§¥
:àéðz àäå ?éåä éàî àòøàa déøaç éëå .àòøàa§©§¨§¦©§¥§©§¨©¨¥§¨©§¨
íà ,íéìçba dðéîèäL äøøçå ,ïáza dðéîèäL äbt©¨¤¦§¦¨©¤¤©£¨¨¤¦§¦¨©¤¨¦¦

dúö÷î äleâî¯ïðé÷ñò éàîa àëä !úaMa úìhð §¨¦§¨¨¦¤¤©©¨¨¨§©¨§¦©
¯éàî íééðâBà déì úéà éëå .íééðâBà déì úéàc§¦¥§©¦§¦¦¥§©¦©

ïîæa ,ïôbä úçz ïBðöe úôì ïîBhä :ïðúäå ?éåä̈¥§¨§©©¥¤¤§©©©¤¤¦§©
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רב
ezny ina cenr fr sc ± iyily wxtoiaexir

ïéìåâî ïéìò úö÷îzay meyn Ðofge`e olhepy .zaya oilhip :ipzinl irac dil hwp Ð

.odly oilraùùåç åðéà.mxkd i`lk meyn Ðúéòéáù íåùî àìåziriay dpy m` Ð

.`idøùòî íåùî àìåxyrnl yyeg did m`e ,sqezipe yxyp `nyl Ðxyrl jixv Ð

.yxyp `lc ikdl yginl `kil eztqez z`àøî.x"iiyet Ðàðéöç.`"xiieclec Ðíìåñ
éøöîämyn elhil gepe `ed ohwe li`ed ÐÐ

.hrnn epi`ïé÷ååç.y"iipelwyi` Ðåãáåë
åòáå÷eze` oilhep oi` cak `edy jezne Ð

dywy meyn `l` xeqi` meyn `le ,myn

.elhilïàëî äòáøà áçø íìåñoke ef xvga Ð

.efl efn oicxeie oiler odae efaäæì äæ ïéá ïéàå
äùìù,df cbp df oipeekn opi` elit` :xnelk Ð

dyly df cbpkn df oiwgexn oi` la`eed Ð

la` cg` oiaxrn evx m`e .gzt iede ,oipeeknk

migth dyly df cbpkn df oiwgexne`l Ð

.`ed gztïøîà àìåoi`y xv lzeka `l` Ð

.eilr jldl gepìáàdrax` eagexa yi ÐÐ

jldne ey`xl dler ixdy ,`aeh blten elit`

.exiag mleql ribny cr ey`xaàáèöéà äðá
.ur ly Ðàáèöéàä éáâ ìò,lzekl jenq Ð

dpeilrl didy efl ef oia wiqtn xie` yie

.milbxùé íàdae drax` jxe` dpezgza Ð

.dxyrn lzek ly edaeb hrnzpèòîîlc Ð

.`kdn dpeilrùéå äòáøà äá ïéà éîð éà
äùìù äæì äæ ïéá ïéàå äòáøà äðåéìòáÐ

xvw dfd herindy it lr s`e ,cgk edl opiayg

dlrnln exeriy `lnzne li`ed ,dhnlnÐ

dyly odipia yi la` .inc xityedpip ixz Ð

.herin diny e`l xie`a herineåéúåáéìùù
úåçøåô.frla y"ipelwy oiweeg zeaily Ð

.mleq inp dil ixw u"icxb oixewy eply zebxcn

oirk `l` dbixcn oirk ieyr epi`y mleqe

epiide ,odiweeg oia xie` yiy ,eply zeaily

.lzekd lv` etwfe ef lr ef zegxety ,zegxet

äòáøà äðåúçúä äáéìùá ùé íàdae Ð

dxyrn lzekd hrnzp.hrnn Ð'åë éîð éàÐ

,inp dpezgz dailye `ahvi` iab ziyixtck

.xn`w dyly rwxwd on zlcaen oi`yk
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úö÷îard lkc oeik :jixte .qxhpewa yxit jk .dl hwp zay meyn Ð oilebn oilr

:xn`z m`e .mipbe` el yiy ltql dnec Ð oilr zvwn `l` dlebn oi`e ,dqekn

lehlh edl zi`c ,i`cz oa xfrl` iaxc opaxlc (`,bkw zay) "milkd lk" yixa rnyn `de

oepvn `py i`n ,dhnl `ed ardy ,xeq` dlrnl dhnln `lbet ,lehlh diny cvd on

elit` aiyg `le ,ixyc oilebn oilr zvwny

elek oilrd zgz ardy it lr s` cvd on lehlh

ediabdl lw mewn lknc :xnel yie ?dqekn

dhnln gpen `edykn xzei xtrd on exrple

`l xeripc `kd rnync :xn`z m`e .dlrnl

dlebn dzvwn opixycn ,cvd on lehlh aiyg

nke .opaxl elit`opzck ,xrpl exyc zeipyn d

ode ieqkd z` xrep :(`,hn my) "oipneh dna" wxt

xkd z` xrpn Ð xkd iab lry zerne ,zeltep

dciv lr dhnÐ ziagd it lry oa`e ,zeltep ode

"dxik" wxta ax xq` i`n` ,ok m`e .zltep `ide

dhinn ektedl dnga lhend zn iab (a,bn my)

s` .lehlh diny cvd on lehlhc meyn dhinl

(a,anw my) "lhep" wxta opixq` gipnac ab lr

enk ied zaya zn Ð xeq`d xacl qiqa mrhn

egipdl `le zaya elhil ezrcy xac lke .gky

ik ,gkeyk aiyg gipn elit` Ð zayd lk ea

it lr s` ,zeltep ode ieqkd z` xrepc `idd

epiax xne`e .lhip epi`y xaca dqik oiekznay

jxevl lehlh xwiry ,znc lehlh ip`yc :wgvi

ipd lkl inc `le .xeqi` `edy ,envr znd

,xeqi` jxevl `le xzid jxevl lehlhd dyery

iab oke .xtr lehlhl jixv oi`y oepve ztl enk

ikdl .mlehlhl jixv oi` ,oa`e zerne xnv ifib

`zbelt iab (a,bn my) "dxik" wxta iziin `l

yiwl oa dcedi iaxc `idd `l` l`enye axc

xfrl` iaxc `zbelt dlr iziin `le ,dil `incc

iywiz `lc xity iz` `zyde .opaxe i`cz oa

my) "oilez" wxta ax ia ixn`` axc `idd

ik Ð lehlh diny `lc ixaqc rnync ,(`,`nw

s` :wgvi epiax xne`e .ibiltc xnel d`xp epi` df

`l cvd on lehlhc `nlra ol `niiwc ab lr

(`,bkw my) "milkd lk" yixac ,lehlh diny

`edda Ð i`cz oa xfrl` iaxk ongp ax wiqt

inwe`le ,lehlh diny `l xninl ivn dede ,opaxe yiwl oa dcedi iax yexit ,lehlh diny cvd on lehlh `nlr ilekc dlr wiqncne .ixeqi`a axk dkld ol `niiwc ,xq`c axk dkld znc

.o`k jix`dl oi`e .xenb lehlha ediizbelt

éàly mleq `l` mzd ixy `le ,lhlhl xeq` diilr ly mleqc rnyn (a,h) dviac `nw wxtac :dnize .ixev oiae ixvn oia ,zaya oilhip zenleq lkc `kd rnyn .inp ixev elit` ikd

dil `xiaqc ,ixyc oizrnya rnyn Ð mzd xq`c diteb `iig iaxc :cere !`iig iax ipac `xza `pyill mzd xq` diilr ly mleq iehd elit`e .eilr giken ekaeyc meyn ,jaey

zilc Ð xzen cigid zeyxa la` ibilt miaxd zeyxac mzd yxtnc ,in` xa opg axk oizrnyc jd cinrdl inp d`xp oi`e .jaey ly mleqa cinrdl wgece .raw oikixv laa ly zenleq

,ol `niiw axk `l` ,ikd `zkldjxcy ,zia ly zenleqa `kdc :mz epiax xne`e .mixzq zlibna wqt oke ,xeq` mixcg ixcga elit` Ð oird zi`xn iptn minkg exq`y mewn lk :xn`c

oi`exe miaxd zeyxa mleqd jileny aeh meia mzdc :yxtn mdxa` epiax axde .jaey ly zenleq oke ,ebb oda gihdl efge ,milecb mdy diilr ly zenleql inc `le .ziefl ziefn lhlhl

zenleq lhlhl xeq` df yexit itle .xvga xefb `l Ð miaxd zeyxa ekiledl zelibx oi`c zaya la` .mixcg ixcga xeq` Ð miaxd zeyxa xeq`c oeike ,jixv `ed ebb gihdl xne`e eze`

.aeh meia eply

íàzegxet eizeailyy mleq yxit oke .drax` lr drax` ira `lc rnyne .dxyrn lzek ly edaeb hrnzp dae ,drax` jxe` :qxhpewa yxit .hrnn drax` dpezgzd `ahvi`a yi

drax` mleq irac ,lzekd y`x cr mleq ribiy opira jenqac :dnize .miwc zelwn oink oiyery ,drax` miagx oi` la` ,drax` zeidl leki miweegd jxe` ,eply zenleq oirk Ð

rnyn oke .drax` agex ira `l fif meync Ð fif iab enk ,`edy lk xn`wc `kid `l` .ixii` drax` agxa mleq mzqc Ð drax` dia zilca mzdc xnel oi`e .edyne dray e` xyr

ehriny dna ibq `le ,lzekd y`xl ribiy opirac `dc xnel wgece .drax` agx irac rnyn ?dnka lzeka milydl wwg ?edn rvn`a oiywe o`kn mleqe o`kn mleq :[`,gr] onwl xn`wc

cenrl ie`x `diy drax` lr drax` opira `kdc :wgvi epiax yxtne .herin diny `le xie`a herin iedc ,dyly ux`d on deab inp dpezgzd dailye ,dyly dfl df oia yiyk ixii` Ð

zegxet zeailyy mleqe .drax` lr drax` agxa ixii` `l Ð lzekd y`x cr ribiy ira onwl la` ,dxyrn lzekd hrnziy `l` opira `l ikdle ,lzekd lr zelrle eilr akrzdle

.dailyl daily oia xie`e llg yiy ,df ab lr df oihlea zebxcnd `l` ,eihqn miptl eihq oink oiyery mipa` ly zebxcn oirk `le ,y"cxb oixewy zebxcn oirk `l` zenleq oirk `l Ð

opirny`l jixhvi`e ,hrnn ikdle drax` lr drax` zeagx zeailyde .(a,aq migaf) "miycw iycw" wxtc "aaeq dn`e ceqi dn` iab lr gxet yak `vnp" enk Ð "zegxet" oeyl edfe

oi`y mleqc `pin` ded Ð `ahvi`a opirny` i`c ,zegxet dizeailyy mleqae `ahvi`aherin aiyg `lc ,hrnn Ð dyly dfl df oia yi elit` ,drax` dpeilra yie drax` dpezgzd

dpezgzd `ahvi`d oi`c ,xie`a herin ied dyly dfl df oia oi` elit` `ahvi`c `pin` ded Ð mleq opirny` i`e .zg` `ahvi`k iedc ,cgi lkd xaegn mleqd ixeg`nc oeik ,xie`a

epiaxl d`xp oi`e .reaw oi`y mleqa epiid Ð lzekd y`x lr mleq ribiy irac `dc :yxtn mz epiaxe .fifd zgzy xie`d lhane ,diilrl ifgc `edy lk mleqk `aiyg `le ,xie`d zlhan

Ð lzekd y`x cr ribn elit` Ð zaya lhipc oeik ,reaw epi`y :cere .reaw mleq opira `zkec lkac rnyn ,e`l e` reaw mleq jixv i` lirl ol `irain diilrl geztd lel iabc ,wgvi

.elhil cizre my reaw oi`y itl ,cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn Ð oaz e` yw `ln elit` :onwl opzc ,zexivg izy oiay uixg enk ,liredl el oi`
`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

ïéleâî ïéìò úö÷nL¯íéàìk íeMî àì LLBç Bðéà ¤¦§¨¨¦§¦¥¥Ÿ¦¦§©¦
.úaMa ïéìhéðå ,úéòéáL íeMî àìå ,øNòî íeMî àìå§Ÿ¦©£¥§Ÿ¦§¦¦§¦¨¦©©¨

éøönä íleñ" .àðéöçå àøî éòác ,àëéøö àì¯Bðéà ¨§¦¨§¨¥¨¨©£¦¨¨©¦§¦¥
éøBväå ,èòîî¯?éøönä íleñ éîc éëéä ."èòîî §©¥§©¦§©¥¥¦¨¥¨©¦§¦

øîà .íé÷ååç äòaøà Bì ïéàL ìk :éàpé éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦©©Ÿ¤¥©§¨¨£¨¦£©
àîòè éàî :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì¥©©¨§¥§¨¨§©©¦©©§¨
Cì òéîL àì :déì øîà ?èòîî àìc éøönä íleñc§¨©¦§¦§¨§©¥£©¥¨§¦©¨
øîà ,àðeðîä áø øîà ,àcà øa àçà áø øîàc àä̈§¨©©©¨©©¨¨©©©§¨¨©
øác ìëå ,úaMa ìhépL øác déì äåäc íeMî :áø©¦©£¨¥¨¨¤¦©©©¨§¨¨¨

úaMa ìhépL¯!éîð éøBö eléôà ,éëä éà .èòîî Bðéà ¤¦¨©©¨¥§©¥¦¨¦£¦¦©¦
ézL ïéaL ìúBk :ééaà øîà .BòáB÷ BcáBk íúä̈¨§§¨©©©¥¤¤¥§¥
äòaøà áçø íleñ çépäå ,íéçôè äøNò dBáb úBøéöç£¥¨©£¨¨§¨¦§¦¦©¨¨¨©§¨¨
äæì äæ ïéa ïéàå ,ïàkî äòaøà áçø íleñå ïàkî¦¨§¨¨¨©§¨¨¦¨§¥¥¤¨¤

ìLíéçôè äL¯ìL ,èòîîäL¯àìå .èòîî Bðéà §¨§¨¦§©¥§¨¥§©¥§¨
ìúBk éåä ìáà ,äòaøà ìúBk éåä àìc àlà ïøîà£©©¤¨§¨¨¥¤©§¨¨£¨¨¥¤

äòaøà¯øa éáéa áø øîà .éîð àáeè âìôeî eléôà ©§¨¨£¦§¨¨©¦¨©©¥¨©
àaèöéàa Lé íà ,àaèöéà áb ìò àaèöéà äða :ééaà©©¥¨¨¦§©¨©©¦§©¨¦¥¨¦§©¨

äòaøà äðBzçzä¯äðBzçza ïéà ,éîð éà .èòîî ©©§¨©§¨¨§©¥¦©¦¥©©§¨
ìL äæì äæ ïéa ïéàå ,äòaøà äðBéìòa Léå äòaøàäL ©§¨¨§¥¨¤§¨©§¨¨§¥¥¤¨¤§¨

¯íleñ :deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàå .èòîî§©¥§¨©©©§¨¨©©¨©£¨
äðBzçzä äáéìLa Lé íà ,úBçøBt åéúBáéìML¤§¦¨§¦¥©§¦¨©©§¨

äòaøà¯äðBzçzä äáéìLa ïéà ,éîð éà ,èòîî ©§¨¨§©¥¦©¦¥©§¦¨©©§¨
äæì äæ ïéa ïéàå ,äòaøà äðBéìòä äáéìLa Léå äòaøà©§¨¨§¥©§¦¨¨¤§¨©§¨¨§¥¥¤¨¤

ìLäL¯:deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàå .èòîî §¨§©¥§¨©©©§¨¨©©¨©£
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc oiaexir(oey`x meil)

íeMî àì LLBç Bðéà ,ïéleâî ïéìò úö÷nLrxefíéàìki`lk-] ¤¦§¨¨¦§¦¥¥Ÿ¦¦§©¦
mirxf ipin ipy mdy oepve ztl mxkd zgz oinhdy s` ,[mxkd,

siqei e` yixyiy `le ,cala dxiny myl ezpeeky itl ,mrhde
jxevl rwxwa mpinhdl mc` ipa jxc jke ,rwxwdn dwipi

,mzxinyåmbàìyyegíeMîaeigøNòîlecbl etiqedy dn lr §Ÿ¦©£¥
ick rwxwa migpen eidy dfk hren onfay iptn ,rwxwa eidyk

.lecbl etiqede eyixydy yeygl oi` ,oxneylåokàìyyeg §Ÿ
íeMîa rxefúéòéáLzpy ,ziriay dpy `id m` ,[dhinya-] ¦§¦¦

dpi` rwxwa mzpnhdy meyn ,rwxwa mpinhde ,dhinyd
.drixfl zaygpúaLa ïéìhéðåmilebnd milra feg`l xzen - §¦¨¦§©¨

d`xpy jkl miyyeg oi`y ixd .rwxwd on zaya m`ivedle
ziyrp dxitgde milra fge` `l` epi`y itl ,zaya xtegk
,ltq ici lr mihrnny xn`y l`igi ax lr dywe ,dil`n
zgz mirewy eipbe` eidy ote`l oiekzpy yxtp m` elit`y
ixd `iyewd zxfege ,elhil xzeny o`k x`ean mewn lkn ,xtrd

.zaya lhipd xaca mihrnn oi`
:`xnbd zvxznàëéøö àì,z`f xnel l`igi ax jxved `l - Ÿ§¦¨

,ahid rwxwl ltqd z` xaigy ote`a `l`éòác[jixvy-]àøî §¨¥¨¨
[yekn-]àðéöçåezlihpae ,myn elhil ick ,[ofxb oirk cvrn-] ©£¦¨

.zaya myn elhiy yeygl oi`e ,xteg xeqi` lr xaer `ed
daeba mihrnny mpyiy ,zenleq oia welig d`ian `xnbd

:mihrnn mpi`y mpyie lzekd,èòîî Bðéà éøönä íleñitl ¨©¦§¦¥§©¥
.myn elhil gepe ohw `edy,èòîî éøBväåoi`e lecb `edy iptn §©¦§©¥

.elhil gep
:`xnbd zxxanéîc éëéäedn -.éøönä íleñ:`xnbd zx`an ¥¦¨¥¨©¦§¦

íé÷ååç äòaøà Bì ïéàL ìk ,éàpé éaø éác éøîàm` la` ,zeaily ± ¨§¥§¥©¦©©¨¤¥©§¨¨£¨¦
.lzekd hrnn `ed ixd jkn xzeie zeaily rax` el yi

àîòè éàî ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà[mrhd dn-] ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦©©§¨
déì øîà .èòîî àìc éøönä íleñcike ,iy` ax el xn` -àì §¨©¦§¦§Ÿ§©¥¨©¥Ÿ

òéîL[rnyp-]àðeðîä áø øîà àcà øa àçà áø øîàc àä Cì §¦©¨¨§¨©©©¨©©¨¨©©©§¨
,áø øîà,`ed mrhdyìhépL øác déì äåäc íeMîxzeny-] ¨©©¦©£¨¥¨¨¤¦¨
[elhlhl,èòîî Bðéà úaLa ìhépL øác ìëå ,úaLameyn §©¨§¨¨¨¤¦¨§©¨¥§©¥

myn elhi `ny miyyegy.
:`xnbd dywnéëä éà,zaya elehlh xzida ielzy jk m` - ¦¨¦

eléôàmleqénð éøBö.lehlha xzen `ed mb ixdy ,hrni `l mb - £¦¦©¦
:`xnbd zvxzníúä,ixev mleq -BòáB÷ BcáBkecaek zngn - ¨¨§§

.my erawy enk df ixde ,myn elhil jxcd oi`
izy oiay lzek oipra mitqep mipic iwelig d`ian `xnbd

:mipy izne cg` miaxrn izn ,zexivgézL ïéaL ìúBk ,éiaà øîà̈©©©¥¤¤¥§¥
äòaøà áçø íleñ çépäå ,íéçôè äøNò dBáb ,úBøéöçjxe`y-] £¥¨©£¨¨§¨¦§¦¦©¨¨¨©§¨¨

,[migth drax` eizeailyïàkî,ef xvga -äòaøà áçø íleñå ¦¨§¨¨¨©§¨¨

ïàkî,efl efn micxeie miler jk ici lre ,dipyd xvga ecbpk - ¦¨
äæì äæ ïéa ïéàåmleql mleq oia -ìL,íéçôè äL`l elit` xnelk §¥¥¤¨¤§Ÿ¨§¨¦

eid `ly `l` ,df cbpk df mevnva mipeekn zenleqd ipy eid
mdy enk aygp df ixd ,[` xeiv] migth 'b dfn df miwgexn

e ,mipeeknèòîîoia dxyr daeb oi`y enk xacd aygp - §©¥
evx m`e ,odizy oia gztk miaygp zenleqdy oeik ,zexivgd

cgi miaxrndfn df miwgexn zenleqd m` la` ,ìLäL,migth §Ÿ¨
,èòîî Bðéàcner mleq lky ,gztk miaygp mpi` f`y meyn ¥§©¥

.dcbpky xvgl gzt epi`e ,envrl
ïøîà àìåmigth 'b dfn df miblten m`y ,df xac epxn` `le - §Ÿ£¨¨

,gzt miaygp mpi`éåä àìc àlàd agex did `ly -äòaøà ìúBk ¤¨§Ÿ¨¥¤©§¨¨
,eilr zkll gep epi`e migthéåä ìáàd agexäòaøà ìúBkmigth £¨¨¥¤©§¨¨

,[a xeiv]âìôeî eléôàexiagn cg` mleq wegxeàáeè,daxd - £¦§¨¨
énðleki ixdy ,gztk miaeyg oiicry meyn ,cgi miaxrn mb - ©¦

iptn ,dgep eilr dkilddy ,lzekd jxc mleql mleqn xearl
.migth 'c agxy

z` mihrnnd mleqe [scn-] `ahvi` ipic z` zx`an `xnbd
:lzekdàaèöéà äða ,éiaà øa éáéa áø øîà[ur ly scn oink-] ¨©©¦¦©©©¥¨¨¦§©¨

áb ìò[lrn-],àaèöéàxie`e ,dxyr daebn ehrnl lzekl jenq ©©¦§©¨
,milbx dpeilrl eidy oebk ,odizy oia wiqtnàaèöéàa Lé íà¦¥¨¦§©¨

äòaøà äðBzçzädf ixd ,lzekd jyna jxe` migthèòîî ©©§¨©§¨¨§©¥
.dpeilrl llk mikixv ep` oi`e ,lzekd ly edaebnénð éàote` - ¦©¦

,sqepa ïéàd `ahvi`äðBzçzjxe`äòaøà,migtha Léå`ahvi` ¥¨©§¨©§¨¨§¥¨
däðBéìòjxe`äòaøà,migthäæì äæ ïéa ïéàådpezgzd oia - ¤§¨©§¨¨§¥¥¤¨¤

dpeilrlìLäLdf ixd ,migth,èòîîxeriy dpezgza oi`y s` §Ÿ¨§©¥
,ceal zxezn dpeilrl dpezgzd z` mitxvny itl ,migth 'c
dhnln dxv `ide ux`dn dligzny zg` `ahvi` enk df ixde
xacdy iptn ,`ed otexivl epkxvedy dne .dlrnln dagxe
m`e ,xie`a ielz didi `le ,rwxwl xeaig el didiy jixv hrnnd
xeiv] hrnl leki epi` ,rwxwl epia migth dyly xie` wqtd yi

.[b
úBçøBt åéúBáéìML íleñ ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå- §¨©©©§¨¨©©¨©£©¨¤§¦¨§

.[c xeiv] odipia xie` yie ef iab lrn ef zeleryäáéìMa Lé íà¦¥©§¦¨
äòaøà äðBzçzä,jxe` migthèòîîdaeb hrnzp dci lr - ©©§¨©§¨¨§©¥

.migth dxyrn lzekdLéå äòaøà äðBzçzä äáéìMa ïéà ,énð éà¦©¦¥©§¦¨©©§¨©§¨¨§¥
äæì äæ ïéa ïéàå äòaøà äðBéìòä äáéìMa[zeailyd oia-]ìLäL ©§¦¨¨¤§¨©§¨¨§¥¥¤¨¤§Ÿ¨

,migth,èòîîxvwy cg` mleqk elek aygp df ote`ay iptn §©¥
.dlrnl agxzne dhnl

oipra dea` xa dax mya zetqep zekld izy d`ian `xnbd
:epnn mi`veid mifif ici lr lzeka herinäaø øîà ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¨

deáà øa©£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiaexir(iyiy meil)

éáéúéî,`ziixaa epipy ,iq` ax lr eywd -éøvL ïè÷Bnàì C ¥¦¥¨¨¤¨¦§¦
Lå ,Bnà áeøéòa àöBée zvw lcb xakéøö ïéààöBé ïéà ,Bnàì C ¥§¥¦§¤¥¨¦§¦¥¥

,Bnà áeøéòa.exear cxtp aexir gipdl jixv `l`énð ïðúe- §¥¦§©©¦
dpyna epipyeäkeñ éab(.gk dkeq)àðååb éàä ék,df oirk ±ïè÷ ©¥¨¦©©§¨¨¨

éøö ïéàLäkeqa áéiç Bnàì C.jepig oicnda ïðéeäåepiire ± ¤¥¨¦§¦©¨©¨§©¦¨¨
mi`xen`(:gk my),el`ye dpynd oicaéøö ïéàL ïè÷ eäæéàåC §¥¤¨¨¤¥¨¦

éác éøîà .Bnàì[ly eyxcn ziaa-],éàpé éaø'en`l jixv epi`' §¦¨§¥§¥©¦©©
epiidäðôpL ìk[eikxv dyery-]ïBòîL éaø ,Bzçp÷î Bnà ïéàå ¨¤¦§¤§¥¦§©©§©¦¦§

øBòépL ìk ,øîà Lé÷ì ïa'ànéà' àøB÷ Bðéàå [BúðLî]`eazy ick ¤¨¦¨©¨¤¥¦§¨§¥¥¦¨
`.eil

:ddnze `iyewd z` dwiqtn `xnbdCzòc à÷ìñ ànéàdlr ike ± ¦¨©§¨©§¨
jixv'k aygp ezpyn xeripyk '`ni`' `xewy lky jzrca

micli `ld ,'en`leø÷ énð íéìBãb'`ni`' mi`xew mizrl ok mb ± §¦©¦¨
.mzpyn mixxerznyk

:yiwl yix mya e`aedy mixacd z` ddibn `xnbdàîéà àlà¤¨¥¨
xen` `l` ±'ànéà ànéà' àøB÷ Bðéàå BúðMî øBòépL ìkepi`y ± ¨¤¥¦§¨§¥¥¦¨¦¨

.eil` d`a `idy cr dwqtd `ll '`ni` `ni`' wrev
i`pi iax ly mixeriyd miniiwzn ea ,libd edn zxxan `xnbd

:iq` ax lr `iyewd z` zniiqn dfae ,yiwl yixeänëådnk oae ± §©¨
'`ni` `ni`' `xew epi`e ezgpwn en` oi`e dptpy clid `ed

:`xnbd daiyn .xxerznykòaøà øáke`,Lîç øákcg` lk §©©§©§©¨¥
epi`' aygp i`ce yng oany mipt lk lr x`eane .ezetixg itl
iq` ax ixacl dxizq o`kne .en` aexira `vei epi`e 'en`l jixv

.en` aexira `vei yy oa ohwy xn`y
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המשך ביאור למגכת עירובין ליום שישי עמ' א



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oiaexir(ipy meil)

æéæ[sc ,gel-],ìúBkä ïî àöBiäea yieäòaøà ìò äòaøà,migth ¦©¥¦©¤©§¨¨©©§¨¨
åéìò çépäåly ey`x fifd lr oiryde -,íleñlr zeaven eilbxy §¦¦©¨¨¨

`l` migth drax` epi` mleqd agex m` elit` ,xvgd rwxwkì ¨
àeäL,[` xeiv] calaBèòéî,lzekd daeb z` jka hrin - ¤¦£

aygp fifd oi`e] eizgzy mleqd mr cg` xack fifd aygpy
.migth drax` agex yi ixd epeilrae ,[xie`a herink

ïøîà àìå,hrnl fifd lireny df xac epxn` `le -déáúBàc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§§¥
déìò,fifd lr mleqd y`x z` jnqyk wx -ìáàm`déáúBà- £¥£¨§¥

mleqd y`x z` egipde eaiyeddéãäalr jnqp `ede fifd cil - ©£¥
,lzekddéçåøà éçeåøàmewnl fifd z` aigxdy enk df ixd - ©§¥©§¨¥

meyn ,fifl epnn zelrl dbxcnk dyrp `l mleqd mle` ,mleqd
rwxwdn lcaen `ed ik ,hrnl leki fifd oi`e ,eilr gpen epi`y

.xie`a herin df ixde ,daxd
:fif ly herin oipra sqep oic d`ian `xnbdøîà ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©

ìúBk ,deáà øa äaøedaebyøNò äòLz,migthéøöãçà æéæ C ©¨©£©¤¦§¨¨¨¨¦¦¤¨
Bøézäì,lzekd rvn`a fifd `viy calae ,`edy lk mleq ici lr §©¦

ly ote`adhnl epnn `le ,migth dxyr dlrnl epnn didi `
`ed m`e .migth dxyrìúBklyíéøNò,migthéøöíéæéæ éðL C ¤¤§¦¨¦§¥¦¦

,Bøézäìjeza ipyde ,mipezgzd migth dxyr jeza mdn cg`e §©¦
.mipeilrd dxyre ,àcñç áø øîà,mifif ipy milireny dnàeä ¨©©¦§¨

kïãéîòäL,mififd ipy z`,äæ ãâðk àlL äædf cvl jeyn df `l` ¤¤¡¦¨¤¤Ÿ§¤¤¤
ekneqle oezgzd fifd lr mleq cinrdl lkeiy ick ,df cvl dfe

.[a xeiv] oeilrd fifd lr retiya
,miaxd zeyxa cnerd cenr ly eagex herin oipra dpc epziibeq
migth drax` lr migth drax` agxe migth dxyr deaby
lirlc `ibeqd ab` o`k df oipr `aede .[cigid zeyxk oecipy]

:migth dxyrn lzek herin oipra dwqryãenò ,àðeä áø øîà̈©©¨©
äøNò dBáb íéaøä úeLøamigthäòaøà áçøåoecipy ,migth ¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

,cigid zeyxkBa õòðåey`xa dlrnln [cenra-]ãúéeiaery §¨©¨¥
Bèòéî ,àeäL ìkcenrd ly eagex z` jk ici lr hrin - ¨¤¦£

.cigid zeyx my epnn lhae ,migth drax`n
:`ped ax ly epic xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

dBáâáe ,äáäà øa àcà áøidczìLäL,hrnn `ed if` ,migth ©©¨©©£¨§¨©§Ÿ¨
ly ebbk aygp `ed dyly cry meyn ,`l jkn zegta la`

.cenrdeäééåøz éøîàc ,àáøå éiaà,exn` mdipy -ïéàL ét ìò óà ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§©©¦¤¥
dBábczidìLäL:`xnbd zl`ey .hrnn `ed migthàîòè éàî ¨©§Ÿ¨©©§¨

:`xnbd daiyn .`axe iia` ly mnrh dn -déì LnzLî àì- Ÿ¦§©¥¥
`ed ok lr ,czid zvirp mewna cenra ynzydl leki epi`y itl

.migth dyly deab epi`yk elit` cenrd agex z` hrnnáø©
dBábL eléôà ,øîà éMàczidìLäLzl`ey .hrnn epi` migth ©¦¨©£¦¤¨©§Ÿ¨

:`xnbdàîòè éàî:`xnbd daiyn .iy` ax ly enrh dn - ©©§¨
éãéî déa éìúc øLôàixde ,xac dfi` czid lr zelzl `ed leki - ¤§¨§¨¦¥¦¦

.ehrnn epi` jkitle ,cenrd iyeniy llka df
:iy` ax zrca dpc `xnbdáøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©

,éMàiyeniy llka `ed czia yeniyd mby zxn`y jzhiyl ©¦
,cenrdàlîBcenrd z`,úBãúéa Blekynzydl leki epi` f`y ¦§¦¥

,mda zelzl zecziaeäîzeyx z` md mihrnn df ote`a m`d - ©
.cigiddéì øîà,`axc dixa `g` axl iy` axCì òéîL àì- ¨©¥Ÿ§¦©¨

zrny `l ikeàä[df-],ïðçBé éaø øîàcd wnerdúééìeçå øBa- ¨§¨©©¦¨¨§§¨¨
,xeal aiaq edegipde xead zxitgn lhipy xtrdeïéôøèöî¦§¨§¦

äøNòìxead wnera did `l m`y ,migth dxyr daeb milydl - ©£¨¨
cgia mdipy ixd ,`ilegd daeb sexiva wx migth dxyr
mitxhvny myke .cigid zeyx xead llg dyrpe ,mitxhvn
jk ,migth dxyr daeb milydl `ilegd daeb mr xead wner
agexl milydl xead llg agex mr `ilegd iaer mitxhvn
lr egipde miaxd zeyxa gpen didy xac lhepde ,migth drax`

.aiig miaxd zeyxa gipde dpnn lhepd oke ,`ilegd
:l`eye ,opgei iax ly epic z` iy` ax x`anéànàårecne - §©©

,cigid zeyx `ilegd ly bbd aygpdéì LnzLî àì àäixd - ¨Ÿ¦§©¥¥

lekiy migth drax` ly mewn xeade `ilegd agexa oi`
.yeniyl ie`x epi` xead llg ixdy ,ea ynzydlúéà éàî àlà¤¨©¦

øîéîì Cìmr sxhvdl llgd ie`x ,aiydle xnel jl yi dn - ¨§¥©
ici lr ,`ilegdéãéî çpîc,xead it lr oa` e` sc gipny - §©©¦¦

LnzLîe`ilegl sxhvn xead llg okle ,xead llg lrn mb jka ¦§©¥
,scd gipd `lyk s` migth drax` agexlénð àëäok enk - ¨¨©¦

ici lr zegepa yeniyl ie`x zeczid mewn ,eppipra o`kçpîc§©©
éãéîsc mdilr gipny -,cba mdilr gheyy e`LnzLîe,my ¦¦¦§©¥

aiige ,yeniyl ie`xd drax` agx mewn aygp mnewn okle
.sc gipd `l m` elit`

jxevl ieyrd mleq oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
y`xl mleqd ribiy jixv m` ,migth dxyr ly lzek herin

:ynn lzekdìúBk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàedaebyäøNò ¨©©§¨¨©§¥¤£¨¨
,migthéøöíleñ Cekxe`yøNò äòaøàick migth,Bøézäìitl ¨¦¨©§¨¨¨¨§©¦

mleqy ,lzekdn migth drax` mleqd ilbx z` wigxdl jixvy
ribn drax` mleqd ilbx z` wigxnyke ,ea zelrl gep epi` sewf

.lzekd y`xl mleqd y`xeléôà ,øîà óñBé áøjxe` didi ©¥¨©£¦
mleqdìLøNò äLmigtheäMîeeilbx z` wigxnyky ,jka ic §Ÿ¨¨¨©¤

jenqd oeilrd gthd jezl ey`x ribi migth drax` lzekdn
.ynn lzekd y`xl ribiy jixv `le ,jka ice ,lzekd y`xl

eléôà ,øîà éiaàmleqd jxe` didiøNò ãçàmigtheäMîeic ©©¥¨©£¦©©¨¨©¤
,lzekdn migth drax` mleqd ilbx z` wigxnyky meyn ,jka
lk ixde ,lzekd y`xl mikenqd migth dyly jeza ey`x rbti
y`xy `vnpe ,cealk aygp ,migth dyly jeza `edy xac

lzekd y`xl xaegn mleqd.,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¨©
eléôàmleqd daeb m`äòáLmigtheäMîexaeqy ,liren mb £¦¦§¨©¤

ribn dtiwfa ecinrnyke ,hrnn sewf mleqy ,oldl ax zrck
zxeza lirene lzekd y`xl mikenqd migth dyly jezl ey`x

.[b xeiv] ceal
:hrnn sewf mleqy drcd zxxan `xnbdíleñ ,áø øîàcnerd ¨©©¨

óe÷æ`ed ixd ,retiy `ll lzekd lrèòîîoice ,lzekd daeba ¨§©¥
`ed dfàøîb,izeaxn izrny -àîòè éàî àðòãé àìåipi` la` - §¨¨§Ÿ¨©§¨©©§¨

:`xnbd ddnz .ea zelrl gep epi` ixdy ,enrh rcei,ìàeîL øîà̈©§¥
àúlî àäc àîòè àaà òãé àìåxac ly mrhd ax rci `l ike - §Ÿ¨©©¨©§¨§¨¦§¨

.dfàaèöéà éab ìò àaèöéàà äåäc éãéî`ahvi`l dnec df ixd - ¦¦©£¨©¦§©¨©©¥¦§©¨
lirl epipyy ,`ahvi` iab lr(:fr)izyy s` ,lireny

.oeekna dzxiag lrn zg` zecner ze`ahvi`d
ux`a mraewl jixv oi` zenleqe ze`ahvi` el` zx`an `xnbd

:lzekd z` hrnl ickíéì÷c ,àéiç éaø øîà äaø øîàmikezg ¨©©¨¨©©¦¦¨§¨¦
ìááaL,,edaeb z` hrnl lzekl jenq mgipdyòá÷ ïéëéøö ïðéà ¤§¨¤¥¨§¦¦¤©

:`xnbd zl`ey .rwxwl xeaig -àîòè éàîmdy mrhd dn - ©©§¨
yiy iptn ,zaya lehlha mixzen md `ld ,df ote`a mihrnn

lirle ,daiyil md miie`xy ,ilk zxez mdilr(.fr)xacy x`azp
md mixzen mpn` :`xnbd daiyn .hrnn epi` lehlha xzend

j` ,lehlhaïzòáB÷ ïãéákzngny ,mnewna mraew mcaek - §¥¨©§¨
.myn mfifne `a mc` oi` mcaek

øîà óñBé áøåmyaìááaL úBîleñ ,àéòLBà éaølr mpirydy §©¥¨©©¦©§¨¨¤§¨¤
,edaeb z` hrnl ick lzekdòá÷ ïéëéøö ïðéà.rwxwl xeaig - ¥¨§¦¦¤©

:`xnbd zl`eyàîòè éàîmixzene milk md ixd ,mihrnn md ©©§¨
:`xnbd daiyn .lehlha,ïzòáB÷ ïãéák.mze` milhlhn oi`e §¥¨©§¨

:`xnbd zx`anøîàc ïàîy xn`y [`irye` iax-] df -úBîleñ ©§¨©¨
,rwxwl xeaig `ll mihrnnïkL ìky xn`iyíéì÷c`ll ehrni ¨¤¥§¨¦

.rwxwl xeaigøîàc ïàîey xn`y [`iig iax-] dfe -íéì÷c ©§¨©§¨¦
,ok xn` milwca wx ,rwxwl xeaig `ll mihrnnìáàaúBîleñ £¨¨

àì.rwxwl xeaig `ll ehrniy xn`i Ÿ
lirl `xnba(:fr)jixv lzekd z` hrnnd mleq agexy x`azp

dnka df oica zwtzqn `xnbd ,migth drax` eagex zeidl
:mipte`dépéî àòaepnn l`y -íleñ ,äaøî óñBé áø`edy lk §¨¦¥©¥¥©¨¨

íleñå ïàkî`edy lkïéL÷å ïàkîd`eaz lyòöîàam` - ¦¨§¨¦¨§©¦¨¤§©
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רה ezny in` cenr gr sc ± iyily wxtoiaexir
äòáøà ìò äòáøà ìúåëä ïî àöåéä æéæ.migth Ðàåäù ìë íìåñ åéìò çéðäåelit` Ð

fifa ey`x jnqe ,rwxwa ecinrde drax` eagxa oi`oeilra ixde ,`herin cgk ied Ð

.dyly oiwgexn mleqd iweeg oi`y oebke .drax`äéìò äéáúåàã àìà ïøîà àìåÐ

.ziyixtck ,eilr ey`x jnqìáàäéãäá äéáúåà.lzekl jnqp ey`xe ,elv` Ðéçååøà
äéçåøàeizgzn mleq i`d ied `le ,fifl Ð

herin o`k oi`e ,fifl `bxcon lcaen `edy Ð

.daxd rwxwdåøéúäì ãçà æéæ êéøömleqa Ð

deab epi`y ,ezirvn`a `vei fifde ,`edy lk

.dlrnle epnn `le ,dhnle epnn `l dxyr

ïéæéæ éðù êéøö,mipezgz dxyr mcew cg` Ð

i`c .mipeilr dxyr jeza epnid dlrnl cg`e

dxyr deab dedlk mleqa dil ibq ded `l Ð

.lzek` dedc icin ,`edyäæ ãâðë àìù äæÐ

.dfl dfn ipy mleq reawl lkeiyäåáâ ãåîò
äòáøà áçøå íéáøä úåùøá äøùòzeyx Ð

eiab lr ozepde epnn lhepde ,`ed cigidÐ

`edy lk czi ey`xa urp m`e .aiigehrin Ð

.cigid zeyx zxezn elhiae ,drax`n eagxl

ãúé.frla `"iliaw =äùìù ãúéä äåáâáåÐ

dyly deab epi` m` la`cenrc dbbk Ð

.hrnn `le ,aiygéãéî äéá éìúã øùôàÐ

cenrc dizyinyzl ifgc oeike,aiyg dipin Ð

.hrnn `leúåãúéá åìåë åàìî,jcicl Ð

hrnn `le ,`ed dizyinyz cg (cg) zxn`c

`lc oeik :opixn` in ?i`n `aeh zeczi Ð

agex i`da ynzyn.`ed agex e`l Ðøåá
äúééìåçå,xead zxitgn dlhipy rwxw Ð

.aiaq xead it ea etiwdeúôøèöîmilydl Ð

`ede .cigid zeyx dieeyl ,xead wnerl dxyr

`ilegd swid iaere xead llgc inp oicd

aiigl ,eagexl drax` milydl oitxhvn

lr ozepd z`e melk `ilegd ab lrn lhepd

xead zileg :[`,hv zay] "wxefd"a opzck .dab

drax` oiagxe dxyr oideab ody ,rlqdeÐ

sili `iddne .aiig oab lr ozepde odn lhepd

ipzc `ixi` i`n :xn`c ,dinrhl opgei iax

rlqde xead zileg`l` .rlqde xead ipzil Ð

oitxhvn dziilege xeadc :ol rnyn `w `d

daebl dpin opirnyc ikid ike ,dxyrlÐ

ipzw `dc ,`izetl oitxhvnc inp dpin opirny

,opgei iaxcl `kd hwpc i`de .drax` oagexe

oizipzn hwp `leipz `l oizipznac meyn Ð

.`icda sexivéàîàåzeyx `ilegc dbb ied Ð

,dizyinyzl dicic drax` efg `l `d ?cigid

.odn `edy llgd iptnêì úéà éàî àìà
éãéî çðîã øîéîì,dit lr oa` e` sc oebk Ð

.ynzyneéîð àëäe` ,drax` sc gipn Ð

.zgpa eilr ynzyne ,zeczid lr cba ghey

øùò äòáøà íìåñilbx jeynl jixvy Ð

.zelrl gep sewf mleq oi`y itl ,lzekd on drax` mleqdåäùîå øùò äùìù åìéôà
`lc oeike ,gth lzekd on jenp ey`x `di `l drax` lzekd on eilbx jeynzyky Ð

.da ol zil gth iedåäùîå øùò ãçàon jenp ey`x `di drax` eilbx wigxzyky Ð

dylyn zegt lzekd.inc cealke Ðåäùîå äòáù:onwl xn`c ,axk dil `xiaqc Ð

.lzekd y`xl dylyn zegtl ribn dil siwf i`e ,hrnn sewf mleqóå÷æ íìåñ áø øîà
àøîâ èòîî.zelrl gep oi` `dc ,`prci `l `nrhe ,izeaxn izrny Ðäåäã éãéî

àáèöéà éáâ ìò àáèöéààoihrnnc lirl oxn`e zepeekn ody Ð.ìáááù íéì÷ãÐ

ehrnl lzekl jenq ogipdy laa ly milwc iwqitlr s`e .rwxwa oraewl jixv oi` Ð

ayenl oiie`xc odilr ilk zxezc ,`ed lhipd xacc aboi`y ,oraew ociak ikd elit` Ð

.zenleq oke ,olhepe mc` `aíìåñoi`e ,elv` o`kn `edy lk mleqe o`kn `edy lk Ð

.edn ,drax`l onilydl dfl dfn oiweeg oirk d`eaz ly oiyw rawe ,agex migth ipy dfa `le migth ipy dfa `l odipyaäìåò ìâøä óë ïéàmilbxd ziilr mzqe ,miywa Ð

.jkl ie`x oi` dfe ,`ed mleq rvn`aïàëîå ïàëî ïéù÷.edn ,drax`l eagex milydl Ðäìåò ìâøä óë éøä.mleqa zelrle ,oda cid feg`l oiywd oiie`xe ,mleqa Ð
÷÷ç
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àìàjixhvi` `l dxyr sexiv` Ð ynzyne icin dilr gpnc xninl jl zi` i`n

sexiv ici lr `l` dxyr wenr epi`e drax` agx xead m`c ,icin gpnc `nrhl

mideab miptan xead ilzeky oeik ,xity dil ynzyne ,`id dxenb cigid zeyx Ð `ileg

uegan dxyr deab `ileg oi`c oeik ,my liredl yi dnÐ icin odilr gpnc `nrhe .dxyr

`kid `l` `nrh i`d i`w `le .miaxd zeyxl

ici lr `l` miptan drax` agx xead oi`c

uegan dxyr deab `ilegde ,`ileg sexiv

zeyx e`l ekezc ab lr s`c .miaxd zeyxl

i`c meyn ,cigid zeyx eiab lr Ð `ed cigid

iaxc ab lr s`e .ynzyne icin dilr gpn ira

mewn lkn Ð dxyr sexiv `l` xikfd `l opgei

iaxc meyn dil ynzyn `l `de .dizlinn wiic

,i`w (`,hv zay) "wxefd" wxtc oizipzn` opgei

sexiv inp dpin opirnyc qxhpewa yxitck

:dnize .drax` oagxe ipzw `dc ,drax`

inp wiic (a,hv) `xza wxta onwlc oizipzn`c

ezilege miaxd zeyxa xea iab ,ikd opgei iax

:`xnba opgei iax xn`we .migth dxyr deab

xeac Ð ol rnyn `w `de .oikenqa `niz elit`

?il dnl izxz `zyde .dxyrl oitxhvn ezilege

oiprl jixhv` zayc `iddc :wgvi epiax xne`e

`idd e`l i`e .onwl ipzw `lc ,drax` sexiv

dedc ,wiic ded `l cegl zayc `iddnÐ onwlc

`zkec lkac ,xead zileg hwp rlq ab`c :`pin`

.rlq icda `ileg xikfdl libx

êéøöyxit Ð exizdl xyr drax` mleq

mleqd ilbx jeynl jixvy :qxhpewa

dxyr dil jiyn ikc ,wc `le .lzekd on drax`

lzekd daeb xeriy `edy ,lzekd on inp migth

xyr drax`c ,lzekdy`xl mleqdy`x ribi Ð

lkc ,dxyr lr dxyr ly oeqkl` xeriy `ed

.`peqkl`a iyneg ixze `zn` `reaixa `zn`

.l`ppg epiax yxit oke

áøxn` iia` edyne xyr dyly xn` sqei

m` :xn`z m`e .edyne xyr cg` elit`

,migth dxyr lzekd on mleqd ilbx wigxz

didi jgxk lr Ð lzekl jenqz mleqd y`xe

axl gthn xzei mleqd on deab lzekd y`x

`l m` ixdy .iia`l migth dylyn xzeie ,sqei

ded jytp dnnÐ migth dxyr `l` mleqd did

mleqd leti ixdy ,migth drax`n xzei wgxzn

inp iia`e sqei axlc d`xp oi` mbe .ux`l ixnbl

oiaxwny `l` ,lzekd y`xl mleqd y`x oryp

aexw didi iia`le .l`enyln xzei mleqd ilbx

dnle ,`xeriy i`d hwpinl odl dnlc ,sewfl

d`xp `l` ?edyn eze` iia`e sqei ax exikfd

,ikd dihwp `nlra `pniqlc :wgvi epiaxl

daeb xeriyk mleqd wigxdl jixv mlerlc

on lzekd daeb `di `lye ,lzekd lr orypy

ylye .edyna `ibq sqei axle ,ceal xeriyk migth dyly iia`le ,sqei axl gth mleqd

dxyre edyna iia`le .dryz lr dryz ly oeqkl` `edy ,oiyneg ipy zegt dxyr

.dray lr dray oeqkl` `edy ,yneg zegt migth

øîàepi` sewf mleqc xaq diteb l`eny la` ,xn`w axc `ail` Ð 'ek rci `l l`eny

.xyr drax` mleq ira `dc ,hrnn

úåîìåñ.oraew ocaekc ,oiweeg drax` mdl oi`y ab lr s` Ð raw oikixv oi` laa ly

dil ded `l ok m`c Ð lirlc ixev mleq epiidc l`eny epiax yxity enk `le

.`l zenleq opixn` `kde ,biltc o`n `kil lirlc `idd`c :cere .laa ly zenleq xninl
wwg

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
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àeäL ìk íleñ¯déáúBàc àlà ïøîà àìå .Bèòéî ¨¨¤¦£§¨£©©¤¨§§¥

déãäa déáúBà ìáà ,déìò¯.déçåøà éçBåøà £¥£¨§¥©£¥©§¥©§¨¥
äòLz ìúBk :deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¨©£¤¦§¨

øNò¯éøöíéøNò ìúBk .Bøézäì ãçà æéæ C¯éøöC ¨¨¨¦¦¤¨§©¦¤¤§¦¨¦
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,íéaøä úeLøa ãenò :àðeä áø øîà .äæ ãâðk àlL¤Ÿ§¤¤¤¨©©¨©¦§¨©¦

àeäL ìk ãúé Ba õòðå ,äòaøà áçøå äøNò dBáb¯ ¨©£¨¨§¨¨©§¨¨§¨©¨¥¨¤
ìL dBáâáe :äáäà øa àcà áø øîà .Bèòéîééaà .äL ¦£¨©©©¨©©£¨§¨©§¨©©¥

ìL dBáb ïéàL ét ìò óà :eäééåøz éøîàc àáøå.äL §¨¨§¨§¦©§©§©©¦¤¥¨©§¨
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Blek Bàìî :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¦§
éaø øîàã àä Cì òéîL àì :déì øîà ?eäî úBãúéa¦¥©£©¥¨§¦©¨¨©£©©¦
àä ?éànàå ?äøNòì óøèöî dúééìeçå øBa :ïðçBé¨¨§§¨¨¦§¨¥©£¨¨§©©¨

øîéîì Cì úéà éàî àlà !déì LnzLî àì¯pîcç ¨¦§©¥¥¤¨©¦¨§¥©§©©
éîð àëä .LnzLîe écéî¯.LnzLîe écéî çpîc ¦¥¦§©¥¨¨©¦§©©¦¥¦§©¥

äøNò ìúBk :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà¯éøöC ¨©©§¨¨©§¥¤£¨¨¨¦
eléôà :øîà óñBé áø .Bøézäì øNò äòaøà íleñ¨©§¨¨¨¨§©¦©¥¨©£¦

ìLøNò ãçà eléôà :øîà ééaà .eäMîe øNò äL §¨¨¨©¤©©¥¨©£¦©©¨¨
äòáL eléôà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø .eäMîe©¤©¨§¥§©§ª©¨©£¦¦§¨
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.àaèöéà éab ìò àaèöéàà äåäc écéî !?àúlî àäc§¨¦§¨¦¥©£¨©¦§©¨©©¥¦§©¨
ïéëéøö ïðéà ìááaL íéì÷c :àéiç éaø øîà ,äaø øîà̈©©¨¨©©¦¦¨§¨¦¤§¨¤¥¨§¦¦

àîòè éàî .òá÷¯øîà óñBé áøå .ïzòáB÷ ïãéák ¤©©©§¨§¥¨©§¨§©¥¨©
éàî ,òá÷ ïéëéøö ïðéà ìááaL úBîleñ :àéòLBà éaø©¦©£¨¨¤§¨¤¥¨§¦¦¤©©

àîòè¯úBîleñ øîàc ïàî .ïzòáB÷ ïãéák¯ìk ©§¨§¥¨©§¨©§¨©¨¨
íéì÷c øîàc ïàîe ,íéì÷c ïkL¯úBîleñ ìáà¯.àì ¤¥§¨¦©§¨©§¨¦£¨¨Ÿ

íleñå ïàkî íleñ :äaøî óñBé áø dépéî àòa§¨¦¥©¥¥©¨¨¦¨§¨
ïéM÷å ïàkîók ïéà :déì øîà ?eäî ,òöîàa ¦¨§©¦¨¤§©©£©¥¥©

íleñå ïàkî ïéM÷å ïàkî ïéM÷ .ïäa äìBò ìâøä̈¤¤¨¨¤©¦¦¨§©¦¦¨§¨
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רו
ezny ina cenr gr sc ± iyily wxtoiaexir

ìúåëá íéìùäì ÷÷çmilydl .mleqd iweeg cbpk o`kne o`kn lzeka wwge ,xv mleq Ð

.drax`a eagexäîëá.lzekd daeba agexd milydl jixv Ðáäøùòdxyr cr Ð

drax` agex dxyr daeba `ki`c oeike ,epnilyiab lr s`e gzt xeriy dia ied Ð

.da ol zil `aeh lzek deabcìë ÷÷çìúåëá íìåñäjyna eagxe ,zeaily oirk Ð

.drax` lzekdäîëáwegl jixv ,daeb Ð

.drax` agexåúîå÷ àìîjixv lzek ly Ð

.drax` oiweegd jyn `diyíúä`ki` ik Ð

lzekd y`xl ribn mleq.ea zelrl gep Ð

agexn xiva gzt iedinl aiyg `l edine

drax` agex dil ieyn ik ,jkld drax`

dxyr daeba`kd la` .ied `gzit Ðoi` Ð

.jk lk zelrl gepäéì ÷ìúñîzelrl gep Ð

.mc`léáøì éòáéúlka" wxta xn`c Ð

oinegz aexir ozepd :[a,al lirl] "oiaxrn

oli`a`pwin meyn `nrh mzdc .aexir dpw Ð

meyn `edy xace `ed zeynyd oia dziay

xaegna yeny oebk zeayoia eilr exfb `l Ð

zexivg iaexir iabl la` .zeynyd`nrh Ð

i`e ,aexir ici lr cg edl ieyn gztc meyn

`nei ilek dizyinyzl ifg `l`gzt e`l Ð

oia ediiaexir edl `xy `l ,jkld .ixwin

.zeynydäéìò òéáø àéøàåzeay xeqi` Ð

(ied) gzt mewn lkne .exeq epl xne`,diny

.eice ,oixeg jxc ynzydl cg edl ieyneåàùò
äøùàì.d`pda xeq`e ,eze` oicaery oli` Ð

`kd ,`ed gzt oli` x`ya xnel ivniz m`

.i`n dici lr d`pd edl `ihncéáøì éòáéú
äãåäé`xnba "oiaxrn lka" wxta xn`c Ð

eaexir z` ozepd :xne` dcedi iax ,(`,`l)

xawaxeq` xawc ab lr s`e ,aexir dpw Ð

.opiqxb ikd :d`pdaäéì äð÷ã øúáã àåä íúä
øèðéìã äéì àçéð àì áåøéòdil ztki` `l Ð

`l` `xaiwn ipdzin `lc gkzyi`e ,ezxinya

,`id d`pd e`l `idde ,dicegl aexir ziipw

`l` oinegza oiaxrn oi`c mzd yxtnck

la` .epzip zepdil e`l zevne ,devn xacl

zexivg iaexirxacl `le ,`id ez`pdl Ð

.d`pd `iede ,devnàîìéã åàab lr s` Ð

d`pda xeq`c,icin da ynzyn `l `d Ð

lkne .dilr riaxc `ed `ix`e diny `gzite

.oixaegn zexivgd mewn

äðùîõéøçipt lr wiqtne ,`ed jex` Ð

.dlek xvgdäòáøà áçøåzegtc .migth Ð

.ezty l` eztyn erqtl gep o`knàìî åìéôàå
ù÷å ïáúdil lihan `lc ,`id dnizq e`l Ð

.elhil eteqc ,mzdøñð åéìò ïúðeztyn Ð

.gztk iede xyb oirk ,eztylúåàøèæåæâ éúù
zeyxl diilrd zxwz ztyn oihlea oixqp Ð

ef lv` ef opyi m`e .x"iiecl` el oixewe ,miaxd

agx xqp ozpe ,oixeic ipy ly zeilr izya

efl efn xyb oink drax`.gzt inp ied Ðúåçô
ïàëî.agx epi`y Ð

àøîâõééç àì.mizq `l Ð'åë úåøéöç éúù ïéáù ïáúî ïðúäå,oaz ly yicb Ð

"mipy oiaxrn" ipzwe.uiig :`nl` Ðäöéçî ïéðòìdnk lk ,elhil cizrc ab lr s` Ð

mzd iedcopzc ,dnda ilke zetke`e oihiar` dedc icin .wiqtn `dc ,`id dvign Ð

.oda oitiwnc (a,eh) `nw wxtaäöéöç ïéðòì ìáàoecile ,uixgd xie` ipta uegl Ð

.`rx`k dil zieync ,mezqkäéìèá éà`kdn dil `pliwy `l :xn`e ,`icdl ÐÐ

`l i`e ,liha.`l Ðàîúñá åìéôàå.`l i` ez liwy i` opirci `lc Ðúéáelhiae zexexv e` xtr ed`line ,ekeza zn z`nehy Ðld` dl oi`y dvevx d`neh iede ,lhean Ð

."ezny in" wxta zekxaa xn`ck ,riwxd cr dlere zrwea gth ld` dl oi`y d`neh lke .`nh bbd cr lid`nde ,riwxl cr dlere zrweae ,dnvrl
àì
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÷÷çgpen mleqdy e` ,mleqd cvn hleae ar lzekdy oebk Ð dnka lzeka milydl

sqei ax `dc .rteyn lzeka ixii`e .zief oxwa lzekd seqaepi` sewf mleqc dil zi`

.dl iraw sqei ax `kde ,edyne dxyr yly opirac ,hrnn

øîàÐ `aeh lzek deabc ab lr s` ,epnilyi dxyr cr :qxhpewa yxit Ð dxyra dil

`l `dc ,eyexitl dywe .da ol zil

yie .`aeh lzek deab izk`c oeik ,dil wlzqn

oi` Ð dxyr cr `l` lzeka wwg `lc idp :xnel

epiaxe .lzekd y`x cr mleqd ribiy `l` yegl

mleqd on x`yi `ly epiid Ð dxyra :yxtn mz

.dxyr lzekd y`x cr

äøéùàdil zil Ð opaxe dcedi iaxc `zbelt

lirlc `ibeq wgvi xa ongp axl

mzd rnync ,(`,`l) "oiaxrn lka" wxtc

.d`pd ixeqi`a zia zepwl xeq` `nlr ileklc

d`pd ixeqi`a zia zepwl xzenac xn`w `kde

.ibilt

åìéôàoilhipd oaze ywa .oaz `lne yw `ln

[`,fr] lirlc `iddk `le ,ixii` zaya

elit`c `xnba xn` `dc .oaza dpenhd dbt

opixn` `de :xn`z m`e .yipi` lhan iwpx`

zkqna opixn`c ,zevign oilhan zexit elit`

miaxd zeyxa xea :(`,w) "wxefd" seqa zay

ekezl wxfe ,min `ln drax` agxe dxyr wenr

i`n .xeht Ð ekezl wxfe zexit `ln ,aiig Ð

ilhanÐ zexit ,dvign ilhan `l `inÐ `nrh

i`ce `ziixe`cnc :wgvi epiax xne`e !dvign

lhip oia wlgl yi `ed opaxc aexirl la` ,ilhan

zial jenqa dl incnc ,dyw zvwe .lhip epi`yl

`iddne .`ziixe`c ld` oiprl iedc ,ed`liny

.zayc `idd` iywiz inp ld`c

ïëåozepa :qxhpewa yxit Ð 'ek ze`xhfefb izy

.gzt inp iedc ,efl efn drax` agx xqp

ikid ,ixii` drax` agx xqp ici lrc oeik :dnize

Ð ef cbpk `ly ef ,oi` Ð ef cbpk ef `xnba wiic

xqp ici lr ixzyil `aeh ibltin elit` .`l

drax` lzek ied ikc lirl xn`ck ,drax`

ixii` `lc :mz epiax yxtne !`aeh ibltin elit`

.ze`xhfefbl ozep uixg oice ,efl efn xqp ozepa

oi`e mipy oiaxrn Ð drax` efl efn yi m`c

Ð drax`n zegta la` .uixg enk cg` oiaxrn

xn`cke ,uixg iab enk efl efn reqtl libx

ly wwx iab (a,w) "wxefd" wxta zay zkqna

rqtn Ð migth drax` ied `lc `kidc ,min

il ik ,ikd meyn .dil irqtÐ efl efn drax` `k

elit` ,cg` oiaxrn Ð evx m`e ,mipy oiaxrn

`ly ef la` .ef cbpk ef odyk ,dyly zblten `id

efn ef zekeynyk ,cg` oiaxrn oi` Ð ef cbpk

xn`wc o`kn zegte] .`xnba opixn`ck ,dyly

.[xqp` i`we xfeg oizipzna

ïðúäåelhiae zexexv e` oaz ed`liny zia

,mixtqd lka `qxibd `id jk Ð lha

xyr dyng wxt) zeld` zkqna dpyn `iddc xne` wgvi epiaxe .l`ppg epiax yxit oke

`zi` ikde ,lha elhiae :mzd inp qxb `le .zexexv e` xtr `l` oaz my aezk oi`e ,(f dpyn

elit` zexexv ly lb e` d`eaz ly ixk oke ,elhiae zexexv e` xtr ed`liny zia :mzd

.zcxeie zrwea d`neh dlere zrwea d`neh Ð milk cva d`neh elit`e ,okr ly elbk

iziinc jdc xnel oi`e .zenewn dnka cenlzd jxc oke ,xvewa d`ian cenlzde
`id
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øîà .äøNòa :déì øîà ?änëa ,ìúBka íéìLäì ÷÷ç̈©§©§¦©¤§©¨£©¥©£¨¨£©
àìî :déì øîà ?änëa ,ìúBka Blek B÷÷ç :déì¥£¨©¤§©¨£©¥§Ÿ

íúä :déì øîà ?àðL éàîe .BúîB÷¯,déì ÷lzñî ¨©§¨£©¥¨¨¦§©©¥
àëä:äaøî óñBé áø dépéî àòa .déì ÷lzñî àì ¨¨Ÿ¦§©©¥§¨¦¥©¥¥©¨

;ïðaøì éòaéz ,éaøì éòaéz ?eäî ,íleñ ïìéàì BàNò£¨¨¦¨¨©¦¨¥§©¦¦¨¥§©¨©
øác ìk" íúä éaø øîà÷ àì ïàk ãò :éaøì éòaéz¦¨¥§©¦©¨¨¨¨©©¦¨¨¨¨¨

éléî éðä "åéìò eøæb àì úeáL íeMî àeäL¯ïéa ¤¦§Ÿ¨§¨¨¨¥¦¥¥
àîBé élek ìáà ,úBLîMä¯eléôà :àîìéc Bà .àì ©§¨£¨¥¨Ÿ¦§¨£¦

BàNò .déìò òéáøc àeä àéøàå ,àeä àçúét ,ïðaøì§©¨©¦§¨§©§¨¦§¦©£¥£¨
éòaéz ,äãeäé éaøì éòaéz ?eäî ,íleñ äøéLàì̈£¥¨¨©¦¨¥§©¦§¨¦¨¥
éaø øîà÷ àì ïàk ãò :äãeäé éaøì éòaéz ;ïðaøì§©¨©¦¨¥§©¦§¨©¨¨¨¨©©¦

äàðä éøeqéàa úéa úBð÷ì øzeîc íúä äãeäé¯àlà §¨¨¨§¨¦§©¦§¦¥£¨¨¤¨
.øèðéìc déì àçéð àì áeøéò déì äð÷c øúác ,íúä̈¨§¨©§¨¨¥¥¨¦¨¥§¦§©
òéáøc àéøàå ,àeä àçúét ïðaøì eléôà :àîìéc Bà¦§¨£¦§©¨©¦§¨§©§¨¦§¦©
é÷úî .äøeñà äøéLàå ,øzeî ïìéà :déì øîà ?déìòó £¥£©¥¦¨¨©£¥¨£¨©§¦
Bì íøBb úaL øeqéàL ïìéà ,äaøcà :àcñç áø dì¯ ¨©¦§¨©§©¨¦¨¤¦©¨¥

Bì íøBb øçà øác øeqéàL äøéLà ,øñúéð¯àì ¦§©£¥¨¤¦¨¨©¥¥¨
,øæòìà éaø øîà ,ïéáø àúà ék ,éîð øîzéà .øñúéð¦§©¦§©©¦¦£¨¨¦¨©©¦¤§¨¨
øeqéàL ìk :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨Ÿ¤¦

Bì íøb úaL¯Bì íøb øçà øác øeqéàL ìk ,øeñà ©¨¨©¨Ÿ¤¦¨¨©¥¨©
¯ïìéà :éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áø .øzeî¯àzâeìt ¨©©§¨©¦§¨©§¥¨¦¦¨§§¨

ðaøå éaøcäøéLà ,ï¯.ïðaøå äãeäé éaøc àzâeìt §©¦§©¨©£¥¨§§¨§©¦§¨§©¨©
äðùîáçBøå äøNò ÷Bîò ,úBøéöç ézL ïéaL õéøç̈¦¤¥§¥£¥¨£¨¨§©
äòaøà¯àìî eléôà ,ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî ©§¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨£¦¨¥

ïéàå ,ãçà ïéáøòî úBøBøö Bà øôò àìî .ïáz Bà L÷©¤¤¨¥¨¨§§¨§¦¤¨§¥
,íéçôè äòaøà áçøL øñð åéìò ïúð .íéðL ïéáøòî§¨§¦§©¦¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦

Bæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëå¯íàå ,íéðL ïéáøòî §¥§¥§§§¨§¤¤§¨§¦§©¦§¦
eöø¯ïàkî úBçt .ãçà ïéáøòî¯ïéàå ,íéðL ïéáøòî ¨§¨§¦¤¨¨¦¨§¨§¦§©¦§¥

.ãçà ïéáøòîàøîâ:ïðz ïðà àäå ?õééç àì ïáúå §¨§¦¤¨§¤¤¨¨¥§¨£©§©
íéçôè äøNò dBáb ,úBøéöç ézL ïéaL ïaúî¯ ©§¥¤¥§¥£¥¨©£¨¨§¨¦

ïéðòì :ééaà øîà .ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¨©©©¥§¦§©
ävéçî¯ìáà ,ävéçî àéåäc éâéìt àì àîìò élek §¦¨¥¨§¨¨§¦¦§¨§¨§¦¨£¨

déìèa éà ,äöéöç ïéðòì¯déìèa àì éàå ,õééç¯àì §¦§©£¦¨¦©§¥¨¥§¦¨©§¥¨
úéa :ïðúäå ?àîúña eléôàå ."øôò àìî" .õééç̈¥¨¥¨¨©£¦¦§¨¨§¨§©©¦

Bìèéáe úBøBøö Bà ïáz eäàlénL¯Bìhéa .ìèa¯,ïéà ¤¦§¨¤¤§¦§¨¥¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc oiaexir(ipy meil)

drax` agex ea oi`y xv mleq did :dax z` sqei ax l`y cer
e ,migthíéìLäì ÷÷çmigth drax`ìúBkamleqd iciv ipyn ¨©§©§¦©¤

,[` xeiv] mleqd zeaily cbpkänëawewgl jixv lzekd daebn §©¨
,migth drax` agex z` milydl ickdéì øîà,sqei axl dax ¨©¥

äøNòadrax` agex milydl jixv migth dxyr daeb cr - ©£¨¨
migth drax` agexa migth dxyr daeb yiy xg`le .migth
elit` deab lzekdy epl ztki` `l aey ,gzt xeriy `edy

.xzei daxd
e :le`yl jiynn sqei axdéì øîà,daxl sqei axB÷÷çz` ¨©¥¨§

agexd,ìúBka Bleklzeka wwg `l` mleq my cinrd `ly ©¤
gth drax` oagexy zelrn,[a xeiv] miänëalzekd daebn §©¨

.wewgl jixvdéì øîà,sqei axl daxBúîB÷ àìîlzekd ly ¨©¥§Ÿ¨
.migth drax` agexa wewgl jixv

:dax z` sqei ax l`yàðL éàîeote`dn df ote` dpey dnae - ©§¨
drax` agexl zenilyn zewiwgd eidiy epkxvd `ly ,mcewd

.lzekd y`x cr migthdéì øîà,sqei axl daxíúäote`a - ¨©¥¨¨
,lzekd y`x cr mleq yiy ,mcewddéì ÷lzñîmc`l gep - ¦§©©¥

zexivgd oia axrle xearl mi`yx eidiy icky `l` ,ea zelrl
migth drax` agex yiyk wx edfe ,odipia gzt didiy jixv
agexl zenilynd zewiwg yiy ic dfle ,migth dxyr daeba

mle` ,migth dxyr daeba migth drax`àëä`ly o`k - ¨¨
,lzeka zewewg zelrnd `l` mleq cinrddéì ÷lzñî àìoi` - Ÿ¦§©©¥

cr migth drax` agex didiy jixv jkle ,jk lk ea zelrl gep
.ey`x

:lzek ly mleqk miynynd dxiy`e oli` oipra dpc `xnbdàòa§¨
dépéî[epnn l`y-]ïìéàì BàNò ,äaøî óñBé áøjenq cnerd ¦¥©¥¥©¨£¨¨¦¨

ynyiy ,lzeklíleñote`a ekzgy ici lr ,lzekd lr ea zelrl ¨
zelrl gep `diy,[b xeiv] ea cxileeäîoia gztk aygiy ©

ie`x epi`e li`edy xyt`y ,mdipia axrl elkeiy ,zexivgd
,ef dl`ye .gztk aygdl leki epi` zaya ea zelrléòaézyi - ¦¨¥

da wtzqdlìzrcéaøxaeqd(:al lirl)oinegz aexir gipd m`y §©¦
aygpy itl] zaya oli`dn aexird lehil leki epi`y s` ,oli`a
iptn] zeynyd oia myn elhil lekiy oeikn j` [oli`a yeniy
oia zeayd lr exfb `le ,zeay `l` dpi` oli`dn ezlihpy
oke .lirei `l o`k `ny ,aexird zlgdl df onfa ic [zeynyd

éòaézef dl`ya wtzqdl yi -ìzrcïðaøiax lr miwlegd(my) ¦¨¥§©¨¨
s` mzrcly ,liren epi` oli`a oinegz aexir ozepdy mixaeqe
lr exfby mixaeqy] oli`dn elhil leki epi` zeynyd oia
.mleqk liredl oli`d lkei o`k `ny ,[zeynyd oia s` zeayd

:opaxle iaxl wtqd iccv z` sqei ax yxtneéaøì éòaézwtqd - ¦¨¥§©¦
y meyn ,`ed iax zrcaíúä éaø øîà÷ àì ïàk ãòlireny [my-] ©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨

y meyn ,eaexirúeáL íeMî àeäL øác ìk,xaegna yeniy oebk ¨¨¨¤¦§
åéìò eøæb àì,zeynyd oiaúBLîMä ïéa éléî éðäel` mixac - Ÿ¨§¨¨¨¥¦¥¥©§¨

zgpd enk ,zeynyd oia wx el jixv epi`y xaca wx mixen`
,zeynyd oia `ed dpnfe ,dziay oipw `ed epiipry ,oinegz aexir

àì àîBé élek ìáà`l` legl leki epi`y zexivg aexir oiprl - £¨¥¨Ÿ
aygp epi` meid lk yeniyl ie`x epi`y gzte ,odipia gzt yi m`
,zaya yeniyl ie`x epi`e oli` `ed mleqd xy`k ok m`e ,gzt

ly xnel yi.yeniyl ie`x `ed zeynyd oiay s` lirei `Bà
àîìéc`ny e` -ïðaøì eléôàmleqd zn`ay meyn ,o`k lirei ¦§¨£¦§©¨¨

oli`d ici lryàçúétxenb gzt -å ,àeäzaya ea miler oi`y df ¦§¨§
eli`k wx `eddéìò òéáøc àeä àéøàxnelk ,eilr uaex dix` - ©§¨¦§¦©£¥

gzt yi m`y myke ,zaya oli`a ynzydl zxqe` minkg zxifb
eilr yi df mleq ok ,zeaxern zexivgd ,ecil uaex dix`e xenb
,aexir ea lirene zg` xvgk zexivgd eci lr eyrpe ,gzt my

.lzekay mixeg jxc efl efn elhlhie
aygp mleq `edy oli` ok`y xn`z m`e :le`yl sqei ax jiynn

y ote`a wtzqdl yi oiicr ,zexivg iaexirl gztäøéLàì BàNò£¨¨£¥¨

íleñ,d`pda xq`pe dxf dceara carpy oli`n mleq dyry - ¨
eäîxeq`d xacn mipdpy `vnp ixdy ,zexivg aexirl lireiy ©

,ef dl`ye .d`pdaéòaézda wtzqdl yi -ìzrcäãeäé éaø ¦¨¥§©¦§¨
xaeqd(.`l lirl)s` liren eaexir ,xawa oinegz aexir ozepdy

aexir ezrcly xnel mewn yi oky ,d`pda xeq` xawdy
oke .lirei `l dxiy` mleq ici lr zexivgéòaézwtzqdl yi - ¦¨¥

ef dl`yaìzrcïðaømixaeqd(my)xawa oinegz aexir oi`y §©¨¨
mleqa zexivg aexir mzrcly xnel mewn yi oky ,liren

.lirei ok dxiy`
:opaxle dcedi iaxl wtqd iccv z` sqei ax yxtneéaøì éòaéz¦¨¥§©¦

äãeäéy xnel yiy meyn ,`ed dcedi iax zrca wtqd -ïàk ãò §¨©¨
íúä äãeäé éaø øîà÷ àì[my-]úéa úBð÷ì øzeîc[dziay-] Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨§¨¦§©¦

oinegz iaexir jxevläàðä éøeqéàa,xawa oebkøúác íúä àlà §¦¥£¨¨¤¨¨¨§¨©
øèðéìc déì àçéð àì áeøéò déì äð÷cdziay dpw xaky xg`y - §¨¨¥¥Ÿ¦¨¥§¦§©

m` el ztki` `le ztd ly dzxinyl cer jixv epi` ,aexird lge
lke ,xawd ici lr ztd zxinyn dpdp epi`y `vnpe ,ca`z
zaygp `l efe ,xawd ici lr aexird ziipwn wx `id ez`pd
zeevne ,devn xacl `l` oinegz aexir miaxrn oi` oky ,d`pd
ez`pdl miyrp zexivg iaexir la` ,mdn zepdil epzip `l
,devn xacl wx `le zeyx xacl s` xvgl xvgn lhlhl elkeiy

.d`pd xeqi`n dpdpy `vnp dxiy`n mleqd m`eàîìéc Bàe` - ¦§¨
`nyïðaøì eléôàmleq zcinrn dpdpy s`y meyn ,o`k lirei £¦§©¨¨

epi` mewn lkn ,eci lr zeaxern zexivgd eidiy ,my dxiy`d
e ,ea dler epi`e llk ea ynzynàçúétxenb gzte -å ,àeädf ¦§¨§
eli`k wx `ed ,ea zelrl xeq`ydéìò òéáøc àeä àéøàdix` - ©§¨¦§¦©£¥

yi m`y myke ,ea ynzydl dxezd xeqi` xnelk ,eilr uaex
yi df mleq ok ,zeaxern zexivgd ecil uaex dix`e xenb gzt

zexaegn zexivgd z` dyer `ede gzt my eilr.
déì øîàmzq ,eizel`yl daeyz sqei axl daxïìéàe`yry ¨©¥¦¨

mleqøzeî`l` yeniyl ie`x gzt `edy oeik ,eci lr axrl ¨
,'eilr uaex dix`'yåmle`äøéLà,mleq `idyäøeñàd`pda §£¥¨£¨

.zexivgd oia lehlh dci lr xizdl
:zexg` zerc d`iane dax lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywd - ©§¦¨

àcñç áø,dax lräaøcà,jixacn jtidd xnel xazqn -ïìéà ©¦§¨©§©¨¦¨
Bì íøBb úaL øeqéàL,zaya ea ynzydl xyt` didi `ly ¤¦©¨¥

øñzéð,eci lr lhlhln xq`i -øçà øác øeqéàL äøéLàdcear-] ¦§©£¥¨¤¦¨¨©¥
[dxfBì íøBbxeqi` `le zaya ea ynzydl xyt` didi `ly ¥

,zayøñzéð àì.eci lr lhlhln xq`i `l - Ÿ¦§©
énð øîzéà,`cqg ax zxaqk yxcnd ziaa xn`p oke -àúà ék ¦§©©¦¦¨¨

`ayk -ïéáø,l`xyi ux`nøîàmyadì éøîàå ,øæòìà éaø- ¨¦¨©©¦¤§¨¨§¨§¥¨
oldlc drenydy mixne` yieøîà eäaà éaø øîà[mya-]éaø ¨©©¦©¨¨©©¦
,Bì íøb úaL øeqéàL ìk ,ïðçBé,mleq e`yry oli` enkìk ,øeñà ¨¨¨¤¦©¨¨©¨¨

,Bì íøb øçà øác øeqéàL,dxiy` enk.øzeî ¤¦¨¨©¥¨©¨
éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áødyr ,jk dpy -ïìéà,mleqàzâeìt ©©§¨©¦§¨©§¥¨¦¦¨§§¨

zwelgna ielz -ïðaøå éaøc,oli`a epzpy oinegz aexira §©¦§©¨¨
oia ztd z` lehil lekiy meyn ,aexir `ed iax zrcly
dlhil leki epi`y meyn ,aexir epi` minkg zrcle ,zeynyd
aexirl mleqd liren iax zrcl ,eppipra oke ,zeynyd oiaa s`
minkg zrcle ,zeynyd oia ea zelrl lekiy meyn zexivgd

e .zeynyd oia ea zelrl leki epi`y itl ,liren epi`äøéLà£¥¨
,mleq d`yryàzâeìtzwelgna ielz -ïðaøå äãeäé éaøc §§¨§©¦§¨§©¨¨

aexir eaexir dcedi iax zrcly ,xaw lr egipdy oinegz aexira
xeqi`a oinegz aexirl dziay zepwl xzeny xaeq `edy meyn
zepwl xeq` mzrcly meyn aexir eaexir oi` opax zrcle ,d`pd
iax zrcl ,eppipra oke ,d`pd xeqi`a oinegz aexirl dziay
dxeq` `idy s` zexivgd aexirl dxiy`d dliren dcedi
dpi` minkg zrcle ,[eilr uaex dix`y gztk `ide] d`pda

.d`pda dxeq` `idy xg`n dliren
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc oiaexir(ipy meil)

drax` agex ea oi`y xv mleq did :dax z` sqei ax l`y cer
e ,migthíéìLäì ÷÷çmigth drax`ìúBkamleqd iciv ipyn ¨©§©§¦©¤

,[` xeiv] mleqd zeaily cbpkänëawewgl jixv lzekd daebn §©¨
,migth drax` agex z` milydl ickdéì øîà,sqei axl dax ¨©¥

äøNòadrax` agex milydl jixv migth dxyr daeb cr - ©£¨¨
migth drax` agexa migth dxyr daeb yiy xg`le .migth
elit` deab lzekdy epl ztki` `l aey ,gzt xeriy `edy

.xzei daxd
e :le`yl jiynn sqei axdéì øîà,daxl sqei axB÷÷çz` ¨©¥¨§

agexd,ìúBka Bleklzeka wwg `l` mleq my cinrd `ly ©¤
gth drax` oagexy zelrn,[a xeiv] miänëalzekd daebn §©¨

.wewgl jixvdéì øîà,sqei axl daxBúîB÷ àìîlzekd ly ¨©¥§Ÿ¨
.migth drax` agexa wewgl jixv

:dax z` sqei ax l`yàðL éàîeote`dn df ote` dpey dnae - ©§¨
drax` agexl zenilyn zewiwgd eidiy epkxvd `ly ,mcewd

.lzekd y`x cr migthdéì øîà,sqei axl daxíúäote`a - ¨©¥¨¨
,lzekd y`x cr mleq yiy ,mcewddéì ÷lzñîmc`l gep - ¦§©©¥

zexivgd oia axrle xearl mi`yx eidiy icky `l` ,ea zelrl
migth drax` agex yiyk wx edfe ,odipia gzt didiy jixv
agexl zenilynd zewiwg yiy ic dfle ,migth dxyr daeba

mle` ,migth dxyr daeba migth drax`àëä`ly o`k - ¨¨
,lzeka zewewg zelrnd `l` mleq cinrddéì ÷lzñî àìoi` - Ÿ¦§©©¥

cr migth drax` agex didiy jixv jkle ,jk lk ea zelrl gep
.ey`x

:lzek ly mleqk miynynd dxiy`e oli` oipra dpc `xnbdàòa§¨
dépéî[epnn l`y-]ïìéàì BàNò ,äaøî óñBé áøjenq cnerd ¦¥©¥¥©¨£¨¨¦¨

ynyiy ,lzeklíleñote`a ekzgy ici lr ,lzekd lr ea zelrl ¨
zelrl gep `diy,[b xeiv] ea cxileeäîoia gztk aygiy ©

ie`x epi`e li`edy xyt`y ,mdipia axrl elkeiy ,zexivgd
,ef dl`ye .gztk aygdl leki epi` zaya ea zelrléòaézyi - ¦¨¥

da wtzqdlìzrcéaøxaeqd(:al lirl)oinegz aexir gipd m`y §©¦
aygpy itl] zaya oli`dn aexird lehil leki epi`y s` ,oli`a
iptn] zeynyd oia myn elhil lekiy oeikn j` [oli`a yeniy
oia zeayd lr exfb `le ,zeay `l` dpi` oli`dn ezlihpy
oke .lirei `l o`k `ny ,aexird zlgdl df onfa ic [zeynyd

éòaézef dl`ya wtzqdl yi -ìzrcïðaøiax lr miwlegd(my) ¦¨¥§©¨¨
s` mzrcly ,liren epi` oli`a oinegz aexir ozepdy mixaeqe
lr exfby mixaeqy] oli`dn elhil leki epi` zeynyd oia
.mleqk liredl oli`d lkei o`k `ny ,[zeynyd oia s` zeayd

:opaxle iaxl wtqd iccv z` sqei ax yxtneéaøì éòaézwtqd - ¦¨¥§©¦
y meyn ,`ed iax zrcaíúä éaø øîà÷ àì ïàk ãòlireny [my-] ©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨

y meyn ,eaexirúeáL íeMî àeäL øác ìk,xaegna yeniy oebk ¨¨¨¤¦§
åéìò eøæb àì,zeynyd oiaúBLîMä ïéa éléî éðäel` mixac - Ÿ¨§¨¨¨¥¦¥¥©§¨

zgpd enk ,zeynyd oia wx el jixv epi`y xaca wx mixen`
,zeynyd oia `ed dpnfe ,dziay oipw `ed epiipry ,oinegz aexir

àì àîBé élek ìáà`l` legl leki epi`y zexivg aexir oiprl - £¨¥¨Ÿ
aygp epi` meid lk yeniyl ie`x epi`y gzte ,odipia gzt yi m`
,zaya yeniyl ie`x epi`e oli` `ed mleqd xy`k ok m`e ,gzt

ly xnel yi.yeniyl ie`x `ed zeynyd oiay s` lirei `Bà
àîìéc`ny e` -ïðaøì eléôàmleqd zn`ay meyn ,o`k lirei ¦§¨£¦§©¨¨

oli`d ici lryàçúétxenb gzt -å ,àeäzaya ea miler oi`y df ¦§¨§
eli`k wx `eddéìò òéáøc àeä àéøàxnelk ,eilr uaex dix` - ©§¨¦§¦©£¥

gzt yi m`y myke ,zaya oli`a ynzydl zxqe` minkg zxifb
eilr yi df mleq ok ,zeaxern zexivgd ,ecil uaex dix`e xenb
,aexir ea lirene zg` xvgk zexivgd eci lr eyrpe ,gzt my

.lzekay mixeg jxc efl efn elhlhie
aygp mleq `edy oli` ok`y xn`z m`e :le`yl sqei ax jiynn

y ote`a wtzqdl yi oiicr ,zexivg iaexirl gztäøéLàì BàNò£¨¨£¥¨

íleñ,d`pda xq`pe dxf dceara carpy oli`n mleq dyry - ¨
eäîxeq`d xacn mipdpy `vnp ixdy ,zexivg aexirl lireiy ©

,ef dl`ye .d`pdaéòaézda wtzqdl yi -ìzrcäãeäé éaø ¦¨¥§©¦§¨
xaeqd(.`l lirl)s` liren eaexir ,xawa oinegz aexir ozepdy

aexir ezrcly xnel mewn yi oky ,d`pda xeq` xawdy
oke .lirei `l dxiy` mleq ici lr zexivgéòaézwtzqdl yi - ¦¨¥

ef dl`yaìzrcïðaømixaeqd(my)xawa oinegz aexir oi`y §©¨¨
mleqa zexivg aexir mzrcly xnel mewn yi oky ,liren

.lirei ok dxiy`
:opaxle dcedi iaxl wtqd iccv z` sqei ax yxtneéaøì éòaéz¦¨¥§©¦

äãeäéy xnel yiy meyn ,`ed dcedi iax zrca wtqd -ïàk ãò §¨©¨
íúä äãeäé éaø øîà÷ àì[my-]úéa úBð÷ì øzeîc[dziay-] Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨§¨¦§©¦

oinegz iaexir jxevläàðä éøeqéàa,xawa oebkøúác íúä àlà §¦¥£¨¨¤¨¨¨§¨©
øèðéìc déì àçéð àì áeøéò déì äð÷cdziay dpw xaky xg`y - §¨¨¥¥Ÿ¦¨¥§¦§©

m` el ztki` `le ztd ly dzxinyl cer jixv epi` ,aexird lge
lke ,xawd ici lr ztd zxinyn dpdp epi`y `vnpe ,ca`z
zaygp `l efe ,xawd ici lr aexird ziipwn wx `id ez`pd
zeevne ,devn xacl `l` oinegz aexir miaxrn oi` oky ,d`pd
ez`pdl miyrp zexivg iaexir la` ,mdn zepdil epzip `l
,devn xacl wx `le zeyx xacl s` xvgl xvgn lhlhl elkeiy

.d`pd xeqi`n dpdpy `vnp dxiy`n mleqd m`eàîìéc Bàe` - ¦§¨
`nyïðaøì eléôàmleq zcinrn dpdpy s`y meyn ,o`k lirei £¦§©¨¨

epi` mewn lkn ,eci lr zeaxern zexivgd eidiy ,my dxiy`d
e ,ea dler epi`e llk ea ynzynàçúétxenb gzte -å ,àeädf ¦§¨§
eli`k wx `ed ,ea zelrl xeq`ydéìò òéáøc àeä àéøàdix` - ©§¨¦§¦©£¥

yi m`y myke ,ea ynzydl dxezd xeqi` xnelk ,eilr uaex
yi df mleq ok ,zeaxern zexivgd ecil uaex dix`e xenb gzt

zexaegn zexivgd z` dyer `ede gzt my eilr.
déì øîàmzq ,eizel`yl daeyz sqei axl daxïìéàe`yry ¨©¥¦¨

mleqøzeî`l` yeniyl ie`x gzt `edy oeik ,eci lr axrl ¨
,'eilr uaex dix`'yåmle`äøéLà,mleq `idyäøeñàd`pda §£¥¨£¨

.zexivgd oia lehlh dci lr xizdl
:zexg` zerc d`iane dax lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywd - ©§¦¨

àcñç áø,dax lräaøcà,jixacn jtidd xnel xazqn -ïìéà ©¦§¨©§©¨¦¨
Bì íøBb úaL øeqéàL,zaya ea ynzydl xyt` didi `ly ¤¦©¨¥

øñzéð,eci lr lhlhln xq`i -øçà øác øeqéàL äøéLàdcear-] ¦§©£¥¨¤¦¨¨©¥
[dxfBì íøBbxeqi` `le zaya ea ynzydl xyt` didi `ly ¥

,zayøñzéð àì.eci lr lhlhln xq`i `l - Ÿ¦§©
énð øîzéà,`cqg ax zxaqk yxcnd ziaa xn`p oke -àúà ék ¦§©©¦¦¨¨

`ayk -ïéáø,l`xyi ux`nøîàmyadì éøîàå ,øæòìà éaø- ¨¦¨©©¦¤§¨¨§¨§¥¨
oldlc drenydy mixne` yieøîà eäaà éaø øîà[mya-]éaø ¨©©¦©¨¨©©¦
,Bì íøb úaL øeqéàL ìk ,ïðçBé,mleq e`yry oli` enkìk ,øeñà ¨¨¨¤¦©¨¨©¨¨

,Bì íøb øçà øác øeqéàL,dxiy` enk.øzeî ¤¦¨¨©¥¨©¨
éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áødyr ,jk dpy -ïìéà,mleqàzâeìt ©©§¨©¦§¨©§¥¨¦¦¨§§¨

zwelgna ielz -ïðaøå éaøc,oli`a epzpy oinegz aexira §©¦§©¨¨
oia ztd z` lehil lekiy meyn ,aexir `ed iax zrcly
dlhil leki epi`y meyn ,aexir epi` minkg zrcle ,zeynyd
aexirl mleqd liren iax zrcl ,eppipra oke ,zeynyd oiaa s`
minkg zrcle ,zeynyd oia ea zelrl lekiy meyn zexivgd

e .zeynyd oia ea zelrl leki epi`y itl ,liren epi`äøéLà£¥¨
,mleq d`yryàzâeìtzwelgna ielz -ïðaøå äãeäé éaøc §§¨§©¦§¨§©¨¨

aexir eaexir dcedi iax zrcly ,xaw lr egipdy oinegz aexira
xeqi`a oinegz aexirl dziay zepwl xzeny xaeq `edy meyn
zepwl xeq` mzrcly meyn aexir eaexir oi` opax zrcle ,d`pd
iax zrcl ,eppipra oke ,d`pd xeqi`a oinegz aexirl dziay
dxeq` `idy s` zexivgd aexirl dxiy`d dliren dcedi
dpi` minkg zrcle ,[eilr uaex dix`y gztk `ide] d`pda

.d`pda dxeq` `idy xg`n dliren
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oiaexir(iyily meil)

m` la`Bìhéa àì,zexexvl e` oazlàì,mnewna milha mpi` ± Ÿ¦§Ÿ
aygp epi` ziad llga mi`vnp zexexvde oazdy mewnde
ok m` `l` mzgpd mewna milha mpi` zexexvy ixd .mezqk
md mzqa s` zexexve xtry dpyna exn` ji`e ,yexita mlhia

.milha
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàewlgp zeld`a dpynde epzpyn ¨©©¨

e ,df oicaúBìäà àðz ïàî,`id in zhiya zeld`a dpynde ± ©¨¨¢¨
zhiya,àéä éñBé éaøxtry zxaeqe ,iqei iax lr zwleg epzpyne ©¦¥¦

.eze` egipdy mewna lhazn `ed mzq eze` migipnyk s`
:`xnbd dywnéàzeld`a dpyndy xnel dvxp m` ±éñBé éaø ¦©¦¥

c ,jk lr dywi ,`iddéì ïðéòîL àëtéàiqei iaxl eprnyy ± ¦§¨©§¦¨¥
,zeld`a dpyna x`eand oick `ly xaeq `edyéñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥

,øîBàede`lne ,ekeza zn z`nehy ziaïéàå ,ïáz`edãéúò ¥¤¤§¥¨¦
,BúBpôìlehil cizr epi`e oazd z` jixv epi`y mircei ep`y §©

yn eplhi `ly yexita xn` `l la` ,myn eze`,méøäly epic £¥
oazdøôò íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y xtrk ± ¦§¨¨¨

,`l e` ezeptlìèáem`e .mezqk ea oazdy llgd aygpe ,oazd ¨¥
ziad z` `linå ,øôò`edy ep` mirceiéøä ,BúBpôì ãéúòepic ¨¨§¨¦§©£¥

xtrd lyïáz íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y oazk ± ¦§¨¤¤
,`l e` myn ezeptlìéèá àìå,my `edy mewna lhazn epi`e ± §Ÿ¨¥

cizr `ed m` mircei ep` oi`y xtry ,iqei iax xaeqy ixd
:`xnbd zvxzn .lha `ed ,`l e` ezeptlïàî ,éqà áø øîà ,àlà¤¨¨©©©¦©

ïéáeøéò àðz,lha mzq xtry xaeqy epzpyn ly `pzd edin ± ¨¨¥¦
,àéä éñBé éaømzq xtry xaeq iqei iaxy ,`ziixaa x`eany ©¦¥¦

.dfa iqei iax lr zwleg zeld`a dpynde ,lha
:`xnbd d`ian sqep uexizäàîeè ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¨©§¨

úéîø÷ úaMà,zay oiprl lha xtry dn lr dz` dywn ike ± ©©¨¨¨¦
,d`neh oiprl lha epi`y dnnénð é÷ðøà eléôàc úaL øeqéà çpä©©¦©¨©£¦©§¨¦©¦

,Léðéà ìháîlehlha xeq`d xacy dnn cenll oi` ,xnelk §©¥¦¦
ixdy ,mixac x`yl s` lhean aygiy ,zay oiprl lha zaya
xg` myn elhil ezrc i`cey zern `ln wpx` elit` ,zaya
gpen `edy mewna lha `ed ,zaya elhlhl xeq`y oeik ,zayd
mircei ep` oi` m` s` ,zaya elhil xeq`y oeik xtr ok enke ,my
`edy ,oaz la` ,zay oiprl lha `ed ,my egipdl ezrc m`
m` `l` lha epi` okle ,zaya myn elhil xzen ,zendal lk`n

elhia ok.
:`xnbd d`ian uexiz cerúéîø à÷ õéøçà úéa ,øîà éMà áø± ©©¦¨©©¦©¨¦¨¨¦

,ziaa lha epi`y dnn ,uixga lha xtry dn lr dz` dywn ike
,dnec epi` ixdéà÷ déîéièéîì õéøç àîìLaoaen uixg iably ± ¦§¨¨¨¦§¦©§¥¨¥

,mzqidl cner uixgy oeik ,mzqa my lha xtr recn xacd
ezpeeky xnel epl yi ,mzqa xtr my ozep `edyk jk meyne

,elhil `lyúéa àlàikeéà÷ déîéièéîìcner `ed m`d ± ¤¨©¦§¦©§¥¨¥
,elhil `ly ezpeek mzq xtr my ozepdy xn`py ,mzqidl
epi` ,my ozep `edy xtrd z` lhia `ly onf lk ,ziaa jk meyne

.lha
:dpyna epipyåéìò ïúð[uixgd lr]L øñð`edäòaøà áçø,migth ¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨

ote` yiy zx`an `xnbd .cg` miaxrn evx m`e ,mipy miaxrn
:migth drax` agx xqpd didiy jixv oi`yeðL àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¨

,migth drax` agx xqpd didiy jixvy ,df oic dpyp `l ±àlà¤¨
kïúpLxqpd jxe` z`Baçøìiab lr xaer xqpdy ,uixgd ly ¤¨©§¨§

,xybk dtyl dtyn uixgdàìádrax` jex` `edy xqp ozp m` £¨
gpen ekx`yk ,migthBkøàìjeza xqpd z` ozpy ,uixgd ly §¨§

,[` xeiv] uixgd ztyl jenq zeczi iab lr uixgdeléôàm` £¦
agx xqpdénð ,àeäL ìk,cgi axrl md mileki ok mb ±éøäL ¨¤©¦¤£¥

Bèòéîuixgl xqpdäòaøàîagx uixgd did dligzny ,migth ¦£¥©§¨¨
epi` ehriny mewna ,`edy lka ehriny oeike ,migth drax`
,migth drax` `ed xqpd jxe`y oeike ,migth drax` agx
drax` miagx mpi`y uixgd jxe`a migth drax` yiy `vnp
oia gztk ynyn df mewne ,xvgl xvgn mda reqtl gepe ,migth

.cgi axrl md milekie ,zexivgd

:dpyna epipyBæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëådrax` agx xqpe §¥§¥§§§¨§¤¤
`xnbd .cg` miaxrn evx m`e mipy oiaxrn ,efl efn xaer migth
izy oia xagl leki epi` drax` xqpy mipte` yiy d`ian

:ze`xhfefbzøîàc àä ,àáø øîàizyy ,dpyna xen`d oicd ± ¨©¨¨¨§¨§©§
mileki ,efl efn xaer migth drax` agxy xqpy ze`xhfefb

ze`xhfefbd zecneryk ,cgi axrl,Bæ ãâðk Bæzehlea odizyy §¤¤
,dey dcina miaxd zeyxlïéàzecner m` la` ,df oic exn` ± ¥

ze`xhfefbd,Bæ ãâðk àlL Bæmiaxd zeyxl zhlea zg` `l` ¤Ÿ§¤¤
,[a xeiv] dzxagn xzeiàìxaer drax` agxy xqp m`y exn` Ÿ

.cgi axrl od zeleki efl efnezecnery ze`xhfefb izyäìòîì Bæ§©§¨
î,Bf,xzei ddeab odn zg`yénðleki drax` agx xqp oi` ok mb ± ¦©¦

e` ,ef cbpk ef ze`xhfefbd oi`yky df oice .cgi axrl mtxvl
,cgi axrl mtxvn drax` agx xqp oi` xzei ddeab zg`yàìŸ

ïøîà,df oic xn`p `l ±äæì äæ ïéa LiL àlàzewegxy ± £¨¨¤¨¤¥¥¤¨¤
efn ef ze`xhfefbdìLìáà ,íéçôè äLm`ìL äæì äæ ïéa ïéà,äL §Ÿ¨§¨¦£¨¥¥¤¨¤§Ÿ¨

xqp odipia yi m` ,migth dyly efn ef zewegx ze`xhfefbd oi`y
y iptn ,cgi axrl zeleki ,migth drax` agxàéä äîe÷ò àøèæeæb§§§¨£¨¦

.dnewr zg` `xhfefbk ze`xhfefbd izy z` aiygdl milekiy ±

äðùî
xac yie efl ef zekenq zexivg izya cer oecl dkiynn dpynd
znixr did wiqtnd xacdyk ef dpyn zwqere ,odipia wiqtnd
zeleki m` oiprl zexivgd oiay wqtd oica oecipd calny ,oaz
zexivgd ipa ly yeniy oipra cer ea oecl yi ,zg`k axrl

.oazd znixra
ïaúîoaz ly yicb ±LcnerúBøéöç ézL ïéaagex lkl ©§¥¤¥§¥£¥

`ede ,zexivgd,íéçôè äøNò dBábdvignl aygp `ed ixd ¨©£¨¨§¨¦
wiqtnye ,[h xeiv] zexivgd oia dãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

axrl zeleki opi`e ,zexivg izy oick dnvrl xvg lk zaxrne ±
e .cgielàcg` cvay xvgd ipa ±ïàkî ïéìéëàîmigipn ± ¥©£¦¦¦¨

,df cvn oazndn lek`l mdizendalelàåcvay xvgd ipae ± §¥
,ipydïàkî ïéìéëàîcva oazndn lek`l mdizendal migipn ± ©£¦¦¦¨

m`e .mdly xvgd,íéçôè äøNòî ïázä èòîúð,xvgd agex lka ¦§©¥©¤¤¥£¨¨§¨¦
,zen` xyrn xzei ly jxe`a e`íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî± §¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

wlgidl mileki mpi`e ,zg` xvgk cgi zexivgd izy oiaxrn
.dnvrl xvg lk axrle

àøîâ
:dndal ozil icka oazndn micia lehil xeq`y zx`an `xnbd

,àðeä áø øîàlik`dl zexivgd ipal xzeny dpyna epipyy dn ¨©©¨
,lek`le lehil dndal migipny ote`a epiid ,oazndn zendal

àlL ãáìáee oazndn ecia lehiìéëàéå Búte÷ CBúì ïzé,zendal ¦§©¤Ÿ¦¥§¨§©£¦
,migth dxyrn ephrnie ,oazndn daxd lehi `ny yegl yiy

.xvga lhlhl jiynie eal l` ozi `le
on micia lehil opaxc xeqi` yiy dpyna x`ean `ped ax ixacl

e xqt`a zendad z` jeynl xzen j` ,oaznd,oaznl mkiledl
ecia lehi ,lek`l dndad z` cinriyk `ny eyyg `le

:`xnbd dywn jk lre ,dl ozie oazndnéøL éî÷Bàìexzen ike ± §§¥¨¥
,oaznd lr dcinrdle dndad z` jiledløîàäåxn` ixde ±áø §¨¨©©

øîà àðeä[mya-],àðéðç éaøe jilenìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ¨¨©©¦£¦¨©£¦¨¨¤§¤§©
íéáNò éabrwxwl mixaegny,úaLa,miayrdn lk`zy ick ©¥£¨¦§©¨

,ezndal lik`dl ecia miayr yelzl `eaiy eyyg `le
`le ,mc` ipa lv` mixeng ,`ziixe`cn zaya mixeq`d mixacy

,mdilr xearl e`eaiéab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ïéàåmixac §¥©£¦¨¨¤§¤§©©¥
mdyúaLa äö÷eîepi` dvwen xeqi`y oeiky ,mdn lk`zy ick §¤§©¨

ozil ick dvwendn ecia lehiy yeygl yi ,mc` ipa lv` xeng
lehil `eaiy eyyg ,opaxcn xeq` `edy lky ixd .ezndal
z` lehil xeq` o`k s` zn`a :`xnbd zvxzn .cia epnn
el` dpynd dxn`y dne ,oaznd cil dcinrdle dndad
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המשך בעמוד גה



רט ezny in` cenr hr sc ± iyily wxtoiaexir
á àìåìèé.dnvrl ld` dl yiy ,bbd on dlrnl zrwea d`nehd oi`e ,liha `l Ð

àéä éñåé éáø.dl hiwp onwl opixn`ck ,iqei iax da ixii`c meyn Ðïáúede`ln Ð

.yexita elhia `l mewn lkn ,el jixv epi`y ep` oirceie ,oazøôò íúñë àåä éøäÐ

`l i` ezeptl cizr m` oircei ep` oi`y xtrkxtr iqei iaxl :`nl` .liha dinzqc Ð

m` oircei ep` oi`y oaz mzq .liha mzq

elhil jxhvi.liha `l Ðøôòep` oirceie Ð

.`ed `nzq e`lc ,edptiyïáú íúñë àåä éøä
`nzqc ,e`l m` edpti m` oircei ep` oi`y Ð

.liha `lúáù øåñéà çðäoeik oizipzn oebk Ð

zaya lhip epi` xtrc.liha dinzq Ðåìéôà
é÷ðøàoaz la` .my liha zern `ln qik Ð

.dnda lk`nl lhip yweéà÷ äéîééèéîìÐ

.opaxl elit`e ,dil liha xtr mzq ,jkldúéá
éà÷ äéîééèéîì.dinza Ðåðù àìxqp irac Ð

.drax`åáçøì åðúðù àìàsc ly ekx` Ð

.xyb oirk ,dtyl dtyn ,uixgd agexlìáà
åëøàìdrax` sc uixg ly ekx`l ozpy Ð

lr jxe`zvw mzq ,ezty lv` zeczi iab

.drax`n ehrine uixgd agexàåäù ìë åìéôà
rav`k `l` dpi` elit` dxvw sc dzidy Ð

jyna drax`n uixgd agexl ehrin ixd Ð

.opz drax` agx oizipzne ,gztd zcnàìù åæ
åæ ãâðëmiaxd zeyxl zhlea ef dzidy Ð

.drax` xqpa edl ibq `l dzxagn xzeiïéà
äùìù åæì åæ ïéá.dyly efn ef dwegx oi` Ð

äðùîïáúîlr wiqtne ,oaz ly yicb Ð

.zexivgd lk agex iptïéìéëàîoazd on Ð

oaz hirnn `nlic opiyiig `le ,ozndal

,iccd` ixq`e ,`zeyx `cg dl `iedc dxyrn

`l `dl .xvga ilhlhne ediizrc` iwqn `le

herin ied `l i` ,hirni` elit` `dc ,opiyiig

xzeie zen` xyr ipt lrcr `dc .ixq` `l Ð

k lk zhrnn dnda oi`e ,ied `gzit xyrj

.cg` zaya dzlik`aïáúä èòîúðlk lr Ð

xvgd.cere zen` xyr jyna e` Ðïéáøòî
ãçà.lega hrnzp m` Ðàøîâïúé àìùÐ

hirnne `aeh liwy `nlc ,eztew jezl micia

.zxqe`d xvga lhlhn `we ,dxyrn dil

oizipzna ipzwc oilik`ned`a dndady Ð

,hirnn `nlcl opiyiig `l mzde ,zlke`e

ozi `l :`pixg` `pyil .dlk` ilw ilw dndac

eztew jezllenz`n dvwenc meyn Ð

.ef dvignléî÷åàìåick oazd lr eznda Ð

lek`lmicia liwy `nlic opixfb `le ,ixy Ð

`le opaxc xeqi` dilr xing :`nl` .dl itqe

.dilr xaríãà ãéîòî àðéðç éáø øîà àäå
íéáùò éáâ ìò åúîäá úà.lek`l ,mixaegn Ð

,dl lik`ne micia xwr `nlc opiyiig `le

xeqi` la` .zay xeqi` dilr xing `dc

dvwenmicia liwy `nlc opiyiige ,dil liw Ð

`ed opaxc `xeqi`c oeik ,inp ikd .dl itqe

`ki`c.yegip Ðäôàá íéà÷ãoizipzn Ðe`l

`ly dt`a i`w `l` ,micia dlr dl miwenc

dlk`e dlf` idi`e ,xg` mewna jlzileke Ð

.opax xefb `l i`dúåøéöç éúù ïéáù úéá.el oigezt zexivgd izyn miza ipye Ðäùåò àåä ãöéëz` lhane ,zia eze`l geztd ezia z` lrep .cg`d z` zdin xizdl Ð

.lehiae dlirp il dnl izxz :jixt [a cenr] onwle ezeyxøåñà àåä.`ed zxg` xvgk ziad lke ,ezeyx lhia ixdy ,ely xvgl zia eze`n `ivedl Ðéîåçú éðù ïéáù áåâá
úáùef xir megza eivge ef xir megza eivg ,`ed oinegz ipy oia m`e ,oaz ea qipkdl agx xea Ðel` `ny oiyyeg oi`e .el` oke ,aeh meia onegz jezn oilke`e oilhep el` Ð

.ipyd megzd on egwiäø÷ú àëéàã ïåéëdxyrn zigtn i`e ,dxwzd on wgxzn yicbd bby xkip Ð`l` dvwen meyn xeq` oi` inp dvwenc `pyille .yixte diytp` inx Ð

dlrnle dxyrn lkc ,dhnle dxyrndxwz eilr oi`e xvga oazn i`wc oizipzn la` .`id dvign zxev e`l Ð.`zlin `xkpin `l Ðúåöéçî äðéî úòîù,ziaa zewiqtnd Ð

dxwzl zeribn oi`ezeribn oi`c meyne ,lld zia exy dxyr zevignac oilwxha ezayy zexeag yng iab (`,ar lirl) "xcd" wxta xn`c o`nc `zaeize ,zevign ony Ð

.oixeic ibltn `l dxwzl
ïáú

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

dkeqc `nw wxta xne`y dne .dpynd `iadl lekiy oeik `ziixa `iadl oi`c .`ziixa `id

oizipznac ab lr s` .opaxe iqei iax zwelgn Ð mzq xtre ,ezeptl cizr oi`e oaz :(`,c)

`de .lehia irac opirny xtrc oky lkn mewn lkn ,oaza icin opax ixii` `l zeld`c

ipdnc ,d`eazc ixkc oky lkn opirny xity Ð opaxl herin ded elhiae oaz dil `hiytc

iax zwelgn mzq xtr ,mzd xn`wc `de .lehia

cizr oi`e xtr :inp xninl ivn ded Ð opaxe iqei

liha `lc :ixn`e ,opax ibilt inp `dac .ezeptl

epiid e`l ezeptl cizr oi`e elhia ok m` `l`

hwp iqei iax meyn `l` .mzd gkenck ,elhia

.ediiexz hwpinle jix`dl yg `le ,mzq xtr

ïàîit lr s` Ð `id iqei iax zeld` `pz

Ð iziin `wc ef `ziixa rcei did `ly

dpyn `idd lr xaic iqei iaxy did rcei

`neic `nw wxta `ki` `peeb i`d ike .zeld`c

yi` oerny iax Ð cinz `pz o`n iab (a,ci)

.`id dtvnd

éøäzrwea d`nehe Ð lhae xtr mzqk `ed

`de :xn`z m`e .zeld`a ipzwck ,dlere

wxta zrwea dpi` dpenh d`nehc xaqw iqei iax

iqei iax xn`wc ,(a,dkw oileg) "ahexde xerd"

lr eyxity zepelgd ibixqe dhnd iliagipt

.xedh Ð awpd cbpk `ly rbepd ,xie`a znd

epiax xne`e !gthn zegta el oikenqa dl iwene

`ai `ly oiprl ,lehia ipdn mewn lknc :wgvi

wxta iqei iax xn`c `de .ecivay milkl d`neh

,`lnne cner did enewna :(a,`k dkeq) "oyid"

aizkc ,xawa `wec epiid Ð medzd xaw iptn

xawd lr lid`ndy "xawa e`" :(hi xacna) `xw

zrwea dpi`c iqei iax xaqw `nlra la` .`nh

.xedhe

íéà÷ãok m` :xn`z m`e Ð dlf`e dt`a dl

ozi `ly `ped ax hwpc `ixi` i`n

,dcinrdl elit` xeq`c oeik ?lik`ie eztew jezl

hwp ded i`c :xnel yie !lhlhn `lc ab lr s`

,`nrh i`n opirci ded `l Ð cinrdl xeq` dil

jkld .lhlhl xeq`y opirny` `lc dnk lk

`nlc meyn ,eztew jezl ozil xeq`y opirny`

xeq`c opirci `linne `zrc` e`le zigtin

.cinrdl

ïëå:qxhpewa yxit Ð oaz ly aeba `ven dz`

yie ,oaz iab xea jiiy `le .xea = aeb

.`aabe yw oeyl miyxtn

òîùony dxwzl zeribn oi`y zevign dpin

zevigna :yexit .dinza Ð zevign

dcedi iaxk opiwqt (a,ar) lirle .jd ik i`xr

olekl cg` aexir lld zial xn`c ,xaqd

inp mzde ,dxwzl zeribn opi`y zevigna

.mzd izyxitck ,ixii` i`xr zevigna
lkc
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Bìhéa àì¯úBìäà àðz ïàî :àðeä áø øîà .àì¯ Ÿ¦§¨¨©©¨©¨¨¨¢
éñBé éaø éà .àéä éñBé éaø¯.déì ïðéòîL àëtéà ©¦¥¦¦©¦¥¦§¨¨§¦©¥

BúBpôì ãéúò ïéàå ïáz :øîBà éñBé éaø :àéðúc¯éøä §©§¨©¦¥¥¤¤§¥¨¦§©£¥
BúBpôì ãéúòå øôò ,ìèáe øôò íúñk àeä¯àeä éøä ¦§¨¨¨¨¥¨¨§¨¦§©£¥

àðz ïàî :éñà áø øîà àlà !ìéèa àìå ïáz íúñk¦§¨¤¤§¨§¦¤¨¨©©©¦©¨¨
ïéáeøéò¯òLBäé áøc déøa àðeä áø .àéä éñBé éaø ¥¦©¦¥¦©¨§¥§©§ª©

,úaL øeqéà çpä !?úéîø÷ úaMà äàîeè :øîà̈©§¨©©¨¨¨¥©©¦©¨
úéa :øîà éLà áø .Léðéà ìháî éîð é÷ðøà eléôàc©£¦©§¨¥©¦§©¥¦¦©©¦¨©©¦

õéøç àîìLa ?úéîø à÷ õéøçà¯.éà÷ déîéièéîì ©¨¦¨¨¥¦§¨¨¨¦§¦©§¥¨¥
áçBøL øñð åéìò ïúð !?éà÷ déîéièéîì úéa àlà¤¨©¦§¦©§¥¨¥¨©¨¨¤¤¤©
ìáà ,Baçøì ïúpL àlà eðL àì :àáø øîà .äòaøà©§¨¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¨©§¨§£¨

Bkøàì¯.äòaøàî Bèòéî éøäL ,éîð àeäL ìk eléôà §¨§£¦¨¤©¦¤£¥¦£¥©§¨¨
àä :àáø øîà ."Bæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëå"§¥§¥§§§¨§¤¤¨©¨¨¨

æ ãâðk Bæ zøîàcB¯Bæ ãâðk àlL Bæ ,ïéà¯Bæå .àì §¨§©§§¤¤¦¤Ÿ§¤¤¨§
äæì äæ ïéa LiL àlà ïøîà àì éîð ,Bfî äìòîì§©§¨¦©¦¨£©©¤¨¤¥¥¤¨¤

ìLìL äæì äæ ïéa ïéà ìáà ,íéçôè äLäL¯àøèæeæb §¨§¨¦£¨¥¥¤¨¤§¨§§§¨
.àéä äne÷òäðùîdBáb úBøéöç ézL ïéaL ïaúî £¨¦©§¥¤¥§¥£¥¨©

íéçôè äøNò¯elà .ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî £¨¨§¨¦§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¥
ïázä èòîúð .ïàkî ïéìéëàî elàå ,ïàkî ïéìéëàî©£¦¦¦¨§¥©£¦¦¦¨¦§©¥©¤¤

íéçôè äøNòî¯.íéðL ïéáøòî ïéàå ,ãçà ïéáøòî ¥£¨¨§¨¦§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦
àøîâBúte÷ CBúì ïzé àlL ãáìáe :àðeä áø øîà̈©©¨¦§©¤Ÿ¦¥§¨

éaø øîà ,àðeä áø øîàäå ?éøL éî÷Bàìe .ìéëàéå§©£¦§§¥¨¥§¨¨©©¨¨©©¦
íéáNò éab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî :àðéðç£¦¨©£¦¨¨¤§¤§©©¥£¨¦
äö÷eî éab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ïéàå ,úaMa©©¨§¥©£¦¨¨¤§¤§©©¥§¤
CBúì ïzé àìå .äìëàå äìæàå dtàa dì íéà÷c !úaLa©©¨§¨¥¨§©¨§¨§¨§¨§¨§Ÿ¦¥§
eäàìéîe úBøéöç ézL ïéaL úéa :àéðúäå ?ïáz Búte÷¨¤¤§¨©§¨©¦¤¥§¥£¥¦§¨

ïáz¯CBúì ïúBð äæ .ãçà ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî ¤¤§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨¤¥§
èòîúð .ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæå ,ìéëàéå Búte÷¨§©£¦§¤¥§¨§©£¦¦§©¥

íéçôè äøNòî ïázä¯àeä ãöék .íéøeñà íäéðL ©¤¤¥£¨¨§¨¦§¥¤£¦¥©
øeñà àeä ,BúeLø úà ìháîe Búéa úà ìòBð ?äNBò¤¥¤¥§©¥¤§¨
éðL ïéaL ïáz ìL áBâa øîBà äzà ïëå .øzeî Bøéáçå©£¥¨§¥©¨¥§¤¤¤¤¥§¥

éîeçú,ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæ :úäéî éðú÷ .úaL §¥©¨¨¨¥¦©¤¥§¨§©£¦
àkéàc ïåék úéa :éøîà !ìéëàéå Búte÷ CBúì ïúBð äæå§¤¥§¨§©£¦¨§¦©¦¥¨§¦¨

úéçôéî ék äø÷úå úBvéçî¯àëä .àúlî déì àøkðéî §¦§¦§¨¦¦§¦¦§©¨¥¦§¨¨¨
¯äøNòî ïázä èòîúð" .àúlî déì àøkðéî àì̈¦§§¨¥¦§¨¦§©¥©¤¤¥£¨¨

äøNò àä ."ïéøeñà ïäéðL íéçôè¯:dpéî òîL .àáeè äø÷z àéìãéîã áb ìò óàå ,éøL §¨¦§¥¤£¦¨£¨¨¨¥§©©©§¦§©¨¦§¨¨§©¦¨
äø÷zì úBòébî ïéàL úBvéçî¯ìL úéáa àëä :ééaà øîà !úBvéçî ïîLeäMî øñç øNò äL §¦¤¥©¦©¦§¨§¨§¦¨©©©¥¨¨§©¦§¨¨¨¨¥©¤

äøNò úéáa àîéz eléôà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøå .äøNò ïáúå ,ïðé÷ñò̈§¦©§¤¤£¨¨§©¨§¥§©§ª©¨©£¦¥¨§©¦£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oiaexir(iyily meil)

m` la`Bìhéa àì,zexexvl e` oazlàì,mnewna milha mpi` ± Ÿ¦§Ÿ
aygp epi` ziad llga mi`vnp zexexvde oazdy mewnde
ok m` `l` mzgpd mewna milha mpi` zexexvy ixd .mezqk
md mzqa s` zexexve xtry dpyna exn` ji`e ,yexita mlhia

.milha
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàewlgp zeld`a dpynde epzpyn ¨©©¨

e ,df oicaúBìäà àðz ïàî,`id in zhiya zeld`a dpynde ± ©¨¨¢¨
zhiya,àéä éñBé éaøxtry zxaeqe ,iqei iax lr zwleg epzpyne ©¦¥¦

.eze` egipdy mewna lhazn `ed mzq eze` migipnyk s`
:`xnbd dywnéàzeld`a dpyndy xnel dvxp m` ±éñBé éaø ¦©¦¥

c ,jk lr dywi ,`iddéì ïðéòîL àëtéàiqei iaxl eprnyy ± ¦§¨©§¦¨¥
,zeld`a dpyna x`eand oick `ly xaeq `edyéñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥

,øîBàede`lne ,ekeza zn z`nehy ziaïéàå ,ïáz`edãéúò ¥¤¤§¥¨¦
,BúBpôìlehil cizr epi`e oazd z` jixv epi`y mircei ep`y §©

yn eplhi `ly yexita xn` `l la` ,myn eze`,méøäly epic £¥
oazdøôò íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y xtrk ± ¦§¨¨¨

,`l e` ezeptlìèáem`e .mezqk ea oazdy llgd aygpe ,oazd ¨¥
ziad z` `linå ,øôò`edy ep` mirceiéøä ,BúBpôì ãéúòepic ¨¨§¨¦§©£¥

xtrd lyïáz íúñk àeäcizr `ed m` mircei ep` oi`y oazk ± ¦§¨¤¤
,`l e` myn ezeptlìéèá àìå,my `edy mewna lhazn epi`e ± §Ÿ¨¥

cizr `ed m` mircei ep` oi`y xtry ,iqei iax xaeqy ixd
:`xnbd zvxzn .lha `ed ,`l e` ezeptlïàî ,éqà áø øîà ,àlà¤¨¨©©©¦©

ïéáeøéò àðz,lha mzq xtry xaeqy epzpyn ly `pzd edin ± ¨¨¥¦
,àéä éñBé éaømzq xtry xaeq iqei iaxy ,`ziixaa x`eany ©¦¥¦

.dfa iqei iax lr zwleg zeld`a dpynde ,lha
:`xnbd d`ian sqep uexizäàîeè ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¨©§¨

úéîø÷ úaMà,zay oiprl lha xtry dn lr dz` dywn ike ± ©©¨¨¨¦
,d`neh oiprl lha epi`y dnnénð é÷ðøà eléôàc úaL øeqéà çpä©©¦©¨©£¦©§¨¦©¦

,Léðéà ìháîlehlha xeq`d xacy dnn cenll oi` ,xnelk §©¥¦¦
ixdy ,mixac x`yl s` lhean aygiy ,zay oiprl lha zaya
xg` myn elhil ezrc i`cey zern `ln wpx` elit` ,zaya
gpen `edy mewna lha `ed ,zaya elhlhl xeq`y oeik ,zayd
mircei ep` oi` m` s` ,zaya elhil xeq`y oeik xtr ok enke ,my
`edy ,oaz la` ,zay oiprl lha `ed ,my egipdl ezrc m`
m` `l` lha epi` okle ,zaya myn elhil xzen ,zendal lk`n

elhia ok.
:`xnbd d`ian uexiz cerúéîø à÷ õéøçà úéa ,øîà éMà áø± ©©¦¨©©¦©¨¦¨¨¦

,ziaa lha epi`y dnn ,uixga lha xtry dn lr dz` dywn ike
,dnec epi` ixdéà÷ déîéièéîì õéøç àîìLaoaen uixg iably ± ¦§¨¨¨¦§¦©§¥¨¥

,mzqidl cner uixgy oeik ,mzqa my lha xtr recn xacd
ezpeeky xnel epl yi ,mzqa xtr my ozep `edyk jk meyne

,elhil `lyúéa àlàikeéà÷ déîéièéîìcner `ed m`d ± ¤¨©¦§¦©§¥¨¥
,elhil `ly ezpeek mzq xtr my ozepdy xn`py ,mzqidl
epi` ,my ozep `edy xtrd z` lhia `ly onf lk ,ziaa jk meyne

.lha
:dpyna epipyåéìò ïúð[uixgd lr]L øñð`edäòaøà áçø,migth ¨©¨¨¤¤¤¨¨©§¨¨

ote` yiy zx`an `xnbd .cg` miaxrn evx m`e ,mipy miaxrn
:migth drax` agx xqpd didiy jixv oi`yeðL àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¨

,migth drax` agx xqpd didiy jixvy ,df oic dpyp `l ±àlà¤¨
kïúpLxqpd jxe` z`Baçøìiab lr xaer xqpdy ,uixgd ly ¤¨©§¨§

,xybk dtyl dtyn uixgdàìádrax` jex` `edy xqp ozp m` £¨
gpen ekx`yk ,migthBkøàìjeza xqpd z` ozpy ,uixgd ly §¨§

,[` xeiv] uixgd ztyl jenq zeczi iab lr uixgdeléôàm` £¦
agx xqpdénð ,àeäL ìk,cgi axrl md mileki ok mb ±éøäL ¨¤©¦¤£¥

Bèòéîuixgl xqpdäòaøàîagx uixgd did dligzny ,migth ¦£¥©§¨¨
epi` ehriny mewna ,`edy lka ehriny oeike ,migth drax`
,migth drax` `ed xqpd jxe`y oeike ,migth drax` agx
drax` miagx mpi`y uixgd jxe`a migth drax` yiy `vnp
oia gztk ynyn df mewne ,xvgl xvgn mda reqtl gepe ,migth

.cgi axrl md milekie ,zexivgd

:dpyna epipyBæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL ïëådrax` agx xqpe §¥§¥§§§¨§¤¤
`xnbd .cg` miaxrn evx m`e mipy oiaxrn ,efl efn xaer migth
izy oia xagl leki epi` drax` xqpy mipte` yiy d`ian

:ze`xhfefbzøîàc àä ,àáø øîàizyy ,dpyna xen`d oicd ± ¨©¨¨¨§¨§©§
mileki ,efl efn xaer migth drax` agxy xqpy ze`xhfefb

ze`xhfefbd zecneryk ,cgi axrl,Bæ ãâðk Bæzehlea odizyy §¤¤
,dey dcina miaxd zeyxlïéàzecner m` la` ,df oic exn` ± ¥

ze`xhfefbd,Bæ ãâðk àlL Bæmiaxd zeyxl zhlea zg` `l` ¤Ÿ§¤¤
,[a xeiv] dzxagn xzeiàìxaer drax` agxy xqp m`y exn` Ÿ

.cgi axrl od zeleki efl efnezecnery ze`xhfefb izyäìòîì Bæ§©§¨
î,Bf,xzei ddeab odn zg`yénðleki drax` agx xqp oi` ok mb ± ¦©¦

e` ,ef cbpk ef ze`xhfefbd oi`yky df oice .cgi axrl mtxvl
,cgi axrl mtxvn drax` agx xqp oi` xzei ddeab zg`yàìŸ

ïøîà,df oic xn`p `l ±äæì äæ ïéa LiL àlàzewegxy ± £¨¨¤¨¤¥¥¤¨¤
efn ef ze`xhfefbdìLìáà ,íéçôè äLm`ìL äæì äæ ïéa ïéà,äL §Ÿ¨§¨¦£¨¥¥¤¨¤§Ÿ¨

xqp odipia yi m` ,migth dyly efn ef zewegx ze`xhfefbd oi`y
y iptn ,cgi axrl zeleki ,migth drax` agxàéä äîe÷ò àøèæeæb§§§¨£¨¦

.dnewr zg` `xhfefbk ze`xhfefbd izy z` aiygdl milekiy ±

äðùî
xac yie efl ef zekenq zexivg izya cer oecl dkiynn dpynd
znixr did wiqtnd xacdyk ef dpyn zwqere ,odipia wiqtnd
zeleki m` oiprl zexivgd oiay wqtd oica oecipd calny ,oaz
zexivgd ipa ly yeniy oipra cer ea oecl yi ,zg`k axrl

.oazd znixra
ïaúîoaz ly yicb ±LcnerúBøéöç ézL ïéaagex lkl ©§¥¤¥§¥£¥

`ede ,zexivgd,íéçôè äøNò dBábdvignl aygp `ed ixd ¨©£¨¨§¨¦
wiqtnye ,[h xeiv] zexivgd oia dãçà ïéáøòî ïéàå íéðL ïéáøòî§¨§¦§©¦§¥§¨§¦¤¨

axrl zeleki opi`e ,zexivg izy oick dnvrl xvg lk zaxrne ±
e .cgielàcg` cvay xvgd ipa ±ïàkî ïéìéëàîmigipn ± ¥©£¦¦¦¨

,df cvn oazndn lek`l mdizendalelàåcvay xvgd ipae ± §¥
,ipydïàkî ïéìéëàîcva oazndn lek`l mdizendal migipn ± ©£¦¦¦¨

m`e .mdly xvgd,íéçôè äøNòî ïázä èòîúð,xvgd agex lka ¦§©¥©¤¤¥£¨¨§¨¦
,zen` xyrn xzei ly jxe`a e`íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî± §¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

wlgidl mileki mpi`e ,zg` xvgk cgi zexivgd izy oiaxrn
.dnvrl xvg lk axrle

àøîâ
:dndal ozil icka oazndn micia lehil xeq`y zx`an `xnbd

,àðeä áø øîàlik`dl zexivgd ipal xzeny dpyna epipyy dn ¨©©¨
,lek`le lehil dndal migipny ote`a epiid ,oazndn zendal

àlL ãáìáee oazndn ecia lehiìéëàéå Búte÷ CBúì ïzé,zendal ¦§©¤Ÿ¦¥§¨§©£¦
,migth dxyrn ephrnie ,oazndn daxd lehi `ny yegl yiy

.xvga lhlhl jiynie eal l` ozi `le
on micia lehil opaxc xeqi` yiy dpyna x`ean `ped ax ixacl

e xqt`a zendad z` jeynl xzen j` ,oaznd,oaznl mkiledl
ecia lehi ,lek`l dndad z` cinriyk `ny eyyg `le

:`xnbd dywn jk lre ,dl ozie oazndnéøL éî÷Bàìexzen ike ± §§¥¨¥
,oaznd lr dcinrdle dndad z` jiledløîàäåxn` ixde ±áø §¨¨©©

øîà àðeä[mya-],àðéðç éaøe jilenìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ¨¨©©¦£¦¨©£¦¨¨¤§¤§©
íéáNò éabrwxwl mixaegny,úaLa,miayrdn lk`zy ick ©¥£¨¦§©¨

,ezndal lik`dl ecia miayr yelzl `eaiy eyyg `le
`le ,mc` ipa lv` mixeng ,`ziixe`cn zaya mixeq`d mixacy

,mdilr xearl e`eaiéab ìò Bzîäa úà íãà ãéîòî ïéàåmixac §¥©£¦¨¨¤§¤§©©¥
mdyúaLa äö÷eîepi` dvwen xeqi`y oeiky ,mdn lk`zy ick §¤§©¨

ozil ick dvwendn ecia lehiy yeygl yi ,mc` ipa lv` xeng
lehil `eaiy eyyg ,opaxcn xeq` `edy lky ixd .ezndal
z` lehil xeq` o`k s` zn`a :`xnbd zvxzn .cia epnn
el` dpynd dxn`y dne ,oaznd cil dcinrdle dndad
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רי
ezny ina cenr hr sc ± iyily wxtoiaexir

åäùîå äòáù ïáú.ipzw "dxyrn hrnzp" `d :jixt onwle Ðïéøåñà ïäéðùlirl Ð

dxyrn oazd hrnzp ipzwc ,i`w.iccd` ixq` Ðúáùá ïéàáä ïéøåéã äðéî òîùÐ

eiykre ,d`lde oazd on oihley el` oixeic eid `l yn`c ,`kd iklka oihley od

.ziadïéøåñà(`,fi) `nw wxta `id `zbelte .dxzed dxzede li`ed zay :xn` `le Ð

.drwaa dzpgy `xiiy iabåúéá úà ìòåð åàÐ

.dilehia epiide ,`kdn wlzq`c dizrc ilbc

éúøú íìåòì àîéà úéòáéàåxzid oiprle Ð

exiagcarinl ira dicicl edine ,ibq `cga Ð

`xiaqc oicd `ede .ilehlhl izil `lc ,dwgxd

.lerpl irac zeyx ilhan lka `pz i`dl dil

øãäã àìà àëéøö àì,ezeyx lawn i`d Ð

dyry xg`l ,lhan i`dl dizeyx dil lihae

.eikxvàèéùôoinegzc dinle` i`n Ð

.`id opaxc `de `d ,zexivgnàáé÷ò éáøãÐ

.(`,fk) "myk" wxta dheq zkqnaàîéúã åäî
éôåìçéàì éúà àîìã øåæâéðmegzn gwile Ð

.`ziixe`c` ixar `we ,odly epi`yäðùî
úéáçä úà çéðîi m` elyn Ð.dvxïäì äëæîå

åúáå åðá éãé ìòef ziag elaw :odl xne`e Ð

.iean ipa lk myl da ekfeåãéë ïãéù`le Ð

.`id diikfàøîâò÷ø÷ä ïî äéáâäì êéøöÐ

`gpnc dnk lkc .odl dze` dkfn `edyk

dl ipz ikde .diikf `ied `l dizeyxa

odlyn m` :(e wxt) `ztqezajixv oi` Ð

elyn m`e ,zekfl,rwxwd on diabn gilyd Ð

.mkl izikf xne`eàúéãáîåôã éáñdcedi ax Ð

.oixcdpqc `nw wxt idliya ,ezaiyieäøåãî
.lecb wqid Ðíúñ äøéùà àéä åæéàlr s` Ð

.ikda dl opiwfgn ,degltc dil opifg `lc ab
ïéàå
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ìëã,`peeb i`d ika ceal ipdn `nlrac ab lr s` ,iia`le Ð inc cealk dylyn zegt

zeribn oi`y zevign `dc .dil aiyg `l `kd Ð milag iab (a,fh) lirl ogky`ck

.`kd edl iaygn `l inp

òîùl`xyi oebk Ð oixeq`y zaya oi`ad oixeic yi Ð oixeq` zaya oi`ad oixeic dpin

ceran xb zne ,zg` dxica oiiexyy xbe

oixeica `kde (a,r) "xcd" wxta xn`ck ,mei

izy oiay dvign zlitp ici lr zaya oi`ad

`iraine ,[l`enye ax dia ibiltc] ,ixii` zexivg

.(a,bv) "zebb lk" wxta `irye` axl dil

úéòáéàåyxit Ð izxz mlerl `ni`

Ð exiag xzid oiprle :qxhpewa

dwgxd carinl ira dicicl ,edin .ibq `cga

i`dl dil `xiaqc oicd `ede ilehlhl izil `lc

zvwe .lerpl jixvc ,zeyx oilhan lka `pz

,axir `le odn cg` gkyy xvg iyp`a dniz

jixv m` ,xvg jxc `l m` `vie qpki j`id

,zlc zlirp irac :xnel yi `nye ?zlc zlirpl

lerpie gzti Ð z`vle qpkidl jxhviy dryae

zlirp jixv `kd `weecc d`xp zvwe .jk xg`

,aexir mey `la lhlhl elbxed dzr cry .zlc

oeik xn`ck yginl `ki`e ,wiqtn oaz didy

gkyy xvg iyp`a la` .ilehlhl iz` ,dia ycc

dze`a lhlhl lbxed `le ,axir `le odn cg`

jkld Ð zeyx lehia e` aexir ici lr `l` xvg

era `l inp `kdc d`xpe .zlc zlirp ira `l

,herind xg`y dpey`x zay `l` zlc zlirpl

`la my oilhlhn eid dxary zayay oeik

`l zxg` zayl la` ,zeyx lehia `lae aexir

`di mlerl cry `xaq oi`c .lerpl cer ekxhvi

liaya lehia x`yl eze` deyp `le ,dlirp jixv

lirle .zg` mrt zwqtn dvign my dzidy

ip`n il ept :`ax edl xn`c (`,gq) "xcd" wxta

dpitc :qxhpewd my yxite] .iyp ial ixab ian

rnyn ,[xvgl myn `ivedl `eai `ly ,eilk

daxc` ,edine .lhlhi `ny opiyiigc zvw

devy `ax mbe .zlc zlirp era eed `lc rnyn

jxved lhiay itl `wec rnyn eilk zeptl

`l m` la` .xeq`ie bbeya `ivei `ly ,zeptl

x`y `le `ed `l jixv did `l Ð lhan did

ivn ,edine .lerpl `le ,milk zeptl xvgd ipa

bbeya xn`c ,dcedi iaxk dkld m`c d`xpe .wifgie `ivei `nlc mrhd d`xp xzeie .oilhlhn mixg` d`exyk `l` ilehlhl iz` `nlc yginl `kilc :qxhpewa yxity enk xninl

.xeqi`a cifna `iveiy yegl oi`c ,xeq`ie cifna `ivei `ly mrh `diy d`xp oi` Ð xqe` epi`

àäå.mzd zyy ax xn`wck i`pzk dizlin iwen `edc ,oilhane oixfeg (a,gq) "xcd" wxt xn`c axl iywiz `l `ziixa jdne Ð oilhane oixfege oilhan oi`c ol rnyn `w

åäëæîzekfl `ly xdfil jixve ,`kd oicd `ede ,ynn lecb lecb `l ,d`ivn iab (a,ai) `rivn `aac `nw wxta xn`c ,opgei iaxlc :mz epiax xne` Ð 'ek milecbd ezae epa ici lr mdl

iaxl denzl oi`e .l`eny iabl opgei iaxk ol `niiw ,ynn lecb Ð lecb :xne`e ,mzd dilr bilt l`enyc ab lr s`e .`ed eia` cik ecic ,epglyl jenqd lecbd epa ici lr aexird

ip`y Ð mixg`l dkef ohw oi` `nlrac ab lr s`e .dci lr dkfnc ipzwe ,diab `ira i`n Ð zexry `iz` i`c .`id dphw [inp] dixard dn` jytp dn `dc ,zekfl ohwl ci yi j`id opgei

wgvi epiaxle .dlk` `w dxkyac :mz epiax`e !dax ogly lr dkenq `id `lde ?dkef ikid dixard dn` :xn`z m`e .(a,cq oihib) "lawzd" wxta `icda `zi` ikde .opaxc ze`ean iteziy

Ð ziad lra ly epgly lr mikenqd mc` ipa x`y la` .zepefn el ozi `ly yegl yi eia`l ez`ivn didi `l m`e ,eqpxtl libxy epaa `l` Ð ogly lr jenqc `nrh ipdn `lc :d`xp

`nrhc (`,fn) zeaezka "dxrp" wxta xn`ck ,oigy dkene leepnl dl xqn `nlice ,dai` meyn dia`l dz`ivn Ð epgly lr dkenq dpi`e ,dxrp elit` eza ,edine .ely oz`ivn oi`

.dxrpa elit`e dkenq dpi`a elit` jiiy dai`c

ìòåqxt zlawna i` :xn`z m`e .dlra cik dy` cic ,`l Ð zia dl oi` la` .ipixg`l inp diikf dytpl diikfc ebnc ,iean eze`a zia dl yiy dl iwen (a,gt) mixcp seqa Ð ezy` ici

dkfn `edy oeik :inp `kd ,elv` `a aexira mzdc ab lr s`e .micara xqe`e miypa xizn `xiza oa dcedi iaxc (`,br lirl) "xcd" wxt xn`ck ,dnvrl zekfl dkixv dpi` `d Ð

`l `peeb i`d ike .zepefnl zern lrad dl ozepyk `kdc :xnel yie .dlra cik dci oi`c ,mdl dkfz inp zia dl oi` elit` Ð qxt zlawn dpi` i`e .eziaa aexird gipn `nzqn Ð mdl

`inc epgly lr dkenqkc ,dlra cik dci ied xac lkle d`ivn oiprle .dici dyrna zwtqna `kd :inp i` .zlke`e ezia jezn dzynde lk`nd d`iad ok m` `l` ,qxt zlawn `aiyg

i`ce `dc Ð miprpkd ezgtye ecar oke ,xvg dze`a zia mdl yiyk ebin ici lr `peeb i`d ik maexira mixg`l ekfi miphwd ezae epa ,ok m` :xn`z m`e .`inc `l Ð qxt zlawn oiprle

e micara xqe`c lirl xn`ck zia e` xvg mdl yiyk oixqe`y oeik ,aexir oiprl diikf mdl yilr axrn axdy (a,at) "oitzzyn cvik" yixa opixn`c oinegz iaexir oiprle .miypa xizn

micara xiznc ,`aa oa dcedi iaxk iz` mixcpc `pwqnd itlc :wgvi epiaxl d`xpe .aexir oiprl iekif opax edl epiwz `zlnc `nzq ?axrl elkei `ly xn`p maxl dizil m` eh` ,mci

.axrl jixv oi` car la` ,axrl dkixv ezy`e ,qxt ilawn ediiexze [`,br] "xcd" wxta lirl .miypa xqe`e

êéøö.mewn lka ddabd oic opirny`l `kd iz`w `l `dc ,rcz .opaxc ze`ean iteziy ip`yc Ð gtha ibq ddabdc gikedl oi` o`kn Ð gth rwxwd on diabdl

íà,`nbel `lnk d`xpe cg` cvl ewlqn eli`y lk :(`,t) `neic `xza wxta yxtnck xnel dvex `l` ,einbel `ln `weec e`l einbel `ln `dc :mz epiax yxit Ð einbel `ln mrh

`d ?`nbel `ln merhi ji`e odn .cg` yeciw ly qeke ,ziriax xeriy yi zeqek rax`ac xn` (a,gw) "migqt iaxr"ae ,ziriaxn yitp einbel `lnc gken (my) `neic `xza wxtae

.jk lk ea oi`
ax
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ìMî úBçt ìëc .eäMîe äòáL ïáúå.éîc ãeáìk äL §¤¤¦§¨©¤§¨¨¦§¨§¨¨¥
ééaàì àîìLa¯áøì àlà ."äøNòî" éðú÷c eðééä ¦§¨¨§©©¥©§§¨¨¥¥£¨¨¤¨§©

.äøNò úøBzî ?äøNòî éàî ,òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©©¥£¨¨¦©£¨¨
úaMa ïéàaä ïéøeic :dpéî òîL ."ïéøeñà ïäéðL"§¥¤£¦§©¦¨¦¦©¨¦©©¨
?äNBò àeä ãöék" .ìBîúàî èòîéàc àîìc .ïéøeñà£¦¦§¨§¦§©¥¤§¥©¤

"BúeLø ìháîe Búéa úà ìòBð:øîà÷ éëä !?ézøz . ¥¤¥§©¥§©§¥¨¦¨¨©
úéòaéàå .BúeLø úà ìháî Bà ,Búéa úà ìòBð Bà¥¤¥§©¥¤§§¦¨¥

déa Lãc ïåék ,ézøz íìBòì :àîéà¯.éìBèìèì éúà ¥¨§¨©§¥¥¨§¨¥¨¥§©§¥
øãäc àëéøö àì !àèéLt ."øzeî Bøéáçå øeñà àeä"¨©£¥¨§¦¨¨§¦¨©£©
ïéàc :ïì òîLî à÷ àäå .déøáçì déì ìéèáe Cãéà¦¨¨¥¥§©§¥§¨¨©§©¨§¥
ìL áBâa øîBà äzà ïëå" .ïéìháîe ïéøæBçå ïéìháî§©§¦§§¦§©§¦§¥©¨¥§¤
éaøì àëéøö àì !àèéLt ."úaL éîeçú éðL ïéaL ïáz¤¤¤¥§¥§¥©¨§¦¨¨§¦¨§©¦
øBæâéì :àîéúc eäî .àúééøBàc ïéîeçz :øîàc àáé÷ò£¦¨©£©§¦§©§¨©§¥¨¦§

éôeìçéàì éúà àîìc¯.ïì òîLî à÷äðùîãöék ¦§¨¨¥§¦§¥¨©§©¨¥©
Bæ éøä :øîBàå ,úéáçä úà çépî ?éBána ïéôzzLî¦§©§¦©¨©¦©¤¤¨¦§¥£¥
,íéìBãbä Bzáe Bðá éãé ìò ïäì äkæîe .éBáî éða ìëì§¨§¥¨§©¤¨¤©§¥§¦©§¦
ìáà .BzLà éãé ìòå ,íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå§©§§¦§¨¨¦§¦§¦§£¨
ìò àìå ,íépèwä Bzáe Bðá éãé ìò àì äkæî Bðéà¥§©¤Ÿ©§¥§¦©§©¦§Ÿ©

.Bãék ïãiL éðtî ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãéàøîâ §¥©§§¦§¨©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨
úBàBáî éôezéL ìL úéáç :äãeäé áø øîà¯éøöC ¨©©§¨¨¦¤¦¥§¨¦

éléî ézøz éðä :àáø øîà .çôè ò÷øwä ïî déaâäì§©§¦©¦©©§©¤©¨©¨¨¨¥©§¥¦¥
àãç .eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ¯:Cãéà .àäåéîâeì àìî íòè íà ,Lc÷îä¯íàå ,àöé ¨¥§§©¦¨¨§¦§£¨¨¦¨©§©¥¦¨©§Ÿ§¨¨¨§¦

åàì¯,äãeäé áø øîàc .eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ éîð àä :àáéáç áø øîà .àöé àì ¨Ÿ¨¨¨©©£¦¨¨©¦¨¥§§©¦¨¨§¦§§¨©©§¨
äiçì :dpéî øeáñ .úaMa äiçì äøeãî ïéNBò :ìàeîL øîà¯äìBçì ,ïéà¯úBîéa .àì ¨©§¥¦§¨©©¨©©¨§¦¨©©¨¦©¤¨¦

íéîLbä¯änçä úBîéa ,ïéà¯æéwä :ìàeîL øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà ,øîzéà .àì ©§¨¦¦¦©©¨¨¦§©¨©©¦¨©¨¦¨©§¥¦¦
ïpèöðå íc¯éáñ éîð àä :øîéîà øîà .æenz úôe÷úa eléôàå ,úaMa äøeãî Bì ïéNBò ¨§¦§©¥¦§¨©©¨©£¦¦§©©¨©©¥¨¨©¦¨¥

,dúBà ïéøîBL ïéøîBkL ìk :áø øîà ?íúñ äøéLà àéä Bæéà :øîzéàc .eäðéøîà àúéãaîeôc§§©¦¨¨§¦§§¦§©¥¦£¥¨§¨¨©©Ÿ¤¨¦§¦¨
ïéàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oiaexir(iyily meil)

ïáúådeabäòáLmigth,eäMîeoi`y s` dvignl oazd aygpe §¤¤¦§¨©¤
oeik ,migth dxyr eaìëcxie`ìMî úBçtäL,migthéîc ãeáìk §¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¥

oazd oi`y oeik ,o`k s`e ,ceal oicn mezqk aygp `ed ixd ±
aygp dxwzl oazd oiay dn lk ,migth dyly dxwzdn wegx

.dxyr dvign o`k yiy enk df ixde ,mezqk
ixacn ,ryedi axc dixa `ped ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dnvr `ziixadéiaàì àîìLazpaen `ziixad ± ¦§¨¨§©©¥
ddeab dxwzdy ote`a zxacn `ziixady yxity iia` ixacl
oeik wx dvignl aygp oazde ,edyn zegt migth xyr dyly

,migth dxyr deab `edyéðz÷c eðééä`ziixaa xn`p jkl ± ©§§¨¨¥
oazd hrnzp m`yäøNòî,mixeq` mdipy ,migtháøì àlà ¥£¨¨¤¨§©

òLBäé áøc déøa àðeäote`a zxacn `ziixady yxity ¨§¥§©§ª©
dray deab oazd didiy ice ,migth dxyr ddeab dxwzdy

dyw ,edyne migthéàîoazd hrnzp edn -äøNòîdxn`y ©¥£¨¨
.edyne migth dray wx deab didi oazdy witqn ixd ,`ziixad
hrnzpy dpeekd oi` ,`ziixad dxn`y dxyrn :`xnbd zvxzn

oazd hrnzpy `l` ,migth dxyrn oazdäøNò úøBzîoicn ± ¦©£¨¨
migth dray ea oi`e oazd hrnzpy ,epiidc ,migth dxyr
ea yi eli`k oazd z` ze`xle ceal my xnel xyt` i`e ,edyne

.migth dxyr
,migth dxyrn oazd hrnzp :`ziixaa epipy.ïéøeñà ïäéðL§¥¤£¦

:`xnbd zl`eyòîLdpéî,ef `ziixan cenll ozip m`d ± §©¦¨
yïéøeñà úaLa ïéàaä ïéøBiczaya xvga xecl mi`ad miyp` ± ¦¦©¨¦§©¨£¦

didy oeiky mixne` oi`e ,zaya lhlhl xvgd ipa lr mixqe`
xg`l s` da lhlhl xzen ,zayd zligza xvga lhlhl xzen
mitwen mizad oiicr ,oazd hrnzpy xg` s` o`k ixdy ,e`ay
mizad eid zayd zqipkay meyn wx mixeq` mpi`e ,zevign
ziad ly xg` wlga ehly zia lk ipae zecxtp zeieyx izyk
mizad lk eyrp oazd zvign dhrnzpy zaya eiykre ,irvn`d
df ixde ,irvn`d ziad lka oihley zia lk ipae zg` zeyxk

:`xnbd dgec .mizadn cg` lka mixeic etqepy enkàîìc± ¦§¨
`ziixad dxn`y dne ,mixqe` mpi` zaya oi`ad oixeic `ny

ote`a wx epiid ,mixeq` mdipy oazd hrnzp m`yèònéàc± §¦§©
,migth dxyrn oazd hrnzpyìBîúàî.zayd mcew - ¥¤§

:`ziixaa epipyäNBò àeä ãöékmdn cg`l zegtd lkl xizdl ¥©¤
,zexivgd izy oiay ziaa ynzydlBúéa úà ìòBðzial gezty ¥¤¥

,irvn`dBúeLø ìháîe.zexivgd izy oiay ziaa el yiy §©¥§
:`xnbd zl`eyézøzmb mixac ipy zeyrl `ed jixv recn ± ©§¥

dcal zlcd zlirp ixde ,ezeyx z` lhal mbe ezia z` lerpl
,ziad eze`n wlzqn `edy ezrc z` dlbn `edy ,lehiak `id
z` lhal mb `ed jixv recne ,yexita lhiay enk df ixde
mbe ezia z` lerpl mb jixv epi` zn`a :`xnbd zvxzn .ezeyx

e ,ezeyx z` lhaløîà÷ éëä±,`ziixad zpeek `id jkeìòBð Bà ¨¦¨¨©¥
.BúeLø úà ìháî Bà ,Búéa úà:`xnbd d`ian sqep uexiz ¤¥§©¥¤§

àîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ±ézøz íìBòì± §¦¨¦¥¨§¨©§¥
mbe ezeyx z` lhal mb ,zeyrl `ed jixv mixac ipy zn`a
ic ziaa ynzydl exiagl xizdl icky s`e ,ezia z` lerpl
minkg exn` envrl mewn lkn ,ezeyx z` lhan `edy dna

,mrhde ,ezia z` lerpl mb jixvydéa Lãc ïåék`ed libxy ± ¥¨§¨¥
,ezia z` lerpi `l m` ,ziad eze`a ynzydléìeèìèì éúà± ¨¥§©§¥

.zia eze`l ezian lhlhl `eaiy yeygl yi
,ezeyx z` lhiay xg`y :`ziixaa epipy.øzeî Bøéáçå øeñà àeä¨©£¥¨

:`xnbd zl`eyàèéLtlhiay oeiky ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
ely i`ce ,zia eze`a zhley exiag zeyx wx eiykre ,ezeyx z`
jxved dnle ,xzen exiagle ,ziad eze`l ezian lhlhl xeq`

:`xnbd zayiin .erinydl `pzdàëéøö àìdkxved `l ± Ÿ§¦¨
mby eprinydl `l` ,xzen exiage xeq` `edy xnel `ziixad

ote`adéøáçì déì ìéháe Cãéà øãäcxg` exiag xfgy ± §¨©¦¨©¥¥§©§¥
s`y ,ziad eze`ay ezeyx z` el lhiae ,zia eze`a ynzydy

,xzen exiagle ,zia eze`a ynzydl el xeq` z`f xg`là÷ àäå§¨¨

ïì òîLî,`pzd eprinyn df oice ±ïéìháîe ïéøæBçå ïéìháî ïéàc ©§©¨§¥§©§¦§§¦§©§¦
xg`d oi` ,xg` da dkfe xvga ezeyx z` cg` lhiay xg`y ±

.xvga oey`xd dkfiy ick ezeyx z` lhale xefgl leki
:`ziixaa epipy,úaL éîeçú éðL ïéaL ïáz ìL áBâa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥§¤¤¤¤¥§¥§¥©¨

zl`ey .mxir megzay oazdn milhep xir lk ipa aeh meiay
:`xnbdàèéLteprinyd `l m` s`y ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

myky ,zexivg izy oiay zia oicn z`f epiid micnl ,`pzd
izy ipal xzen ,oaz `ln `edy zexivg izy oiay ziay
,zay inegz ipy oiay oaz ly aeb jk ,oazdn lehil zexivgd
mrhd mdipya ixdy ,mnegzay oazdn lehil xir lk ipal xzen

:`xnbd zayiin .opaxc xeqi` yyg meyn wx `ed xeq`làìŸ
àëéøöxir lk ipal xzeny eprinydl `ziixad dkxved `l ± §¦¨

`l` ,mxir megzay oazdn lehilìzrcøîàc àáé÷ò éaødheq) §©¦£¦¨§¨©
(:fkàúééøBàc ïéîeçz`ed ,megzl ueg z`vl xeqi`dy ± §¦§©§¨

,`ziixe`cnàîéúc eäîoinegz xeqi`y oeiky ,xn`z `ny ± ©§¥¨
,`ziixe`cn `edøBæâéìéôeìçéàì éúà àîìc`ly xefbl yi ± ¦§¦§¨¨¥§¦§¥

mdl slgzi `ny ,zay inegz ipy oia cnery aebn oaz elhi
,`ziixe`c xeqi` lr exarie ,mxir megzl uegn oaz elhieà÷̈

ïì òîLîs` `l` ,ok mixne` oi`y ,`ziixad epl drinyn ± ©§©¨
lehiy jezny yeygl oi`e ,oazdn lehil xzen `aiwr iaxl

.megzl uegn mb oaz lehil `eai ,exir megzay oazdn

äðùî
lirl dpyna x`ean(.br)xeq` ,el zegezt zexivg dnky ieany ,

ieand ipa lk etzzyp `l m` ieanl zexivgdn qipkdle `ivedl
:df seziy miyer cvik dpynd zx`an dzre ,cgiïéôzzLî ãöék¥©¦§©§¦

,éBána,mlekl seziy elyn zeyrl ieand ipan cg` dvex m` ©¨
úéáçä úà çépî,zexit ly e` oii lyéøä øîBàåziagéða ìëì Bæ ©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥

,éBáîmc`l xne`y ,ieand ipa lkl ziagd z` zekfl jixve ¨©
.ieand ipa lk xear da dkfe ,ef ziag law ,xg`äkæîelekie ± §©¤

zekfläìï[ieand ipal-]Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò ¨¤©§¥§¦©§¦§©§¥©§
äkæî Bðéà ìáà .BzLà éãé ìòå ,íéøáòä BúçôLåleki epi` - §¦§¨¨¦§¦§©§¥¦§£¨¥§©¤

,zekflíépèwä Bzáe Bða éãé ìò àì,BúçôLå Bcáò éãé ìò àìå Ÿ©§¥§¦©§©¦§Ÿ©§¥©§§¦§¨
,Bãék ïãiL éðtî ,íéðòðkäzekfl ziagd z` milhep mdyk s`e ©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨

oi`e ,ziad lra cia zgpen `idy enk oiicr `id ixd ,mixg`l da
.da mikef ieand ipa x`y

àøîâ
:ieand ipal ziaga mikef cvik zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

úBàBáî éôezéL ìL úéáç,ieand ipa lkl dzekfl dvex `edyk ¨¦¤¦¥§
éøöC,ieand ipal da dkefddéaâäìdze`.çôè ò÷øwä ïîm`y ¨¦§©§¦©¦©©§©¤©

ipa x`y oi`e milrad zeyxa zgpen `id oiicr ,ddiabn epi`
.da mikef ieand

:df oic mr cgi xn`py dcedi ax ly sqep oic d`ian `xnbdøîà̈©
éléî ézøz éðä ,àáø,el` mixac ipy ±eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ ¨¨¨¥©§¥¦¥¨¥§§§¦¨£¨¦§

,ezaiyie dcedi ax mdy ,`zicanet ipwf mze` exn` ±àä àãç£¨¨
ax mya lirl `xnbd d`iady dn `ed ,exn`y cg` xac ±

.gth seziyd ly ziagd z` diabdl jixvy dcediCãéà± ¦¨
y ,`ed ipyd xacdeLc÷îä,aeh meie zaya oiid lríòè íà ©§©¥¦¨©

oiidnåéîâeì àìî,eit llg `elnk ±àöé,yeciw zaeg iciíàå §Ÿ§¨¨¨§¦
åàì,einbel `eln dzy `l m`e ±.àöé àì ©Ÿ¨¨

:`zicanetc iaq exn`y sqep oic d`ian `xnbd,àáéáç áø øîà̈©©£¦¨
eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ énð àä`zicanet ipwf exn` df oic s` ± ¨©¦¨¥§§§¦¨£¨¦§

,[dcedi ax ,xnelk]øîà äãeäé áø øîàc[mya-]ïéNBò ,ìàeîL §¨©©§¨¨©§¥¦
äøeãî[lecb wqid-]äiçìzcleil -úaLa`l m`y ,dnngl ick §¨§©¨§©¨

:`xnbd zxne` .zpkzqn `id ok dl eyridpéî øeáñexaqy yi ± ¨¦¨
y ,l`eny ixacn cenllïéà äiçì,zaya dxecn zeyrl xzen ± §©¨¥

la`àì äìBçìel wifn xewd oi`y ,zaya dxecn zeyrl xeq` ± §¤Ÿ
zcleil s`e .zcleil enkïéà íéîLbä úBîéazeyrl xzen ± ¦©§¨¦¦
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oiaexir(iyily meil)

ïáúådeabäòáLmigth,eäMîeoi`y s` dvignl oazd aygpe §¤¤¦§¨©¤
oeik ,migth dxyr eaìëcxie`ìMî úBçtäL,migthéîc ãeáìk §¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¥

oazd oi`y oeik ,o`k s`e ,ceal oicn mezqk aygp `ed ixd ±
aygp dxwzl oazd oiay dn lk ,migth dyly dxwzdn wegx

.dxyr dvign o`k yiy enk df ixde ,mezqk
ixacn ,ryedi axc dixa `ped ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dnvr `ziixadéiaàì àîìLazpaen `ziixad ± ¦§¨¨§©©¥
ddeab dxwzdy ote`a zxacn `ziixady yxity iia` ixacl
oeik wx dvignl aygp oazde ,edyn zegt migth xyr dyly

,migth dxyr deab `edyéðz÷c eðééä`ziixaa xn`p jkl ± ©§§¨¨¥
oazd hrnzp m`yäøNòî,mixeq` mdipy ,migtháøì àlà ¥£¨¨¤¨§©

òLBäé áøc déøa àðeäote`a zxacn `ziixady yxity ¨§¥§©§ª©
dray deab oazd didiy ice ,migth dxyr ddeab dxwzdy

dyw ,edyne migthéàîoazd hrnzp edn -äøNòîdxn`y ©¥£¨¨
.edyne migth dray wx deab didi oazdy witqn ixd ,`ziixad
hrnzpy dpeekd oi` ,`ziixad dxn`y dxyrn :`xnbd zvxzn

oazd hrnzpy `l` ,migth dxyrn oazdäøNò úøBzîoicn ± ¦©£¨¨
migth dray ea oi`e oazd hrnzpy ,epiidc ,migth dxyr
ea yi eli`k oazd z` ze`xle ceal my xnel xyt` i`e ,edyne

.migth dxyr
,migth dxyrn oazd hrnzp :`ziixaa epipy.ïéøeñà ïäéðL§¥¤£¦

:`xnbd zl`eyòîLdpéî,ef `ziixan cenll ozip m`d ± §©¦¨
yïéøeñà úaLa ïéàaä ïéøBiczaya xvga xecl mi`ad miyp` ± ¦¦©¨¦§©¨£¦

didy oeiky mixne` oi`e ,zaya lhlhl xvgd ipa lr mixqe`
xg`l s` da lhlhl xzen ,zayd zligza xvga lhlhl xzen
mitwen mizad oiicr ,oazd hrnzpy xg` s` o`k ixdy ,e`ay
mizad eid zayd zqipkay meyn wx mixeq` mpi`e ,zevign
ziad ly xg` wlga ehly zia lk ipae zecxtp zeieyx izyk
mizad lk eyrp oazd zvign dhrnzpy zaya eiykre ,irvn`d
df ixde ,irvn`d ziad lka oihley zia lk ipae zg` zeyxk

:`xnbd dgec .mizadn cg` lka mixeic etqepy enkàîìc± ¦§¨
`ziixad dxn`y dne ,mixqe` mpi` zaya oi`ad oixeic `ny

ote`a wx epiid ,mixeq` mdipy oazd hrnzp m`yèònéàc± §¦§©
,migth dxyrn oazd hrnzpyìBîúàî.zayd mcew - ¥¤§

:`ziixaa epipyäNBò àeä ãöékmdn cg`l zegtd lkl xizdl ¥©¤
,zexivgd izy oiay ziaa ynzydlBúéa úà ìòBðzial gezty ¥¤¥

,irvn`dBúeLø ìháîe.zexivgd izy oiay ziaa el yiy §©¥§
:`xnbd zl`eyézøzmb mixac ipy zeyrl `ed jixv recn ± ©§¥

dcal zlcd zlirp ixde ,ezeyx z` lhal mbe ezia z` lerpl
,ziad eze`n wlzqn `edy ezrc z` dlbn `edy ,lehiak `id
z` lhal mb `ed jixv recne ,yexita lhiay enk df ixde
mbe ezia z` lerpl mb jixv epi` zn`a :`xnbd zvxzn .ezeyx

e ,ezeyx z` lhaløîà÷ éëä±,`ziixad zpeek `id jkeìòBð Bà ¨¦¨¨©¥
.BúeLø úà ìháî Bà ,Búéa úà:`xnbd d`ian sqep uexiz ¤¥§©¥¤§

àîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ±ézøz íìBòì± §¦¨¦¥¨§¨©§¥
mbe ezeyx z` lhal mb ,zeyrl `ed jixv mixac ipy zn`a
ic ziaa ynzydl exiagl xizdl icky s`e ,ezia z` lerpl
minkg exn` envrl mewn lkn ,ezeyx z` lhan `edy dna

,mrhde ,ezia z` lerpl mb jixvydéa Lãc ïåék`ed libxy ± ¥¨§¨¥
,ezia z` lerpi `l m` ,ziad eze`a ynzydléìeèìèì éúà± ¨¥§©§¥

.zia eze`l ezian lhlhl `eaiy yeygl yi
,ezeyx z` lhiay xg`y :`ziixaa epipy.øzeî Bøéáçå øeñà àeä¨©£¥¨

:`xnbd zl`eyàèéLtlhiay oeiky ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
ely i`ce ,zia eze`a zhley exiag zeyx wx eiykre ,ezeyx z`
jxved dnle ,xzen exiagle ,ziad eze`l ezian lhlhl xeq`

:`xnbd zayiin .erinydl `pzdàëéøö àìdkxved `l ± Ÿ§¦¨
mby eprinydl `l` ,xzen exiage xeq` `edy xnel `ziixad

ote`adéøáçì déì ìéháe Cãéà øãäcxg` exiag xfgy ± §¨©¦¨©¥¥§©§¥
s`y ,ziad eze`ay ezeyx z` el lhiae ,zia eze`a ynzydy

,xzen exiagle ,zia eze`a ynzydl el xeq` z`f xg`là÷ àäå§¨¨

ïì òîLî,`pzd eprinyn df oice ±ïéìháîe ïéøæBçå ïéìháî ïéàc ©§©¨§¥§©§¦§§¦§©§¦
xg`d oi` ,xg` da dkfe xvga ezeyx z` cg` lhiay xg`y ±

.xvga oey`xd dkfiy ick ezeyx z` lhale xefgl leki
:`ziixaa epipy,úaL éîeçú éðL ïéaL ïáz ìL áBâa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥§¤¤¤¤¥§¥§¥©¨

zl`ey .mxir megzay oazdn milhep xir lk ipa aeh meiay
:`xnbdàèéLteprinyd `l m` s`y ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

myky ,zexivg izy oiay zia oicn z`f epiid micnl ,`pzd
izy ipal xzen ,oaz `ln `edy zexivg izy oiay ziay
,zay inegz ipy oiay oaz ly aeb jk ,oazdn lehil zexivgd
mrhd mdipya ixdy ,mnegzay oazdn lehil xir lk ipal xzen

:`xnbd zayiin .opaxc xeqi` yyg meyn wx `ed xeq`làìŸ
àëéøöxir lk ipal xzeny eprinydl `ziixad dkxved `l ± §¦¨

`l` ,mxir megzay oazdn lehilìzrcøîàc àáé÷ò éaødheq) §©¦£¦¨§¨©
(:fkàúééøBàc ïéîeçz`ed ,megzl ueg z`vl xeqi`dy ± §¦§©§¨

,`ziixe`cnàîéúc eäîoinegz xeqi`y oeiky ,xn`z `ny ± ©§¥¨
,`ziixe`cn `edøBæâéìéôeìçéàì éúà àîìc`ly xefbl yi ± ¦§¦§¨¨¥§¦§¥

mdl slgzi `ny ,zay inegz ipy oia cnery aebn oaz elhi
,`ziixe`c xeqi` lr exarie ,mxir megzl uegn oaz elhieà÷̈

ïì òîLîs` `l` ,ok mixne` oi`y ,`ziixad epl drinyn ± ©§©¨
lehiy jezny yeygl oi`e ,oazdn lehil xzen `aiwr iaxl

.megzl uegn mb oaz lehil `eai ,exir megzay oazdn

äðùî
lirl dpyna x`ean(.br)xeq` ,el zegezt zexivg dnky ieany ,

ieand ipa lk etzzyp `l m` ieanl zexivgdn qipkdle `ivedl
:df seziy miyer cvik dpynd zx`an dzre ,cgiïéôzzLî ãöék¥©¦§©§¦

,éBána,mlekl seziy elyn zeyrl ieand ipan cg` dvex m` ©¨
úéáçä úà çépî,zexit ly e` oii lyéøä øîBàåziagéða ìëì Bæ ©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥

,éBáîmc`l xne`y ,ieand ipa lkl ziagd z` zekfl jixve ¨©
.ieand ipa lk xear da dkfe ,ef ziag law ,xg`äkæîelekie ± §©¤

zekfläìï[ieand ipal-]Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò ¨¤©§¥§¦©§¦§©§¥©§
äkæî Bðéà ìáà .BzLà éãé ìòå ,íéøáòä BúçôLåleki epi` - §¦§¨¨¦§¦§©§¥¦§£¨¥§©¤

,zekflíépèwä Bzáe Bða éãé ìò àì,BúçôLå Bcáò éãé ìò àìå Ÿ©§¥§¦©§©¦§Ÿ©§¥©§§¦§¨
,Bãék ïãiL éðtî ,íéðòðkäzekfl ziagd z` milhep mdyk s`e ©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨

oi`e ,ziad lra cia zgpen `idy enk oiicr `id ixd ,mixg`l da
.da mikef ieand ipa x`y

àøîâ
:ieand ipal ziaga mikef cvik zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

úBàBáî éôezéL ìL úéáç,ieand ipa lkl dzekfl dvex `edyk ¨¦¤¦¥§
éøöC,ieand ipal da dkefddéaâäìdze`.çôè ò÷øwä ïîm`y ¨¦§©§¦©¦©©§©¤©

ipa x`y oi`e milrad zeyxa zgpen `id oiicr ,ddiabn epi`
.da mikef ieand

:df oic mr cgi xn`py dcedi ax ly sqep oic d`ian `xnbdøîà̈©
éléî ézøz éðä ,àáø,el` mixac ipy ±eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ ¨¨¨¥©§¥¦¥¨¥§§§¦¨£¨¦§

,ezaiyie dcedi ax mdy ,`zicanet ipwf mze` exn` ±àä àãç£¨¨
ax mya lirl `xnbd d`iady dn `ed ,exn`y cg` xac ±

.gth seziyd ly ziagd z` diabdl jixvy dcediCãéà± ¦¨
y ,`ed ipyd xacdeLc÷îä,aeh meie zaya oiid lríòè íà ©§©¥¦¨©

oiidnåéîâeì àìî,eit llg `elnk ±àöé,yeciw zaeg iciíàå §Ÿ§¨¨¨§¦
åàì,einbel `eln dzy `l m`e ±.àöé àì ©Ÿ¨¨

:`zicanetc iaq exn`y sqep oic d`ian `xnbd,àáéáç áø øîà̈©©£¦¨
eäðéøîà àúéãaîeôc éáñ énð àä`zicanet ipwf exn` df oic s` ± ¨©¦¨¥§§§¦¨£¨¦§

,[dcedi ax ,xnelk]øîà äãeäé áø øîàc[mya-]ïéNBò ,ìàeîL §¨©©§¨¨©§¥¦
äøeãî[lecb wqid-]äiçìzcleil -úaLa`l m`y ,dnngl ick §¨§©¨§©¨

:`xnbd zxne` .zpkzqn `id ok dl eyridpéî øeáñexaqy yi ± ¨¦¨
y ,l`eny ixacn cenllïéà äiçì,zaya dxecn zeyrl xzen ± §©¨¥

la`àì äìBçìel wifn xewd oi`y ,zaya dxecn zeyrl xeq` ± §¤Ÿ
zcleil s`e .zcleil enkïéà íéîLbä úBîéazeyrl xzen ± ¦©§¨¦¦
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc oiaexir(iriax meil)

ïéàåmd,äéúBøétî ïéîòBèm`y ,`ed dxf dcear ly oli` i`ce §¥£¦¦¥¤¨
.eizexitn lek`l mirpnp eid `l ,oli`l micaer eid `lìàeîLe§¥

éøîàc ïBâk ,øîà,dxf dceard izxyn mixne`y ±éøîz éðä± ¨©§§¨§¥¨¥©§¥
md micner ,df oli`a milcbd el` mixnzìéôøöð éác àøëéL± §¦§¨§¥¦§§¥

,itxvp z`xwpy dxf dceard zial e`iadl xkiy mdn zeyrl
déì eúLceze` mizeyy ±íãéà íBéa,mbg meia ±(øîéîà øîà) §¨¥§¥¨¨©£¥©

ìàeîLc déúååk àúëìä ,àúéãaîeôc éáñ éì eøîàådklddy ± §¨§¦¨¥§§§¦¨¦§§¨§¨¥¦§¥
.l`enyk `id

ziagd z` diabdl jixvy xn`y dcedi ax ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .`ziixan eilr dywne ,gth seziyd lyéáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyy ,`ziixan dcedi ax ixac lr zeywdl yi ±
éBána ïéôzzLî ãöéklhlhl xizdl ieana seziy miyer cvik ± ¥©¦§©§¦©¨

,zaya zexivgl epnníéøîz ìLå ïîL ìLå ïéé ìL úéáç íéàéáî§¦¦¨¦¤©¦§¤¤¤§¤§¨¦
úBøâBøb ìLå[miyai mip`z-],úBøét éðéî øàL ìLåcg` ,xnelk §¤§§§¤§¨¦¥¥

e ,elld mipindn cg` da yiy ziag `ian ieand ipaníà`ed ¦
`ianéøö ,BlMîúBkæì C,ieand ipa lkl dze`íàå`edy ziagd ¦¤¨¦§©§¦

`id `ianïälMî,da mitzey mleky ,ieand ipa lyn ±éøöC ¦¤¨¤¨¦
òéãBäì,ieanl seziy ef ziag dyriy mlek enikqiy mdl §¦©

e`ed ,mdl dkfn `edyk ,ely ziaga seziy dyer `edykdéaâî©§¦©
ziagd z`øwä ïî.eäMî ò÷ziagd z` diabdl jixv oi`y ixd ¦©©§©©¤

.gth ziagd z` diabdl jixvdy dcedi ax lr dywe ,gth
:`xnbd zvxznøîà÷c énð eäMî éàîdxn`y dn s` ± ©©¤©¦§¨¨©

epiid ,edyn diabdl jixvy `ziixad.çôè¤©
lkl seziyd z` zekfl jixvy dpyna xen`d oica dpc `xnbd

:ieand ipaøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±áø ,úBàBáî éôezéL ¦§©¦¥§©
éøö ïéà ,øîàúBkæì C,ieand ipa lkléøö ,øîà ìàeîLe.úBkæì C ¨©¥¨¦§©§¥¨©¨¦§©

aeïéîeçz éáeøéò,jetida ewlgp ,xg` xear gipn cg` mc`yk ,áø ¥¥§¦©
éøö ,øîàúBkæì C,exear gipn `edy inl aexird z`ìàeîLe ¨©¨¦§©§¥

éøö ïéà ,øîàúBkæì C:`xnbd dywn .ì àîìLaìàeîLly enrh ± ¨©¥¨¦§©¦§¨¨¦§¥
c ,oaen l`enyàëäze`ean iteziya ,o`ky ±ïðzepipy ± ¨¨§©

,zekfl jixvy dpynaàëäådxn`yk ,oinegz iaexira ,o`ke ± §¨¨
dpynd(.at oldl),xg` liaya oinegz iaexir gipdl milekiyàìŸ

ïðzmigipny inl aexird z` zekfl jixvy dpynd dxn` `l ± §©
,exearáøì àlàdywàîòè éàîx`eank `ly ax xn` recn ± ¤¨§©©©§¨

.dpyna
:`xnbd zvxznàéä éàpziaexiry dpyna x`eany oicd ± ©¨¥¦

.mi`pz ea ewlgp ,exear migipny inl zekfl jixv oi` oinegz
øîà äãeäé áø øîàc[mya-]àéòLBà éaø ìL Búlëa äNòî ,áø §¨©©§¨¨©©©£¤§©¨¤©¦©§¨

äëìäLzay axraõçønä úéáì,dxir megzl uegn didy ¤¨§¨§¥©¤§¨
dì äëLçåzian dxfgy mcew zay dyrpe dngd drwye - §¨§¨¨

,ugxnddúBîç dì äáøéòåoinegz aexir dzeng dgipde ± §¥§¨¨£¨
,xirl xefgl lkezy ick ,dngd drwyy mcew dliayaàáe¨

øñàå ,àéiç éaø éðôì äNòîe ,xirl qpkidl dléaø Bì øîà ©£¤¦§¥©¦¦¨§¨©¨©©¦
éñBé éaøa ìàòîLé,`iig iaxléàìáa[laa oa-]äzà Ck ìk ¦§¨¥§©¦¥©§©¨¨©¨

àaà øîà Ck ,ïéáeøéòa øéîçî,[iqei iax] ia` ±ì÷äì Eì LiL ìk ©§¦§¥¦¨¨©©¨¨¤¥§§¨¥
ì÷ä ,ïéáeøéòa.eäì àéòaàåxq` dn iptn ,daiyid ipa ewtzqde ± §¥¦¨¥§¦©§¨§

y iptn m` ,xirl qpkidl `iig iax dl,dì äáøéò dúBîç ìMî¦¤£¨¥§¨¨
,dì äúkéæ àìc íeMîe,zekfl jixv oinegz iaexiraeàîìéc Bà± ¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨

`ny e`dlMî[dlkd lyn-]e ,dì äáøéòiax dl xq`y dn ¦¤¨¥§¨¨
`ed ,`iigc íeMîaexird z` dl dgipd dzeng,dzòcî àlL ¦§¤Ÿ¦©§¨

e ,exear migipny in zrcn `l` oinegz aexir migipn oi`eøîà̈©
ïðaøî àeää ïäì,minkgdn cg` ±déîL á÷òé éaøå,eny ±éãéãì ¨¤©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦

ïðçBé éaøc dépéî dì àLøtéîiaxn df xac yexit izrny ip` ± ¦©§¨¨¦¥§©¦¨¨
y oeik `ed ,`iig iax xq`y dny ,opgeiäáøéò dúBîç ìMî,dl ¦¤£¨¥§¨

.dì äúkéæ àìc íeMîeoinegz iaexiry xaq `iig iaxy x`eane ¦§Ÿ¦§¨¨
dxikfd `ly dpynd lr wleg `iig iaxy gkene ,zekfl jixv
xn`y dne .`iig iaxk xaq axe ,oinegz iaexira zekfl jixvy
x`ean dpynay s` ,zekfl jixv oi` ze`ean iteziyay ax

eg ax ,zekfl jixvy`edy iny oeiky xaeqe ,dpynd lr dfa wl

xneb `ed ,ieana lhlhl eilr xqe` aexird z` exear gipn
.dpynd lr welgl lekie `ed `pz axe ,el zepwdl ezrca

xq` `iig iaxy yxit ici` xa awri ax s`y d`ian `xnbd
:dl dzkif `ly meyn[døa] (äéøá) á÷òé éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ§¨

úácza ly dpa ±íúä úéèî ék ,á÷òéux`l jled dz`yk ± §©©£Ÿ¦¨¦¨¨
,l`xyiéwàøBöc àîleñì ìéæå ójle ,iliaya jxcd z` daxd - ©¦§¦§§¨§

,xev zliqn jxcdépéî àéòáedl xq` dn iptn] df xac l`ye ± ¨£¨¦¥
[xirl qpkidl `iig iaxéãéà øa á÷òé áøî.xeva `ed enewny ¥©©£Ÿ©¦¦

dépéî àòaxa awri axn awri zac dxa awri iax] epnn l`y ± §¨¦¥
,dyrnd did dn [ici`äáøéò dúBîç ìMîdleiax xq`y dn ¦¤£¨¥§¨

`ed `iigàîìc Bà ,dì äúkéæ àìc íeMî`ny e` ±dlMîlyn-] ¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨¦¤¨
[dlkdäáøéò,dle`ed ,`iig iax dl xq`y dnàlLc íeMî ¥§¨¦§¤Ÿ
dzòcî.dl daxirdéì øîà,ici` xa awri ax el aiyd ±ìMî ¦©§¨¨©¥¦¤

e ,dì äáøéò dúBîç`ed ,`iig iax xq`y dnäúkéæ àìc íeMî £¨¥§¨¨¦§Ÿ¦§¨
.dì̈

:df oipra dkld wqt d`ian `xnbdïðéè÷ð ,ïîçð áø øîàep` ± ¨©©©§¨©§¦¨
,l`enyk mbe axk mb xingdl ,dkldl miwifgnãçà[oia-] ¤¨

ãçàå ,ïéîeçz éáeøéò[oiae-],úBøéöç éáeøéòeãçà[oiae-]éôezéL ¥¥§¦§¤¨¥¥£¥¤¨¦¥
,úBàBáîmlekaéøöúBkæì C.exear migipny inl aexird z` §¨¦§©

jixv ,xg` liaya oiliyaz aexir gipny in m` dpc `xnbd
:exear gipny inl aexird z` zekfléòawtzqd -,ïîçð áø ¨¥©©§¨

gipndïéìéLáz éáeøéò,mixg` xearéøöúBkæì C,aexird z` mdl ¥¥©§¦¦¨¦§©
éøö ïéà BàúBkæì C.mdløîà[dywd-]déì éòaéz éàîe ,óñBé áø ¥¨¦§©¨©©¥©¦¨¥¥

,dfa ongp ax ly ewitq did dn ±déì òéîL àìrny `l ike ± Ÿ§¦©¥
ongp axàädf xac ±øîà àcà áø øa ïîçð áø øîàc[mya-] ¨§¨©©©§¨©©©¨¨©
,ìàeîLgipndyïéìéLáz éáeøéò,mixg`léøöúBkæì C.mdløîà §¥¥¥©§¦¦¨¦§©¨©

déìl`y ±éiaà,sqei ax z`déì òéîL àìc àèéLtheyt `ld ± ¥©©¥§¦¨§Ÿ§¦©¥
,l`eny ixac z` ongp ax rny `ly `edéàî déì òéîL éàc§¦§¦©¥©

déì éòaézwtzqn did `l i`ce ,l`eny ixac z` rny eli`y ± ¦¨¥¥
.l`eny ixac z` ongp ax rny m` jzl`y idne ,xacadéì øîà̈©¥

,sqei ax el aiyd ±eèàa ike -éî ïéîeçz éáeøéò[m`d-]øîà àì ¨¥¥§¦¦Ÿ¨©
ìàeîLyéøö ïéàeäéà øîàå ,úBkæì Cy [ongp ax ,`ed±]éøöC §¥¥¨¦§©§¨©¦¨¦
,úBkæìiaexir ly df oica s` `ny wtzqn ip` jk meyne §©

dn wtzqd oiicr ,l`eny ixac z` ongp ax rnyy s` ,oiliyaz
,iia` el aiyd .dfa oicdàzLä éëä,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,ok xnel yiyíúä àîìLarecn oaen ,oinegz iaexira my ± ¦§¨¨¨¨
c meyn ,l`eny lr ongp ax wlgéâéìtewlgpy -ìàeîLe áø §¦¥©§¥

,ze`ean iteziy ly oicae ,df oicaïì òîLî à÷åax eprinyde ± §¨©§©¨
ongpøîc ïéøîeç éëå øîc ïéøîeçkiaexira axk weqtl yiy ± §§¦§©§¦§¦§©

`edy ze`ean iteziya l`enyke ,mda xingn `edy oinegz
,mda xingnàëä ìáà,oiliyaz iaexira ,o`k ±òéîLc àúéà éà £¨¨¨¦¦¨¦§¦©

déìwleg did `l i`ce ,l`eny ixac z` ongp ax rny ok` m` ± ¥
ixdy ,eilrâéìôc ïàîc àkéà éîlr wlegy in epyi m`d ± ¦¦¨§©§¨¦

dkld m` ongp ax wtzqd jk meyny xn`py ,dfa l`eny
.l`eny ixac z` rny `l ongp ax i`ce `l` ,l`enyk

lr ,da xc ixkpy xvga lhlhl xizdl xyt` m` dpc `xnbd
:`xnbd zxtqn .ezy`n ezeyx z` exkyiy iciàðéæøeè àeää± ©§¦¨

,did ixkpe ,xird zxinyl miieyry oiif ilk xney eze`äåäc©£¨
àøéæ éaøc déúeááéLa,`xif iaxl zepkya xb didy ±déì eøîà §¦§¥§©¦¥¨¨§¥

,xvga enr exby mil`xyidCúeLø ïì øéâBàz` epl xikyz ± ¥¨§¨
e ,xvga lhlhl lkepy ick ,jzeyxeäì øéâBà àìxikyd `l ± Ÿ¦§

,mdlàøéæ éaøc dén÷ì eúà,`xif iax iptl e`a ±déì eøîà± ¨§©¥§©¦¥¨¨§¥
,eze` el`yeäúéácî øâéîì eäî,ezy`n ezeyx zxiky m`d ± ©§¥©¦§¦§

,xvga lhlhl xizdl lirezeäì øîà,`xif iax mdl aiyd ±éëä ¨©§¨¦
jk -äaø àøáâc déîMî Lé÷ì Léø øîà,lecb mc` mya ± ¨©¥¨¦¦§¥§©§¨©¨

,`xnbd zxne`eepîe,df lecb mc` edine ±ìL BzLà ,àðéðç éaø ©©¦£¦¨¦§¤
Bzòcî àlL úáøòî íãàaexird ,l`xyi ly ezy`y myke , ¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§

m` jk ,xvga lhlhl xizn dlra zrcn `ly zpzep `idy
.xvga lhlhl ef zexiky dxizn ,ixkp ly ezy`n mixkey
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ריג ezny in` cenr t sc ± iyily wxtoiaexir
äéúåøéôî ïéîòåè ïéàå.dpin iyxt eed `l degltc e`l i`c Ðéôøöðdcear my Ð

.dpicn dze`a dzidy dxfòéãåäì êéøö,oiaexira oicitwn `ny ,jka oivtg m` Ð

eaexir lr citwnd :(`nw wxta) xn`eozil zt dze`a dxv epiry aexir epi` Ð

.eixiagl.eipta `ly mc`l el oikfc ericedl jixv oi` elyn la`ïðú àëäiaexira Ð

."odl dkfne" :zexivgïðú àì àëäiaexira Ð

oitzzyn cvik :(`,at) onwl ipzw oinegz

.odl dkfne ipzw `le ,'ek oinegzaäëìäù
õçøîä úéáìdxir megzl ueg ,mei ceran Ð

ilaa `iig iax :xefgl dl xq`e ,dl dkyge

iax elr :(`,k) dkeq zkqna opixn`ck ,did

.decqie eipae `iigåäì àéòáéàå.opiqxb Ðäéøá
á÷òé úáã`l jkitl ,oebd did `l eia` Ð

.exikfdé÷àó.eliaya jxcd ilr daxd Ðìéæå
øåöã àîìåñài`w `iig iax :xev zliqn jxc Ð

meyn axc `nrh zexivg iabe .oinegza axk

diikf jixv oi`e ,ipwne xnb dilr xq`wc oeikc

axc dilr `bilt oizipznc ab lr s`eax Ð

.bilte `pzâéìôã ïàîì àëéà éîogky` in Ð

.dilr yipi` biltcàðéæøåèdpenn ,did ixkp Ð

lr mgldl xird zxinyl oiieyrd oiif ilk lr

.xira xce mixvdøñàã àäieand ipa lr ÐÐ

oebk ,xq` `lca oizipzne .dizrc opira `l

mr `le df mr dlibxe ,ze`ean ipy oiay xvg

.dfàøáúñî éîð éëäikid l`eny dcenc Ð

.xq` `lcóúúùð àìåoiekzne ,dvex epi` Ð

.odilr xeq`l
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Ð zekfl jixv ieana ,l`enyle .qxhpewa yxitck ,ipwne xnb `le dilr xq` `lc

o`nl elit` (`,hn) "ede`ivedy in" wxta ,oipw meyn aexir xaqwc ,`ed zeyx ipwnlc

xaq oinegzae .exiag ziaa dxic dpew `diy ick zekfl jixv Ð dxic meyn aexir xn`c

mixg` zeyx ipw `lc ,zekfl jixv oi`c l`eny

`l` oinegz iaexir oiaxrn oi`c oeik :inp i` .`ed

oeik :cere .ipwne xnb devn meyn Ð devn xacl

ezxin` ,ezrcn `l` oiaxrn oi` oinegz iaexirc

.diikfk daeyg "il axre `v" xne` `edyk

zexivga oixingn ep`y mixac yi `zyde

irae l`enyl zekfl jixv zexivgc ,oinegzn

yie .zt jixv oi`e zekfl jixv oi` oinegzae ,zt

oinegzac ,ith oinegza oixingn ep`y mixac

ody onfa zexivgae ,cg` lkl zecerq izy ira

aexnody onfae ,mlekl zecerq izy oefna] ibq oi

seq opixn`ck ,cg` lkl zxbexba [ibq oihren

epi` ohwe dhey yxg cia aexir gleyde .oiwxit

.aexird z` daeb ohw zexivgae ,oinegza aexir

äùòîi`dc :qxhpewa yxit Ð 'ek ezlka

ab lr s`e ,ded oinegza `caer

`pz ax Ð axc dilr oizipzn `bilt zexivgac

`l` dzid `l `iyewd xwirc ,`iywe .bilte `ed

:xnel yie !icin ipyn `l `dne ,zexivgn

epiax yxit oke .dyrnd did zexivg iaexirac

`pzc ax xaqwe ,l`rnyi iaxk xaq axe .l`ppg

oinegza oky lk ,iekif opirac zexivga `pz ocic

yexitle .dikf ira `nlr ilekl ,oinegzc

iaxc xnel yi Ð oinegza dl iwenc qxhpewd

ecf` eia` meyn iqei iaxa l`rnyi iaxe `iig

wxt seqa lirl dil zi` `iig iaxc .ediinrhl

iaxe .eda xingn ikdle ,`ziixe`c oinegzc `nw

wtq :(`,dl) lirl xn`c dinrhl Ð lwinc iqei

.xyk Ð aexir

øîàoinegz iaexir cg` opihiwp ongp ax

oke Ð zekfl jixv ze`ean iteziy cg`e

"glya idie" zyxta zezl`ya wqt oke .dkld

,zexivge ,oinegz iaexir :zekfl oikixv mlekc

ab lr s`e .oiliyaz iaexire ,ze`ean iteziye

wiqn `d Ð i`n oiliyaz iaexir ongp ax irac

`l dil riny i`c ,l`enyc dil riny `lc iia`

.dil `irain ded

åúàxn` ikd edl xn` dcedi axc dinwl

:xn`z m`e Ð 'ek mc` ly ezy` l`eny

"xcd" yixa xn`c ,dcedi axcn iziin `l i`n`e

ixkp ly ehiwle exiky :l`enyc dinyn (`,cq)

,eice eaexir ozepiziin dede .ezy` oky lke

`gip ezy`` ezy`c :xnel yie !ixkp` ixkpn

.iiez`l dil

ìéâøgzt enk xq` libxc .`l libx epi`y oi`

,xqe` epi` Ð libx epi`y la` ,libxd

ly epiid Ð xn`wc .egxk lra eteziy milhepe

la` ,ziad lraab lr s`e .jixv ezy` zrc

ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy`c `pwiq`c

ieand ipal zekfl lkezy o`kn cenll oi` Ð

dnvr liayac idp ,mxear zt zzl xvg ipale

zekfl gk dl oi` ,dlra zrcn `ly ozil dleki

dkfz `ly xdfil jixve .zrcn `ly dipikyl

ab lr s`e .xira dlra oi`yk dipikyl dy`d

elit` ,ixyc d`xp zt ozep cg`e cg` lk m`c

m` wcwcl jixv Ð ezia ipa `l` xira dy`de lrad oi` m`e .mixg`l zekfl lkezy oiprl df lr jenql oi` mewn lkn Ð citw `l `nzqnc ,lrad dgin `ly onf lk iccd` ixq` `l

.xg` oinn ricedl jixvc ipzw ,inp lke`d dlkyke ricedl jixve ,siqen Ð odilr etqezip :opz [a cenr] jenqa `dc ,ziad lra lyn zeyx `la ezia ipa axrl oileki
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ezny ina cenr t sc ± iyily wxtoiaexir

úåöéçî àëéìã íúä éðàù.eze` oitek jklid ,exneyl gep epi`e ,`ed dlebn ieane Ð

lehlha xizdl la`.zrc opirac jl `ni` mlerl Ðéçì ïëù ìëxeriy el oi`c Ð

.eiaere eagxläøå÷ ìáài`de .gix` lawl ick d`ixae ,gix` lawl gth dkixv Ð

"y`a oetxyz mdixy`e" :(ai mixac) aizkc ,dtixy irac oeik ,dxiy`e`l dxeriy Ð

.`inc dtexykc ,`id `xeriyäðùîèòîúð
ìëåàä`xeriy yxtn onwle .exeriyn Ð

.oizipznaòéãåäì êéøö åðéàåolek ixdy Ð

.dlgza evxzpòéãåäì êéøöåoixeicl Ð

axrny oebke ,aexira ozrc m` etqezipy

:ipzw izxze .lirl ziyixt `nrhe .odlyn

dkfne siqenricedl jixve ,axrn elyn m` Ð

.axrn odlyn m` Ðïéèòåîå ïéáåøîyxtn Ð

.`xnbaáåøéò éøéùexeryn hrnzpy Ð.ìë
àåäù`pz` bilt iqei iaxe] ,siqedl jixv oi` Ð

.[`nwúåøöçá áøòì åøîà àìxg`l Ð

.etzzypyçëùì àìù àìàiaexir zxez Ð

.dia opiliwn ,jkld ,oi`ad zewepizdn zexivg

àøîâïðé÷ñò éàîáoi` hrnzpa :ipzwc Ð

ixnbl dlk `d ,ricedl jixv,ricedl jixv Ð

.axrl `a m`ãçà ïéîáon axrne xfegy Ð

.oey`xd oindïéðéî éðùîoinn dipya axiry Ð

.xg`òéãåäì êéøö`ede :jzrc `wlq `we Ð

.hrnzpl oicdèîèîúð.ixnbl dlk Ðúéòáéà
ïéðéî éðùî àîéà`wce ,hrnzp hwp `wece Ð

`ziixan jl `iywdlk `ziixac .ip`y dlk Ð

oipin ipyn elit` ,hrnzp la` .hwp `weecÐ

.ricedl jixv oi`'åë ïé÷åìç úøîåà úàæÐ

iyextl "mixen` mixac dna" i`d `niz `lc

.iz`íéøåîà íéøáã äîá.zrc jixvc Ð

ïéîåçú éáåøéòáo`k zepwl el gep oi` `ny Ð

.dcbpky gexl ciqtdl ickàèéùôopirnyc Ð

hiwp zexivg iaexira `dc ,oiwelgc dpin,iz`e

."ricedl jixv" ipzweàîéúã åäîmlerl Ð

`kdc oizipzne ,`ed yxtn `edda dcedi iax

`gip ida opirci `lc ,ze`ean ipy oiay xvga

.dilïì òîùî à÷dil `rinyc ,iafiy ax Ð

.opiwqr cg` ieanac diaxnàì åúå.dinza Ð

.oiaexn eed ikdn ithc oky lkàùøôéî éãéãì
àáàã äéðéî éìmdy onfa .ipzw `lewlc Ð

zecerq izyn xzei ied edcic zxbexbc ,miaexn

cg lkl zxbexb opira `le ,zecerq izya ibq Ð

edcic zxbexb ihn `lc ,mihren odyk .cge

zecerq izyl,cg` lkl zxbexba ibq Ð

.`lewleúåãåòñ éúù ïåæî ÷ìçî åìéàù ìë
ãçà ìëì úøâåøâ ïéàå ïäéðéáipa oda yiy Ð

zecerq izy ly zexbexb oipnn xzei mc`Ð

zxbexbk ira `lc oizipzna opze .edpip oiaexn

zecerq izy oefn ea yiyk :`l` ,cg` lklÐ

.ibqàì éàåzexbexb oipnk ax mpipn oi`y Ð

zecerq izy ly`l` ,zecerq izy ira `l Ð

axe .oizipznc yexit epiid .cg` lkl zxbexbk

opixn`ck `pz `le ,dxyr dpny hwpc dcedi

hwp oizipzn iyextl irac ,digxe` ab` Ð

eed zecerq izy oefnc opirny`le ,`payeg

.zexbexb dxyr dpnyäðùîøëë.mly Ð

äàñ äôàîlhpe ,cg` xkka d`q dt`y Ð

dqext diieye hrn epnn.`xnba yxtn `nrhe ,da oiaxrn oi` Ðøëëzcnk ,ohw Ð

.xqi`åá ïéáøòî íìù àåäå.cg`e cg` lkl zxbexbk daxd zexkk my eidiy calae Ð
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éðàù.dxewe igl zeyrl eze` oitekc `ed oic :mz epiax yxit Ð dvign `ki`c mzd

`le ,mc` ly egxk lra eyrpy it lr s` ekeza lhlhl xizdl zevign ipdnc

.mc` ly egxk lra liredl el oi` Ð oipw meyn oiae dxic meyn ded oiac .aexirl inc

`kil ikc ,ok yxtl yi zevign `kilc mzd ip`y qxbc mixtqae .ok yxit `l qxhpewae

sekpy `ed oic Ð ekeza lhlhl xeq`c zevign

epl oi` la` ,lhlhl xizdl dpwz zeyrl eze`

one mizad on lhlhl dpwz zeyrl etekl

.ekezl zexivgd

ìáàab lr s` Ð dixeriy zzkn izezk dxew

agex mbe ,daeb xeriy ira inp iglc

ira `lc oeik ,mewn lkn Ð ira `din edyn

epiax axde .ea exingd `l Ð `hef xeriy `l`

mizizkd wacn did m` ,igl :yxit mdxa`

.gexa zelhip edi `ly calae ,igl ied Ð lzeka

dxiy` ly alel opilqtc `dn zeywdl oi`e

dizilc o`nkc rnync ,ipy aeh meia elit`

:xn`z m`e .exingd devn ly alel iabc ,inc

ab lr s` ,dxiy` ly mleq lirl opixyknc

enk `xeriy zzkin xn` `le drax` agx irac

oeik ,gzt aiyg mzdc :wgvi epiax xne`e !dxew

dxew la` .dxiy`c `xeqi` e`l i` diilrl ifgc

.zeaiyg ly `xeriy minkg ekixvd Ð

àìàhrnzp elit` oipin ipya'ek `ipzc inp

Ð `ziixaa hwpc dlkc jzrc `wlq Ð

jixv oi` dlka elit`c ,dihwp cg` oin meyn

.ricedl

áâàoiied zecerq izyc ol rnyn `w `gxe`

epiax dywd Ð zexbexb dxyr dpeny

iax ,opz (a,at) "oitzzyn cvik" wxtac ,mz

.awl ylyn ,xkkl zeci izy :xne` oerny

yilye mivia yng zecerq izy xeriy epiidc

wlgzyk .mivia dpeny `ed xkkdy ,dvia

dvia yilye mivia yngl zexbexb dxyr dpeny

lkl `vnz ,zecerq izy xeriy ied dfe dfc

,zexbexb ly zipiny ylye zexbexb yly dvia

xyr dyy yi dvia yilye mivia yngac

gkenck ,zifkn dlecb zxbexbe .dvia iyily

mipdk zxezae (`,`v zay) "ripvnd" yixa

minkg exriyc (`,t) `neic `xza wxtae ,ipzw

zviakn xzei zwfgn drilad zia oi`c

(`,ci) "el exn`" wxt zezixkae .zlebpxz

zia oi`c 'ek zg` dlik` lke` yi iab opixn`

ab lr s`e .mizif ipyn xzei wifgn drilad

oerny iaxk Ð oerny iaxc` onwl i`pz ibiltc

`nhl dviak xn` izkec lkac .ol `niiw

ipzwck ,oerny iaxk epiidc Ð oilke` z`neh

`nhl divg [ivg] ivge :(`,bt) `xnba onwl

xeriyd dler oerny iaxle .oilke` z`neh

i`pz edlek`e ,ok epi` i`pz x`yl la` ,dviak

:wgvi epiax xne`e !onwl `ibeqd gkenck i`w

`de .milke` `nhl dviak ied i`pz edleklc

`l ,'ek divg ivg ivge `ziixaa onwl ipzwc

oerny iax` `l` ,dcedi iax`e xi`n iax` i`w

,rcz ,xkk xeriy exikfdy dwexa oa opgei iaxe

qxt ivg xeriy dnk `xnba `ziixaa ipzw `dc

.dcedi iax ixac `rniw xqg mivia izy Ð

.mivia izya dieebd z` leqtl divg ivg aiygc ,oerny iaxc dizhiya i`wc rnyn

iaxk `l` oerny iaxk ol `niiw `l aexir ly zecerq izyac ,icin dyw `l `zyde

"oitzzyn cvik" yixa xi`n iaxk daxe sqei axc onwl gkenck .dcedi iaxk e` ,xi`n
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oiaexir(iriax meil)

e ,egxk lra seziy milhep oi` zn`a :`xnbd dgecíúä éðàL- ©¦¨¨
,`ziixaa my xacd dpeyeúBvéçî àkéìc,dxewde igld `lay ± §¥¨§¦

`le ,eze` mitek jk meyne ,exneyl dywe ,`ed dlebn ieand
.ieana lhlhl xizdl ick

:sqep uexiz `xnbd d`ianàðéøçà àðMéìyi xg` ote`a ± ¦§¨©£¦¨
,zegcléðàL [ïéã úéáa] (ãöî)zeyrl mitek ieand ipay dny ± §¥¦©¦

oic ziay `l` ,mitek mnvra ieand ipay dpeekd oi` ,dxewe igl
o`kn oi`e ,dxewe igl ziiyra ieand ipa mr szzydl mitek
etekl mileki mnvr ieand ipay xn`y l`eny ixacl di`x

.ieana mnr szzydl
sqep oic `xnbd d`ian ,dxewe igl ziiyrn `xnbd dxaicy ab`

:dxewe iglaøîzà,yxcnd ziaa xn`p ±øîà éMà øa àéiç áø ¦§©©¦¨©©¦¨©
éçì ïéNBò ,[áø]ivrnäøéLàxeq` `edy ,dxf dcear ly oli`-] ©¦¤¦£¥¨

,ieana xizn dxiy`n igly xnelk ,[etxeyl jixve ,d`pdaéaøå§©¦
äøB÷ ïéNBò ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîLivrn,äøéLàdxewy ,xnelk ¦§¤¨¦¨©¦¨£¥¨

:`xnbd zxne` .ieana dxizn dxiy`nøîàc ïàîoerny iax ± ©§¨©
miyery xn`y ,yiwl oaäøB÷,dxiy`nïkL ìkxaeq `edy ¨¨¤¥

miyeryéçì,dxiy`nøîàc ïàîe,iy` xa `iig ax la` ± ¤¦©§¨©
miyery xn`yéçìoi`y ,igla `l` ok xn` `l ,dxiy` ivrn ¤¦

,eagexe eiaer zeidl jixv dnk xeriy,äøB÷ ìáàdidzy jixvy £¨¨
ly dpal ivg dilr gipdl xyt` df xeriyay ,gth dagx
,dpal ivg wifgdl lkezy dwfg didzy jixv oke ,migth dyly

àìjixv dxiy`y oeiky ,dxiy`n dzeyrl xyt`y xn` Ÿ
,dtxeyldéøeòéL úzëî éúezk`ed ixd ,dxewa yiy xeriyd ± ¦¥¦§©¦¥

dxewk `id ixde ,xak dtxypy enk dxewd zaygpy ,epi`y ink
.gth dagx dpi`y

äðùî
`edyk xvgd e` ieand ipal ricedl jixv izn zx`an dpynd
egipdy xg` m` :aexir liaya e` seziy liaya zt mdn lhep

,xvgl aexir e` ieanl seziyìëBàä èòîúðliaya egipdy ¦§©¥¨¤
,jenqa dpyna xen`d xeriydn aexird e` seziydéñBîó ¦

äkæîe,aexirl e` seziyl etxvne elyn oefn cer mdlåm` s` §©¤§
,mdlyn siqen `edéøö ïéàòéãBäì Cdligzn xaky meyn ,mdl ¥¨¦§¦©

m`e .aexir e` seziy zeyrl mlek evxzpïäéìò eôñBzðcer ¦§£¥¤
aexird e` seziyd z` egipdyk my eid `ly mixg` miyp`

,oey`xdéñBîó,oey`xd aexird e` seziyd lr elyn oefn cer ¦
äkæîe,etqezpy el`l siqen `edy dn z`ålyn siqen `ed m` §©¤§

la` ,mdl zekfl jixv oi` ,etqezipy mixiicdéøöòéãBäì C,mdl ¨¦§¦©
.aexird e` seziya md mivex m` rcil

:aexirle seziyl jixvy xeriyd edn zx`an dpyndàeä änk©¨
ïøeòéL,ze`ean iteziy ly,ïéaeøî ïäL ïîæajixvïBæîxeriya ¦¨¦§©¤¥§¦¨

ly,íleëì úBãeòñ ézLe,ïéèòeî ïäL ïîæáxeriya icúøâBøâk §¥§§¨¦§©¤¥¨¦¦§¤¤
[dyai dp`zk-]ãçàå ãçà ìëì.ieand e` xvgd ipan §¨¤¨§¤¨

íéøeîà íéøác äna ,éñBé éaø øîàzxbexbk my didiy jixvy ¨©©¦¥©¤§¨¦£¦
,zecerq izy oefn my didiy e` ,cg` lkláeøéò úléçúa± ¦§¦©¥

,aexir gipdl eiykr mi`aykáeøéò éøéLa ìáàmy didyk ± £¨¦§¨¥¥
epnn x`yiy ic ,hrnzpe ,aexirå .àeäL ìkmiliwny mrhd ¨¤§

y meyn `ed ,xyk `edy lk my xiizyp m` s`y aexiraàìŸ
eøîàjixvyúBøéöça áøòì,ieana seziy mb egipdy xg`àlà ¨§§¨¥©£¥¤¨

ì àlL éãkúB÷Bðézä úà çkL,aexir zxez mixrpd egkyi `ly ± §¥¤Ÿ§©¥©¤©¦
,aexirdn mixrpd erci `l ,ieanl seziy wx eyri m`y
iyp` oia dyrpy seziydn mircei mpi` miphwd mixrpdy
e`xiy ick zexivga s` eaxriy exn` jk meyne ,ieand
xyk didiy eliwd ,oicd on df aexirl jixv oi`y oeike ,zewepizd

.`edy lk ea x`yp m` s`

àøîâ
s` if` ,aexird ly lke`d hrnzp m` wxy x`ean dpyna

m`y rnyne ,ricedl jixv epi` ieand ipa lyn siqen `edyk
.mdl ricedl jixv ,aey mdn lhep `edyk ,ixnbl lke`d dlk

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéàm` ± §©©§¦¨¦¥¨
xaecny xn`pãçà ïéîaoind eze`n aexird lr siqen `edy ± §¦¤¨

,dyw ,dpey`xd mrta ea eaxiryàîàéøéà é`pzd hwp recn ± ©¦§¨
`wec,èòîúðdf ote`a ixdeeléôàm`äìk,ixnbl aexirdénð ¦§©¥£¦¨¨©¦

,ricedl jixv oi` ok mb ±àlàxaecny ,xnel epl yi dnéðLa ¤¨¦§¥
ïéðéîdf ote`a ixdy ,dyw ok mb ,xg` oinn eiykr gwel `edy ± ¦¦

eléôàm`èòîúð,ixnbl dlk `le ,aexirdàì énðepi` ok mb ± £¦¦§©¥©¦Ÿ
,ricedl ilan lehil lekiàéðúcm`y ,`ziixaa epipyy ±äìk §©§¨¨¨

ìëBàä,aexird lyãçà ïénîoin eze`n eiykr lhep `ed m` ± ¨¤¦¦¤¨
,oey`xd aexird didyéøö ïéà,òéãBäì Ceíéðéî éðLîm` la` ± ¥¨¦§¦©¦§¥¦¦

,xg` oinn eiykr lhep `edéøö.òéãBäì C:`xnbd zvxzn ¨¦§¦©
àîéà úéòaéà`edyk zxacn dpyndy ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¦¥¨

eiykr lhepãçà ïénî,dligz ea eaxiry oind eze`n ±úéòaéàå ¦¦¤¨§¦¨¦
àîéàil lkez dvxz m`e ±lhep `edyk zxacn dpyndy ayi ¥¨

eiykrïéðéî éðMîzx`ane .dligz ea eaxiry oind eze`n `ly ± ¦§¥¦¦
:`xnbdàîéà úéòaéàzxacn dpyndy ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¦¥¨

eiykr axrn `edykãçà ïénî,dligz axiry oind eze`n ± ¦¦¤¨
jixv oi` ,ixnbl aexird dlk m` s`y dpynd zxaeq zn`ae

e ,ricedléàîedne ±èòîúð,dpyna xn`pyèîèîúðdlky ± ©¦§©¥¦§©§¥
.ixnbl lke`dàîéà úéòaéàådpyndy ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨

zxacnïéðéî éðMî`edyk s`e ,xg` oinn eiykr axrn `edy ± ¦§¥¦¦
,ricedl jixv oi` ,oey`xd aexird dlk `l m` xg` oinn axrn

eéðàL äìkjixv mipin ipyay `ziixaa x`eand oicd dpeye ± ¨¨©¦
dlkyk wx zxacn `ziixady ,dpyna x`eand oicdn ,ricedl
hrnzp wx m` la` ,ricedl jixv df ote`a wxe ,ixnbl aexird

.ricedl jixv oi` ,aexird
:dpyna epipyéñBî ïäéìò eôñBzéð,'åëå äkæîe ósiqen `ed m`e ¦§£¥¤¦§©¤

jixv ,mdlyniaexira m` zwelgn d`ian `xnbd .mricedl
:ricedl jixv aexird zligza zexivgáø øîà éáæéL áø øîà̈©©¦§¦¨©©

úøîBà úàæ ,àcñç`edyky dpyna x`eand oicdn cenll yi ± ¦§¨Ÿ¤¤
jixv ,aexira dligza eid `ly etqezpy mixiicdn lhep

y ,mricedl,äãeäé éaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç,xaeq dcedi iaxy £¦¨¨£¥¨©©¦§¨
inl ricedl jixv oi` ,dpey`xd mrta miaxrnyk s`y

,elyn milhepyïðúcdpyna epipyy ±(:`t oldl),,äãeäé éaø øîà ¦§©¨©©¦§¨
íéøeîà íéøác äna[mc` ly ezrcl `l` miaxrn oi`y]éáeøéòa ©¤§¨¦£¦§¥¥

,ïéîeçzmewna dziay zepwl el gep m` mircei ep` oi`y §¦
mixg`d miccvl jlil leki epi`y ciqtn `edy oeik ,aexird

,xirl uegnyúBøéöç éáeøéòa ìáà,aexira melk ciqtn epi`y £¨§¥¥£¥
,úòãì àlL ïéáe úòãì ïéa ïéáøòî.ely oefnn axrn `edy s`e §¨§¦¥§©©¥¤Ÿ§©©

:`xnbd zl`eyïé÷eìçc àèéLt`ed xexae heyt `lde ± §¦¨©£¦
lr zwleg ,ricedl jixv mixeic etqezip m`y dxn`y epzpyny

:`xnbd zvxzn .eprinydl iafiy ax `a dne ,dcedi iaxeäî©
àîéúcdcedi iaxk zxaeq epizpyn s`y ,xn`z `ny ± §¥¨

dpyna x`eany dne ,ricedl jixv oi` zexivg iaexiray
,ricedl jixvyéléî éðä`l` mpi` el` mixac ±L øöçazcner ¨¥¦¥§¨¥¤
,úBàBáî éðL ïéadfi` mr mircei ep` oi`y ,mdipyl dgezt `ide ¥§¥§

szzydl `id dvex ieanjixvy dcen dcedi iax s` dfay ,
,ricedlãçà éBáî ìL øöç ìáàieanl `l` dgezt dpi`y ± £¨¨¥¤¨¤¨

,cg`àì àîéàepizpyn ly `pzd xn` `l dfay xn`p `ny ± ¥¨Ÿ
,ricedl jixvyïì òîLî÷mixne` oi`y ,iafiy ax eprinyd ± ¨©§©¨

dgezt `idy xvga zxacn epzpyny ,eax `cqg axn rnyy ,ok
.ricedl jixvy `pzd xn` dfa s`e ,cg` ieanl wx

:dpyna epipy'åëå BøeòéL àeä änk,ieana migipny seziyd ly ©¨¦
zxbexbk mihren odyke ,mlekl zecerq izy oefn oiaexn odyk

:`xnbd zxxan .cg`e cg` lkl,ïéaeøî àeä änkdnk xnelk ©¨§¦
izy ly oefna mdl ic didie ,ieana eidiy jixv mc` ipa

:`xnbd zx`an .zecerqøîà äãeäé áø øîà[mya-],ìàeîL ¨©©§¨¨©§¥
.íãà éða äøNò äðBîLm` wxy ,l`eny ixacn `xnbd dpiade §¤¤§¥§¥¨¨
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רטז
ezny in` cenr `t sc ± iyily wxtoiaexir

àøîâòîùî à÷ àì àðéøçà éãéî ïéà úô øîàã òùåäé éáøãî é÷åôàìïéúéðúî ïI
ìëá.opiwqr oinegz iaexirac `ed mzd :`pin` ded `iddn i`e .zexite oii elit` Ð

`nrhc zexivg iaexira `kd ik dai` meyn yginl `kilc ,ryedi iax dcen mzde

zexivg iaexira la` .onwlck ,dai` meyn.zexivg iab diipz xcd ikdl ,`l `ni` Ð

,xi`n iaxcn iwet`l :opiqxb `pixg` `pyil

wxta ,`l `pixg` icina ,oi` zta :xn`c

`ide ,lka :ol rnyn `w ,(a,`r lirl) "xcd"

.`idéáåøéò ïéáøòî ìëá ééáà äéáéúéà
úåøéöçopiqxb Ðïéôúúùî ìëáåéåáî éôåúéù

.zexit x`ya oia oiia oiae zta oia Ðåøîà àìå
'åë úôá áøòì`yixc oiaxrn lkae Ðikd Ð

.zexivg iaexir oiaxrn zt ipin lka :xn`wïàî
éãéî ïéà úô øîàã äéì úòîùéáø àì àðéøçà

òùåäé.xi`n iax `pixg` `pyille Ðéðú÷å
ìëáipzc lkac i`nn ,inp oizipzne .zt` Ð

ryedi iaxc `dn iwet`le ,xn`w ilin lk`

`z`.`ziixak ,i`w zt` ipzwc lka `nlic Ð

,zexivga oiaxrn zt ipin lka :xn`w ikde

ilin lka ieana oitzzyne.glne minn ueg Ð

äðç øá øá äáø øîà àìàxninl `ki` i` Ð

ryedi iaxcn oizipzn `wt`c`tiq` Ð

ol rnyn `w ,`l dqext :xn`c ,`bilt `zlnc

.lkaäáéà íåùî,zwelgn icil oi`ay Ð

.dqext dz`e dnily ozep ip` :xne`yåìå÷ì÷ì
.mly dfe qext df Ðäúìçedfy ,oexqg epi` Ð

.dpewizäòåîéã éãëdltpy ,zrncp m` Ð

dpnn elhpe ,ef xkk dpnn eyre oilega dnexz

.dpwzl d`nn cg` drenicíåúçð úìçÐ

.oexqg df oi`e ,`id dphwíñé÷á äøôúxkk Ð

.dnily zi`xpe mqiwa zeqextd xtze ,dqxtpy

äøôéú òéãé`iede ,dzxitz mewn xkip Ð

.dqextkäåä éðéî øàùãeid daxd oipin Ð

aizkc ,`id zt e`l i`ce `iddc ,da oiaxern

my) aizke 'ebe "oihg jl gw dz`e" :l`wfgi iab

mgl e`l :`nl` "lk`z `l miyp` mgl" :(ck

.`edàãñç áø øîà äðìëàú íéøåòù úâåòåÐ

`aeh oipin x`y `dc ,`weec e`l mixery i`d

dplk`z oixeriyl `l` ,da eed,lwyna Ð

xc.raeyl `le oearx jïéøåòù úáéøòë äúáéøò
dtiiny mihg zaixr oewizk dti `le ,dpebn Ð

.d`pe dlebr dberd oewizäðùîíãà ïúåð
éðåðçì äòî.ieana enr xce ,oii xken `edy Ð

íåúçðì åà,xvga enr xce ,zexkk xken Ð

ieand ipa e`eai m` eixag mr aexira el dkfiy

seziyl oii e` aexirl xkk jnn zgwl`di Ð

.ea wlg ilåéúåòî åì åëæ àìzern oi`y Ð

dfd ipepgd axir elit`e .jeyniy cr zepew

dfl mb dkife ,mixg`d lkl,aexir epi` Ð

x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy

dpi` ixde drnd zepwl `l` aexira oikfn

zepew opi` zernc oeikc el diepwdknq `l Ð

`vnpe ,iiepw`l dizrc ied `le ,i`dc dizrc

.ezrcn `ly eizerna el axrn
ïéãåîå
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äéáéúéàqxb oke ,mipyi mixtqa `qxibd `id jk Ð 'ek oinegz iaexir oiaxrn lka iia`

`cg `pipz :xn`w ikdc `ibeq dlek mdxa` epiax axd yxite .l`ppg epiax

,dax xn` .oinegz iaexira oia zexivg iaexira oia `nzq rnyn 'ek oiaxrn lka `pnif

iwet`ledlek`e ,i`w oiaexir edlek` Ð oiaxrn lka i`de ,'ek oi` zt :xn`c ryedi iaxn

`pixg` icin ,oi` Ð zt :xne`e ,ryedi iax bilt

xcd `l i`c ,ipnif ixz jixhvi` ikdle .`l Ð

lirlc `idd opinwen ded Ð `kdc `aa `pze

iaxc `zline .`wxit ilek eda ixii`c oinegza

eda ixiinc .zexivga opinwen ded `kdc ryedi

ryedi iaxn llk lirlc `idd `wtn `le lirl

iaxc dizln iab inp `ipzinc ,`zyd la` .`kdc

:iz`w ibelti`lc ,dicicn `wtn Ð ryedi

xaqy xn`y dn lr jixt iia` "iia` diaizi`"

`l` oiaxrn oi` oinegza elit`c ryedi iax

lka :mipyid mixtqd lka opiqxb ikde ,zta

jzrc `wlq `w 'ek xn`w oinegz iaexir oiaxrn

o`n ,xn`w zexit ipin lka Ð oiaxrn lka i`dc

iax Ð `l `pixg` icin oi` zt xn`c dil zrny

oiaxrn lka xfril` iaxc opixn` `dc ,ryedi

iab dl ipzwe .xn`w oinegza oia zexivga oia

iaxl xac lka oinegz :`nl` ,xac lka oinegz

i`d `l` .'ek ryedi iaxn iwet`l `l` .ryedi

,oiaxrn zt ipipr lka :xn`w ikd Ð oiaxrn lka

oizipzn ixiin `zyde .oixqga oia oinlya oia

,lirl eda ixii`c zexivga `weec oiaxrn lka

`de .zexivga oinly irac ryedi iax lr bilte

dcen ryedi iax i`cec iia`c `kxit` ipy `lc

oiaxrn lka opz oizipznae ,xac lka oinegzc

zexivga bilt ryedi iaxe ,zexivga elit`

ixii` xfril` iax i`c meyn epiid Ð ediicegl

,zexivg` `l` bilt `l ryedi iaxe ediiexza

.i`w ediicegl zexivg`c iyextl dil ded

éãëÐ da el oiaxrn drenic icke dzlg

dlgl dleaha `weec :wgvi epiaxl d`xpe

`ki` Ð oewiz `ira `l i`c ixii` rnecnae

oizipznc `pyilc .hren oexqga elit` dai`

ick oeyl ,edine .ira ixnbl minlyc rnyn

xne`e !dzrence dzlg xninl dil dedc ,dyw

lhp elit`c opireny`l Ð ick hwpc :wgvi epiax

`ki` Ð jxev ickn xzei yixtd m` ,dlg myl

,dzlg ick opirny`c oeik :xn`z m`e .dai`

drenic ick oky lk dpenye mirax`n cg` dedc

`wlqc :wgvi epiax xne`e !d`nn xzei dedc

elit` Ð odkl ikd ifgc oeik ,renicc jzrc

dai` `ki` `zxeta.

àäåeyr Ð 'ek l`eny xnc ipya i`edc `idd

lld ziawd devy itl ,`nrh dn zeqpl

.zeyrl l`wfgil

áéúëã:qxhpewd yxit Ð 'ek jl gw dz`e

`l miyp` mgl" dixza aizke

:mz epiax dibde .`ed mgl e`l :`nl` ,"lk`z

wegx ,aizk d`xada Ð miyp` mgl i`dc

x`yc `idd :`yexit ikde .oitc dnk ef dyxtn

xevnd inile "jl gw dz`e" aizkc ,i`ed oipin

.[a,av `nw `aa] rla dillb diptka `alkc Ð darx ytpl `l` ,`ed zt `le ,lk`p wgcd zryeàìmb dkfe ,mixg`d lkl dfd ipepgd axir elit`e :qxhpewd yxit Ð eizern el ekf

dkif elit`e ,mpga el zepwdl el oiekzn elit`c ,ok yxit mpgae .el diepw dpi` ixde Ð drnd zepwl `l` aexira oikfn x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy ,aexir epi` Ð dfl

,ciar `w ziad lra zrcn `ly Ð ipepgd dyery zeikfd lke .el dpew drnd oi`e ,ipepgd on el zepwl oiekzn ozepdy oeik ,aexir epi` Ð weyd on el dpwe drnd gwl e` ,xg` ici lr el

.jenqa ok giken inp qxhpewd oeyle .ezrcl `l` oiaxrn oi`e
drax`a
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àøîâïéôzzLîe ïéáøòî ìka" :àðîéæ àãç àðéðz̈¥¨£¨¦§¨©Ÿ§¨§¦¦§©§¦
éaøcî é÷Btàì :äaø øîà !"çìnäå íénä ïî õeç¦©©¦§©¤©¨©©¨§©¥¦§©¦

àì àðéøçà écéî ,ïéà økk :øîàc ,òLBäé¯òîLî÷ §ª©§¨©¦¨¦¦¥©£¦¨¨¨©§©
úBøéöç éáeøéò ïéáøòî ìka :ééaà déáéúéà ."ìka" ïì̈©Ÿ¥¦¥©©¥©Ÿ§¨§¦¥¥£¥
áøòì eøîà àìå ,úBàBáî éôezéL ïéôzzLî ìkáe©Ÿ¦§©§¦¦¥§§Ÿ¨§§¨¥
:øîàc déì zòîL ïàî .ãáìa øöça àlà úta©©¤¨§¨¥¦§©©¨§©§¥§¨©

àì àðéøçà écéî ïéà út¯:éðú÷å ,òLBäé éaø ©¦¦¥©£¦¨¨©¦§ª©§¨¨¥
éaøcî é÷Btàì :äðç øa øa äaø øîà àlà !ìka©Ÿ¤¨¨©©¨©©¨¨§©¥¦§©¦

àì äñeøt ,ïéà äîéìL :øîàc ,òLBäé¯÷òîLî §ª©§¨©§¥¨¦§¨¨¨©§©
éñBé éaø øîà ?àì àîòè éàî äñeøôe ."ìka" ïì̈©Ÿ§¨©©§¨¨¨©©¦¥
áø déì øîà .äáéà íeMî :éaø øîà ,ìeàL ïa¤¨¨©©¦¦¥¨£©¥©
,úBñeøta ïlek eáøéò :éLà áøì àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©©¦¦§¨¦§
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éãëe dúlç éãk äpîéä äìhéð :ìeàL ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¨¦§¨¥¤¨§¥©¨¨§¥

dòenéc¯dòenéc éãk :àéðúäå .da Bì ïéáøòî¯ ¦¨§¨§¦¨§¨©§¨§¥¦¨
dúlç éãk ,da Bì ïéáøòî¯!da Bì ïéáøòî ïéà §¨§¦¨§¥©¨¨¥§¨§¦¨

àä ;àéL÷ àì¯àä ,íBzçð úlça¯ìòa úlça ¨©§¨¨§©©©§¨§©©©©
,äòaøàå íéøNòî ãçà älç øeòéL :ïðúc .úéaä©©¦¦§©¦©¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨
ãçà ,Bðá äzLîì äñéòå Bîöòì äqéò äNBòä̈¤¦¨§©§§¦¨§¦§¥§¤¨
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àä ;àéL÷ àì !da Bì ïéáøòî ïéà :àéðz àäå .da¯ ¨§¨©§¨¥§¨§¦¨¨©§¨¨
àä ,døôéz òéãéc¯,àøéæ éaø øîà .døôéz òéãé àìc ¦¦©¦§¨¨§¨§¦©¦§¨¨©©¦¥¨

øîà .ïçBã úôáe æøBà úôa ïéáøòî :ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦§©¤§©©¨©
:àá÷eò øî,ìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî éãéãì ¨§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§¨§¥

æøBà úôa¯ïçBã úôáe ,ïéáøòî¯øîà .ïéáøòî ïéà §©¤§¨§¦§©©¥§¨§¦¨©
.íéLãò úôa ïéáøòî :áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø©¦¨©¨¦¨©©§¨§¦§©£¨¦
dééãLå ,ìàeîL øîc éðLa éàåäc àéää àäå !?éðéà¦¦§¨©¦©£©¦§¥§¨§¥§©§¥
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ïçBãå íéLãòå ìBôe íéøBòNe ïéhç Eì ç÷ äzàå"§©¨©§¦¦§¦©£¨¦§¨
úàBöa äéeìö àéää :øîà àtt áø .'åâå "íéîqeëå§§¦©©¨¨©©¦§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiaexir(iying meil)

àøîâ
dnicwne ,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp dna zx`an `xnbd
.lirl epyp xaky s` ,xfril` iax ixac o`k epyp recn x`al

:`xnbd zl`eyàðîéæ àãç àðéðzz` zg` mrt epipy xak ixd ± ¨¦¨£¨¦§¨
lirl epipyy ,dpyna xen`d(:ek)iaexir ipica dpynd dwqryk

,oinegz,çìnäå íénä ïî õeç ,ïéôzzLîe ïéáøòî ìkad`a dne ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦§©¤©
zeipynd izyy ,`xnbd dxaqe ,dzr eprinydl dpynd
zvxzn .zexivg iaexira oiae oinegz iaexira oia zexacn

:`xnbd,äaø øîàd`a epzpynòLBäé éaøcî é÷etàì`ivedl ± ¨©©¨§©¥¦§©¦§ª©
,ryedi iax ixacnøîàcyïéà ,økkla` ,ea axrl xyt` ±éãéî §¨©¦¨¥¦¦

àðéøçà,mixac x`y ±àìokle ,mda miaxrn oi` ±ïì òîLî÷± ©£¦¨Ÿ¨©§©¨
`l` ,ok oicd oi`y xfril` iax eprinydìkaeli`e ,axrl xyt` ©Ÿ

lka'y miyxtn epiid ,o`k df oic dxn`e dpynd dxfg `l
mday ,oinegz iaexira wx epiid ,lirl dpynd dxn`y 'oiaxrn

zta `weec axrl jixv oi`y dcen ryedi iax s`zexivga la` ,
xn`y dzre ,zta `l` miaxrn oi`y ryedi iaxk mixaeq mlek
micnl ep` ,ryedi iax ixacl jenqa o`k df oic xfril` iax
.xac lka miaxrn zexivg iaexira s`y xaeqe eilr wleg `edy
wleg `edy xfril` iax ixaca x`ean `ly ,dax lr dywn iia`

:ryedi iax lrdéáéúéàdywd -éiaàcenll ozip ji` ,daxl ¥¦¥©©¥
s`y xaeqe ,ryedi iax lr wleg `edy ,xfril` iax ixacn

,`ziixaa epipy ixde ,xac lka miaxrn zexivg iaexiraìka©Ÿ
,úBàBáî éôezéL ïéôzzLî ìkáe ,úBøéöç éáeøéò ïéáøòîmiyery §¨§¦¥¥£¥©Ÿ¦§©§¦¦¥§

,zexit x`ya oiae oiia oia zta oia ,ieanl seziyáøòì eøîà àìå§Ÿ¨§§¨¥
øöça àlà úôa[zexivg iaexira-],ãáìa,`id dyw ef `ziixae §©¤¨§¨¥¦§©

ixdyøîàc déì zòîL ïàîiaexiray xaeqy `pzd edin ± ©¨§©§¥§¨©
zexivgïéà út,zta wx miaxrn ±àì àðéøçà éãéîx`ya `le ± ©¥¦¦©£¦¨Ÿ

`ld ,mixacòLBäé éaø`pzd ok m`e ,dpyna df oic xn`y `ed ©¦§ª©
,`ed ryedi iax i`ce `ziixad lyéðz÷ådxn` ok it lr s`e §¨¨¥

`ziixadìka'dxn`y dny yxtl jixv i`ce `l` ,'oiaxrn ©Ÿ
ipin lka miaxrny epiid ,'zexivg iaexir miaxrn lka' `ziixad
miaxrny xnel d`a `ly yxtl yi epzpyna s` ok m`e ,zt
dpi`e ,zt ipin lka miaxrny xnel d`a `l` ,xac lka xvga
jke ,zexivg iaexira wx `l` ,oinegz iaexira zxacn
,zexivga oiaxrn zt ipin lkay ,`ziixade dpynd zeyxtzn

.glne minn ueg xac lka mitzzyn ieanae
:eprinydl dpynd d`a dn iia` ixacl zx`an `xnbdàlà¤¨

,äðç øa øa äaø øîàaey dazke dxfg dpyndy xnel ozip m` ¨©©¨©©¨¨
epiid ,ryedi iax ixacn `ivedl ick ,mitzzyne miaxrn lkay

wxé÷etàì`ivedl ±îeixac seqïéà äîéìL ,øîàc ,òLBäé éaøc §©¥¦§©¦§ª©§¨©§¥¨¥
zta la` ,miaxrn dnily zta wxy ±àì äñeøt,miaxrn oi` ± §¨Ÿ

okleïì òîLî÷`l` ,ok oicd oi`y xfril` iax eprinyd ±ìka ¨©§©¨©Ÿ
.dqext zta s`e ,miaxrn

zt `weec jixv ryedi iaxl recn mrhd z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .dnilyàì àîòè éàî äñeøôemrhd edne ± §¨©©§¨Ÿ

:`xnbd daiyn .dqext zta oiaxrn oi`y ryedi iax xn`yøîà̈©
øîà ìeàL ïa éñBé éaø[mya-],äáéà íeMî ,éaøaxrl elkei m`y ©¦¥¤¨¨©©¦¦¥¨

.zwelgn icil e`eai ,dnily cg`e dqext cg` ozie ,dqexta
déì øîà[el`y±]ïlek eáøéò ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¥§¨
úBñeøôa`l df ote`ay ,aexirl zeqext xvgd ipa lk epzp m` ± ¦§

,dai`l e`eaieäî.dfa oicddéì øîàs`y ,iy` ax el aiyd ± ©¨©¥
minkg eyygy meyn ,aexird liren oi` df ote`aøBæçé ànL¤¨©£

,Bìe÷ì÷ì øácdqext ozil e`eai ,dqexta axrl elbxeiy jezny ¨¨§¦§
meyne ,dai` icil e`eaie ,dnily zt epzi xvgd ipan wlgyk mb

.dqexta eaxri `l mlerly exn` jk
`id oiicr ,ztdn xqgp m` mby minrt yiy d`ian `xnbd

:dnilyk zaygp,ìeàL ïa ïðçBé éaø øîàm`äpîéä äìhéð ¨©©¦¨¨¤¨¦§¨¥¤¨
[ztdn-]dúlç éãk,dpnn yixtdl jixvy dlg xeriyk ± §¥©¨¨

,dit`d xg` dlg dpnn yixtdydòenéc éãëeztd m` oke ± §¥¦¨

cbpk minrt d`n oilega yie ,dnexz mda dltpy oilegn dieyr
,odkl ozpe ,da ltpy dnexzd ly xeriyk ztdn lhpe ,dnexzd

,dnexzk dxeq` ztd df `lay,da Bì ïéáøòîdny oeiky §¨§¦¨
dywn .dxqgpy aygp df oi` ,dpwzl ick `ed dpnn xqgpy

:`xnbd,da miaxrn dzlg ick dxqgpy zt ikeàéðúäåixde ± §¨©§¨
ztd dxqgp m`y ,`ziixaa epipy,da Bì ïéáøòî ,dòenéc éãk§¥¦¨§¨§¦¨

dxqgp m` la`.da Bì ïéáøòî ïéà ,dúlç éãk:`xnbd zvxzn §¥©¨¨¥§¨§¦¨
àä ,àéL÷ àìzta miaxrny le`y oa opgei iax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨

xaecn ,dzlg ick dxqgpyíBzçð úlçaxeriy ztdn lhipyk ± §©©©§
dxkenl dqir dyery [dte`-] mezgp yixtdl jixvy dlg

,ohw xeriy `edy ,mixg`làäoi`y `ziixad dxn`y dne ± ¨
xaecn ,dzlg ick dxqgpy zta miaxrnúéaä ìòa úlça± §©©©©©©¦

dyery ziad lra yixtdl jixvy dlg xeriy ztdn lhipyk
oia dlg xeriy dpeyy ,xzei lecb xeriy `edy ,envrl dqir

,ziad lral mezgpïðúcdpyna epipyy ±(f"n a"t dlg),øeòéL ¦§©¦
,älçdpizp lka didiy jixvy xzeia zegtd xeriyd ,xnelk ©¨

n zegti `ly jixv ,odkläòaøàå íéøNòî ãçàaiigy xeriydn ¤¨¥¤§¦§©§¨¨
okle ,dpzn epzil ie`x epi`y xeriy `ed jkn zegty ,dlga

y minkg exn`å ,Bîöòì äqéò äNBòädyer `ed m` elit`äqéò ¨¤¦¨§©§§¦¨
dlecbBðá äzLîìyixtdl jixv ,epa ly oi`eyip zcerql ±ãçà §¦§¥§¤¨

äòaøàå íéøNòîla` ,dqirdn,÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð ¥¤§¦§©§¨¨©§¤¤¦§©
,zelecb zeqir zeyrl ekxcy oeikøBkîì äúNòL äMàä ïëå§¥¨¦¨¤¨§¨¦§

,÷eMa,ziad lral xzei dnec `ide dziaa dyl `idy s` ©
wx yixtdl mikixv.äðBîLe íéòaøàî ãçà¤¨¥©§¨¦§¨

dqextd z` xaige dqxtpy zta axrl xyt` m` dpc `xnbd
:ztl,àcñç áø øîàe dqxtpy ztíñé÷a døôzici lr dxaige ± ¨©©¦§¨§¨¨§¥¨

,dnilyk zi`xp `ide ,mqiw.da Bì ïéáøòî:`xnbd dywnàäå §¨§¦¨§¨
àéðz,mqiw ici lr dxaigy zty ,`ziixaa epipy ixde ±ïéà ©§¨¥

.da Bì ïéáøòî:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdxn`y dn ± §¨§¦¨Ÿ©§¨¨
ote`a `ed ,da oiaxrn oi`y `ziixaddøôéz òéãécxkipy ± ¦¦©¦§¨

dpic f`e ,dxaige dqxtpy xkipy ,ztl dqextd ly xeaigd mewn
e ,da oiaxrn oi`e dqextkàämiaxrny `cqg ax xn`y dne ± ¨

ote`a `ed ,dadøôéz òéãé àìc,xkip dxeaig mewn oi`y ± §Ÿ§¦©¦§¨
dqxtp `ly enk zi`xpy.da oiaxrne dnilyk dpic f`y ,llk

:mda axrl xyt` m` zt ipin dnk lr dpc `xnbdàøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
øîà[mya-]úôa ïéáøòî ,ìàeîLn dieyrdúôáe ,æøBàdieyrd ¨©§¥§¨§¦§©¤§©

nìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,àá÷eò øî øîà .ïçBcip` ± ©¨©©§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§©§¥
y ,epnn izrnye ,df oic yexit envr l`enyn izrnyæøBà úôa§©¤

.ïéáøòî ïéà ïçBc úôáe ,ïéáøòî§¨§¦§©©¥§¨§¦
øîà ïéáà øa àéiç áø øîà[mya-]úôa ïéáøòî ,áødieyrd ¨©©¦¨©¨¦¨©©§¨§¦§©

n.íéLãò:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d ±àäåixde - £¨¦¦¦§¨
ìàeîL øîc éðLa éàåäc àéääinia eyry miycr ly zt dze` ± ©¦©£©¦§¥§©§¥

,l`enydéaìëì äiéãLå,ealkl l`eny dkilyde ±,dìëà àìå §©§¥§©§¥§Ÿ£¨¨
die`x dpi` m`e ,die`x dzid `l alk zlik`l elit`y ixd

:`xnbd zvxzn .da axrl xyt` i` i`ce dlik`làéäädze` ± ©¦
rn wx dieyr dzid `l ,alkl l`eny jilydy zt`l` ,miyc

àéåä íéðéî øàLci`ce efk zty ,da miaxern eid mipin daxd ± ¦§¨¦¦©§¨
,zt zaygp dpi`áéúëc(h c l`wfgi)íéøòNe ïéhç Eì ç÷ äzàå' ¦§¦§©¨©§¦¦§Ÿ¦

'åâå íéîqëå ïçãå íéLãòå ìBôeziUre cg` ilkA mzF` dYzpe ©£¨¦§Ÿ©§ª§¦§¨©¨¨¦§¦¤¨§¨¦¨
lr `eaiy arxl oniq dyriy l`wfgil xn`py ,'mgll Ll mzF`¨§§¨¤
elld mipind lk z` gwiy ,milyexi lr xevnd onfa l`xyi
zngn wxe ,dlke`l milibx mc` ipa oi` ef zty ,zt mdn dyrie

.dze` milke` arxàéää ,øîà àtt áøjilydy zt dze` ± ©¨¨¨©©¦
meyn did `l ,dlik`l die`x dzid `ly mrhd ,alkl l`eny

y meyn `l` ,miycrn dieyr dzidyéàåä íãàä úàBöa äéeìö§¨§©¨¨¨£©
mc` z`evn eyrpy milgb lr dze` et`y xnelk ,dzid ±

,dyriy l`wfgil xn`p jky ,mze` etxye mze` eyaiiyáéúëc¦§¦
(ai my)'íäéðéòì äpbòz íãàä úàö éììâa àéäå'ef zt dt`zy ± §¦§¤§¥¥©¨¨¨§ª¤¨§¥¥¤

.mc` z`evn eyrpy milgba l`xyi ipa ipirl
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ריז
ezny in` cenr `t sc ± iyily wxtoiaexir

àøîâòîùî à÷ àì àðéøçà éãéî ïéà úô øîàã òùåäé éáøãî é÷åôàìïéúéðúî ïI
ìëá.opiwqr oinegz iaexirac `ed mzd :`pin` ded `iddn i`e .zexite oii elit` Ð

`nrhc zexivg iaexira `kd ik dai` meyn yginl `kilc ,ryedi iax dcen mzde

zexivg iaexira la` .onwlck ,dai` meyn.zexivg iab diipz xcd ikdl ,`l `ni` Ð

,xi`n iaxcn iwet`l :opiqxb `pixg` `pyil

wxta ,`l `pixg` icina ,oi` zta :xn`c

`ide ,lka :ol rnyn `w ,(a,`r lirl) "xcd"

.`idéáåøéò ïéáøòî ìëá ééáà äéáéúéà
úåøéöçopiqxb Ðïéôúúùî ìëáåéåáî éôåúéù

.zexit x`ya oia oiia oiae zta oia Ðåøîà àìå
'åë úôá áøòì`yixc oiaxrn lkae Ðikd Ð

.zexivg iaexir oiaxrn zt ipin lka :xn`wïàî
éãéî ïéà úô øîàã äéì úòîùéáø àì àðéøçà

òùåäé.xi`n iax `pixg` `pyille Ðéðú÷å
ìëáipzc lkac i`nn ,inp oizipzne .zt` Ð

ryedi iaxc `dn iwet`le ,xn`w ilin lk`

`z`.`ziixak ,i`w zt` ipzwc lka `nlic Ð

,zexivga oiaxrn zt ipin lka :xn`w ikde

ilin lka ieana oitzzyne.glne minn ueg Ð

äðç øá øá äáø øîà àìàxninl `ki` i` Ð

ryedi iaxcn oizipzn `wt`c`tiq` Ð

ol rnyn `w ,`l dqext :xn`c ,`bilt `zlnc

.lkaäáéà íåùî,zwelgn icil oi`ay Ð

.dqext dz`e dnily ozep ip` :xne`yåìå÷ì÷ì
.mly dfe qext df Ðäúìçedfy ,oexqg epi` Ð

.dpewizäòåîéã éãëdltpy ,zrncp m` Ð

dpnn elhpe ,ef xkk dpnn eyre oilega dnexz

.dpwzl d`nn cg` drenicíåúçð úìçÐ

.oexqg df oi`e ,`id dphwíñé÷á äøôúxkk Ð

.dnily zi`xpe mqiwa zeqextd xtze ,dqxtpy

äøôéú òéãé`iede ,dzxitz mewn xkip Ð

.dqextkäåä éðéî øàùãeid daxd oipin Ð

aizkc ,`id zt e`l i`ce `iddc ,da oiaxern

my) aizke 'ebe "oihg jl gw dz`e" :l`wfgi iab

mgl e`l :`nl` "lk`z `l miyp` mgl" :(ck

.`edàãñç áø øîà äðìëàú íéøåòù úâåòåÐ

`aeh oipin x`y `dc ,`weec e`l mixery i`d

dplk`z oixeriyl `l` ,da eed,lwyna Ð

xc.raeyl `le oearx jïéøåòù úáéøòë äúáéøò
dtiiny mihg zaixr oewizk dti `le ,dpebn Ð

.d`pe dlebr dberd oewizäðùîíãà ïúåð
éðåðçì äòî.ieana enr xce ,oii xken `edy Ð

íåúçðì åà,xvga enr xce ,zexkk xken Ð

ieand ipa e`eai m` eixag mr aexira el dkfiy

seziyl oii e` aexirl xkk jnn zgwl`di Ð

.ea wlg ilåéúåòî åì åëæ àìzern oi`y Ð

dfd ipepgd axir elit`e .jeyniy cr zepew

dfl mb dkife ,mixg`d lkl,aexir epi` Ð

x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy

dpi` ixde drnd zepwl `l` aexira oikfn

zepew opi` zernc oeikc el diepwdknq `l Ð

`vnpe ,iiepw`l dizrc ied `le ,i`dc dizrc

.ezrcn `ly eizerna el axrn
ïéãåîå
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äéáéúéàqxb oke ,mipyi mixtqa `qxibd `id jk Ð 'ek oinegz iaexir oiaxrn lka iia`

`cg `pipz :xn`w ikdc `ibeq dlek mdxa` epiax axd yxite .l`ppg epiax

,dax xn` .oinegz iaexira oia zexivg iaexira oia `nzq rnyn 'ek oiaxrn lka `pnif

iwet`ledlek`e ,i`w oiaexir edlek` Ð oiaxrn lka i`de ,'ek oi` zt :xn`c ryedi iaxn

`pixg` icin ,oi` Ð zt :xne`e ,ryedi iax bilt

xcd `l i`c ,ipnif ixz jixhvi` ikdle .`l Ð

lirlc `idd opinwen ded Ð `kdc `aa `pze

iaxc `zline .`wxit ilek eda ixii`c oinegza

eda ixiinc .zexivga opinwen ded `kdc ryedi

ryedi iaxn llk lirlc `idd `wtn `le lirl

iaxc dizln iab inp `ipzinc ,`zyd la` .`kdc

:iz`w ibelti`lc ,dicicn `wtn Ð ryedi

xaqy xn`y dn lr jixt iia` "iia` diaizi`"

`l` oiaxrn oi` oinegza elit`c ryedi iax

lka :mipyid mixtqd lka opiqxb ikde ,zta

jzrc `wlq `w 'ek xn`w oinegz iaexir oiaxrn

o`n ,xn`w zexit ipin lka Ð oiaxrn lka i`dc

iax Ð `l `pixg` icin oi` zt xn`c dil zrny

oiaxrn lka xfril` iaxc opixn` `dc ,ryedi

iab dl ipzwe .xn`w oinegza oia zexivga oia

iaxl xac lka oinegz :`nl` ,xac lka oinegz

i`d `l` .'ek ryedi iaxn iwet`l `l` .ryedi

,oiaxrn zt ipipr lka :xn`w ikd Ð oiaxrn lka

oizipzn ixiin `zyde .oixqga oia oinlya oia

,lirl eda ixii`c zexivga `weec oiaxrn lka

`de .zexivga oinly irac ryedi iax lr bilte

dcen ryedi iax i`cec iia`c `kxit` ipy `lc

oiaxrn lka opz oizipznae ,xac lka oinegzc

zexivga bilt ryedi iaxe ,zexivga elit`

ixii` xfril` iax i`c meyn epiid Ð ediicegl

,zexivg` `l` bilt `l ryedi iaxe ediiexza

.i`w ediicegl zexivg`c iyextl dil ded

éãëÐ da el oiaxrn drenic icke dzlg

dlgl dleaha `weec :wgvi epiaxl d`xpe

`ki` Ð oewiz `ira `l i`c ixii` rnecnae

oizipznc `pyilc .hren oexqga elit` dai`

ick oeyl ,edine .ira ixnbl minlyc rnyn

xne`e !dzrence dzlg xninl dil dedc ,dyw

lhp elit`c opireny`l Ð ick hwpc :wgvi epiax

`ki` Ð jxev ickn xzei yixtd m` ,dlg myl

,dzlg ick opirny`c oeik :xn`z m`e .dai`

drenic ick oky lk dpenye mirax`n cg` dedc

`wlqc :wgvi epiax xne`e !d`nn xzei dedc

elit` Ð odkl ikd ifgc oeik ,renicc jzrc

dai` `ki` `zxeta.

àäåeyr Ð 'ek l`eny xnc ipya i`edc `idd

lld ziawd devy itl ,`nrh dn zeqpl

.zeyrl l`wfgil

áéúëã:qxhpewd yxit Ð 'ek jl gw dz`e

`l miyp` mgl" dixza aizke

:mz epiax dibde .`ed mgl e`l :`nl` ,"lk`z

wegx ,aizk d`xada Ð miyp` mgl i`dc

x`yc `idd :`yexit ikde .oitc dnk ef dyxtn

xevnd inile "jl gw dz`e" aizkc ,i`ed oipin

.[a,av `nw `aa] rla dillb diptka `alkc Ð darx ytpl `l` ,`ed zt `le ,lk`p wgcd zryeàìmb dkfe ,mixg`d lkl dfd ipepgd axir elit`e :qxhpewd yxit Ð eizern el ekf

dkif elit`e ,mpga el zepwdl el oiekzn elit`c ,ok yxit mpgae .el diepw dpi` ixde Ð drnd zepwl `l` aexira oikfn x`yk mpg zpzna el zekfl oeekzp `l ixdy ,aexir epi` Ð dfl

,ciar `w ziad lra zrcn `ly Ð ipepgd dyery zeikfd lke .el dpew drnd oi`e ,ipepgd on el zepwl oiekzn ozepdy oeik ,aexir epi` Ð weyd on el dpwe drnd gwl e` ,xg` ici lr el

.jenqa ok giken inp qxhpewd oeyle .ezrcl `l` oiaxrn oi`e
drax`a
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àøîâïéôzzLîe ïéáøòî ìka" :àðîéæ àãç àðéðz̈¥¨£¨¦§¨©Ÿ§¨§¦¦§©§¦
éaøcî é÷Btàì :äaø øîà !"çìnäå íénä ïî õeç¦©©¦§©¤©¨©©¨§©¥¦§©¦

àì àðéøçà écéî ,ïéà økk :øîàc ,òLBäé¯òîLî÷ §ª©§¨©¦¨¦¦¥©£¦¨¨¨©§©
úBøéöç éáeøéò ïéáøòî ìka :ééaà déáéúéà ."ìka" ïì̈©Ÿ¥¦¥©©¥©Ÿ§¨§¦¥¥£¥
áøòì eøîà àìå ,úBàBáî éôezéL ïéôzzLî ìkáe©Ÿ¦§©§¦¦¥§§Ÿ¨§§¨¥
:øîàc déì zòîL ïàî .ãáìa øöça àlà úta©©¤¨§¨¥¦§©©¨§©§¥§¨©

àì àðéøçà écéî ïéà út¯:éðú÷å ,òLBäé éaø ©¦¦¥©£¦¨¨©¦§ª©§¨¨¥
éaøcî é÷Btàì :äðç øa øa äaø øîà àlà !ìka©Ÿ¤¨¨©©¨©©¨¨§©¥¦§©¦

àì äñeøt ,ïéà äîéìL :øîàc ,òLBäé¯÷òîLî §ª©§¨©§¥¨¦§¨¨¨©§©
éñBé éaø øîà ?àì àîòè éàî äñeøôe ."ìka" ïì̈©Ÿ§¨©©§¨¨¨©©¦¥
áø déì øîà .äáéà íeMî :éaø øîà ,ìeàL ïa¤¨¨©©¦¦¥¨£©¥©
,úBñeøta ïlek eáøéò :éLà áøì àáøc déøa àçà©¨§¥§¨¨§©©¦¦§¨¦§
øîà .Bìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL :déì øîà ?eäî©£©¥¤¨©£¨¨§¦§¨©
éãëe dúlç éãk äpîéä äìhéð :ìeàL ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¨¦§¨¥¤¨§¥©¨¨§¥

dòenéc¯dòenéc éãk :àéðúäå .da Bì ïéáøòî¯ ¦¨§¨§¦¨§¨©§¨§¥¦¨
dúlç éãk ,da Bì ïéáøòî¯!da Bì ïéáøòî ïéà §¨§¦¨§¥©¨¨¥§¨§¦¨

àä ;àéL÷ àì¯àä ,íBzçð úlça¯ìòa úlça ¨©§¨¨§©©©§¨§©©©©
,äòaøàå íéøNòî ãçà älç øeòéL :ïðúc .úéaä©©¦¦§©¦©¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨
ãçà ,Bðá äzLîì äñéòå Bîöòì äqéò äNBòä̈¤¦¨§©§§¦¨§¦§¥§¤¨
,÷eMa øBkîì äNBò àeäL íBzçð .äòaøàå íéøNòî¥¤§¦§©§¨¨©§¤¤¦§©

÷eMa øBkîì äúNòL äMàä ïëå¯íéòaøàî ãçà §¥¨¦¨¤¨§¨¦§©¤¨¥©§¨¦
íñé÷a døôz :àcñç áø øîà .äðBîLe¯Bì ïéáøòî §¨¨©©¦§¨§¨¨§¥¨§¨§¦

àä ;àéL÷ àì !da Bì ïéáøòî ïéà :àéðz àäå .da¯ ¨§¨©§¨¥§¨§¦¨¨©§¨¨
àä ,døôéz òéãéc¯,àøéæ éaø øîà .døôéz òéãé àìc ¦¦©¦§¨¨§¨§¦©¦§¨¨©©¦¥¨

øîà .ïçBã úôáe æøBà úôa ïéáøòî :ìàeîL øîà̈©§¥§¨§¦§©¤§©©¨©
:àá÷eò øî,ìàeîL øîc dépéî éì àLøtéî éãéãì ¨§¨§¦¦¦©§¨¦¦¥§¨§¥

æøBà úôa¯ïçBã úôáe ,ïéáøòî¯øîà .ïéáøòî ïéà §©¤§¨§¦§©©¥§¨§¦¨©
.íéLãò úôa ïéáøòî :áø øîà ,ïéáà øa àéiç áø©¦¨©¨¦¨©©§¨§¦§©£¨¦
dééãLå ,ìàeîL øîc éðLa éàåäc àéää àäå !?éðéà¦¦§¨©¦©£©¦§¥§¨§¥§©§¥
:áéúëc ,àéåä íéðéî øàLc àéää !dìëà àìå déaìëì§©§¥§¨£©¨©¦¦§¨¦¦¨§¨¦§¦
ïçBãå íéLãòå ìBôe íéøBòNe ïéhç Eì ç÷ äzàå"§©¨©§¦¦§¦©£¨¦§¨
úàBöa äéeìö àéää :øîà àtt áø .'åâå "íéîqeëå§§¦©©¨¨©©¦§¨©
äpbòz íãàä úàö éììâa àéäå" :áéúëc ,éàåä íãàä̈¨¨£©¦§¦§¦§¤§¥¥©¨¨¨§ª¤¨
áø øîà ?"dpìëàz íéøòN úâeòå" éàî ."íäéðéòì§¥¥¤©§©§Ÿ¦Ÿ§¤¨¨©©

ì :àcñçúáéøòk dúáéøò :øîà àtt áø .íéøeòéL ¦§¨§¦¦©©¨¨©£¦¨¨©£¦©
.íéhç úáéøòk àìå ,íéøBòNäðùîíãà ïúBð §¦§Ÿ©£¦©¦¦¥¨¨

éøác ,áeøéò Bì äkæiL éãk íBzçpìå éðåðçì äòî̈¨©¤§¨¦§©©§§¥¤§©¤¥¦§¥
.åéúBòî Bì eëæ àì :íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦Ÿ¨¨¨
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ריח
ezny ina cenr `t sc ± iyily wxtoiaexir

íãà ìë øàùá ïéãåîådkfe ef drn jlid exag el xn`y ziad lra :`xnba yxtn Ð

el dkife jlde aexira ilzexkk xeknl libx ziad lra oi`e li`edc ,aexir dpwy Ð

xn` i` ,diteb ipepg iabe .il axr el xne`k dyrpe ,gily ezeyrl `l` df oeekzp `l

.ipwc `xnba opixn` "il axr" dilåúòãì àìà íãàì åì ïéáøòî ïéàùiab ,jkld Ð

il ikf dil xn` ik ipepg`l` oeekzp `l Ð

.egely dyriy eilr jnq `le ,epnid zepwl

dizrc dknq `le ,zepew opi` zerne`vnp Ð

xkk jyn m` la` .ezrcl `ly el axrn

jkl elv` egipde.e`yr gily Ðéáåøéò
ïéîåçú,xg`d cvl ciqtny el `ed aeg Ð

.el gep epi` `nyeàøîâíé÷øô äòáøàáÐ

minkg oda ecinrdc onwl opgei iax uxznc

.zepew zernc dxez oic lr mdixac,o`k s`

zay oewiz iptnoic lr mdixac ecinrd Ð

.dxezåìà íé÷øô äòáøàáz`e eze`" wxta Ð

,gqt ly oey`xd aeh meir :(`,bt) oilega "epa

.dpyd y`x axre ,zxvr ly aeh mei axre

mei axre ,bg ly oexg`d aeh mei axre

.lilba mixetikdç÷åìì ïéàåxeyd eze`a Ð

xpic deya mei ceran xpic el ozpy ,xpic `l`

.xyaúî íà.ozpy dn gweld ca` xeyd Ð

ïë åðéàm`e ,egxk lr eze` oihigyn oi` Ð

gah dvx.xpicd z` el xifgn Ðåì äëéæùáÐ

.xg` ici lr xpic dey df xeya gwell gah

mya ea el dkf :el xn`e ,xg`l xeyd xqny

dkefd xg` eze`l gily e`yr `l `ede .ipelt

.eliayaåì àåä úåëæzepwle zern `ivedl Ð

.jka okxc lkdy ,xyaåì àåä áåç`iveny Ð

.ze`vedúåðå÷ úåòî äøåú øáãaizkc Ð

mwe sqkd ozpe" :(fk `xwie) ycwdd on dceta

"el.heicdd on gwela xnege lw Ðåôøùð
êéèéçopinwen ,jkld .odilr zern il zzpy Ð

diytp xqnilc ikid ik ,xken zeyxa edl

.edpilev`l gxhipe ediilréìë ìáàoipw Ð

.xceqúéáä ìòá.lirl `nrh ziyixt Ðàìà
éì äëæ øîàãx`yk `l` ,gily dieey `lc Ð

il axr xn` m` la` ,`nlrc oixkenÐ

dwfg :ol `niiwc .dizrc `knqe ,dieey `gily

"oiaxrn lka" wxta ,ezegily dyer gily

.`ed dizrcl axrn ,jkld (`,al)ìàåîù øîà
åéúåøå÷ åìèéðù éåáîá åìéôàlwinc ,zaya Ð

oixzen :xn`e "zebb lk" wxta dcedi iax da

.zay eze`lïéáåøéòáixii`c `kid lk Ð

.aexir ziipw zeklda
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äòáøàáoey`xd aeh mei axr :yxtn (`,bt oileg) "epa z`e eze`" wxta Ð 'ek miwxt

,dpydy`x axre ,bg ly oexg`d aeh mei axre ,zxvr ly aeh meire ,gqt ly

meyn :mz epiax xne` Ð bg ly oey`x aeh meir aiyg `lc `de .lilba xetik mei axre

.jk lk dhigya zeaxdl i`pt mdl oi`e ,alele dkeqa icixh `nlr ilekc

íìåòì`ped axc `zln Ð jyn `lyk

epiidc iyextl `z` jynyk inwe`c

`l ikd meyne ,xg` ici lr el dkify dkiyn

.llk dia xcd `lc `l` xn`w

øáã:qxhpewa yxit Ð zepew zern dxez

mwe sqkd ozpe" :ycwdd on dceta aizkc

yiwl yixe .heicdd on gwela xnege lwe ,"el

zern oi`e dxezd on zyxetn dkiyn xn`c

Ð dil ipw sqkc .opitli `l ycwdn :xaqw ,zepew

dizi`c `kid lkc dkiyn dia `kiiy `lc meyn

ngxc `fb iaoekp mrhd df d`xp oi`e .`zi` `p

sqkd mb dpwiy ycwdn slip mewn lknc ,jk lk

ivn `l izxzc meyn :wgvi epiax xne`e !heicda

"ezxt xaer gweld" wxtc ,heicda ipwnl

cin dpw e`" :opgei iax yixc (a,bi zexeka)

dpew did m`e ,dkiyna Ð ixkpl `d ,"jzinr

ike ?dna ixkpl ,ok m` ,yiwl yixl sqke dkiyn

"jzinr cin"` i`wc sqka ixkpl `d :`niz

cga ixkpcn mewn lkn ,dkiyn` dil yixcc

`peeb i`d ikae ,`wec cga inp l`xyi Ð `wec

epiidc :wgvi epiax yxtn cere .mzd xn`w

oipw mzqc Ð dxez xac zepew zernc `nrh

oipw izkec dnka ogky`ck ,ixiin sqka `xwc

zecy" (a mixac) "ipxiayz sqka lke`" :sqka

xtq" aizkc ab lr s`e .(al dinxi) "epwi sqka

mewn lkn Ð xhy oipw mzdn ol `wtpc "dpwnd

`xw gken :cere .sqka ied oizkec lkac oipw mzq

"epez l`" :[dk `xwie] aizkc ,ixii` sqkac

.i`w gwel`e xken`e

àîùm`e Ð diilra etxyp jihig xn`i

sqk oipw minkg exwr dnl :xn`z

iranc owzl mdl did ,`ziixe`c iedc ,ixnbl

zpwz meyn :wgvi epiax uxize !dkiyne sqk

dkiyn ,izxz jixvdl `ly ,ok eyr weyd

dkiynd m`c :uxiz ozp oa dcedi epiaxe .zerne

xkenl gweld xn`i ok m` Ð dpwz `l dcal

ozpyk ,ok m` :xn`z m`e .diilra jihig etxyp

etxyp xkend el xn`i ,jyn `le zern gweld

i`e !el zepew zernd oi`c oeik ,diilra jizern

xnel oileki epiid ozp oa dcedi epiax uexiz e`l

xg`iy giky `lc meyn ,ikdl opiyiig `lc

zern oi`c oeik ,zernd zpizp xg`l dkiynd

,ok m`c .ok xnel lkep `l evexiz itl la` .zepew

etxyp gweld xn`i `ny yginl inp el did `l

xg` sqkd exg`iy giky `lc ,diilra jihig

dzid `l cegl dkiync oeik ,zexitd zkiyn

gxeh oi`e ,oxnyl gep zernc :xnel yie .dpew

`l` livdl leki oi`c ,zexit enk mzlvda

zern iabc :wgvi epiax xne` cere .lecb gxeha

ied Ð rwxwa edl aizen `l i`e ,rwxwa `l` dxiny mdl oi`c (`,an `rivn `aa) "ciwtnd" wxta opixn` `d Ð mpg xney ediilr ied elit`c ,diilra jizern etxyp xnel jiiy oi`

nck ,`xep iabl `zeriyt.mlyi livi `l m`e xky xney ediilr ied `d ,diilra jihig etxyp el xn`i `ny opiyiig ikide :xn`z m`e .ipaxe`c `ztixva ifef aize`c `edd iab mzd gke

,edpilwy `le ,jfef lewy :dil xn`e .dia xcde inyney exiwe` ,inyney` ifef aidic `xab `edd iab (`,hn my) "adfd" wxta rnynck ,xky xney ediilr xken ied ifef iabc ikid ikc

xne`e !xky xney inp ied ,oihig iab inp ikde .xky xney ediilr ied Ð jfef lewy dil xne` ded `l i`c :rnyn .'ek ied `l xky xneyc `irain `l `peeb i`dk lkc :`ax xn`e .aepb`e

aeign diytp wilqc ,jfef lewy el xn`we ,xky el ozepc `kid `irain `l :eyexit ikd ,ied `l xky xneyc `irain `l :xn`wc `de ,xky xney ied `l inp ifef iab mlerlc :wgvi epiax

:dlr wiqne .jnw `zia `d :dil xn`e .il dkygc ,oecwt jab ifef jpd iedil :dil xn`c ,(a cenr my) `caer jci`a yxtl jixv `peeb i`dke .ied `l mpg xney elit` `l` Ð xky xney

lv` zern ciwtnc ab lr s`e .m`ivedl ixyc meyn epiid Ð xky xney ied ifef iabc ab lr s`c xnel yi cere .xn`w xky el ozepa jgxk lr epiid ,'ek ied `l xky xneyc `irain `l

.dkiyna `l` ipw `lc opax oiwzc ab lr s` .`ivedl lekie ,egk mil` Ð zepew zern dxez xacc oeik oda ynzyi xken mewn lkn ,oda ynzyi `lc (`,bn my) "ciwtnd"a opz ,a"dra

:opiqxb ikdøîàiaxc izni`c epivn `ziixaac .epizpyna iqxbc mixtqk d`xp oke minkg ixac yxtl `l` epi` epizpyna dnae izni` dcedi iax dpyy mewn lk iel oa ryedi iax

.o`k jix`dl oi`e .dpitqa hb `iand iab (`,f) oihibc `nw wxte ,oikqd iab lrye fzipd mc iab (`,gt oileg) "mcd ieqik" wxta welgl dcedi
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ïéàL ,åéúBòî Bì eëfL íãàä ìk øàLa íéãBîe¦¦§¨¨¨¨¨¤¨¨¨¤¥
äna :äãeäé éaø øîà .Bzòcî àlà íãàì ïéáøòî§¨§¦¨¨¨¤¨¦©§¨©©¦§¨©¤

øeîà íéøácíé¯éáeøéòa ìáà ,ïéîeçú éáeøéòa §¨¦£¦§¥¥§¦£¨§¥¥
úBøéöç¯ïéëfL éôì ,Bzòãì àlLå Bzòãì ïéáøòîá £¥§¨§¦§©§§¤Ÿ§©§§¦¤¨¦

.åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàå åéðôa àlL íãàìàøîâ ¨¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦¨¨¨¤Ÿ§¨¨
áø øîà !CLî àì àä ?øæòéìà éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦¡¦¤¤¨Ÿ¨©¨©©
äòaøàk øæòéìà éaø BàNò :eäaà øa äaø øîà ,ïîçð©§¨¨©©¨©©¨£¨©¦¡¦¤¤§©§¨¨
ïéèéçLî elà íé÷øt äòaøàa :ïðúc .äðMa íé÷øt§¨¦©¨¨¦§©§©§¨¨§¨¦¥©§¦¦
ïéàå øðéc óìà äåL øBL eléôà ,Bçøk ìòa çahä úà¤©©¨§©¨§£¦¨¤¤¤¦¨§¥

ãçà øðéc àlà ç÷Blì¯ì BúBà ïéôBk,Cëéôì .èBçL ©¥©¤¨¦¨¤¨¦¦§§¦¨
úî íà¯øîà !CLî àì àä !?ç÷Blì úî .ç÷Blì úî ¦¥¥©¥©¥©¥©¨Ÿ¨©¨©

úBîé øàLa :àôéñ àîéà ,éëä éà .CLnLa :àðeä áø©¨§¤¨©¦¨¦¥¨¥¨¦§¨§
úî íà ,Cëéôì ;ïk Bðéà äðMä¯?éànà .øëBnì úî ©¨¨¥¥§¦¨¦¥¥©¥©©

àlLa íìBòì :÷çöé øa ìàeîL éaø øîà !CLî àä̈¨©¨©©¦§¥©¦§¨§¨§¤Ÿ
ïðé÷ñò éàîa àëä ,CLî¯.øçà éãé ìò Bì äkéfLa ¨©¨¨§©¨§¦©§¤¦¨©§¥©¥

Bì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa¯àlL Bì ïéëæ §©§¨¨§¨¦¥¦§¨¦¤Ÿ
Bì àeä áBçc äðMä úBîé øàLa ,åéðôa¯Bì ïéáç ïéà §¨¨¦§¨§©¨¨§¥¨¦

íé÷øt äòaøàa :ïðçBé éaø øîà àìéà áøå .åéðôa àlà¤¨§¨¨§©¦¨¨©©¦¨¨§©§¨¨§¨¦
.äøBú éøác ìò ïäéøác íéîëç eãéîòä elàøîàc ¥¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦§¥¨©£©

eøîà äî éðtîe ,úBðB÷ úBòî äøBz øác :ïðçBé éaø©¦¨¨§©¨¨¦§¥¨¨§
"äðB÷ äëéLî"¯éhéç eôøNð :Bì øîàé ànL äøéæbE §¦¨¨§¥¨¤¨Ÿ©¦§§¦¤

ìk øàL ïàî .'åë íãàä ìk øàLa íéãBîe" .äéiìòä£¦¨¦¦§¨¨¨¨¨©§¨¨
ìòa :ìàeîL øîà ïëå .úéaä ìòa :áø øîà ?íãà̈¨¨©©©©©©¦§¥¨©§¥©©
ìòa ìáà ,íBzçð àlà eðL àì :ìàeîL øîàc .úéaä©©¦§¨©§¥¨¨¤¨©§£¨©©

úéaä¯ìáà ,äòî àlà eðL àì :ìàeîL øîàå .äðB÷ ©©¦¤§¨©§¥¨¨¤¨¨¨£¨
éìk¯Bì øîàc àlà eðL àì :ìàeîL øîàå .äðB÷ §¦¤§¨©§¥Ÿ¨¤¨§¨©

"éì áøò" øîà ìáà ,"éì äëæ"¯.éð÷å ,déåL çéìL §¥¦£¨¨©¨¥¦¨¦©©§¥§¨¥
øîà ."'åëå íéøeîà íéøác äna äãeäé éaø øîà"¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦¨©
àìå .äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨§Ÿ
ïéáeøéòa äãeäé éaø äðML íB÷î ìk :àlà ,ãBò¤¨¨¨¤¨¨©¦§¨§¥¦

¯áøì äàzcâa àðç áø déì øîà .BúBîk äëìä£¨¨§£©¥©¨¨©§©¨¨§©
åéúBøB÷ eìhépL éBáîa eléôà ìàeîL øîà :äãeäé§¨¨©§¥£¦§¨¤¦§¨

:déì øîà !?åéiçì Bàdéøa àçà áø déì øîà .úBvéçîa àìå ,Eì ézøîà ïéáeøéòa §©¨£©¥§¥¦¨©§¦§§Ÿ¦§¦£©¥©©¨§¥
éaø øîàL íB÷î ìk :éåì ïa òLBäé éaø øîàäå ?éâéìôc ììkî äëìä :éLà áøì àáøc§¨¨§©©¦£¨¨¦§¨¦§¦¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¤¨©©¦

eðúðLîa "äná"e "éúîéà" äãeäé¯àäå !?éâéìt àìå !íéîëç éøác Løôì àlà Bðéà §¨¥¨©©¤§¦§¨¥¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦§¨§¦¦§¨
ïäéìò eôñBzð :ïðz ïðà¯éñBîéøöå äkæîe ó.úBàBáî éðL ïéaL øöça íúä !òéãBäì C £©§©¦§£¥¤¦§©¤§¨¦§¦©¨¨§¨¥¤¥§¥§

:àlà !äãeäé éaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç úøîBà úàæ :àcñç áø øîà ,éáæéL áø øîàäå§¨¨©©¥§¦¨©©¦§¨Ÿ¤¤£¦¨¨£¥¨©©¦§¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oiaexir(iying meil)

íéãBîexfril` iaxl minkgíãàä ìk øàLamipepg mpi`y ¦¦§¨¨¨¨¨
,minezgpe,åéúBòî Bì eëfLepi`y exiagl drn ozp m`y xnelk ¤¨¨¨

el dkife ,ef drn zxenz aexira il dkf el xn`e ,mezgp e` ipepg
ekxc oi` exiagy oeiky .aexird lg ,xg` ici lr zt exiag
gipdl gily ezeyrl oiekzp drn el ozpyk i`ce ,zexkk xeknl
z` el dpwne ,aexir exear gipi i`cey eilr jneqe ,eliaya aexir
,aexird lg `l mezgpe ipepgay minkg exn`y mrhde .drnd
,exear aexir gipdl migily mzeyrl oiekzn epi`y meyn `ed
xneb epi`y oeike ,aexirl zte oii mdn zepwl wx oiekzn `l`
oiide ztd z` el mipwn mpi` mde ,drnd z` mdl zepwdl ezrca

,aexird lg `l ,drnd zxenz wxL` el mipwn mdy `vnpz ¤
e ,ezrcn `ly drnd zxenz aexirdàlà íãàì ïéáøòî ïéà¥§¨§¦§¨¨¤¨

.Bzòcî¦©§
íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà`l` mc`l miaxrn oi`y ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦

,ezrcn,ïéîeçz éáeøéòas` ,aexird z` exear migipny iny §¥¥§¦
jlil `ed leki aexird z` exear egipdy cvay giexn `edy
mixg`d miccvly jka ciqtn `ed la` ,dn` mitl` zrax`
mewnn dn` miitl`n xzei wgexnd mewna ,zkll leki epi`

,ezrcn `ly eciqtdl xyt` i`e ,aexird,úBøéöç éáeøéòa ìáà£¨§¥¥£¥
,aexird ziiyra melk ciqtn epi`yïéáøòîmc`làlLå Bzòãì §¨§¦§©§§¤Ÿ

,åéðôa àlL íãàì ïéëfL éôì ,Bzòãìrcei epi`yk s` xnelk §©§§¦¤¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
,dikfdn,åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàåea ciqtn epi`y lk okle §¥¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

xyt` i` ,ea ciqtn `edy lke ,ezrcn `ly zeyrl xyt` llk
.ezrcn `ly zeyrl

àøîâ
dpew gweldy xn`y ,xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dkiyn `la xkikde oiid z`éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦
øæòéìàwlg el dkfiy ick ipepgl drn zzl lekiy xn`y ¡¦¤¤

e ,drnd zxenz aexird z` dpew `ede ,aexiraàä`ed ixde ±àì ¨Ÿ
CLîzvxzn .dkiyna `l` mipwp mpi` milhlhne ,aexird z` ¨©

:`xnbdøæòéìà éaø BàNò ,eäaà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©©¨£¨©¦¡¦¤¤
,aexirlíé÷øt äòaøàk[mipnf-],äðLaminkg exn` mday §©§¨¨§¨¦§¨¨

aexira s`y xaqe ,dkiyn `la milhlhna dpew zern zpizpy
.dkiyn `la dpew drndy minkg exn` ,zayd oewiz meyn

:sqka mipwp milhlhny minkg exn` izn zx`an `xnbdïðúc¦§©
(.bt oileg),íé÷øt äòaøàa[mipnf-]elà,[my dpyna mixen`d] §©§¨¨§¨¦¥

çahä úà ïéèéçLîhegyl hgeyd z` miaiign ±,Bçøk ìòa ©§¦¦¤©©¨§©¨§
hegyl eze` mitek ,aeh mei axrn zern hgeyl gweld ozp m`y

e ,aeh meia dndad z`eléôàd m`ç÷Blì ïéàå ,øðéc óìà äåL øBL £¦¨¤¤¤¦¨§¥©¥©
xeya wlgBúBà ïéôBk ,ãçà øðéc àlà[hgeyd z`±]ìèBçLick ¤¨¦¨¤¨¦¦§

lr milrak aygp gweldy ,xpica xya gwell zzlwlgd
,exear mliyyCëéôì,xeya wlg lr milrak aygp `edy oeik ± §¦¨

úî íà,ehgyy mcew xeydúîmb,ç÷Blìgweldy epiidc ¦¥¥©¥©
,df oica mrhd z` `xnbd zxxane .gahl ozpy xpicd z` ciqtn

y mixne` ep` ,xeyd zn m` recn :zl`eyeúîmb,ç÷Blì ¥©¥©
e ,xkenl ozpy xpicd z` gweld ciqtneàäixde -CLî àì ¨Ÿ¨©

ixdy ,xyad z` oiicr dpw `l ok m`e ,xeyd z` gweld
zvxzn .dkiyna `l` ,sqka gwell mipwp mpi` milhlhn

:`xnbdCLnLa ,àðeä áø øîàz` jynyk zxacn dpynd ± ¨©©¨§¤¨©
zernd itk xeydn wlga dkf jk meyne ,aeh mei axrn xeyd
dywn .eizern z` ciqtd ,xeyd zn m` jk meyne ,gahl ozpy

:`xnbdéëä éà,jynyk xaecny ok m` ±àôéñ àîéàxen` ± ¦¨¦¥¨¥¨
y ,dxn`y ,dpynd ly `tiqd z` x`aeäðMä úBîé øàLaueg] ¦§¨§©¨¨

,[el` miwxt drax`n,ïk Bðéàhegyl xkend z` miaiign oi`y ¥¥
`l` ,el ozpy xpicd zxenz xya gwell ozil ick ,xeyd z`
xaky aygp df oi`e ,el ozpy xpicd z` el xifgdl xkend leki

e ,xeya wlg gweld dpwúî íà Cëéôì,ehgyy mcew xeydúî §¦¨¦¥¥
wx,øëBnìz` xifgdl xkend jixve ,melk gweld ciqtd `ly ©¥

,jynyk zxacn dpynd m`e .el ozpy xpicdéànàoi` recn ± ©©
e ,xeyd zzina ciqtn gweldàä`ed ixde ±CLî,xeyd z` ¨¨©

.xpicd zxenz wlg ea dpwe
:`xnbd zvxzníìBòì ,÷çöé øa ìàeîL éaø øîà[zn`a-] ¨©©¦§¥©¦§¨§¨
zxacn dpyndaote`CLî àlLe ,xeyd z`ïðé÷ñò éàîa àëä §¤Ÿ¨©¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna dpyna o`ke ±Bì äkéfLa,gwell gahdéãé ìò §¤¦¨©§¥
,øçàepnn wlga dkfiy el xn`e ,xg`l xeyd z` xqny ©¥

okle ,gweld liayaBì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa,gwell §©§¨¨§¨¦¥¦§
,xya f` zepwl milibx mleky ,xya zepwl ick zern `ivedl
wlga exear zekfl xg` leki ,xya zepwl jixv `ed s`e

y oeik ,xeydnBì ïéëæmc`låéðôa àlLla` ,ezrici ila ± ¨¦¤Ÿ§¨¨
Bì àeä áBçc ,äðMä úBîé øàLazepwl ick ze`ved `ivedl ¦§¨§©¨¨§

ya exear zekfl leki xg` oi` ,xyay oeik ,xeàlà Bì ïéáç ïéà¥¨¦¤¨
åéðôa`l` ,eciqtdl exiagl gily zeyridl leki mc` oi`y - §¨¨

.ezricin
:sqep uexiz `xnbd d`ianeøîà àìéà áøåmya,ïðçBé éaø §©¦¨¨©©¦¨¨

xeyd zn m`e ,hegyl gahd z` mitek el` mipnfay mrhdy
y iptn `ed ,ozpy xpicd z` gweld ciqtdelà íé÷øt äòaøàa§©§¨¨§¨¦¥

íéîëç eãéîòäz`,äøBz éøác ìò ïäéøácexn`y s`y ,xnelk ¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦§¥¨
minkg exized el` mipnf ,sqka epwi `l milhlhnd lky minkg
oi`y dny ,zepew zerny dxezd oick oicd mda didiy

,minkg zpwzn `l` df oi` ,sqka mipwp milhlhnéaø øîàc§¨©©¦
ïðçBé(:fn `rivn `aa),äøBz øác,dxezd oicn ±úBðB÷ úBòîlk ± ¨¨§©¨¨

oi` ,zernd z` gweld ozpyny ,sqk oipwa mipwp milhlhnd
,mda xefgl mileki gwelde xkendeøîà äî éðtîewxy minkg ¦§¥¨¨§

äðB÷ äëéLî,milhlhnaànL äøéæb,zern gweld oziy xg`l §¦¨¨§¥¨¤¨
e ,dwilc my letiz ,xkend ziaa didi dpwpd xacdy ceraøîàéŸ©

Bì,gwell xkendéhéç eôøNðE,odilr zern il zzpy,äéiìòa ¦§§¦¤¨£¦¨
oi`e ,gwell xak mikiiy mdy oeik ,mlivdl xkend gxhi `le

jk meyne ,mztixya ciqtn xkendlkei jeyni `ly cry ,epwiz
mlivdl xkend gxhi ,dwilc letiz m`y ick ,ea xefgl gweld
minkg exn` ,el` miwxt drax`ae .gweld ea xefgi `ly ick

.dxez oick ,zerna xeyd xya z` mipewy
oicd z` eyry xaeq xfril` iaxy ,eda` xa dax xn`y dne
,yxity opgei iax ixack epiid ,miwxt drax` oick aexira
oke ,sqka mipwp milhlhny minkg exn` el` miwxt drax`ay
okl ,xvga lhlhl lkeiy zayd oewiz meyny xfril` iax xaq
zerny exn`e dxez oic lr mdixac minkg ecinrd aexira s`
,mixaeq xfril` iax lr miwlegd minkg la` .dkiyn ila zepew

.dkiyna `l` dpwp epi` aexir s`y
:dpyna epipyíéãBîe,xfril` iaxl minkg'åë íãàä ìk øàLa ¦¦§¨¨¨¨¨

el ekfy minkg micen izn zx`an `xnbd .eizern el ekfy
:`xnbd zxxan .eizernïàîmd in ±íãà ìk øàLmicen mday ©§¨¨¨¨

:`xnbd daiyn .jyn `le drn ozpyk mb aexira dkfy minkg
,úéaä ìòa ,áø øîàepi`y ,ipepg e` mezgp epi`y mc` lk ,xnelk ¨©©©©©©¦

il dkf el xn`e ,drn exiag el ozpy ,oii e` zexkk xeknl libx
.seziyl oiia e` aexirl xkikaìàeîL øîà ïëå,l`eny xaq oke ± §¥¨©§¥

epiid mc` lk x`yyìàeîL øîàc ,úéaä ìòaixac xe`iaa ©©©©¦§¨©§¥
,dpyndeðL àì,aexira dkef epi` drn ozepdy df oic dpyp `l ± Ÿ¨

àlàl ozepaúéaä ìòa ìáà ,íBzçðel xn`e ,drn exiag el ozpy ¤¨©§£¨©©©©¦
,aexira exear dkfiyäðB÷.aexird z` exiag ¤

:minkg zrca l`eny xn`y mipic ihxt dnk d`ian `xnbd
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`àlàmdl ozpykìáà ,äòîozp m` ¤¨¨¨£¨
mdl,éìk`ed f` ,oitilg oipwa oiid e` xkkd z` dpwy ,xnelk §¦
äðB÷oiia e` xkka el axrl mezgpd e` ipepgd lekie ,aexird z` ¤

.epnn gwly
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`Bì øîàc àlàgweld xn`yk ± ¤¨§¨©
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oiaexir(iying meil)

íéãBîexfril` iaxl minkgíãàä ìk øàLamipepg mpi`y ¦¦§¨¨¨¨¨
,minezgpe,åéúBòî Bì eëfLepi`y exiagl drn ozp m`y xnelk ¤¨¨¨

el dkife ,ef drn zxenz aexira il dkf el xn`e ,mezgp e` ipepg
ekxc oi` exiagy oeiky .aexird lg ,xg` ici lr zt exiag
gipdl gily ezeyrl oiekzp drn el ozpyk i`ce ,zexkk xeknl
z` el dpwne ,aexir exear gipi i`cey eilr jneqe ,eliaya aexir
,aexird lg `l mezgpe ipepgay minkg exn`y mrhde .drnd
,exear aexir gipdl migily mzeyrl oiekzn epi`y meyn `ed
xneb epi`y oeike ,aexirl zte oii mdn zepwl wx oiekzn `l`
oiide ztd z` el mipwn mpi` mde ,drnd z` mdl zepwdl ezrca

,aexird lg `l ,drnd zxenz wxL` el mipwn mdy `vnpz ¤
e ,ezrcn `ly drnd zxenz aexirdàlà íãàì ïéáøòî ïéà¥§¨§¦§¨¨¤¨

.Bzòcî¦©§
íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà`l` mc`l miaxrn oi`y ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦

,ezrcn,ïéîeçz éáeøéòas` ,aexird z` exear migipny iny §¥¥§¦
jlil `ed leki aexird z` exear egipdy cvay giexn `edy
mixg`d miccvly jka ciqtn `ed la` ,dn` mitl` zrax`
mewnn dn` miitl`n xzei wgexnd mewna ,zkll leki epi`

,ezrcn `ly eciqtdl xyt` i`e ,aexird,úBøéöç éáeøéòa ìáà£¨§¥¥£¥
,aexird ziiyra melk ciqtn epi`yïéáøòîmc`làlLå Bzòãì §¨§¦§©§§¤Ÿ

,åéðôa àlL íãàì ïéëfL éôì ,Bzòãìrcei epi`yk s` xnelk §©§§¦¤¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
,dikfdn,åéðôa àlL íãàì ïéáç ïéàåea ciqtn epi`y lk okle §¥¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨

xyt` i` ,ea ciqtn `edy lke ,ezrcn `ly zeyrl xyt` llk
.ezrcn `ly zeyrl

àøîâ
dpew gweldy xn`y ,xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dkiyn `la xkikde oiid z`éaøc àîòè éàî©©§¨§©¦
øæòéìàwlg el dkfiy ick ipepgl drn zzl lekiy xn`y ¡¦¤¤

e ,drnd zxenz aexird z` dpew `ede ,aexiraàä`ed ixde ±àì ¨Ÿ
CLîzvxzn .dkiyna `l` mipwp mpi` milhlhne ,aexird z` ¨©

:`xnbdøæòéìà éaø BàNò ,eäaà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©©¨£¨©¦¡¦¤¤
,aexirlíé÷øt äòaøàk[mipnf-],äðLaminkg exn` mday §©§¨¨§¨¦§¨¨

aexira s`y xaqe ,dkiyn `la milhlhna dpew zern zpizpy
.dkiyn `la dpew drndy minkg exn` ,zayd oewiz meyn

:sqka mipwp milhlhny minkg exn` izn zx`an `xnbdïðúc¦§©
(.bt oileg),íé÷øt äòaøàa[mipnf-]elà,[my dpyna mixen`d] §©§¨¨§¨¦¥

çahä úà ïéèéçLîhegyl hgeyd z` miaiign ±,Bçøk ìòa ©§¦¦¤©©¨§©¨§
hegyl eze` mitek ,aeh mei axrn zern hgeyl gweld ozp m`y

e ,aeh meia dndad z`eléôàd m`ç÷Blì ïéàå ,øðéc óìà äåL øBL £¦¨¤¤¤¦¨§¥©¥©
xeya wlgBúBà ïéôBk ,ãçà øðéc àlà[hgeyd z`±]ìèBçLick ¤¨¦¨¤¨¦¦§

lr milrak aygp gweldy ,xpica xya gwell zzlwlgd
,exear mliyyCëéôì,xeya wlg lr milrak aygp `edy oeik ± §¦¨

úî íà,ehgyy mcew xeydúîmb,ç÷Blìgweldy epiidc ¦¥¥©¥©
,df oica mrhd z` `xnbd zxxane .gahl ozpy xpicd z` ciqtn

y mixne` ep` ,xeyd zn m` recn :zl`eyeúîmb,ç÷Blì ¥©¥©
e ,xkenl ozpy xpicd z` gweld ciqtneàäixde -CLî àì ¨Ÿ¨©

ixdy ,xyad z` oiicr dpw `l ok m`e ,xeyd z` gweld
zvxzn .dkiyna `l` ,sqka gwell mipwp mpi` milhlhn

:`xnbdCLnLa ,àðeä áø øîàz` jynyk zxacn dpynd ± ¨©©¨§¤¨©
zernd itk xeydn wlga dkf jk meyne ,aeh mei axrn xeyd
dywn .eizern z` ciqtd ,xeyd zn m` jk meyne ,gahl ozpy

:`xnbdéëä éà,jynyk xaecny ok m` ±àôéñ àîéàxen` ± ¦¨¦¥¨¥¨
y ,dxn`y ,dpynd ly `tiqd z` x`aeäðMä úBîé øàLaueg] ¦§¨§©¨¨

,[el` miwxt drax`n,ïk Bðéàhegyl xkend z` miaiign oi`y ¥¥
`l` ,el ozpy xpicd zxenz xya gwell ozil ick ,xeyd z`
xaky aygp df oi`e ,el ozpy xpicd z` el xifgdl xkend leki

e ,xeya wlg gweld dpwúî íà Cëéôì,ehgyy mcew xeydúî §¦¨¦¥¥
wx,øëBnìz` xifgdl xkend jixve ,melk gweld ciqtd `ly ©¥

,jynyk zxacn dpynd m`e .el ozpy xpicdéànàoi` recn ± ©©
e ,xeyd zzina ciqtn gweldàä`ed ixde ±CLî,xeyd z` ¨¨©

.xpicd zxenz wlg ea dpwe
:`xnbd zvxzníìBòì ,÷çöé øa ìàeîL éaø øîà[zn`a-] ¨©©¦§¥©¦§¨§¨
zxacn dpyndaote`CLî àlLe ,xeyd z`ïðé÷ñò éàîa àëä §¤Ÿ¨©¨¨§©©§¦¨

,xaecn dna dpyna o`ke ±Bì äkéfLa,gwell gahdéãé ìò §¤¦¨©§¥
,øçàepnn wlga dkfiy el xn`e ,xg`l xeyd z` xqny ©¥

okle ,gweld liayaBì àeä úeëæc ,elà íé÷øt äòaøàa,gwell §©§¨¨§¨¦¥¦§
,xya f` zepwl milibx mleky ,xya zepwl ick zern `ivedl
wlga exear zekfl xg` leki ,xya zepwl jixv `ed s`e

y oeik ,xeydnBì ïéëæmc`låéðôa àlLla` ,ezrici ila ± ¨¦¤Ÿ§¨¨
Bì àeä áBçc ,äðMä úBîé øàLazepwl ick ze`ved `ivedl ¦§¨§©¨¨§

ya exear zekfl leki xg` oi` ,xyay oeik ,xeàlà Bì ïéáç ïéà¥¨¦¤¨
åéðôa`l` ,eciqtdl exiagl gily zeyridl leki mc` oi`y - §¨¨

.ezricin
:sqep uexiz `xnbd d`ianeøîà àìéà áøåmya,ïðçBé éaø §©¦¨¨©©¦¨¨

xeyd zn m`e ,hegyl gahd z` mitek el` mipnfay mrhdy
y iptn `ed ,ozpy xpicd z` gweld ciqtdelà íé÷øt äòaøàa§©§¨¨§¨¦¥

íéîëç eãéîòäz`,äøBz éøác ìò ïäéøácexn`y s`y ,xnelk ¤¡¦£¨¦¦§¥¤©¦§¥¨
minkg exized el` mipnf ,sqka epwi `l milhlhnd lky minkg
oi`y dny ,zepew zerny dxezd oick oicd mda didiy

,minkg zpwzn `l` df oi` ,sqka mipwp milhlhnéaø øîàc§¨©©¦
ïðçBé(:fn `rivn `aa),äøBz øác,dxezd oicn ±úBðB÷ úBòîlk ± ¨¨§©¨¨

oi` ,zernd z` gweld ozpyny ,sqk oipwa mipwp milhlhnd
,mda xefgl mileki gwelde xkendeøîà äî éðtîewxy minkg ¦§¥¨¨§

äðB÷ äëéLî,milhlhnaànL äøéæb,zern gweld oziy xg`l §¦¨¨§¥¨¤¨
e ,dwilc my letiz ,xkend ziaa didi dpwpd xacdy ceraøîàéŸ©

Bì,gwell xkendéhéç eôøNðE,odilr zern il zzpy,äéiìòa ¦§§¦¤¨£¦¨
oi`e ,gwell xak mikiiy mdy oeik ,mlivdl xkend gxhi `le

jk meyne ,mztixya ciqtn xkendlkei jeyni `ly cry ,epwiz
mlivdl xkend gxhi ,dwilc letiz m`y ick ,ea xefgl gweld
minkg exn` ,el` miwxt drax`ae .gweld ea xefgi `ly ick

.dxez oick ,zerna xeyd xya z` mipewy
oicd z` eyry xaeq xfril` iaxy ,eda` xa dax xn`y dne
,yxity opgei iax ixack epiid ,miwxt drax` oick aexira
oke ,sqka mipwp milhlhny minkg exn` el` miwxt drax`ay
okl ,xvga lhlhl lkeiy zayd oewiz meyny xfril` iax xaq
zerny exn`e dxez oic lr mdixac minkg ecinrd aexira s`
,mixaeq xfril` iax lr miwlegd minkg la` .dkiyn ila zepew

.dkiyna `l` dpwp epi` aexir s`y
:dpyna epipyíéãBîe,xfril` iaxl minkg'åë íãàä ìk øàLa ¦¦§¨¨¨¨¨

el ekfy minkg micen izn zx`an `xnbd .eizern el ekfy
:`xnbd zxxan .eizernïàîmd in ±íãà ìk øàLmicen mday ©§¨¨¨¨

:`xnbd daiyn .jyn `le drn ozpyk mb aexira dkfy minkg
,úéaä ìòa ,áø øîàepi`y ,ipepg e` mezgp epi`y mc` lk ,xnelk ¨©©©©©©¦

il dkf el xn`e ,drn exiag el ozpy ,oii e` zexkk xeknl libx
.seziyl oiia e` aexirl xkikaìàeîL øîà ïëå,l`eny xaq oke ± §¥¨©§¥

epiid mc` lk x`yyìàeîL øîàc ,úéaä ìòaixac xe`iaa ©©©©¦§¨©§¥
,dpyndeðL àì,aexira dkef epi` drn ozepdy df oic dpyp `l ± Ÿ¨

àlàl ozepaúéaä ìòa ìáà ,íBzçðel xn`e ,drn exiag el ozpy ¤¨©§£¨©©©©¦
,aexira exear dkfiyäðB÷.aexird z` exiag ¤

:minkg zrca l`eny xn`y mipic ihxt dnk d`ian `xnbd
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`àlàmdl ozpykìáà ,äòîozp m` ¤¨¨¨£¨
mdl,éìk`ed f` ,oitilg oipwa oiid e` xkkd z` dpwy ,xnelk §¦
äðB÷oiia e` xkka el axrl mezgpd e` ipepgd lekie ,aexird z` ¤

.epnn gwly
åcereðL àì ,ìàeîL øîàipepgl drn ozepdy df oic dpyp `l ± §¨©§¥Ÿ¨

,aexira dkef epi` mezgpl e`Bì øîàc àlàgweld xn`yk ± ¤¨§¨©
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiaexir(iyiy meil)

úéîø à÷ àøábà àøáblr cg` `xen` ixacn dywn dz` ike ± ©§¨©©§¨¨¨¦
lr iel oa ryedi iax ixacn dywn dz`y ,xg` `xen` ixac

,df xaca md miwleg zn`ae ,l`eny ixacøîl`eny -øáñ ©¨©
céâéìteixaca hwp okle ,df oica minkge dcedi iax ewlgpy ± §¦¥

,dcedi iaxk 'dkld'øîeiel oa ryedi iaxe ±,øáñcéâéìt àì± ©¨©Ÿ§¦¥
z` yxtl `a dcedi iaxe ,df oica minkge dcedi iax ewlgp `ly

.minkg ixac
:iel oa ryedi iax xn`y llka oecl zxfeg `xnbdàôebxefgp ± ¨

,mx`ape iel oa ryedi iax ixac mvrlìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨
äãeäé éaø øîàL íB÷îoeyla eixac z`e 'éúîéà'oeylaäna' ¨¤¨©©¦§¨¥¨©©¤

'mixen` mixacBðéà ,eðéúðLîa`aíéîëç éøác Løôì àlà`le §¦§¨¥¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦
.mdilr welgl,øîà ïðçBé éaøåoeyl dcedi iax xn`yk,'éúîéà' §©¦¨¨¨©¥¨©

`aLøôì,minkg ixac z`eoeyl xn`ykäna','mixen` mixac §¨¥©¤
`a÷Bìçì.minkg ixac lr ©£

opgei iax ixacl oiae iel oa ryedi iax ixacl oia dywn `xnbd
miaygp mpi`y yie ,zecrl leqt olfb `ziixe`cn :dpynn
elqte miplfbl mze` eaiygd minkg la` ,`ziixe`cn miplfb
,`xnbd d`iany dpyna mi`aend mileqtd lke .zecrl mze`

.opaxcn `l` mileqt mpi`
:`xnbd dywnåoeyl dcedi iax xn`yk ik,àeä Løôì 'éúîéà' §¥¨©§¨¥

ïðz àäådpyna epipy ixde ±(:ck oixcdpq)íéìeñtä ïä elàå,zecrl §¨§©§¥¥©§¦
àéáe÷a ÷çNîäote`a mda miwgyny mvr ly zekizg ± ©§©¥§§¨

,zern el ozep exiag wgyna gvpndyúéaéøa äåìîe,éçéøôîe ©§¤§¦¦©§¦¥
íéðBémewnl ribdl ezpei mcwzy iny mipzne ,mipei migixtny ± ¦

,zern exiag el ozi ,mieqnúéòéáL éøçBñådxegq miyerde ± §£¥§¦¦
.ziriay zexitaéúîéà ,äãeäé éaø øîà`iaewa wgyn milqtp ¨©©¦§¨¥¨©

,mipei igixtneBì ïéàL ïîæa[elqetl mivexy df mc`l-]úeðneà ¦§©¤¥¨
,da wqer `edy zxg`àéä àlàe` `iaewa wx wqer epi`y ± ¤¨¦

ly eaeyia wqer epi`y meyn leqt `ed f`y ,mipei zgxtda
,mlerìáàm`úeðneà Bì Lézxg`àéä àlLwgyln ueg ± £¨¥¨¤Ÿ¦

,mipei gixtdle `iaewaøLk äæ éøä`edy oennd zngny ,zecrl £¥¤¨¥
,df oenn lehil el xzeny ,lqtp epi` ,egvpn `edyk exiagn lhep
dze` dleze aiigzn mc`y zeaiigzd ,xnelk] `zknq`y oeik

.dpew [da aiigzi `l seqaly jk lr jneq `ede ,xac dfi`aéðúå§¨¥
àúééøáa dìò,dpynd ixac z` yxtl d`ay `ziixaa epipye ± £¨§¨©§¨

úeðneà Bì LiL ïéáe ,àéä àlà úeðneà Bì ïéàL ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¥¨¤¨¦¥¤¥¨
,ìeñt äæ éøä ,àéä àlLdpew epi`e ,dpew dpi` `zknq`y meyn ¤Ÿ¦£¥¤¨

minkgy gkene .ely opi`y zern lhep `edy `vnpe ,zernd z`
zepne` el yiy in s`y mixaeqe ,df oica dcedi iax lr miwleg

leqt zxg`,minkg ixac lr welgl dcedi iax `ay it lr s`e ,
.'izni`' oeyla eixac z` xn`

,minkg ixac z` yxtl `a dcedi iax zn`a :`xnbd zvxzn
eàéääzxg` zepne` mdl yiyk s`y dxn`y `ziixad dze`e ± ©¦

ezhiya `l` ,dpynay minkg zrc dpi` ,md mileqtéaøc§©¦
,àéä ïBôøè éaø øîà äãeäé.dpew dpi` `zknq`y xaeq `edy §¨¨©©¦©§¦

àéðúc,`a cg` mc` e`xe ,miayei eidy mipy ,`ziixaa epipyy ± §©§¨
cg` xn`e ,xifp `ed `ad mc`d m` miayeid egkeezde
ipyde ,`ed xifp df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd ,miayeidn
mdipye ,xifp epi` df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd xn`

e ,`l e` xifp `ed m` xexiaa mircei mpi`y ,wtqn ok exn`øîà̈©
,íìBòì ,ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaøixack xxazpy xg`l s` ©¦§¨¦©¦©§§¨

,mdn cg`,øéæð ïäî ãçà ïéà,eixack xxazpy in `l s`eéôì ¥¤¨¥¤¨¦§¦
äàìôäì àlà úeøéæð ïéàLlawn `edyk `l` zexifp dlg `ly ± ¤¥§¦¤¨§©§¨¨

`l ,wtqd lr dlawn `ed m` la` ,xexiaae yexita eilr dze`
,zexifpd dlgàîìày ,oetxh iax xaeqy gkene ±à÷tñîc ïåék ©§¨¥¨¦§©§¨

déì`ay mc`a wteqn `edy ±éàm` -øéæð,`edøéæð àì éà ¥¦¨¦¦Ÿ¨¦
déLôð ãéaòLî àì ,àeä,wtqd lr zexifpa envr z` aiign epi` ± Ÿ§©§¥©§¥

énð àëä,`iaewa wgyna o`k s` ±àì éà éð÷ éà òãé àìc ïåék ¨¨©¦¥¨§Ÿ¨©¦¨¥¦Ÿ
éð÷,gvpi `l e` gvpi m` rcei epi`y oeik ±äð÷îe øîb àìepi` ± ¨¥Ÿ¨©©§¤

xn`yk ,mlerle .zernd z` exiagl zzl aiigzdl ezrca xneb
zrce ,minkg ixac lr welgl `a epi` ,'izni`' oeyl dcedi iax
zrc dpi` ,dpew dpi` `zknq`y exn`y `ziixaay minkg
`zknq`y xaeqy ,`id oetxh iax zrc `l` ,dpynay minkg

.dpew dpi`

ïåìç êìò ïøãä

ïéôúúùî ãöéë ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
zaya zkll mivex xird ipan miax xy`ky zcnln epzpyn
gipdl cg` mc` leki ,xird megzl ueg `edy cg` mewnl

.mlek liaya oinegz aexir
a ïéôzzLî ãöékiaexir.ïéîeçz,miaxl axrndúéáçä úà çépî ¥©¦§©§¦§§¦©¦©¤¤¨¦

xird on dn` miitl` cr wegixa oefn mrìëì äæ éøä øîBàåcg` §¥£¥¤§¨
néøéò éðae ,df aexir jixvyepiidìáàä úéáì CìiL éî ìëìengpl §¥¦¦§¨¦¤¥¥§¥¤¨¤

äzLnä úéáì Bà.dlke ozg gnyl §¥©¦§¤
íBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëå,df aexir lr jenqløzeî.zkll el §¨¤¦¥¨¨¦§¨

`l` aexird lr jenql eilr laiw m`eCLçzMîzqipk xg`l] ¦¤¤¡©
,[zaydøeñàmeyn ,xird megzl ueg z`vl elïéáøòî ïéàL ¨¤¥§¨§¦

,CLçzMî.zayd zqipka zipwp dziaydy itl ¦¤¤¡©

àøîâ
äåöî øáãì àlà ïéáøòî ïéà ,óñBé áø øîàminkg exizd `l ± ¨©©¥¥§¨§¦¤¨¦§©¦§¨

.devn xacl `l` aexir ici lr megzl ueg z`vl
:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî,sqei axàðéðzepipy ok ± ©¨©§©¨¨¦¨

,epzpynaìáàä úéáì CìiL éî ìëì'[mgpl]äzLnä úéáì Bà §¨¦¤¥¥§¥¤¨¤§¥©¦§¤
.devn xacl `l` miaxrn oi`y rnyne ,'[dlke ozg gnyl]

:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel mewn did ±àúlîc àçøBà ©§¥¨§¨§¦§¨
éðz÷miaxrny oicd `ed la` ,xzei zelibxd ze`nbec hwp ± ¨¨¥

,zeyx xaclïì òîLî à÷xacl `l` miaxrn oi`y sqei ax ¨©§©¨
.cala devn

:epzpyna epipyíBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëårnyn .xzen §¨¤¦¥¨¨¦§
dze`a m` ,zayd zqipka dlg dziayd ziipwy xg`ny
liren epi` aey ,aexird lr jenql ezrca xnb `l oiicr dryd
:`xnbd dywn o`kne .zayd zqipk xg`l jk lr hilgny dn

dpéî zòîLy rnyn ±'äøéøa' ïéàzrk xxean epi`y xac ± ¨§©§¦¨¥§¥¨
,ezligzn xxeank aygidl leki epi` onf xg`l xxazneLé éàc§¦¥

,'äøéøa'aexird lr jenql dvxzp zayd zqipk ixg`y oeik §¥¨
àúléî élbézxacd xxazi ±déì àçéð äåä íBé ãBòaîc òøôîì± ¦©¥¦§¨§©§¥©§¦§£¨¦¨¥

iaexir ixdy ,dywe .exear mb rxtnl aexird legie ,el gep did
oi` opaxca elit`y xazqn `le ,opaxcn `l` mpi` oinegz

.'dxixa'
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'mei ceran eilr laiw' epipyy dn ¨©©©¦

`l` mei ceran ynn eilr lawiy jixvy dpeekd oi`eäeòéãBä¦
,éðz÷ eäeòéãBä àìåexiagy mei ceran el ericed m` ,xnelk §Ÿ¦¨¨¥

jenql dvxzp `ly it lr s` ,jka ic ,xird ipa lkl aexir gipn
xxaedy mixne`e ,'dxixa' yiy meyn ,jygzyn `l` eilr
`l m` la` ,jkl dzid ezrc aexird ziipw onf mcew xaky
`l ixdy ,'dxixa' oicn lireiy jiiy `l ,dkygy cr el ericed

.eilr dzid ezrcy xnel mewn oi`e aexird zgpd lr llk rci
:en` xg` xxbp ,oinegz iaexir oipray ,ohw iabl dpc `xnbd

LL ïa ïè÷ ,éqà áø øîà[dfn dhnl oky lke] mipyáeøéòa àöBé ¨©©©¦¨¨¤¥¥§¥
,Bnàaexird oefna wlg el dzkif `ly s` ,dnvrl daxir m`y ¦

itl ,en` megzk enegz rawp mewn lkn ,exear daxir `l mbe
leki epi`e en` ixg` jexk `edy xg`n ,dtebk oecip `edy
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רכי
ezny in` cenr at sc ± iyily wxtoiaexir

àøáâà àøáâiaxe ,ibilt :xaq ,dkld xn`c l`eny ,l`enyc` iel oa ryedi iaxc Ð

.ibilt `l :xaq ryediïéìåñôä`l `zknq`c ,od odixacn oiplfb olekc zecrl Ð

.dil lifb lfbne ,`iipwàéáå÷á.oeaxira Ðíéðåé éçéøôî.ipeil jpei dncwiz i` Ðéøçåñ
úéòéáùlr dxiar xearl oenn cnegy dfe ,dxegql `le "dlk`l" :xn` `pngxc Ð

oenndzyz l`" :dxn` dxezde ,`ed ryx Ð

.(bk zeny) "cr ryxúåðîåà íäì ïéàù ïîæá
àéä àìà`edy `zknq` :dcedi iax xaqwc Ð

dze` lre ,epgvpi `edy ezrc lr jnqp

dpzn `ed `zknq`.edpip oiplfb e`le ,`ipw Ð

,mler ly eaeyia oiweqr oi`y itl ediileqte

mc` ipa xrve gxeha oi`iwae oixikn oi`c oeikc

.oenn ociqtdln odixag lr oiqg opi` Ð

'åë íéøîåà íéîëçåepiid :jzrc `wlq `w Ð

.welgl "izni`" :`nl` oizipznc `nw `pz

àéää:xn`c ,`id oetxh iax meyn `ziixa Ð

iax bilt `l oizipzna la` .`ipw `l `zknq`

.dinrhl yxtn `l` `nw `pzc` dcediïéà
øéæð ïäî ãçà,`a cg` e`xe oiayeiy mipy Ð

xn`e xifp dfy xifp ipixd :odn cg` xn`e

.xifp df oi`y xifp ipixd :exiagäàìôäìÐ

wtq zxeza `le ,i`ced lr yxetn excp `diy

.ecbpk `ad eze` xifp i`éð÷ éà.gvp i` Ð

ïåìç êìò ïøãä

äðùîìá÷îù éî ìëå 'åë ïéôúúùî ãöéë
íåé ãåòáîdf aexir lr jenql Ð

jlile.xzen Ðàøîâïéáøòî ïéà`l Ð

,aexir ici lr megzl ueg z`vl minkg exizd

.devn xacl `l`àìå íåé ãåòáî åäåòéãåä
åäåòéãåäéðú÷`ly it lr s` ,edericed Ð

dkiygyn dvxzpe mei ceran dvxzpÐ

mcewy xxaed :opixn`ezrc aexir ziipw onf

i`n dkiygy cr edericed `l .did jkl

,aexir `ki`c rci ded `l `d ?`ki` dxixa

.i`ed dilr dizrc `nipcåîà áåøéòá àöåéÐ

aexira el dzkif `le ,dnvrl en` daxirÐ

dzrc `nzqnc inc dtebkc ,dnr ezkilen

.en` e`la dil ibq `lc ,dilréáâ éîð ïðúå
äëåñen`l jixv yy oa `niz ike :xnelk Ð

dil ixwdkeq iab inp opzc ,xninl `kil `d Ð

.en`l jixv ohw id mzd opiyxte ,`peeb i`d ik

äëåñá áééç.opaxcn dil opikpgn Ðàøå÷ åðéàå
àîéàixw `lc oeik Ðe`l `zry `idd Ð

.`ed jixvà÷ìñ àîéà ïðéëøôåéîð ìåãâ êúòã
éø÷en`l jixv oi` dil zieyn `l :xnelk Ð

i` `d ,`ni` `xwi `le ezpyn xerip `diy cr

dil zieyn en`l jixv `ni` `xwelit` `d Ð

.jka ekxc lecbåðéàå åúðùî øåòéðù ìë àìà
àîéà àîéà àøå÷`iz`c cr gev `lc Ð

dinwl."en`l jixv epi`" ied Ðäîëåxa Ð

.ied ipy dnkùîç øáë òáøà øáëdil ixw Ð

:`nl` .ditxeg metl cg lk ,en`l jixv oi`

`l 'c xan ithe ,diiekfl ira yng xa ied ikn

.wetilc en`l jixv dil ixw
øîà
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åìàå.(a,ck oixcdpq) "xxea df" wxta yxetn Ð oileqtd od

øîàibiltc opiwqnc ab lr s` Ð 'ek zepne` el oi`y onfa 'ek izni` dcedi iaxopax

xn` ,(a,ek my) "xxea df" wxta wiqtck .dcedi iaxk dkld Ð dcedi iaxc dilr

`ng xa inxl elit`c .`iaewa wegyl ixyc rnyn o`kne .dcedi iaxk dkld :eda` iax

meyn leqt `iaewa wgync `nrh yxtnc

iaxl la` ,opaxl epiid Ð `ipw `l `zknq`c

Ð izixg` zepne` xinbc `kid xyknc dcedi

`lc mrhe ,`id `zknq` e`l `peeb i`dkc xaqw

df" wxta qxhpewd yxitck Ð `zknq` ied

`aac `iddl inc `lc meyn (a,ck my) "xxea

mly` ciari` `le xiae` m` :(a,cw) `rivn

.ipwne xnb `l ikdle ,ecia ied mzdc .ifef `tl`

.dil aidi `lc `zrc` Ð ipz` ik `xwirnc

.jk icil `ai `ly xeaqe ,drehc ipznw `zknq`

gvp i` rci `lc meyn ,icin` jinq `l `kd la`

rnyn (`,dk oixcdpq) "xxea df" wxtae .`l e`

`pz i`c ,`kixve :xn`wc ,mipei igixtn iab

il miw xn`c `ed mzd Ð envr zrca dlezc

rnyn .`zknq` ied ikdle ,ith `prcic i`ytpa

epiaxl dywe .ith `zknq` `ied Ð eciac `kid

iab (a,br `rivn `aa) "jyp edfi`" seqac :mz

,'ek `xng dil oafnl dixagl ifef aidic o`n i`d

mly` ciari` `le xiae` m`c `py i`n :jixte

.ecia e`l Ð `kd ,ecia Ð mzd :ipyne ?`ahina

!ith `zknq` `ied ecia e`lc meyn :`nl`

`edd ik mifb `le ,ixnbl eciac `kid :d`xpe

`l Ð `ahina mly` ciari` `le xiae` m`c

elit`e ,llk ecia oi`c `kid oke .`zknq` `ied

la` .`peeb i`dke ,`iaew oebk Ð ipwne xinb ikd

`le rytc `xng `edd ik ,ecia `le eciac `kid

lknÐ zepwl daxd ievn oiic ab lr s`e ,dil oaf

el xeknl evxi `l m`c ,mixg`a ielzc oeik mewn

`zknq` iede ,ipwne xnb `l jkld Ð dpwi inn

ik `weecc :xg` mrh mz epiax yxit cere .dxenb

wxtc ,legn ipeaxr ia xfeg ip` m`c `edd

eaeg zvwn rxty ine ,(a,gn my) "adfd"

`xza `aa) "heyt hb"c exhy z` yilyde

epi`y ,`zknq` aiyg `peeb i`dk lke ,(`,gqw

.edepin`iy eixac lr exiag jinqdl `l` oiekzn

df e` egiexiy ecarw ikdc `zrc` Ð `kd la`

epiax xne` Ð dpn`a miwgynd mze`e .df e`

o`nlc ?dpwi dnac ,mlyl aiig epi`c :wgvi

`l` ,oipwa elit` ipw `l Ð `id `zknq` xn`c

pa gkenck ,aeyg oic ziaao`nle .(a,fk) mixc

mixaca dpwi j`id Ð `id `zknq` e`l xn`c

.exiag gvepy liaya ,oipw `la

ïåìç êìò ïøãä

ãöéëlk Ð ziagd z` gipn oitzzyn

,ziaga gipdl milibx eid odizexit

ziagd z` oi`ian :[`,t] lirl `ipzck

ipin lk x`y lye zexbexb lye ony lye oii ly

.zexit

ïéàm` :opzc ,lirlÐ devn xacl `l` oiaxrn

`xnba dl iwene .'eke gxfnl mixkp e`a

wervl jixvy :qxhpewa my yxite .`zn ixna

.miax iwqr lr gwtne ,exir ipa jxevl jledy ,devn xac inp ied Ð eiptlòîù"oiaxrn lka" wxt opixn`ck ,dxixa oi` opaxc oinegz iaexira elit`c xazqn `lc Ð dxixa oi` dpin

.dxixa dil zil opaxca elit`c `pz i`d o`n :(a,fl)ïè÷egipdl dl xyt` i`c ,en` aexira ohw `vei mewn lkn Ð devn xacl `l` oiaxrn oi`c ab lr s` Ð en` aexira `vei yy oa

.ekpgl devn `ki` inp ohwa :inp i` .dixg` jexkc meyn
cr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiaexir(iyiy meil)

úéîø à÷ àøábà àøáblr cg` `xen` ixacn dywn dz` ike ± ©§¨©©§¨¨¨¦
lr iel oa ryedi iax ixacn dywn dz`y ,xg` `xen` ixac

,df xaca md miwleg zn`ae ,l`eny ixacøîl`eny -øáñ ©¨©
céâéìteixaca hwp okle ,df oica minkge dcedi iax ewlgpy ± §¦¥

,dcedi iaxk 'dkld'øîeiel oa ryedi iaxe ±,øáñcéâéìt àì± ©¨©Ÿ§¦¥
z` yxtl `a dcedi iaxe ,df oica minkge dcedi iax ewlgp `ly

.minkg ixac
:iel oa ryedi iax xn`y llka oecl zxfeg `xnbdàôebxefgp ± ¨

,mx`ape iel oa ryedi iax ixac mvrlìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨
äãeäé éaø øîàL íB÷îoeyla eixac z`e 'éúîéà'oeylaäna' ¨¤¨©©¦§¨¥¨©©¤

'mixen` mixacBðéà ,eðéúðLîa`aíéîëç éøác Løôì àlà`le §¦§¨¥¥¤¨§¨¥¦§¥£¨¦
.mdilr welgl,øîà ïðçBé éaøåoeyl dcedi iax xn`yk,'éúîéà' §©¦¨¨¨©¥¨©

`aLøôì,minkg ixac z`eoeyl xn`ykäna','mixen` mixac §¨¥©¤
`a÷Bìçì.minkg ixac lr ©£

opgei iax ixacl oiae iel oa ryedi iax ixacl oia dywn `xnbd
miaygp mpi`y yie ,zecrl leqt olfb `ziixe`cn :dpynn
elqte miplfbl mze` eaiygd minkg la` ,`ziixe`cn miplfb
,`xnbd d`iany dpyna mi`aend mileqtd lke .zecrl mze`

.opaxcn `l` mileqt mpi`
:`xnbd dywnåoeyl dcedi iax xn`yk ik,àeä Løôì 'éúîéà' §¥¨©§¨¥

ïðz àäådpyna epipy ixde ±(:ck oixcdpq)íéìeñtä ïä elàå,zecrl §¨§©§¥¥©§¦
àéáe÷a ÷çNîäote`a mda miwgyny mvr ly zekizg ± ©§©¥§§¨

,zern el ozep exiag wgyna gvpndyúéaéøa äåìîe,éçéøôîe ©§¤§¦¦©§¦¥
íéðBémewnl ribdl ezpei mcwzy iny mipzne ,mipei migixtny ± ¦

,zern exiag el ozi ,mieqnúéòéáL éøçBñådxegq miyerde ± §£¥§¦¦
.ziriay zexitaéúîéà ,äãeäé éaø øîà`iaewa wgyn milqtp ¨©©¦§¨¥¨©

,mipei igixtneBì ïéàL ïîæa[elqetl mivexy df mc`l-]úeðneà ¦§©¤¥¨
,da wqer `edy zxg`àéä àlàe` `iaewa wx wqer epi`y ± ¤¨¦

ly eaeyia wqer epi`y meyn leqt `ed f`y ,mipei zgxtda
,mlerìáàm`úeðneà Bì Lézxg`àéä àlLwgyln ueg ± £¨¥¨¤Ÿ¦

,mipei gixtdle `iaewaøLk äæ éøä`edy oennd zngny ,zecrl £¥¤¨¥
,df oenn lehil el xzeny ,lqtp epi` ,egvpn `edyk exiagn lhep
dze` dleze aiigzn mc`y zeaiigzd ,xnelk] `zknq`y oeik

.dpew [da aiigzi `l seqaly jk lr jneq `ede ,xac dfi`aéðúå§¨¥
àúééøáa dìò,dpynd ixac z` yxtl d`ay `ziixaa epipye ± £¨§¨©§¨

úeðneà Bì LiL ïéáe ,àéä àlà úeðneà Bì ïéàL ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¥¨¤¨¦¥¤¥¨
,ìeñt äæ éøä ,àéä àlLdpew epi`e ,dpew dpi` `zknq`y meyn ¤Ÿ¦£¥¤¨

minkgy gkene .ely opi`y zern lhep `edy `vnpe ,zernd z`
zepne` el yiy in s`y mixaeqe ,df oica dcedi iax lr miwleg

leqt zxg`,minkg ixac lr welgl dcedi iax `ay it lr s`e ,
.'izni`' oeyla eixac z` xn`

,minkg ixac z` yxtl `a dcedi iax zn`a :`xnbd zvxzn
eàéääzxg` zepne` mdl yiyk s`y dxn`y `ziixad dze`e ± ©¦

ezhiya `l` ,dpynay minkg zrc dpi` ,md mileqtéaøc§©¦
,àéä ïBôøè éaø øîà äãeäé.dpew dpi` `zknq`y xaeq `edy §¨¨©©¦©§¦

àéðúc,`a cg` mc` e`xe ,miayei eidy mipy ,`ziixaa epipyy ± §©§¨
cg` xn`e ,xifp `ed `ad mc`d m` miayeid egkeezde
ipyde ,`ed xifp df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd ,miayeidn
mdipye ,xifp epi` df mc`y ixack xxazi m` xifp ipixd xn`

e ,`l e` xifp `ed m` xexiaa mircei mpi`y ,wtqn ok exn`øîà̈©
,íìBòì ,ïBôøè éaø íeMî äãeäé éaøixack xxazpy xg`l s` ©¦§¨¦©¦©§§¨

,mdn cg`,øéæð ïäî ãçà ïéà,eixack xxazpy in `l s`eéôì ¥¤¨¥¤¨¦§¦
äàìôäì àlà úeøéæð ïéàLlawn `edyk `l` zexifp dlg `ly ± ¤¥§¦¤¨§©§¨¨

`l ,wtqd lr dlawn `ed m` la` ,xexiaae yexita eilr dze`
,zexifpd dlgàîìày ,oetxh iax xaeqy gkene ±à÷tñîc ïåék ©§¨¥¨¦§©§¨

déì`ay mc`a wteqn `edy ±éàm` -øéæð,`edøéæð àì éà ¥¦¨¦¦Ÿ¨¦
déLôð ãéaòLî àì ,àeä,wtqd lr zexifpa envr z` aiign epi` ± Ÿ§©§¥©§¥

énð àëä,`iaewa wgyna o`k s` ±àì éà éð÷ éà òãé àìc ïåék ¨¨©¦¥¨§Ÿ¨©¦¨¥¦Ÿ
éð÷,gvpi `l e` gvpi m` rcei epi`y oeik ±äð÷îe øîb àìepi` ± ¨¥Ÿ¨©©§¤

xn`yk ,mlerle .zernd z` exiagl zzl aiigzdl ezrca xneb
zrce ,minkg ixac lr welgl `a epi` ,'izni`' oeyl dcedi iax
zrc dpi` ,dpew dpi` `zknq`y exn`y `ziixaay minkg
`zknq`y xaeqy ,`id oetxh iax zrc `l` ,dpynay minkg

.dpew dpi`

ïåìç êìò ïøãä

ïéôúúùî ãöéë ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
zaya zkll mivex xird ipan miax xy`ky zcnln epzpyn
gipdl cg` mc` leki ,xird megzl ueg `edy cg` mewnl

.mlek liaya oinegz aexir
a ïéôzzLî ãöékiaexir.ïéîeçz,miaxl axrndúéáçä úà çépî ¥©¦§©§¦§§¦©¦©¤¤¨¦

xird on dn` miitl` cr wegixa oefn mrìëì äæ éøä øîBàåcg` §¥£¥¤§¨
néøéò éðae ,df aexir jixvyepiidìáàä úéáì CìiL éî ìëìengpl §¥¦¦§¨¦¤¥¥§¥¤¨¤

äzLnä úéáì Bà.dlke ozg gnyl §¥©¦§¤
íBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëå,df aexir lr jenqløzeî.zkll el §¨¤¦¥¨¨¦§¨

`l` aexird lr jenql eilr laiw m`eCLçzMîzqipk xg`l] ¦¤¤¡©
,[zaydøeñàmeyn ,xird megzl ueg z`vl elïéáøòî ïéàL ¨¤¥§¨§¦

,CLçzMî.zayd zqipka zipwp dziaydy itl ¦¤¤¡©

àøîâ
äåöî øáãì àlà ïéáøòî ïéà ,óñBé áø øîàminkg exizd `l ± ¨©©¥¥§¨§¦¤¨¦§©¦§¨

.devn xacl `l` aexir ici lr megzl ueg z`vl
:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàî,sqei axàðéðzepipy ok ± ©¨©§©¨¨¦¨

,epzpynaìáàä úéáì CìiL éî ìëì'[mgpl]äzLnä úéáì Bà §¨¦¤¥¥§¥¤¨¤§¥©¦§¤
.devn xacl `l` miaxrn oi`y rnyne ,'[dlke ozg gnyl]

:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel mewn did ±àúlîc àçøBà ©§¥¨§¨§¦§¨
éðz÷miaxrny oicd `ed la` ,xzei zelibxd ze`nbec hwp ± ¨¨¥

,zeyx xaclïì òîLî à÷xacl `l` miaxrn oi`y sqei ax ¨©§©¨
.cala devn

:epzpyna epipyíBé ãBòaî åéìò ìaéwL ìëårnyn .xzen §¨¤¦¥¨¨¦§
dze`a m` ,zayd zqipka dlg dziayd ziipwy xg`ny
liren epi` aey ,aexird lr jenql ezrca xnb `l oiicr dryd
:`xnbd dywn o`kne .zayd zqipk xg`l jk lr hilgny dn

dpéî zòîLy rnyn ±'äøéøa' ïéàzrk xxean epi`y xac ± ¨§©§¦¨¥§¥¨
,ezligzn xxeank aygidl leki epi` onf xg`l xxazneLé éàc§¦¥

,'äøéøa'aexird lr jenql dvxzp zayd zqipk ixg`y oeik §¥¨
àúléî élbézxacd xxazi ±déì àçéð äåä íBé ãBòaîc òøôîì± ¦©¥¦§¨§©§¥©§¦§£¨¦¨¥

iaexir ixdy ,dywe .exear mb rxtnl aexird legie ,el gep did
oi` opaxca elit`y xazqn `le ,opaxcn `l` mpi` oinegz

.'dxixa'
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'mei ceran eilr laiw' epipyy dn ¨©©©¦

`l` mei ceran ynn eilr lawiy jixvy dpeekd oi`eäeòéãBä¦
,éðz÷ eäeòéãBä àìåexiagy mei ceran el ericed m` ,xnelk §Ÿ¦¨¨¥

jenql dvxzp `ly it lr s` ,jka ic ,xird ipa lkl aexir gipn
xxaedy mixne`e ,'dxixa' yiy meyn ,jygzyn `l` eilr
`l m` la` ,jkl dzid ezrc aexird ziipw onf mcew xaky
`l ixdy ,'dxixa' oicn lireiy jiiy `l ,dkygy cr el ericed

.eilr dzid ezrcy xnel mewn oi`e aexird zgpd lr llk rci
:en` xg` xxbp ,oinegz iaexir oipray ,ohw iabl dpc `xnbd

LL ïa ïè÷ ,éqà áø øîà[dfn dhnl oky lke] mipyáeøéòa àöBé ¨©©©¦¨¨¤¥¥§¥
,Bnàaexird oefna wlg el dzkif `ly s` ,dnvrl daxir m`y ¦

itl ,en` megzk enegz rawp mewn lkn ,exear daxir `l mbe
leki epi`e en` ixg` jexk `edy xg`n ,dtebk oecip `edy
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eznyרכב ina cenr at sc ± iyily wxtoiaexir
òùåäé áø øîàinp iq` axe ,eilr eaxriy cr `vei epi` yng oa zxn`ck i`ce Ð

zxg` gexl eia` eilr axir m`c :ol rnyn `we .xn`w eilr en` daxiryaxza Ð

.dil opicy en`ùù ïá ãò 'åë éáéúéîdfe o`kl df eilr axrya xninl `kil `d Ð

yy oa cr ylye mizy oae dpy oa :rnync .ipzw "cr" `dc ,o`klaexira `vei Ð

iekif `la mizy oae dpy oac ikid ike .en`

xn`w aexir`la inp yng oae rax` oa Ð

cr `le cr opixn` inp ike .xn`w eilr eaxir

llkaoac uixzc ,ryedi axc `zaeiz `ied Ð

.`zaeiz el zekfl jixv yngéåäú àîéì
éñà áøã äéúáåéúllka cr `le "cr"c Ð

.yy oa elit` :xn` edi`e ,rnynéåäéú àîéì
ùéøãå éàðé éáøã äéúáåéúùé÷ìiab iyxtnc Ð

jixv oi`" dil ixw `yng xae rax` xa dkeq

aexira `vei ipz `kde "en`llirl `ipze .en`

en`l jixv epi`y ohwc.daexira `vei epi` Ð

àúîá äåáàì äéúéàã àäqpkp wepizde Ð

enr `veierax` oan en`l jixv dil ixw `l Ð

`ziixae .dlrnle.`zna dea`l dizilca Ð

ik `dc ,ikd iiepyl ivn `l ryedi axe

dil zi`c `zi` m` :lirl iq` axl dipiaze`

`xaq `d ryedi axldil ipyn ded ikd Ð

`nipe ,`zna dea`l dizilca ,iq` axcl

.`zeax opirny`e ,ixy axir `lcaïãé ìòÐ

.oliayaïäéìò ïáø áøéòå.zxg` gexl Ðäùà
àðù éàî.milecbd ezae epae ,ixar carn Ð

àîúñ àä`l inp zxg` gexle ,dwizyi`c Ð

.daxiräðùîì÷äì ïéðååëúîxi`n iax Ð

miqac meyn ,ith yipi` lik` zaya :xaq

.giky `niqal `geex :iypi` ixn`e ,diliyaz

yly creq zayac oeik :xaq dcedi iaxe

zecerq.dcerq lka daxd lke` epi` Ðøëë
òáøà íéøëîðùë ïåéãðåôá íåúçðä ïî çå÷ìä

òìñá ïéàñied aw ivg jzrc `wlq `zyd Ð

drn ,xpicl zern dyy :cvik .zecerq izy

oipeicpet izyxyr mipy xpic `vnp Ð

.oipeicpet dpenye mirax` rlq `vnp ,oipeicpet

oi`q drax`l ,oiaw dyy d`qemixyr Ð

,oiaw i`vg dpenye mirax` ixd ,oiaw drax`e

.oeicpetl aw ivgïåòîù éáø,xeriyn hrnn Ð

izya aexirl ice ,awl yi zecerq ryz :xne`e

z`vnp .awl zexkk dyly ly xkk ly zeci

eed dizeci izye ,awd ziyily dnilyd xkk

.zecerq izyòâåðîä úéáì äéöç`id `nzq Ð

z` da exriyy ,dnilyd xkk ivg :xn`w ikde

rbepnd zia ziidyl xnl oia xnl oiae aexird

micba `nhl`xwie) aizkc ,cin `nh qpkpd Ð

micba qeak la` ."`nhi ziad l` `ade" :(ci

aizkc dlik` ick ddyiy cr ea dxn`p `l

opinwene "eicba z` qaki ziaa lke`de" :(my)

it lr s`e dcerq ick ddeyl mipdk zxeza dl

lr s` .dlik` ick ied ef xkk ivge .lk` `ly

yly xkka ied oiaexir oiprl oerny iaxlc ab

zecerqepeekzp aexird xeriyac `ed mzd Ð

dcerq xeriy la` ,lwdl olekedl miw Ð

ivg zlik` icka ddyiy opirae ,ikd opaxl

my lr .cenlzd dilekc qxt `ede .ef xkk

xkk ivga :xnelk ,dqexta dxeriyy.ìåñôì
äééåâä úàqxt ivgk oi`nh oilke` lke`d .Ð

e`lc diieb z`nehl gpd :(a,t) `neic `xza wxta xn`ck .leahiy cr dnexza lqti elke`dy exfb opaxe ,mc` `nhn lke` oi`c ,`ed opaxcne .dnexza lek`ln eziieb dlqtp Ð

.`ziixe`càøîâäîëå.iraw dcedi iaxle xi`n iaxl Ðàúééøëéà àúôéø.mixeey ibidpn mixk` dcyl mdnr mixk`d oi`yepy Ðàúéôô øäð.`tt xdp mewn `ed Ðêåáà
ïàîëenvra xryl `a m`e ,epefn ick mc` lkl aexira ol `niiwc ?xi`n iaxk e` dcedi iaxk ,aexira dil `xiaq i`pz jpdn Ð.lega e` zaya ,xryi efi`a Ðäãåäé éáøë éàã

çéëù àîéñáì àçååø éùðéà éøîàã àä éì àéù÷.weznd xacl mewn zeptl oigeexzn miirnd :xnelk Ðïäéøáã.oerny iaxe `wexa oa opgei iaxc Ðéðåðçì ùéìù ïäî àöiax Ð

jdae .oeicpeta aw ivg iyily ipy xkene ,yily oeicpeta gwly aw ivga xkzyn ipepgd ixde ,oeicpeta ipepgd on gewld xkka `l` jl xriyy aw ivg xikfd `l dwexa oa opgei

zecerq izy `ki`c opgei iax opirny` iyily ipy.zecerq yly aw ivga ixd Ðéáéö.yily `l` xkzyn ipepgd oi` ,zet`l mivr Ð
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ãòok m`c Ð jenqa ipynck 'ek `zna dea`l dizi`c `d :iiepyl ira `l Ð llka cre

seqa cenlzd dl iziinc ,iq` axk `zklde ,iq` axc` yiwl yixe i`pi iaxc ibilt ied

.(a,dq zeaezk) "it lr s`" wxt

àä`dc ,ikd iiepyl ivn ied `l ici` axc dixa ryedi axl Ð 'ek `zna dea`l dizi`c

ipyn `lcn ,dizill dizi` oia biltn `l

.qxhpewa yxit oke ,ikd

áøòîepiax xne`e Ð miphwd ezae epa ici lr

ohwc `kd dcen opgei iax s`c :wgvi

.ynn ohw

éðôî,i`w ezgtye ecar` Ð ecik ociy

:(a,fr) oihiba "wxefd" yixa opixn`ck

.diax dil ipw car cicéöçåz` leqtl divg

diebdleqtc :mz epiax xne` .mivia ipy epiide Ð

xyr dpenyn `le ,dzid mipencw zxifb diixkp

,rcz .ipy lke`e oey`x lke` lke`dc Ð xac

iedc dizrc `wlq (a,t) `neic `xza wxtac

mda e`nhz `le"n diyxcnl irae ,`ziixe`c

m`e .oi`iwa eid xac xyr dpenyae ."ma mznhpe

oeylc :cere !edl xqg ok m` Ð `ziixe`c dzid

lqtpc ,sebd leqt `wecc rnyn diixkp leqt

lke` lke`dc dxifbe ,dnexza lek`ln eteb

dieb leqt i`ce `l` .`ed rbn leqt Ð oey`x

lr exfb `le .daxd xac xyr dpeny mcew exfb

exfbe .dnexza lek`ln eteb `l` ,lqtiy erbn

lke` d`exdy ,ueg z`neh eh` mipt z`neh lr

dzy e` ,oi`nh oilke` lk`y xg` dnexz

uega mb oda rbil xzeny xeaq Ð mi`nh oiwyn

.dfa df oirbep eirn jezay enk ,dxedh dnexz

it lr s` ,dviaka la` ,mivia ipya `weece

`ly xyt` i`c ,exfb `l Ð mixg` `nhl ie`xy

zvw lkrzn e` oikipgde mipiyd oia zvw x`yi

ipy` denwe` Ð dviakn dewt`c oeike .eirna

iaxle ,rbepnd ziac dcerqd ivg `edy ,mivia

oiwyna la` .dvgne dvia` dwexa oa opgei

`l Ð eirna lkd qpkpe oilkrzn mpi`y ,oi`nh

lke`dc xac g"ia la` .ziriaxn xzei opira

leqtiye ,dviaka elit` exfb Ð oey`x lke`

zayc `nw wxta `nrh yxtnck ,rbna dnexz

oi`e .'ek oi`nh oilke` lke`c oipnfc meyn (`,ci)

.o`k jix`dl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,éãéà áøc déøa òLBäé áø øîàyng oan ok` ¨©©§ª©§¥§©¦¦
e ,jk xaeq iq` ax mbe ,cxtpa eilr axrl jixv,éqà áø øîà÷ ék¦¨¨©©©¦

xaecn ,en` aexira `vei yy oa ohwyåéáà åéìò áøéòL ïBâk§¤¥©¨¨¨¦
Bnàå ïBôvìeilr daxirdénàc àúååöa énð LL øa eléôàc ,íBøcì ©¨§¦©¨©£¦©¥©¦§©§¨§¦¥

déì àçéðpi`y s` ,yy oa elit`y ±lkn ,'en`l jixv' xcba e ¦¨¥
exn` okle ,eia` zxeaga xy`n xzei el gep en` zxeaga mewn

.eia` aexir `le el dpewy `ed en` aexiry minkg
:lirl mixkfend mi`xen`d lk lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaa,ïè÷cer lkéøvLBnà áeøéòa àöBé ,Bnàì Cdgipny ¨¨¤¨¦§¦¥§¥¦
.dnvrlänëå]en`l jixv aygp izn cr -.[:`xnbd zx`anãò §©¨©

`diyLL ïa.mipy ¤¥
:ici` ax xa ryedi iax ixac z` `ziixad gkn dgec `xnbd

àzáeéz éãéà áø øa òLBäé áøc àzáeézef `ziixan dxizqd ± §§¨§©§ª©©©¦¦§§¨
.ezhiy dzgcpe dxenb dxizq `id ici` ax oa ryedi ax ixacl
zekfl jixve en` aexira `vei ohwd oi` yng oany xn` ixdy
aexira `vei yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,cxtp aexir el

.en`
:iq` axl mb dxizq o`kn yi m`d zl`ey `xnbdéåäéz àîéì¥¨¤¡¥

éqà áøc dézáeézaxl dxizq mb `id ef `ziixay xn`p m`d ± §§¥§©©¦
xn`p `ziixaa eli`e ,en` aexira `vei yy oa ohwy xn`y ,iq`

.daexira `vei yy oa 'cr' wxy
:`xnbd zvxzn,éqà áø Cì øîàl `ziixad zpeek,ììëa ãòå ãò ¨©¨©©¦©§©¦§¨

.iq` ax ixacke ,xen`d oicd llka `ed yy oa mby
yixe i`pi iax ixacl `ziixadn dxizq yi m`d zl`ey `xnbd

:yiwl,Lé÷ì Léøå éàpé éaøc dézáeéz éåäéz àîéìlirl exn`y ¥¨¤¡¥§§¥§©¦©©§¥¨¦
(`"r)e` ezgpwn en` oi`e dptpy lk epiid ,'en`l jixv epi`'y

mini`zn el` mixeriye ,xxerznyk '`ni` `ni`' wrev epi`y
yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,yng oa e` rax` oa ohwl

.daexira `veie 'en`l jixv'k aygp
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`ed yiwl yixe i`pi iax exn`c Ÿ©§¨¨

àúîa éäeáà déúéàc,f`y ,xira enr `vnp clid ly eia`yk ± §¦¥£¦§¨¨
`l` en` xg` jk lk jexk clid oi` ,yng oan e` rax` oan xak

,'en`l jixv' `xwp epi`e ,eia` mr `veie qpkpàä,`ziixade ± ¨
a zxacn ,en`l jixv aygp yy oa cry da x`eanydéúéà àìc§Ÿ¦¥

àúîa éäeáàxg` jexk `ed f`y ,xira `vnp clid ia` oi`yk ± £¦§¨¨
iq` ax lr dpey`xd `iyewd mb zvxezn dfae .yy oa cr en`

(`"r)jixv epi`k aygp yng oa e` rax` oay xn`py dny ,
eia` oi`yk mixen` iq` ax ixace ,xira eia`yk xaecn ,en`l

.xira
lirl epcnl(:`t dpyn)xear oinegz iaexir gipn mc` oi`y

micgeind mipicd lr oecz oldlc `ibeqd .ezrcn `l` exiag
iyp` xear oinegz iaexir gipny mc` iabl df oipra exn`py

.ezia
ïðaø eðz,`ziixaaíãà áøòîoinegz iaexiréãé ìòliaya ±Bða ¨©¨¨§¨¥¨¨©§¥§

íépèwä BzáeokeàlL ïéa ïzòãì ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò ¦©§©¦©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥§©§¨¥¤Ÿ
ïzòãì.jkl micbpzn m` s` -éà ìáàBcáò éãé ìò àì áøòî Bð §©§¨£¨¥§¨¥Ÿ©§¥©§

BzLà éãé ìò àìå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò [àìå] íéøáòä BúçôLå§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥§¦©§¦§Ÿ©§¥¦§
.ízòcî àlà¤¨¦©§¨

:xzei daigxny dnec `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepy ± ©§¨¦¨
,zxg` `ziixaa cerìòå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò íãà áøòé àìŸ§¨¥¨¨©§¥§¦©§¦§©

ìáà .ïzòcî àlà BzLà éãé ìò àìå íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé§¥©§§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥¦§¤¨¦©§¨£¨
íépèwä Bzáe Bða éãé ìòå íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò àeä áøòî§¨¥©§¥©§§¦§¨©§©£¦§©§¥§¦©§©¦

.ïzòãì àlL ïéáe ïzòãì ïéaecar liaya axrl lekiy mrhde ¥§©§¨¥¤Ÿ§©§¨
miprpkd ezgtyeBãék ïãiL éðtî`ed leki okle el iepw mteb ± ¦§¥¤¨¨§¨

.mzziay didz okid reawleáøéòL ïleëåmnvrlíäéìò áøéòå §¨¤¥§§¥©£¥¤
ïaø,zxg` gexlïaø ìLa ïéàöBéepi` ,mnvrl eaxiry dn la` ©¨§¦§¤©¨

,aexiräMàä ïî õeçdn `le dnvrl dgipdy aexird dl dpewy ¦¨¦¨
,dxear dlra gipdyL éðtîdy`úBçîì äìBëidpi`y xnele ¦§¥¤§¨¦§

.dlra dliaya gipdy aexira dvex

:`ziixad ixac meiq lr ddnz `xnbdàðL éàî äMàdna ± ¦¨©§¨
mileki md mb `ld ,milecbd ezae epae ixar carn dpey dy`

.zegnl
:`xnbd daiyn,äaø øîà,`ziixad zpeekdì éîãc ìëå äMà± ¨©©¨¦¨§¨§¨¥¨

.milecbd ezae epae ixar car mb epiide ,dl dnecy in lke
:`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbdøî øîà,`ziixaa xn`p ± ¨©©

oax lya oi`vei oax mdilr axire eaxiry oleke'äMàä ïî õeç¦¨¦¨
,'úBçîì äìBëiL éðtîc wcwecneàîòèaexird dl dpew oi`y ¦§¥¤§¨¦§©§¨

meyn ,dlra gipdyéçîc,ea dgenk zaygp `idy ±àîúñ àä §¨¥¨§¨¨
dìòáãa à÷ôðdaxir `l mbe melk dxn` `lyk ,mzqa la` ± ©§¨¦§©§¨

,dywe .dxear dlra gipdy aexira z`vei ,zxg` gexléðz÷ àä̈¨¨¥
àLéøezae epa liaya mc` axri `ly ,`yixa epipy ixd ± ¥¨

ezy` liayae mixard ezgtye ecar liayae milecbdàlà'¤¨
åàì éàî ,'ízòcîdfa `ziixad zpeek oi` ike ±ïéà éøîàcmdy ± ¦©§¨©©§¨§¥¥

dywe .aexira mdl gepy yexita miricen xnelk ,'ok' mixne`
dpew melk dy`d dxn` `l m` elit`y ,`tiqdn wiecn ixdy

.dlra gipdy aexird dl
:`xnbd zvxzn,àìe ,'ok' exn`iy jixvy `yixd zpeek oi`éàî Ÿ©

epipyy edne ±,'ízòcî àlà',`id dpeekde÷ézLàc,ewzyy ± ¤¨¦©§¨§¦§¦
`l` `pzd `a `le ,dnkqdk zyxtzn mzwizyyàëéä é÷etàì§©¥¥¨

àì éøîàc.'`l' exn`e yexita ecbpzdy ote`dn dfa `ivedl ± §¨§¥Ÿ
:jk lr dywn `xnbdàäepipy ixde ±ïäéìò áøéòå eáøéòL ïleëå' ¨§¨¤¥§§¥©£¥¤

àeä àîúñe ,'ïaø ìLa ïéàöBé ïaøewzyy ,mzqa xaecn o`ke ± ©¨§¦§¤©¨§¨¨
,yexita ecbpzd `leéðz÷ådf iablé÷ôð àìc 'äMàä ïî õeç'± §¨¨¥¦¨¦¨§Ÿ¨§¥

gexl md egipd m` eaexira mi`vei da `veike dy`d oi`y
aexira z`vei dpi` zwzey dy`yk elit`y gkene .zxg`

.dlra dliaya gipdy
:`xnbd zvxzneáøéòL ïåék ,àáø øîàzxg` gexléeçéî Eì ïéà ¨©¨¨¥¨¤¥§¥§¦

,äfî ìBãb,mxear gipdy aexira mpevx oi`y migiken mdiyrny ¨¦¤
mdl dpew ,zxg` gexl eaxir `l mbe ewzy m` mlerl la`

.mliaya gipdy aexird

äðùî
:oinegz iaexir myl migipny oefnd xeriy edn zxxan dpynd

BøeòéL àeä änk.oinegz aexir lyãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî ©¨¦¨§¥§§¨¤¨
ãçàå.mxear migipny el`n §¤¨

`ed zg` dcerq oefn xeriyeBðBæîmc` lyìmei zcerqàìå ìBç §§§Ÿ
oefn my didiy jixvìzcerqäãeäé éaø ,øéàî éaø éøác ,úaM §©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

,øîBàwitqnd xeriy `edìzcerqàìå úaMoefna zeaxdl jixv ¥§©¨§Ÿ
ie`x didiy crìmei zcerqì÷äì íéðåekúî äæå äæå .ìBçipica §§¤§¤¦§©§¦§¨¥

el` oian dphwd dcerqd itl dcerq xeriy reawle aexir
lke` mc` zayay xaq xi`n iaxy `l` ,lek`l libx mc`y
,zt zlik`a daxn `ed miaxr miliyaz el yiy jezn ik ,xzei
ly dcerqay xaq dcedi iaxe ,leg mei zcerq itl xryn okle
epi` ,zecerq yly lke` zayay xg`ny ,zegt lke` mc` zay

.zay zcerq itl xryn jkitle ,dcerq lka daxd lke`
:zetqep zehiy,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø`ed zecerq izy oefn ©¦¨¨¤§¨¥

xeriykøkk(î)zxknpdamya rahnòìña ïéàñ òaøàî ïBécðeô ¦¦¨§§§¥©§©§¦§¤©
,aw ivg ly xkik `ide ,rlqa zexknp mihg ly mi`q rax`yk ±
mirax` yi rlqae ,miaw drax`e mixyr yi mi`q rax`a ixdy
mirax`a mixknp miaw drax`e mixyr `vnp ,mipeicpet dpenye

.aw ivg zepwl ozip cg` oeicpetae ,mipeicpet dpenye
,øîBà ïBòîL éaø`ed zecerq izy xeriyìMî økëì úBãé ézLL ©¦¦§¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ

á÷ìyly yiy dfk `ed xkikd lceb xy`k ,xkik iyily ipy ± §©
iwlg cg` `ed zg` dcerq xeriyy epiide .awl dl`k zexkik

.awdn ryz
iax zehiya miielzd mitqep mixeriy dpynd zx`an ab` jxca
izy exriy day xkik lceb iabl oerny iaxe dwexa oa opgei

.aexir ly zecerq
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,éãéà áøc déøa òLBäé áø øîàyng oan ok` ¨©©§ª©§¥§©¦¦
e ,jk xaeq iq` ax mbe ,cxtpa eilr axrl jixv,éqà áø øîà÷ ék¦¨¨©©©¦

xaecn ,en` aexira `vei yy oa ohwyåéáà åéìò áøéòL ïBâk§¤¥©¨¨¨¦
Bnàå ïBôvìeilr daxirdénàc àúååöa énð LL øa eléôàc ,íBøcì ©¨§¦©¨©£¦©¥©¦§©§¨§¦¥

déì àçéðpi`y s` ,yy oa elit`y ±lkn ,'en`l jixv' xcba e ¦¨¥
exn` okle ,eia` zxeaga xy`n xzei el gep en` zxeaga mewn

.eia` aexir `le el dpewy `ed en` aexiry minkg
:lirl mixkfend mi`xen`d lk lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaa,ïè÷cer lkéøvLBnà áeøéòa àöBé ,Bnàì Cdgipny ¨¨¤¨¦§¦¥§¥¦
.dnvrlänëå]en`l jixv aygp izn cr -.[:`xnbd zx`anãò §©¨©

`diyLL ïa.mipy ¤¥
:ici` ax xa ryedi iax ixac z` `ziixad gkn dgec `xnbd

àzáeéz éãéà áø øa òLBäé áøc àzáeézef `ziixan dxizqd ± §§¨§©§ª©©©¦¦§§¨
.ezhiy dzgcpe dxenb dxizq `id ici` ax oa ryedi ax ixacl
zekfl jixve en` aexira `vei ohwd oi` yng oany xn` ixdy
aexira `vei yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,cxtp aexir el

.en`
:iq` axl mb dxizq o`kn yi m`d zl`ey `xnbdéåäéz àîéì¥¨¤¡¥

éqà áøc dézáeézaxl dxizq mb `id ef `ziixay xn`p m`d ± §§¥§©©¦
xn`p `ziixaa eli`e ,en` aexira `vei yy oa ohwy xn`y ,iq`

.daexira `vei yy oa 'cr' wxy
:`xnbd zvxzn,éqà áø Cì øîàl `ziixad zpeek,ììëa ãòå ãò ¨©¨©©¦©§©¦§¨

.iq` ax ixacke ,xen`d oicd llka `ed yy oa mby
yixe i`pi iax ixacl `ziixadn dxizq yi m`d zl`ey `xnbd

:yiwl,Lé÷ì Léøå éàpé éaøc dézáeéz éåäéz àîéìlirl exn`y ¥¨¤¡¥§§¥§©¦©©§¥¨¦
(`"r)e` ezgpwn en` oi`e dptpy lk epiid ,'en`l jixv epi`'y

mini`zn el` mixeriye ,xxerznyk '`ni` `ni`' wrev epi`y
yy oa cry x`ean `ziixaa eli`e ,yng oa e` rax` oa ohwl

.daexira `veie 'en`l jixv'k aygp
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`ed yiwl yixe i`pi iax exn`c Ÿ©§¨¨

àúîa éäeáà déúéàc,f`y ,xira enr `vnp clid ly eia`yk ± §¦¥£¦§¨¨
`l` en` xg` jk lk jexk clid oi` ,yng oan e` rax` oan xak

,'en`l jixv' `xwp epi`e ,eia` mr `veie qpkpàä,`ziixade ± ¨
a zxacn ,en`l jixv aygp yy oa cry da x`eanydéúéà àìc§Ÿ¦¥

àúîa éäeáàxg` jexk `ed f`y ,xira `vnp clid ia` oi`yk ± £¦§¨¨
iq` ax lr dpey`xd `iyewd mb zvxezn dfae .yy oa cr en`

(`"r)jixv epi`k aygp yng oa e` rax` oay xn`py dny ,
eia` oi`yk mixen` iq` ax ixace ,xira eia`yk xaecn ,en`l

.xira
lirl epcnl(:`t dpyn)xear oinegz iaexir gipn mc` oi`y

micgeind mipicd lr oecz oldlc `ibeqd .ezrcn `l` exiag
iyp` xear oinegz iaexir gipny mc` iabl df oipra exn`py

.ezia
ïðaø eðz,`ziixaaíãà áøòîoinegz iaexiréãé ìòliaya ±Bða ¨©¨¨§¨¥¨¨©§¥§

íépèwä BzáeokeàlL ïéa ïzòãì ïéa ,íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò ¦©§©¦©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥§©§¨¥¤Ÿ
ïzòãì.jkl micbpzn m` s` -éà ìáàBcáò éãé ìò àì áøòî Bð §©§¨£¨¥§¨¥Ÿ©§¥©§

BzLà éãé ìò àìå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò [àìå] íéøáòä BúçôLå§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥§¦©§¦§Ÿ©§¥¦§
.ízòcî àlà¤¨¦©§¨

:xzei daigxny dnec `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepy ± ©§¨¦¨
,zxg` `ziixaa cerìòå íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò íãà áøòé àìŸ§¨¥¨¨©§¥§¦©§¦§©

ìáà .ïzòcî àlà BzLà éãé ìò àìå íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé§¥©§§¦§¨¨¦§¦§Ÿ©§¥¦§¤¨¦©§¨£¨
íépèwä Bzáe Bða éãé ìòå íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò àeä áøòî§¨¥©§¥©§§¦§¨©§©£¦§©§¥§¦©§©¦

.ïzòãì àlL ïéáe ïzòãì ïéaecar liaya axrl lekiy mrhde ¥§©§¨¥¤Ÿ§©§¨
miprpkd ezgtyeBãék ïãiL éðtî`ed leki okle el iepw mteb ± ¦§¥¤¨¨§¨

.mzziay didz okid reawleáøéòL ïleëåmnvrlíäéìò áøéòå §¨¤¥§§¥©£¥¤
ïaø,zxg` gexlïaø ìLa ïéàöBéepi` ,mnvrl eaxiry dn la` ©¨§¦§¤©¨

,aexiräMàä ïî õeçdn `le dnvrl dgipdy aexird dl dpewy ¦¨¦¨
,dxear dlra gipdyL éðtîdy`úBçîì äìBëidpi`y xnele ¦§¥¤§¨¦§

.dlra dliaya gipdy aexira dvex

:`ziixad ixac meiq lr ddnz `xnbdàðL éàî äMàdna ± ¦¨©§¨
mileki md mb `ld ,milecbd ezae epae ixar carn dpey dy`

.zegnl
:`xnbd daiyn,äaø øîà,`ziixad zpeekdì éîãc ìëå äMà± ¨©©¨¦¨§¨§¨¥¨

.milecbd ezae epae ixar car mb epiide ,dl dnecy in lke
:`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbdøî øîà,`ziixaa xn`p ± ¨©©

oax lya oi`vei oax mdilr axire eaxiry oleke'äMàä ïî õeç¦¨¦¨
,'úBçîì äìBëiL éðtîc wcwecneàîòèaexird dl dpew oi`y ¦§¥¤§¨¦§©§¨

meyn ,dlra gipdyéçîc,ea dgenk zaygp `idy ±àîúñ àä §¨¥¨§¨¨
dìòáãa à÷ôðdaxir `l mbe melk dxn` `lyk ,mzqa la` ± ©§¨¦§©§¨

,dywe .dxear dlra gipdy aexira z`vei ,zxg` gexléðz÷ àä̈¨¨¥
àLéøezae epa liaya mc` axri `ly ,`yixa epipy ixd ± ¥¨

ezy` liayae mixard ezgtye ecar liayae milecbdàlà'¤¨
åàì éàî ,'ízòcîdfa `ziixad zpeek oi` ike ±ïéà éøîàcmdy ± ¦©§¨©©§¨§¥¥

dywe .aexira mdl gepy yexita miricen xnelk ,'ok' mixne`
dpew melk dy`d dxn` `l m` elit`y ,`tiqdn wiecn ixdy

.dlra gipdy aexird dl
:`xnbd zvxzn,àìe ,'ok' exn`iy jixvy `yixd zpeek oi`éàî Ÿ©

epipyy edne ±,'ízòcî àlà',`id dpeekde÷ézLàc,ewzyy ± ¤¨¦©§¨§¦§¦
`l` `pzd `a `le ,dnkqdk zyxtzn mzwizyyàëéä é÷etàì§©¥¥¨

àì éøîàc.'`l' exn`e yexita ecbpzdy ote`dn dfa `ivedl ± §¨§¥Ÿ
:jk lr dywn `xnbdàäepipy ixde ±ïäéìò áøéòå eáøéòL ïleëå' ¨§¨¤¥§§¥©£¥¤

àeä àîúñe ,'ïaø ìLa ïéàöBé ïaøewzyy ,mzqa xaecn o`ke ± ©¨§¦§¤©¨§¨¨
,yexita ecbpzd `leéðz÷ådf iablé÷ôð àìc 'äMàä ïî õeç'± §¨¨¥¦¨¦¨§Ÿ¨§¥

gexl md egipd m` eaexira mi`vei da `veike dy`d oi`y
aexira z`vei dpi` zwzey dy`yk elit`y gkene .zxg`

.dlra dliaya gipdy
:`xnbd zvxzneáøéòL ïåék ,àáø øîàzxg` gexléeçéî Eì ïéà ¨©¨¨¥¨¤¥§¥§¦

,äfî ìBãb,mxear gipdy aexira mpevx oi`y migiken mdiyrny ¨¦¤
mdl dpew ,zxg` gexl eaxir `l mbe ewzy m` mlerl la`

.mliaya gipdy aexird

äðùî
:oinegz iaexir myl migipny oefnd xeriy edn zxxan dpynd

BøeòéL àeä änk.oinegz aexir lyãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî ©¨¦¨§¥§§¨¤¨
ãçàå.mxear migipny el`n §¤¨

`ed zg` dcerq oefn xeriyeBðBæîmc` lyìmei zcerqàìå ìBç §§§Ÿ
oefn my didiy jixvìzcerqäãeäé éaø ,øéàî éaø éøác ,úaM §©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

,øîBàwitqnd xeriy `edìzcerqàìå úaMoefna zeaxdl jixv ¥§©¨§Ÿ
ie`x didiy crìmei zcerqì÷äì íéðåekúî äæå äæå .ìBçipica §§¤§¤¦§©§¦§¨¥

el` oian dphwd dcerqd itl dcerq xeriy reawle aexir
lke` mc` zayay xaq xi`n iaxy `l` ,lek`l libx mc`y
,zt zlik`a daxn `ed miaxr miliyaz el yiy jezn ik ,xzei
ly dcerqay xaq dcedi iaxe ,leg mei zcerq itl xryn okle
epi` ,zecerq yly lke` zayay xg`ny ,zegt lke` mc` zay

.zay zcerq itl xryn jkitle ,dcerq lka daxd lke`
:zetqep zehiy,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø`ed zecerq izy oefn ©¦¨¨¤§¨¥

xeriykøkk(î)zxknpdamya rahnòìña ïéàñ òaøàî ïBécðeô ¦¦¨§§§¥©§©§¦§¤©
,aw ivg ly xkik `ide ,rlqa zexknp mihg ly mi`q rax`yk ±
mirax` yi rlqae ,miaw drax`e mixyr yi mi`q rax`a ixdy
mirax`a mixknp miaw drax`e mixyr `vnp ,mipeicpet dpenye

.aw ivg zepwl ozip cg` oeicpetae ,mipeicpet dpenye
,øîBà ïBòîL éaø`ed zecerq izy xeriyìMî økëì úBãé ézLL ©¦¦§¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ

á÷ìyly yiy dfk `ed xkikd lceb xy`k ,xkik iyily ipy ± §©
iwlg cg` `ed zg` dcerq xeriyy epiide .awl dl`k zexkik

.awdn ryz
iax zehiya miielzd mitqep mixeriy dpynd zx`an ab` jxca
izy exriy day xkik lceb iabl oerny iaxe dwexa oa opgei

.aexir ly zecerq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

המשך בעמוד רנב



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oiaexir(ycew zay meil)

:epzpyn lr dtiqend `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaaéöçå ¨¨©£¦
déöç éöçaexird oefn mi`pzd exriy day xkik ly [zipiny-] £¦¤§¨

ie`xd lk`n xeriy `ed [ezhiyk cg` lk],ïéìëBà úàîeè ànèì§©¥§©¨¦
dvia irax zyly `ed df xeriy dwexa oa opgei iaxly `vnpe

lirl x`azp ixdy .dvia oerny iaxle(:at)oa opgei iaxly
`ed awy] mivia yy ode ,aw rax `ed xkikd xeriy dwexa
ody ,awd yily `id xkik ,oerny iaxle ,[mivia rax`e mixyr

.mivia dpeny
:`xnbd zl`eyéðz àì àîòè éàî ïãéc àpúåly] eply `pze ± §©¨¦¨©©§¨Ÿ¨¥

xeriy dpy `l recn [epzpyn,ïéìëBà úàîeèligzdy oeik `lde §©¨¦
divg' ,xkikd ly mieqn wlg itl miayegnd mixeriy xikfdl
ivge' jiyndl el did ,'diiebd z` leqtl divg ivge ,rbepnd zial

.`ziixad dkiynny jxck ,'oilke` z`neh `nhl divg ivg
:`xnbd zvxznéããäì eäééøeòéL eåL àìc íeMîoi`y meyn ± ¦§Ÿ¨¦©§©£¨¥

dey epi` oilke` z`neh ly xeriyd xnelk ,mieey mixeriyd
xeriy raxl weica dey epi`e] diieb leqt ly xeriy ivgl weica
zvw mixne` yie zegt zvw mixne` yi `l` ,[rbepnd zia ly
`nhl divg ivg ivg' `pzd dpey did m`e .oldlck ,xzei

.miwiecn `l eid eixac ,'oilke` z`neh
:xen`d uexizl zexewn d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaaänk §©§¨©¨

`edñøt éöç øeòéLmilk`n zlik`a dnexzn diiebd z` leqtl ¦£¦§¨
od .mi`nhíéöéa ézLzeipepiaàòîé÷ øñç,[hrn-]éaø éøác §¥¥¦¨¥¦§¨¦§¥©¦

.äãeäéziyiy `ed [rbepnd zial dcerq xeriy `edy] qxt ixdy §¨
mixyr `ed awe ,epzpyna oerny iax ixaca x`azpy enk ,awd
izy `ed qxt ivge ,mivia rax` `ed qxt df itle ,mivia rax`e
mixyr awa yiy exn`yky xaeq dcedi iaxy `l` ,weica mivia
exriy ,epiax dyn onfn epl xeqnd xeriyd edfy ,mivia rax`e
onfa dievnd zipepiad dviadn xzei zephw mivia itl z`f
iax onfa zeievnd miviad itl awd z` cecnp m` okle ,mi`pzd
xeriy df itle ,mivia rax`e mixyrn zegt zvw ea `vnp dcedi

.mivia izyn zegt hrn `ed qxt ivg,øîBà éñBé éaøqxt ivg ©¦¥¥
`edúB÷çBN íéöéa ézLztqeza zccnp dvia lky ,zegeexn ± §¥¥¦£

xzei zelecb eid dyn onfa oda exriyy mivia oky ,zhren
oke ,mi`pzd onfay zipepiad dviadnéaø øòéLdcin ilk ¦¥©¦

wiecn `edy ea miwfgen eide ,eiptl `aedy zg` d`q xeriya
rax`e mixyrn xzei eay miaw oipnl `vne ,mipey`xd zenin
ivge ,mivia rax`n xzei `ed qxt xeriy df itle ,awl mivia

od qxt.ãBòå íéöéa ézLeänkxeriy `ed.'ãBòå'edfíéøNòî ãçà §¥¥¦§©¨§¤¨¥¤§¦
,äöéáa,dpnn mixyr iwlg cg` siqedl yi dvia lk lr xnelk §¥¨

mivial [xzei zelecb eidy] dyn onfay miviad oia yxtdd edfy
.mi`pzd onfay

dey epi` oilke` z`neh xeriyy dzii`x z` zniiqn `xnbd
xeriy ivgl:`xnbd dkiynn .diieb leqtúàîeè éab eléàå§¦©¥§©
àéðz ïéìëBà,`ziixaaeøîàL äöéák ,eøîà àñBc éaøå ïúð éaø ¨¦©§¨©¦¨¨§©¦¨¨§§¥¨¤¨§

dze` miccen ,oilke` z`neh ly xeriy edfydútéì÷ëå äBîk- ¨¨§¦§¦¨¨
,dztilw mr dviakdútéì÷ àìa äBîk íéøîBà íéîëçådvia ± ©£¨¦§¦¨¨§Ÿ§¦¨¨

oi` zehiyd lkly mixacd jezn x`eane .dztilw ila zlyean
iax itl oky ,diieb leqt xeriy ivgl dey oilke` z`neh xeriy
dztilw mr dviaka `ed oilke` z`neh xeriy `qec iaxe ozp
dhiy meyl diieb leqt ly xeriy ivgl mi`zn df oi`e ,weica
ivg [lirl `ziixaa] dcedi iax itly ,lirl `ziixaa zx`eand
xeriydn zegt `ede] `rniw xqg dvia `ed diieb leqt xeriy
zwgey dvia `id iqei iaxle ,[dztilw mr dvia ly wiecnd
dztilwa dvia `id iaxle ,[l"pd xeriydn xzei `ede] dztilwa
z`neh xeriyy ,[o`k `ziixaa] minkg itl mbe .ztqez cere
ly xeriy ivgl dey df oi` ,dztilw `la dviak `ed oilke`
iax itly ,[lirl `ziixaa mix`eand mixeriydn] diieb leqt

zegt dztilw mr dviak `id diieb leqt xeriyn ivg dcedi
df oi`y oky lke ,dztilw `la dviakn xzei `ede ,`rniw
diieb leqt ly xeriy ivg mdixacly ,iaxe iqei iax itl mi`zn
ly `pzd dpy `l jk meyne .dztilw mr dviakn xzei `ed
,wiecn df oi`y ,'oilke` z`neh `nhl divg ivg ivge' epzpyn

.x`azpy enke
izya qxt ivg xeriy zxrynd `ziixady zx`an `xnbd

:mi`pzd lkl znkqen dpi` miviaáø øîà àtt øa íøôø øîà̈©©§¨©¨¨¨©©
,àcñç`ziixaBæ,hren iepiy mr] mivia izya qxt ivg dxriyy ¦§¨

`id [xzei zvw `ed iaxe iqei iaxle zegt zvw `ed dcedi iaxly
íéøîBà íéîëç ìáà ,éñBé éaøå äãeäé éaø éøácqxt ivg xeriyy ¦§¥©¦§¨§©¦¥£¨£¨¦§¦

`ed diiebd leqtl.úB÷çBN äöçîe äöéák:`xnbd zl`eyïàîe §¥¨¤¡¨£©
md ine ±.íéîëç`ed :daiyne,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøxaeqy £¨¦©¦¨¨¤§¨
epzpyna(:at)qxt ivge ,mivia yly ode ,awd zipiny `ed qxty

iaxk mixaeq `ziixaa iqei iaxe dcedi iax eli`e] ivge dvia `id
ivge ,mivia rax` ode awd ziyiy `ed qxty ,epzpyna oerny

.[mivia izy od qxt
:`cqg ax ixaca jxev oi`y dywn `xnbdàèéLtiax ixacly §¦¨

x`iay itke ,ivge dviak `ed 'divg ivg' xeriy dwexa oa opgei
envr `cqg ax(:at lirl).epzpyna eixac z`

xwir dwexa oa opgei iax itly heyt ok` :`xnbd zvxzn
`cqg ax mpn` ,ivge dviak `ed xeriydàúà úB÷çBN£¨¨

ïðéòeîLàìxnelk ,zewgey miviaa xryl yiy rinydl `a ± §©§¦¨
.dvia lk lr hrn siqedl yiy

dpce d`qa yi mivia dnk wcay iaxa dyrn d`ian `xnbd
:eiablàúà ék`ayk ±éîéc áølaal l`xyi ux`nøbéL ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¦¥
ñBéðBagly qeipea mya yi` ±ñécðe÷c àéãBî ,éaøìmya d`q ± §§©¦§¨§§¦

qicpewàñeàð ïîcdzidy da miwfgen eide ,`qe`p mya mewnn ± §¦§¨
,mipey`xd zenin zwiiecnïéòéa äøNò òáLe ïúàî éaø øòéLå± §¦¥©¦¨¨§©¤§¥¥¦

.mivia dxyr raye miz`n da yiy `vne iax dze` wcae
x`y lk oke] d`q oky ,xaecn d`q beq dfi`a zxxan `xnbd
xec ztewzn xak dreci dzidy dcin `id [bele aw enk ,zecind
etiqede zecind lk elicbd milyexil l`xyi e`ayke ,xacnd
zixacn d`ql dey zinlyexi d`qy jk ,ziying odilr
zecind z` elicbde exfg ixetivl e`ayke ,ziying ztqeza
ibeq yly miniiw dyrnly jk .ziying cer odilr etiqede zipy

:`xnbd zl`ey .zixetive zinlyexi ,zixacn d`q :d`qàä̈
äàñiax ipta d`aedy ef d`q ±àëéäc,`id mewn dfi` ly ±éà §¨§¥¨¦

úéøaãîc`ld ,zixacn d`q `id m` ±òaøàå íéòaøà äàîmivia §¦§¨¦¥¨©§¨¦§©§©
àéåärax` awe ,miaw dyy `id d`q ixdy ,[zeidl dkixv `id-] ©§¨

d`ne ,awl mivia rax`e mixyr ixd ,mivia dyy bele ,mibel
raye miz`n did iax ly d`qa eli`e ,d`ql rax`e mirax`

.mivia dxyr,úéîìLeøéc éàåqgiia ziying ly ztqez da yiy §¦¦©§¦
ok m` ,zixacnd d`qlìLå íéòáL äàîLmivia,àéåäixdy ¥¨¦§¦§¨Ÿ©§¨

ryze mixyr od mivia rax`e mirax` d`nn yng iwlg cg`
mirax` d`n lr siqedl yiy ztqezd `id efe ,yneg xqg mivia
miray d`n `vei lkd jqay jk ,zixacn d`q ly mivia rax`e
ohw yxtda dwcwc `l `xnbde ,dvia yneg zegt] mivia ylye

.mivia dxyr raye miz`n did iax ly d`qa eli`e ,[dféàå§¦
,úéøBtéöc,zinlyexid d`ql qgiia ziying ly ztqez da yiy §¦¦

òáLå íéúàîmivia,ïééåämiray d`nn yng iwlg cg` ixdy ¨©¦§¤©©§¨
miylyn xzei zvw od zinlyexid d`qd ly mivia ylye
miray d`n lr siqedl yiy ztqezd `id efe ,mivia rax`e
,aexiwa mivia raye miz`n `vei lkd jqay jk ,mivia ylye
`vnp .mivia dxyr raye miz`n eid iax ly d`qa eli`e
`l ,zixacn d`ql `l mi`zn epi` iax ly xeriydy

.zixetivl `le zinlyexil
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רכה ezny in` cenr bt sc ± iyily wxtoiaexir
ïéìëåà úàîåè àîèì äéöç éöç éöçåxqg dviak epiidc dilzi`ckdwexa oa opgei iaxlÐ

riaxxkk `vnp .ipepgl xky dvgn xn`ck ,aw raex ly xkka xriy `ed ixdy Ð

dvgne dvia divg ivge ,rbepndzialmiviayly ,divg miviayy ode ,awraex oeicpeta

leqtl Ðxkka xriyy oerny iaxle .dvia iriax dyly oilke` z`nehle diebd z`

dnily xkk ,awl ylyndivg ,mivia dpenyÐ

divg ivg rax`divg ivg ivg mizy ÐÐ

.dviaéããäì åäééøåòù ååù àìã`ied `l Ð

diieb leqt xeriy ivg oilke` z`neh xeriy

xne`y yie zegt mixne`y yi `l` ,mvnevn

.xzeiñøô éöç øåòù äîë àéðúãz` leqtl Ð

.diiebdàòîé÷ øñç,dexriy miphw miviaa Ð

izy oizipzna xn`c oerny iaxc `ail`e

.miviaéáø øòéù,eiptl d`aedy zg` d`q Ð

rax`e mixyrn xzei day oiaw oipnl `vne

xzei awd ziyily ly xkkl epiidc ,awl mivia

izy divg ivge rax` lr xzei divge dpenyn

,dvia lkl dviaa mixyrn cg` cere mivia

yie .ztqez dviaa xyrn cg` qxt ivgl epiidc

izyl iyxtne ,dviaa mirax`n cg` :oipeyy

.`l eze mirax`n cg` ztqez miviad

,onwl ecinrdl xyt` i` dfd oeyla wcwcnde

.izrny odipy ip`eäúôéì÷ëå äåîë:`nl` Ð

iaxl i`c ,diieb leqtc xeriy ivgl iey `l

dcediiqei iaxl i`e ,iedin ira`rniw xqgÐÐ

n ira zewgey dztilwe dviaiaxl i`e ,iediÐ

.ith epiidc ira zecereäúôéì÷ àìáxhef inp Ð

iaxc qxt ivgc dixeriy ibltn elit` ith

.dcediäãåäé éáø éøáã åæivgc `ziixa jd Ð

.lirlc qxtä÷åøá ïá ïðçåé éáø`pniwe`e Ð

xeriy ,mivia yy awd raex ly xkkac diail`

divg aexirldivg ivg ,yly Ðdvia Ð

.dvgneàèéùôikd diteb `cqg ax `dc Ð

.ipepgl dvgn odn `v lirl `nwe`ñåéðåáÐ

.yi`d myàñãðå÷ àéãåî.d`qd my Ðïîã
àñåàð.mewn eze`n Ðúéøáãîãdyy ody Ð

mivia yy bele ,oibel drax`aw :ol `niiwe ,oiaw

xn`c o`nw ,awl mivia rax`e mixyr ixd Ð

.d`qlúéîìùåøéã éàåztcerc onwl xn`c Ð

e`iad zezye ,dyn inia dzidy d`q lr zezy

ueganixd ,oey`xd xeriyk ziying epiidc Ð

lr ziying etqezipe d`n lr mixyr etqezip

lr yneg xqg dviae dpeny epiidc mirax`

rax`,yneg xqg ryze mixyr ztqez ixd Ð

xn`c o`nw lr mpz`eddae ,iab lrw ixd Ð

.wc `l `yneg xivaúéøåôéöã éàåxn`c Ð

.xaln zezy zinlyexi lr dxizi onwlïúàî
ïééåä òáùåmirayl ztqez mixyr d`nl Ð

miray ly yneg ody ztqez dxyr rax`

`edy ,dligzny iying wlg dilr sqezipy

,xaln zezy epiidc dlecbd dcnl iyy wlg

iab lrw lr mpz .rax`e miyly ztqez ixd ,uegd on iyy e`iad dyngd lr :xnelkÐ

xqg oey`xd oeaygn ixdy ,wc `l oiyneg miviad yly ly ztqezae .raye miz`n ixd

yneg dl` ylyn `v ,yneg.dvia ivg elit` x`yp `l Ðåäééìò éãù àúìç éúééàÐ

d`q lr cenrz dzlg elhiyky `zlge zixetiv d`q dzid eiptl d`aedy ef d`qa

.(`,`t lirl) "zexivg izy oiay oelg" wxta xn`ck ,rax`e mixyrn cg` dlg xeriye

éðîú ïééåä äîë.dvia ivgn xzeil dlere ,oixzepd mivia dxyr yng ly ozlga wc `le .mipye miryz d`na drax`e mixyrn cg` ody Ðéáøã úåãåòå éúééàlkl `vne xriyy Ð

.dvia ivgn xzei oixzepd raye mirax`le ,mivia izy miyye d`nl ,dvia mivia wxtl iedc xn`ck ,dviaa mirax`n cg` zixacn ly mivia izyåäì éåä éôè éëä éàoz`nn Ð

xity da zwiic i`c :deba il `iywe .cg` oeyla izrny jk .dil aiyg `l dvia ied `lc oeik :ipyne .xqaiyeyi zayg `ly mivia raye mirax` ly zecerea ixdy ,ied dvian ith Ð

:izrny xg` oeylae .oda epwcwc `ly oiyneg ipy ex`yp zinlyexi lr zixetiv ztqeza dlrnl mbe dvia ivgn xzei yi zayg `ly mivia dxyr yng ly ozlgae ,dvia ivgn xzei

.xqaiye oz`n eed iria xyr oz`nl eedc ,ediilr icy dvia lkl mixyrn zg` iaxc zecere izii` ,eed aye oz`n opikxt ike .`kdn ozlg lce ,ediilr icy iax ly zecere izii` `l`

.dil aiyg `l dvia ied `lc oeik :ipyne !oda epwcwc `ly oiyneg ipy mbe ,mivia rayn dvia lkl mixyrn cg` iaxc zecere edl ith ikd i`úåúù.xaln Ðìò äøéúé úéøåôéö ìùå
úåúù úéîìùåøé.xalnzezye ,zinlyexiÐàúìéú.dpenye mirax` ied xn`c o`nwcÐúôãåò åìéàåoxn`ck ,raye miz`n zixetiv d`q`dc .ylye miyyzixacn lr zixetivcÐ

.xn`c o`nw zixacne ,lirlúéîìùåøé ùéìù àìàå.xn`w Ðàúìéú éëð äðåîùå íéùîç éåä äîë äãéã ùéìù.lirl opixn`ck ,iab lrw zinlyexi d`q `dc Ðäãéã ùéìùì áåø÷Ð

.ylye miyy dtcere ,ryze miyy dcic yilycäãéã ùéìùå.mizye miray `edc ,zixacn dvgnl `ed aexw ryze miyy `edc Ðéáøã úåãåòåágky`c zecerea dl zxryn ik Ð

.mizye miray zixacnc dvgnc ,dvia yily zixacnc dvgn lr dxizie ,dvia yilye mizye miray edcic yily iede xqaiye oz`n da xriyc ,iax da
éãë
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éöçåepiaxl .qxhpewa yxtnck i`w i`pz edlek` Ð oilke` z`neh `nhl divg ivg

.dnily dviak oerny iaxle ,riax xqg dviak epiidc ,dil zi`ck dwexa oa wgvi

opgei iaxk `le ,oerny iaxk epiid Ð oilke` z`neh `nhl dviak :`zkec lka xn`c `de

.dwexa oa

äàîÐ`ied raye miz`n `ied ylye miray

,qxhpewa yxitck ,oeekn oeaygd oi`

.wc `le

àúìçÐ oiied xqinge oz`n ipnz oiied dnk

Ð oiied dnk ozlg :qixb l`ppg epiax

xn`ck ,zn` `ed oke .oiied xqziye oz`n dryz

mixyrn cg` dlg xeriyc (`,`t) "oelg" wxta

mivia ylye mixyrl dvia jixve .rax`e

.raye miz`n md ylye mixyr minrt dryze

ùéìùdcic`l Ð izxz ikp oiziy ied dnk

`l` xqg `lc oeike .xqg hrnc ,wc

izxz ikp oiziy qxbc yie .yiig `l dvia herin

.`zxet ikpe

úàöîðyilye zecerea Ð ixetiv yily

ixetiv yily` i`w `ziixaa ipzwc

.dvia yily`e

äøéúéÐ dvia yily zixacn ly dvgn lr

ryze miyy ixetvc yily dpeny itl

.zecere ryze mivia yly zecere ,ryze miyye

mizye miray zecered mr ixetv yily ok m`e

dvia ivg ied `lc oeik .cere xqg dvgne mivia

xzei ied xity da zwiic i` la` .yily dl ixw

lr dxizi `ied ixetiv d`q `dc .dvia ivgn

yily `vnpe ,miyneg ipyl aexw raye miz`n

sxhvzyke ,yneg ivge mivia ryze miyy dly

dvia mizye mirayn xzei ied Ð zecered mr

jdc :wgvi epiaxd axd epixen xn`e .dvgne

xriye :xn`wc ,inic ax zlaw` `niiw `ziixa

ray ly zecere aiyg `le ,xqaiye oz`n iax

oz`nn yilye dvial dler epi`e li`ed mivia

oiywny dne .yilye oixze oiray oiler xqaiye

lye ,ixetiv ly zecere aiyg oizrny dlekay

edleka `ki` zecere `dc ,aiyg `l zixacn

oke zinlyexiay zezy `l` etiqed `lc

ixetivae milyexiac :wgvi epiax xne` !ixetiva

.zixacn d`q ly mivia oipnl m` ik etiqed `l

ztqeza oi`y xaca ewcwc iax iptly mipencwde

eid zeixacn mivia ik .znvnevn zezy odly

zcnlr etiqede ,ztqezdmei ly oze`n xzei oiqb

oiyneg ipye oiria raye oz`n dzidy zixetiv

.dvia lkl mixyrn cg` mivia xyr `rniw xqg

ìòyxtn Ð dvia yily zixacn ly dvgn

ly yily `vnp :wgvi iax axd epixen

zixacn ly yily lr dxizi ,e`bln ixetiv

`ziixac yily i`we .dvia yily xaln

iax ixac yxtn `piaxe .dvia`e ,ediiexz`

aexw zixacn ly lr dxizi zixetiv d`q z`vnp :dinxi iax xn`w ikdc yxtne ,dinxi

ixetiv ly yilye yexit Ð dly yilye .xaln zixacn yilyl yexit ,dly yilyl

iax xn` ,(a,dl) "oiaxrn lka" wxta epivn df oirke .zixacn ly dvgnl aexw ,e`bln

.sqei axe dax dl 'yxtne ,zeynyd oia lk uxy dilr didyk :dinxi
zray

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

å .ïéìëBà úàîeè ànèì déöç éöç éöçå :àðzàpú ¨¨©£¦£¦¤§¨§©¥§©¨¦§©¨
íeMî ?ïéìëBà úàîeè éðz àì àîòè éàî ,ïãéc¦©©©§¨¨¨¥§©¨¦¦
éöç øeòéL änk :àéðúc .éããäì eäééøeòéL eåL àìc§¨¨¦©§©£¨¥§©§¨©¨¦£¦

ñøt¯.äãeäé éaø éøác ,àòîé÷ øñç íéöéa ézL §¨§¥¥¦¨¥¦§¨¦§¥©¦§¨
ézL éaø øòéL .úB÷çBN íéöéa ézL :øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¥¥¦£¦¥©¦§¥
eléàå .äöéaa íéøNòî ãçà ?ãBòå änk .ãBòå íéöéa¥¦§©¨§¤¨¥¤§¦©¥¨§¦
:eøîà àñBc éaøå ïúð éaø :àéðz ïéìëBà úàîeè éab©¥§©¨¦©§¨©¦¨¨§©¦¨¨§

eøîàL äöéak¯:íéøîBà íéîëçå ,dútéì÷ëå äBîk ©¥¨¤¨§¨¨§¦§¦¨¨©£¨¦§¦
áø øîà ,àtt øa íøôø øîà .dútéì÷ àìa äBîk̈¨§Ÿ§¦¨¨¨©©§¨©©¨¨©©
íéîëç ìáà ,éñBé éaøå äãeäé éaø éøác Bæ :àcñç¦§¨¦§¥©¦§¨§©¦¥£¨£¨¦

íéîëç ïàîe .úB÷çBN äöçîe äöéák :íéøîBà¯éaø §¦§¥¨¤¡¨£©£¨¦©¦
.ïðéòeîLàì àúà úB÷çBN !àèéLt .ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨§¦¨££¨§©§¦©
àéãBî éaøì ñBéðBa øbéL :øîà ,éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦£©¦¥§§©¦§¨
äøNò òáLe ïúàî éaø øòéLå ,àñeàð ïîc ñéãðe÷c§§¦§¦©¨§¦¥©¦¨¨§©¤§¥

úéøaãîc éà ?àëéäc äàñ àä .ïéòéa¯øîàc ïàî÷ ¥¦¨§¨§¥¨¦§¦§¨¦©©£©
úéîìLeøéc éàå ,àéåä¯úéøBtéöc éàå .àéåä éáâ ìò÷ ¨§¨§¦¦©§¦¨§¨§¦§¦¦

¯àúlç éúééà ,úéøBtéöc íìBòì !ïééåä òáLå íéúàî̈©¦§¤©¨§¨§¨§¦¦©§¥©§¨
ïééåä änë àúlç .eäééìò éãL¯øöa ézkà ,éðîz §¥£©§©§¨©¨¨§¨§¨¥©©¦¨©

,éëä éà .eäééìò éãL éaøc úBãBòå éúééà :àlà !?déì¥¤¨©§¥§§©¦§¥£©§¦¨¦
äöéak éåä àìc ïåék !éôè déì éåä¯.déì áéLç àì ¨¥¥§¥¥¨§¨¨¥©¥¨¨£¦¥

,úeúL úéøaãî ìò äøéúé úéîìLeøé äàñ :ïðaø eðz̈©¨©§¨§©§¦§¥¨©¦§¨¦§
úàöîð .úeúL úéîìLeøé ìò äøéúé úéøBtéö ìLå§¤¦¦§¥¨©§©§¦§¦§¥
?ïàîc LéìL .LéìL úéøaãî ìò äøéúé úéøBtéö ìL¤¦¦§¥¨©¦§¨¦§¦§¦§©
änk úéøaãîc LéìL éãkî ,úéøaãîc LéìL àîéìéà¦¥¨§¦§¦§¨¦¦§¦§¦§¦§¨¦©¨

éåä¯àôãeò eléàå ,àéðîúe ïéòaøà¯!úìúe ïézéL ¨¥©§§¦§©§¨§¦§¨¦¦§¨
dãéc LéìL ,úéîìLeøéc LéìL àlàåéåä änk¯ §¤¨§¦¦©§¦§¦¦¨©¨¨¥

!úìúe ïézL àôãeò eléàå .àzìéz éëð ,àéðîúe ïéLîç©§¦§©§¨§¥¦§¨§¦§¨¦¦§¨
éåä änk dãéc LéìL éøBtéöc àlàå¯,àãç éëð ïéòáL §¤¨§¦¦§¦¦¨©¨¨¥¦§¦§¥£¨

àôãeò eléàå¯éëä ,äéîøé éaø øîà àlà !úìúe ïézL §¦§¨¦¦§¨¤¨¨©©¦¦§§¨¨¦
úéøaãî ìò äøéúé éøBtéö ìL äàñ úàöîð :øîà÷̈¨©¦§¥§¨¤¦¦§¥¨©¦§¨¦

ì áBø÷äöçîì áBø÷ dlL LéìLe ,dlL LéìL ¨¦§¦¤¨§¦¤¨¨§¤¡¨
é÷úî .úéøaãîc"áBø÷" "áBø÷" écéî :àðéáø dì ó §¦§¨¦©§¦¨¨¦¨¦¥¨¨

LéìL úàöîð :øîà÷ éëä ,àðéáø øîà àlà !?éðú÷̈¨¥¤¨¨©¨¦¨¨¦¨¨©¦§¥§¦
ìL äöçî ìò äøéúé ,éaø ìL úBiãBòåa éøBtéö ìL¤¦¦¦§¦¤©¦§¥¨©¤¡¨¤
"íëéúBñéøò úéLàø" :ïðaø eðz .äöéa LéìL úéøaãî¦§¨¦§¦¥¨¨©¨©¥¦£¦¥¤

éãë

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

עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



eznyרכו ina cenr bt sc ± iyily wxtoiaexir
íëéúåñéò éãësili zegpna oi`q dyly dti` :zleblebl xner ,xacna miyl mz`y Ð

"[didi] (mdl) cg` okez zade dti`d" :(dn l`wfgi) aizkc ,(`,fr) "dcezd" wxta dl

ied dnk dicic xyrn ,oi`q miyly xeke "xekd on zad xyrn" :(my) aizkedyly Ð

.oibel mipye miray ody ,oiaw xyr dpeny ody oi`q dyly ly zixiyr xnerde ,oi`q

zixiyr .oibel dray oibel mirayc zixiyr

oibel ipy lydvia `ede ,beld yneg Ð

.cere mirax dray xn`wc epiide .`ynege

miraxcere oibel dray epiidc ,awd irax Ð

.`ynege dviaúéîìùåøé äùù ïäùixdy Ð

x`yp ,zeinlyexi dyng eyrp zeixacn dyy

ied `ynege dviac .eynege ixacn bel epl

ynegde mivia yngl yneg dvia ,beld yneg

bel ixd ,ziyyd dvial ztqez `ed dvia

dyy ixdy .inlyexi bel oiyrp ode ,eynege

.dyng eyrp el` oiynegàéøá äæ éøäÐ

.ekxv klk lke`yêøåáîåxzei lke` epi`y Ð

."xqgz miryx ohae" :(bi ilyn) aizke i`cn

äðùî:oizipzna opiqxb ikdéùðàå øöç éùðà
'åë úñôøîla` el` mr el` eaxir `le Ð

onvrl el`e onvrl el` eaxirzqtxn Ð

,dl oigezt zeilr igzt daxde ,`id dkex`

zeyxl dpnne ,xvgl cg` mleqa oi`vei oleke

deabe li`ed ,oixqe` oi` k"tr`e .miaxd

,lwdl `l` mleqa ekld `ly dxyr zqtxn

.oixqe` opi`e eilr dvign zxez opixn`e

mleq :(a,hp lirl) "oixarn cvik"a opixn`ck

zxeze eilr gzt zxezlkde ,eilr dvign

oi`iven oi`e od zeieyx ipy mewn lkne .lwdl

.efl efnäøùò äåáâù ìëlz xvga yi m` Ð

zqtxnl jenq dxyr deab cenr e`zeyx Ð

`l la` ,ea od oiynzyne ,ea zhley zqtxn

.xvg ipaäëåîñádkenq `ilegdy Ð

.zqtxnløåáä úééìåçzxitga elhpy rwxw Ð

.aiaq xead it ea etiwde xeadàøîâäæì
çúôá äæìå çúôáeaxir `ly zexivg izy Ð

odizyl dgepe odl dkenq zg` zeyx yi

.qpkil gep `edy df gztk ,da ynzydlåðééä
úåøéöç éúù ïéáù ïåìç`l `d :xnelk Ð

e` odizyl xeq` m` dipic i`n ol `irain

xzenevx :dia opzc .zexivg izy oiay oelg epiidc Ðevx ,oiaxrn cg` Ðmipy Ð

cgia eaxir `l m`e .oiaxrndrax` ly zeyx m` ,da ynzydl mixeq` mdipy Ð

zexivg izy oiay lzek iab `dc ,da mixeq`c olpne drax`n zegt zeyx oi`c .`id

zexit ey`xa eid :(a,er lirl) opz`ly calae ,el` oke oilke`e o`kn oiler el` Ð

ediiexzl ieyc `kid lk :`nl` .dhnl ecixeidkenp zeyxa mbe .iccd` ixq` Ð

zeyx ipale cigid zeyx ipal xzen drax` lr drax` ea oi`y mewn opixn` dxyrn

drax` dia zi` `d .`ed xeht mewnc ,eilr szkl miaxddwixf lk .ediiexzl xeq` Ð

leyly lke ,migth dxyrn dlrnl Ðopixwc gep yinyz lke .migth dxyrn wenr Ð

.migth dxyr jenp `le migth dxyr ezirwxw deab `l gzt diläæìå ä÷éøæá äæì
ä÷éøæádxyr deab dfl ,odizyl dyinyz dywe zeieyx izy oia `idy zeyx lk Ð

dwixfa `l` ynzydl mileki opi`e dxyr deab dflelzek epiidc il `irain `l `d Ð

:`nl` ,dhnl ecixei `ly calae :ipzwc .dpyna yxetn oxeqi`e zexivg izy oiay

.odipy mr mixeq`õéøç åðééäoeike .aiyg zeyx wqtd `dc ,ediiexzl xeq` inp iedc Ð

mdipyl dey eyinyzc,zexivg izy oiay uixg :(`,fr lirl) ax xn`c ,ea oixeq` Ð

ux`l dey dfle dxyr efn wenryinyz dfl dedc ,ux`l deyy dfl eze` oipzep Ð

dywa odipyl e` zgpa odipyl i`c dpin opirny 'ek dywa dfle zgpaoixeq` odipy Ð

.eaä÷éøæá äæìå çúôá äæìddeab ef xvge dkenp ef xvgy oebk Ðdeab mdipia lze Ð

.ux`l dey efle dxyr efnàðåä áø øá äáøã åðééäux`l dey cg` ecve dxyr deab ,zexivg izy oiay lzek :xn`c (my) "oelg" wxta Ð.ux`l deyy dfl eze` oipzep Ðäæì
ìåùìùá äæìå çúôá.dl dey dzxage ,leylya `l` lega eilr zynzyn dpi`c dxyr lzd on ddeab xvg oebk Ðéáæéù áøã åðééä.(my) "oelg" wxta Ðäæìå ìåùìùá äæì

ä÷éøæá,dxyr lzd dfn ddeab ef xvg oebk Ðepnn dkenp efe.dxyréàî`nlic e` .`ed dywc opixn` leyly lk `dc ,df lr df oixqe`e ea oiey od ixde ,`ed dywa mdipyl Ð

dwixfay dfe .xzene ,`ed zgpa eyinyz leyly ded dwixf iabl.onvrl el`e onvrl el` `l` el` mr el` eaxir `l m` ,xeq` Ð
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úòáùynege dvia epiidc ,cere oibel dray :yexit Ð dlga oiaiig cere gnw mirax

"lecb llk" seqae .zeixetiv ynge zeinlyexi yy mde ,qxhpewa yxitck ,dvia

opiqxb `l Ð dlga miaiig cere gnw mirax dyng ,opzde :mixtqa aezk did (a,er zay)

.mevnva dyng `l` ,"cere" `kil mzde ,ixii` ixetiv lyac rnyn mzd ."cere" i"yx

dil opiqxbe ,iqei iaxk `iz`c :yxtn mz epiaxe

,(a dpyn oey`x wxt) zeicr zkqna opzc .xity

:xne` i`ny ,(`,eh) zayc `nw wxta dl iziine

gnw mirax yng :mixne` minkge .'ek dlgl awn

,mixeht Ð yng :xne` iqei iaxe .dlga oiaiig

iax xaqc :mz epiax yxtne .miaiig Ð cere yng

xg`lc epiid Ð "mkizeqixr ziy`x"c iqei

xeriy x`yi dlg `edc ,ziy`x zyxtd

`edde .zixacn zqir epiidc Ð mkizeqixr

:yxtn wgvi epiaxdne .dlg ick epiid Ð "cere"

qxt ivg xn`wc ,oizrnyc dinrhl iqei iaxc

cere mivia izy iax xriye .zewgey mivia izy

gnw mirax drayn ,ok m` ,dviaa mixyrn cg`

dvia ynege mivia ylye mirax` mdy cere

dylye mivia izy Ð zecere dlri ,dlg oipnk

mivia ynge mirax` iqei iaxl ixd zecere

oi`qdy it lr s` .zecere ylye dvia ynege

gkenck i`w i`wck miviad oipn ,etqezip oiawde

,iqei iaxk dkld oi`c d`xp dxe`kle .oizrnya

iaxk dkldc (a,en) "ede`ivedy in"a opixn`ck

dil xn` ,inp opixn`e .eixiagn `le ,exiagn iqei

?`yxcn iaa opax xen` dn :iq` axl xfrl` iax

.iqei iaxk dkld :opgei iax xn` ikd :el dil xn`

.dilr bilt d`cigic llkn :cenlzd xn`we

iaxk dkld oi` Ð dilr ibilt miax i`c rnyn

"lecb llk" wxta opiqxbc `hdix metl la` .iqei

(a,gn migqt) "oixaer el`" wxtae (a,er zay)

Ð dlga oiaiig cere mirax yng cenlzd hwpc

.iqei iaxk dkldc rnyn

à÷Ð diilr ipa zqtxn i`n jizrc `wlq

deab diilr gzt mzq :wgvi epiax yxtn

xvgd on deab zqtxnde ,zqtxn on dxyr

zqtxnl diilrn oicxei zenleq jxce ,dxyr

zeyxl mi`vei xvg jxce ,xvgl zqtxnne

xnde .miaxdipa oi`e ,diilr ipa ly `id zqt

izya jenqa xn`wc `de .mdly `id zqtxndy itl zeilr ipal dze` mixqe` xvgd

Ð dpeilrd lr dpezgzd zxqe`y ze`lnl dpeilr jxc dpezgz ipa oi`ayk ze`xhfefb

mixqe` cgi zeilr ipa eaxir `lyke .zetzeya dvign eyry meyn oiwxita yxtnck epiid

mda oicxeiy zenleqd zngn la` .leylya dfle leylya dfl meyn df lr df zqtxnd

oeik ,xity axl jixt `zyde .eilr dvign zxez mleqc ,df lr df oixqe` eid `l zeilrd on

xvgay cenre lz oipzep i`n` ,xzei e` mixyr xvgd on mideab mdizepelge zeilr igztc

ipa axl exq`i dxyr leylya zeilr ipal mideabc ?zepelgd cbpk mde ,dxyr mideabd

`idy zqtxnl inc `le mdipy ly ied cenre lzc oeik ,dwixf ici lr zeilr ipa lr xvg

zqtxnd on ynzydl lekie ,zqtxnl dey `ed cenre lzy it lr s`e .dcal zeilr ipal

oi` zqtxna ik .leylya `l` gzta zeilr ipal ixwin `l mewn lkn Ð gzta cenre lza

on da oicxeiy it lr s`e .zeilr ici lr `l` xvgl lzd z` xeq`l dleki dpi`e ,oixeic da

opixn`c `de .eilr dvign zxez mleqc oeik ,zxqe` dpi` Ð da oiynzyne zeilrd

meyn e`l Ð dwixfk dpezgzd ipal aiyg `l ze`lnl dpezgzd ipa oi`aykc oizrnya

zgpa oyinyz dpezgzd ipal aiyg mleq ici lrc `l` ,xeq`l gztk eilr aiyg mleqc

mixcd oze`l :ipyne .xeq`l leylyn ith sicr `le ,aiyg `l gztk la` .leylya enk

.dvign zxez mleqa `kil ezc ,zqtxnl dxyr jez zeilr igzty :yexit .zqtxna
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íëéúBqéò änëå .íëéúBqéò éãk¯.øaãnä úqéò éãk §¥¦¥¤§©¨¦¥¤§¥¦©©¦§¨
øaãnä úqéò änëå¯úéøéNò øîBòäå" :áéúëc §©¨¦©©¦§¨¦§¦§¨¤£¦¦

ãBòå çî÷ íéòáø äòáL :eøîà ïàkî ."àeä äôéàä̈¥¨¦¨¨§¦§¨§¨¦¤©§
äMîç ïäL ,úéîìLeøé ìL äML ïäL ,älça úáéiç©¤¤§©¨¤¥¦¨¤§©§¦¤¥£¦¨
àéøa äæ éøä ,Bæ äcîk ìëBàä :eøîà ïàkî .éøBtéö ìL¤¦¦¦¨¨§¨¥§¦¨£¥¤¨¦

ïk ìò øúé ,CøBáîe¯ïàkî úBçt ,ïúáòø¯ì÷ìe÷î §¨¨¥©¥©©§¨¨¦¨§§¨
.åéòîaäðùîàìå eçëML úñtøî éLðàå øöç éLðà §¥¨©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ

íéçôè äøNò dBábL ìk ,eáøéò¯úBçt ,úñtønì ¥§Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤¨
ïàkî¯äøNò íéäBáb òìqäå øBaä úééìeç .øöçì ¦¨¤¨¥§©©§©¤©§¦£¨¨

íéçôè¯ïàkî úBçt ,úñtønì¯íéøác äna .øöçì §¨¦©¦§¤¤¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦
íéøeîà¯úâìôeîa ìáà ,äëeîña¯dBáb eléôà £¦¦§¨£¨§§¤¤£¦¨©

äëeîñ àéä Bæéàå .øöçì íéçôè äøNò¯dðéàL ìk £¨¨§¨¦¤¨¥§¥¦§¨Ÿ¤¥¨
.íéçôè äòaøà ä÷Bçøàøîâçúôa äæì ;àèéLt §¨©§¨¨§¨¦§¦¨¨¤§¤©

çúôa äæìå¯äæì .úBøéöç ézL ïéaL ïBlç eðééä §¨¤§¤©©§©¤¥§¥£¥¨¤
ä÷éøæa äæìå ä÷éøæa¯.úBøéöç ézL ïéaL ìúBk eðééä ¦§¦¨§¨¤¦§¦¨©§¤¤¥§¥£¥

ìLa äæììLa äæìå ìeLìeL¯ézL ïéaL õéøç eðééä ¨¤§¦§§¨¤§¦§©§¨¦¤¥§¥
ä÷éøæa äæìå çúôa äæì .úBøéöç¯øa äaøc eðééä £¥¨¤§¤©§¨¤¦§¦¨©§§©¨©

ìLa äæìå çúôa äæì .ïîçð áø øîà àðeä áøìeL ©¨¨©©©§¨¨¤§¤©§¨¤§¦§
¯ìLa äæì .ïîçð áø øîà éáæéL áøc eðééäìeL ©§§©¥§¦¨©©©§¨¨¤§¦§

ìàeîLe .ïéøeñà ïäéðL :áø øîà ?éàî ä÷éøæa äæìå§¨¤¦§¦¨©¨©©§¥¤£¦§¥
ìLaL äæì BúBà ïéðúBð :øîà,ìeLBLéîLz äælL ¨©§¦¨¤¤§¦§¤¨¤©§¦

äæì BLéîLzL øác ìëå .äL÷a BLéîLz äæìå úçða§©©§¨¤©§¦§¨¤§¨¨¨¤©§¦¨¤
äL÷a äæìå úçða¯BLéîLzL äæì BúBà íéðúBð §©©§¨¤§¨¤§¦¨¤¤©§¦

àìå eçëML úñtøî éLðàå øöç éLðà :ïðz .úçða§©©§©©§¥¨¥§©§¥¦§¤¤¤¨§§Ÿ
íéçôè äøNò dBábL ìk ,eáøéò¯úBçt ,úñtønì ¥§Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤¨

ïàkî¯úñtøî éàî ,Cúòc à÷ìñ à÷ .øöçì ¦¨¤¨¥¨¨§¨©£¨©¦§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oiaexir(ycew zay meil)

eyelzyk `ed dlg aeigy rnyneänëå .íëéúBqéò éãkxeriy §¥¦¥¤§©¨
øaãnä úqéò éãk ,'íëéúBqéò'.xacna miyl eidy ±úqéò änëå ¦¥¤§¥¦©©¦§¨§©¨¦©

,øaãnämei lka ond xeriye ,ondn miyer eidy dqird zenk ef ©¦§¨
'xner' `ed(fh fh zeny)n reci xnerd xeriye ,áéúëc(el fh my) ¦§¦

,'àeä äôéàä úéøéNò øîòäå'd`qe ,mi`q dyly `id 'dti`'e §¨Ÿ¤£¦¦¨¥¨
mipye miray `id dti`y ixd ,mibel drax` awe ,miaw dyy

,beld ynege mibel dray `id dti`d zixiyre ,mibelïàkî¦¨
íéòáø äòáL eøîàmibel dray epiide ,aw lyãBòå çî÷,'cere'] ¨§¦§¨§¨¦¤©§

[beld ziying epiidäML ïäL ,älça úáéiç[mibel-] miraxìL ©¤¤§©¨¤¥¦¨¤
dcin,úéîìLeøéjk ,zecind lr ziyiy etiqed milyexia oky §©§¦

,miinlyexi mibel dyyl miey miixacn mibel ynege drayïäL¤¥
äMîçdcina [mibel-] mirax,éøBtéö ìLetiqed ixetiva mby £¦¨¤¦¦

miey miinlyexi mibel dyiyy jk ,zecind lr ziyiy cer
.miixetiv dynglìëBàä ,eøîà ïàkîmei lkaBæ äcîkdzidy] ¦¨¨§¨¥§¦¨

[yi` lkl minyd on zcxeiàéøa äæ éøä,ekxv lk lke`y itl £¥¤¨¦
CøBáîelke`de ,i`cn xzei lke` epi`y itlïk ìò øúédf ixd §¨¨¥©¥
,ïzáòølke`deïàkî úBçtdf ixdåéòîa ì÷ìe÷îgk ea oi`y ©©§¨¨¦¨§§¨§¥¨

.lek`l

äðùî
ezeyxl cg` ly ezeyxn `ivedl mixeq` eaxir `ly xvg ipa
`idy meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn oke ,ipyd ly
`ivedl xzen mda ,mipte` iabl dpc dpynd .ipyl mb zkiiy
gep dyinyz oi`y meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn
zeyxd ilral zkiiyk zpecip `ide ,dipyd zeyxd ilral

.cala dpey`xd
øöç éLðà,xvgl migezt mdigzty mizaa mixcd miyp` ± ©§¥¨¥

úñtøî éLðàåmigezt odigzty zeilra mixcd miyp` ± §©§¥¦§¤¤
,zqtxnleáøéò àìå eçëMLjenq cenr xvga yie ,mdipia ¤¨§§Ÿ¥§

inia ea miynzyn zqtxnd iyp` oiae xvgd iyp` oiae ,zqtxnl
.legL ìkdf cenr,íéçôè äøNò dBábjiiy `ed ixd,úñtønì ¨¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤

,xvgd ipa eli`e zeigepa ea miynzyn zqtxnd ipay meyn
ipa la` ,ea ynzydl mixzen zqtxnd ipa zaya okle ,iyewa

cenrd daeb m`e .mixeq` xvgdïàkî úBçtdf ixd ,[dxyrn-] ¨¦¨
.øöçì¤¨¥

xvga yi m` jkl dnecae,øBaä úééìeçelhpy dnc` epiide §©©
,aiaqn xead it z` da etiwde xead zxitgaíéäBáb ïäL ,òìqäå§©¤©¤¥§¦

,íéçôè äøNòmd ixd zqtxnd ipal gep myinyzy oeik £¨¨§¨¦
,úñtønìipa `le mdiab lr ynzydl mixzen zqtxnd ipae ©¦§¤¤

mdaeb m`e ,xvgd,ïàkî úBçtmd ixdíéøác äna .øöçì ¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦
a ,íéøeîà`idy dilegäëeîñddeab `idy lk f`y ,zqtxnl £¦§§¨

,mdl zkiiy `ide zqtxnd ipal gep dyinyz ,dxyrìáà£¨
adilegúâìôeî,zqtxndneléôà`id m`,íéçôè äøNò dBáb §§¤¤£¦¨©£¨¨§¨¦

`id ixd,øöçìipal gep da yeniyd oi` df ote`ay meyn ¤¨¥
:dpynd zx`ane .zqtxndä÷Bçø dðéàL ìk ,äëeîñ àéä Bæéàå§¥¦§¨¨¤¥¨§¨

íéçôè äòaøà.zqtxndn ©§¨¨§¨¦

àøîâ
lz oebk] ztqep zeyx mewin ly mipey mipte` iabl dpc `xnbd
ly zewelg yly zeniiw .zexivg izyl qgiia [dnecke cenr e`
yinyz .a .gepe lw yinyz .` :ztqepd zeyxa yeniyd ipte`
meyn dyw yinyz .b .icn deab `edd mewndy meyn dyw
,'gzt' `xnbd oeyla `xwp gep yinyz .icn jenp `edd mewndy
dyw yinyz .qpkdl gep `edy df gztk gep eyeniyy my lr
`xwp jenp mewna dyw yinyze ,'dwixf' `xwp deab mewna

.'leyly'
wtq lg `ly mipte` dnk d`ian `xnbdizy ipa m` mpica

.mixeq` e` ziyilyd zeyxa ynzydl mixzen zexivgd
àèéLt`ed ziyilyd zeyxa yeniyd m`yäæìå çúôa äæì §¦¨¨¤§¤©§¨¤
çúôa,zexivgd izy ipal gep ±eðééäly oicézL ïéaL ïBlç §¤©©§©¤¥§¥

,úBøéöçdxyr jeza oelg zexivg izy oiay lzeka yi m`y £¥

xvg lk axrl milekie cgia axrl mileki ,rwxwdn migth
lirl epipyy enk ,dnvr ipta(.er)izy ,cgia eaxir `l m`e ,

cixedle oelgd iaer lr mivtg zelrdl zexeq` zexivgd
drax` lr drax` ly xeriy iaerd ghyna yi m` epnn

.migth
izy xear ziyilyd zeyxa yeniyd ote` m`y heyt oke

`ed zexivgd,ä÷éøæa äæìå ä÷éøæa äæì`idy ef zeyxy ,epiide ¨¤¦§¦¨§¨¤¦§¦¨
,ef xvgn oiae ef xvgn oia da ynzydl dyw zexivgd izy oia
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oiaexir(ycew zay meil)

eyelzyk `ed dlg aeigy rnyneänëå .íëéúBqéò éãkxeriy §¥¦¥¤§©¨
øaãnä úqéò éãk ,'íëéúBqéò'.xacna miyl eidy ±úqéò änëå ¦¥¤§¥¦©©¦§¨§©¨¦©

,øaãnämei lka ond xeriye ,ondn miyer eidy dqird zenk ef ©¦§¨
'xner' `ed(fh fh zeny)n reci xnerd xeriye ,áéúëc(el fh my) ¦§¦

,'àeä äôéàä úéøéNò øîòäå'd`qe ,mi`q dyly `id 'dti`'e §¨Ÿ¤£¦¦¨¥¨
mipye miray `id dti`y ixd ,mibel drax` awe ,miaw dyy

,beld ynege mibel dray `id dti`d zixiyre ,mibelïàkî¦¨
íéòáø äòáL eøîàmibel dray epiide ,aw lyãBòå çî÷,'cere'] ¨§¦§¨§¨¦¤©§

[beld ziying epiidäML ïäL ,älça úáéiç[mibel-] miraxìL ©¤¤§©¨¤¥¦¨¤
dcin,úéîìLeøéjk ,zecind lr ziyiy etiqed milyexia oky §©§¦

,miinlyexi mibel dyyl miey miixacn mibel ynege drayïäL¤¥
äMîçdcina [mibel-] mirax,éøBtéö ìLetiqed ixetiva mby £¦¨¤¦¦

miey miinlyexi mibel dyiyy jk ,zecind lr ziyiy cer
.miixetiv dynglìëBàä ,eøîà ïàkîmei lkaBæ äcîkdzidy] ¦¨¨§¨¥§¦¨

[yi` lkl minyd on zcxeiàéøa äæ éøä,ekxv lk lke`y itl £¥¤¨¦
CøBáîelke`de ,i`cn xzei lke` epi`y itlïk ìò øúédf ixd §¨¨¥©¥
,ïzáòølke`deïàkî úBçtdf ixdåéòîa ì÷ìe÷îgk ea oi`y ©©§¨¨¦¨§§¨§¥¨

.lek`l

äðùî
ezeyxl cg` ly ezeyxn `ivedl mixeq` eaxir `ly xvg ipa
`idy meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn oke ,ipyd ly
`ivedl xzen mda ,mipte` iabl dpc dpynd .ipyl mb zkiiy
gep dyinyz oi`y meyn ,ztzeynd zeyxl cg` ly ezeyxn
zeyxd ilral zkiiyk zpecip `ide ,dipyd zeyxd ilral

.cala dpey`xd
øöç éLðà,xvgl migezt mdigzty mizaa mixcd miyp` ± ©§¥¨¥

úñtøî éLðàåmigezt odigzty zeilra mixcd miyp` ± §©§¥¦§¤¤
,zqtxnleáøéò àìå eçëMLjenq cenr xvga yie ,mdipia ¤¨§§Ÿ¥§

inia ea miynzyn zqtxnd iyp` oiae xvgd iyp` oiae ,zqtxnl
.legL ìkdf cenr,íéçôè äøNò dBábjiiy `ed ixd,úñtønì ¨¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤

,xvgd ipa eli`e zeigepa ea miynzyn zqtxnd ipay meyn
ipa la` ,ea ynzydl mixzen zqtxnd ipa zaya okle ,iyewa

cenrd daeb m`e .mixeq` xvgdïàkî úBçtdf ixd ,[dxyrn-] ¨¦¨
.øöçì¤¨¥

xvga yi m` jkl dnecae,øBaä úééìeçelhpy dnc` epiide §©©
,aiaqn xead it z` da etiwde xead zxitgaíéäBáb ïäL ,òìqäå§©¤©¤¥§¦

,íéçôè äøNòmd ixd zqtxnd ipal gep myinyzy oeik £¨¨§¨¦
,úñtønìipa `le mdiab lr ynzydl mixzen zqtxnd ipae ©¦§¤¤

mdaeb m`e ,xvgd,ïàkî úBçtmd ixdíéøác äna .øöçì ¨¦¨¤¨¥©¤§¨¦
a ,íéøeîà`idy dilegäëeîñddeab `idy lk f`y ,zqtxnl £¦§§¨

,mdl zkiiy `ide zqtxnd ipal gep dyinyz ,dxyrìáà£¨
adilegúâìôeî,zqtxndneléôà`id m`,íéçôè äøNò dBáb §§¤¤£¦¨©£¨¨§¨¦

`id ixd,øöçìipal gep da yeniyd oi` df ote`ay meyn ¤¨¥
:dpynd zx`ane .zqtxndä÷Bçø dðéàL ìk ,äëeîñ àéä Bæéàå§¥¦§¨¨¤¥¨§¨

íéçôè äòaøà.zqtxndn ©§¨¨§¨¦

àøîâ
lz oebk] ztqep zeyx mewin ly mipey mipte` iabl dpc `xnbd
ly zewelg yly zeniiw .zexivg izyl qgiia [dnecke cenr e`
yinyz .a .gepe lw yinyz .` :ztqepd zeyxa yeniyd ipte`
meyn dyw yinyz .b .icn deab `edd mewndy meyn dyw
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cixedle oelgd iaer lr mivtg zelrdl zexeq` zexivgd
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xvgde ,leyly ici lr eilr zynzyne ,dxyr lzdn ddeab ef

,dwixfa eilr zynzyne ,dxyr epnn dkenp dipydéàîedn ± ©
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רכח

מורה העלם ובחי' דין.

וי"ז האחרונים שהיו חיים טובים מאד, כמ"ש ויחי 

דהא  ע"ב17  רט"ז  דף  ויחי  פרשת  בזה"ק  ועיין  יעקב, 

קסו, ב. ועוד.

17( וז"ל: “והכא אקרי ויחי )כאן במצרים אני קורא ויחי יעקב, ר"ל 

שנחשב לחיים טובים(, דהא כל יומי לא אקרי ויחי )שהרי כל ימיו 

לא נקראו חיים(, בגין דכל יומוי בצערא הוו, בצערא אשתכחן )לפי 

שכל ימי היו בצער, ובצער היו נמצאים(, עלי' כתיב )על יעקב כתוב 

איוב ג, כו( לא שלותי )בביתו של לבן(, ולא שקטתי )מעשו ומשרו(, 

ולא נחתי )מצרות דינה ושכם(, ויבא רגז )זה רוגזו של יוסף(, אבל 

בתר דנחת למצרים אקרי ויחי )אבל אחר שירד למצרים אז נקרא ויחי 

יעקב(, חמא לברי' מלכא )כי ראה את בנו יוסף מלך ונאה בצדקו(, 

וצדיקים(,  זכאים  )וראה את כל בניו  זכאין צדיקים  בנוי  חמא לכל 

וכלהו בתענוגי ותפנוקי עלמא )וכולם היו בתענוגים ומעדני מלך(, 

והוא יתיב ביניהן כחמר טב דיתיב על דורדייהי )והוא יושב ביניהם 

כיין טוב השוקט על שמריו(, כדין “אקרי ויחי יעקב" )אז אני קורא 

כל יומוי לא אקרי ויחי דכל יומוי בצערא הוו כו', בתר 

דנחת למצרים אקרי ויחי כו' ע"ש. הם הי"ב דמצהיב, 

שהוא י"ה18 בגילוי, בי"ה למפרע.

מספר19 טו"ב.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלא

עליו ויחי יעקב(. ע"ש.

כמו  )לא  “מצהיב",  בתיבת  בגלוי  נכתב  י"ה  דאותיות  מרמז   )18

אותיות  כשכותבים  וזהו  י"ה(,  אותיות  חילוף  שהוא  מ"צ  האותיות 

הי"ב הוא אותיות למפרע בי"ה. ואולי גם הכוונה שאותיות בי"ה הוא 

ר"ת בגילוי י"ה.

שנים  לי"ז  מרמז  “היב"  דאותיות  פרטים  שני  דמבאר  נמצא,   )19

היפך  חסדים,  על  המורה   – בגילוי,  הוא  י"ה  אותיות  א(  טובות, 

אותיות מ"צ המורה על העלם ודין. ב( בי"ה בגי' “טוב".

המשך ילקוט לוי יצרק מעמוד כד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc oiaexir(iriax meil)

.`irye` xa dcedi ax lv` s` did dfk dyrny d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqnàðéæøeè àeäämiieyry oiif ilk xney eze` - ©§¦¨

,did ixkpe ,xird zxinyløa äãeäé áøc déúeááéLa äåäc©£¨§¦§¥§©§¨©
àéòLBà,`irye` xa dcedi axl zepkya xb didy -déì éøîà ©§¨¨§¥¥

,xvga enr exby mil`xyidCúeLø ïì øâBàz` epl xikyz ± ©¨§¨
e ,xvga lhlhl lkepy ick ,jzeyxeäì øâBà àìxikyd `l ± Ÿ©§

,mdldén÷ì eúà[iptl e`a-]déì éøîà ,àéòLBà øa äãeäé áøc ¨§©¥§©§¨©©§¨¨§¥¥
,eze` el`y ±eäúéácî øâéîì eäî,ezy`n ezeyx zxiky m`d ± ©§¥©¦§¦§

,xvga lhlhl xizdl lirezdéãéa äåä àìax rcei did `l ± Ÿ£¨¦¥
,dfa oicd edn `irye` xa dcediäðúî áøc dén÷ì eúàe`a ± ¨§©¥§©©§¨
e ,dpzn ax iptl ef dl`y el`yedéãéa äåä àìrcei did `le ± Ÿ£¨¦¥

,dfa oicd ednäãeäé áøc dén÷ì eúàe`a -iptl ef dl`y el`ye ¨§©¥§©§¨
,dcedi axeäì øîà,mdl aiyd ±éëäjk -BzLà ,ìàeîL øîà ¨©§¨¦¨©§¥¦§

,Bzòcî àlL úáøòî íãà ìLaexird ,l`xyi ly ezy`y myke ¤¨¨§¨¤¤¤Ÿ¦©§
m` jk ,xvga lhlhl xizn dlra zrcn `ly zpzep `idy

.xvga lhlhl ef zexiky dxizn ,ixkp zy`n mixkey
:`ziixan l`enye `pipg iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipyeáøéòL íéLðxvgd ipa x`y mreôzzLðåmr ¨¦¤¥§§¦§©§
ieand ipa x`yïôezéL ïéàå áeøéò ïáeøéò ïéà ,ïäéìòa úòcî àlL¤Ÿ¦©©©£¥¤¥¥¨¥§¥¦¨

,óezéLzaxrn mc` ly ezy`y l`enye `pipg iax exn` ji`e ¦
:`xnbd zvxzn .ezrcn `lyàä ,àéL÷ àìiax exn`y dn ± Ÿ©§¨¨

mewna `l` df oi` ,ezrcn `ly zaxrn ezy`y l`enye `pipg
øñàc,xvgl mdizan `ivedl xvgd ipa x`y lr xqe` `edy ± §¨©

oke ,xvgl geztd gztd caln xg` gzt ezial oi`y oebk
,ieanl mdizexvgn `ivedl ieand ipa lr xqe` `edyk seziya
f`y ,ieanl dpetd gztd caln xg` gzt exivgl oi`y oebk

e ,ezrcn `ly zaxrn ezy`àädy`y dxn`y `ziixade ± ¨
,seziyde aexird lg `l dlra zrcn `ly ztzzyne zaxrnd

mewna `l` df oi`øñà àìcxvgd ipa x`y lr xqe` epi`y ± §Ÿ¨©
`ede ,zexivg izyl gezt eziay oebk ,xvgl mdizan `ivedl
oke ,ef xvg jxc `le ,zxg`d xvgd jxc z`vle qpkidl libx

r xqe` epi`y ote`a xaecn ,ieanamdizan `ivedl ieand ipa l

qpkidl libx `ede ,ze`ean ipy oia zcner exivgy oebk ,ieanl
el`l aexir ezrcn `ly ezy` dpzp m`e ,xg` iean jxc z`vle
df oi` ,xvgl ezian `ivedl xizdl ick mdilr xqe` epi`y
lhlhl xizdl ick xqe` epi`y ieana seziy dpzp m` oke ,aexir

.seziy df oi` ,df ieanl exivgn
:`xnbd zxne`àøazñî énð éëä`ziixadn `iyewd `la s` ± ¨¦©¦¦§©§¨

dleki dpi` ezy` ,xqe` epi`yky l`eny dceny xnel xazqn
,ezrcn `ly axrlïk íàclkay l`eny xn`y xn`p m`y ± §¦¥

,ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy` mewnìàeîLc àéL÷©§¨¦§¥
ìàeîLcà,envr l`eny ixaca dxizq didz ±,ìàeîL øîàc ©¦§¥§¨©§¥

L éBáî éðaî ãçà`edìéâøcinzéða íò ózzLäìdàìå ,éBáî ¤¨¦§¥¨¤¨¦§¦§©¥¦§¥¨§Ÿ
ózzLðmdizexvgn `ivedl mdilr xeq`l dvexy ,mdnr ¦§©¥
,ieanlepnî ïôezéL ïéìèBðå Búéa CBúì ïéñðëð éBánä éðazrcn §¥©¨¦§¨¦§¥§§¦¦¨¦¤
,ezy`,Bçøk ìòay ,l`eny ixacn `xnbd zwiicneïéà ìéâø± §©¨§¨¦¥

libx `edy ,ieand ipa x`y mr szzydl libx `edy in wxy
`ivedl ieand ipa x`y lr xqe` `ede iean eze` jxc z`vl
in la` ,ezrcn `ly seziy lehil liren f` ,xvgl mdizan

ìéâø ïéàLeze` jxc z`vl libx epi`y ,ieand ipa mr szzydl ¤¥¨¦
,ieand ipa lr xqe` epi`e ,ieanY àìseziy lehil xyt` i` Ÿ

l`eny mya dcedi ax xn`y dny xn`p m`e ,ezrcn `ly
,xqe` epi`yk s` `ed ,ezrcn `ly zaxrn mc` ly ezy`y

i`ce `l` ,df lr df l`eny ixac eywidpéî òîL,o`kn gken ± §©¦¨
`edyk `l` ezrcn `ly zaxrn ezy`y l`eny xn` `ly

.ieand ipa lr xqe`
zxxan .`ziixan l`eny ixacl di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbddéì òéiñî àîéìl`eny ixacl di`x yiy xn`p m`d ± ¥¨§©©¥
,da epipy jky ,`ziixanBúBà ïéôBkieand ipan cg` z`-] ¦

[dxewe igl ziiyra szzydl dvex epi`yäøB÷å éçì úBNòì©£¤¦§¨
,éBánìxizdl ick ,dxewe igl zeyrl miteky ,`xnbd dpiade ©¨

xizdl dxewe igl zeyrl miteky myke ,zaya ieana lhlhl
xizdl ick ,egxk lra seziy lehil xyt` jk ,ieana lhlhl

.l`eny xn`y enke ,ieana lhlhl

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

המשך ביאור למגכת עירובין ליום רביעי עמ' א



רכט אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מרחשוון, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי למר דוד שי' בוביס. מהנכון שימצא הזדמנות לדבר אתו ע"ד ביקורו 

כאן ולחזקו לקיים בפועל כל המדובר פה, ובכלל לעוררו להשפיע על סביבתו.

והנני מקוה לשמוע בשורות טובות מהצלחתו בזה.

בהמשך לשני מכתבי שכתבתי לו עוד קודם היו"ט, ושמפני הטרדות דחודש תשרי הוא חודש 

הכללי לא יכולתי להמשיך הענין. ואף שלא נעניתי עדיין על שני מכתבי הנ"ל, הנני בזה להמשיך שיחתי 

)בענין הקאלעדזש(, ובהמשך להנ"ל:

לכאורה יש בידו לומר, כיון שנדמה לי )היפך מה שכתב הרמב"ם הל' גירושין סוף פ' ב'( שרצוני 

לבקר וללמוד בקאלעדזש, אלא שיש מי שאומר שאין זה מתאים בשביל מעמדי ומצבי בכלל, כי אין 

מתאים לציור של תמים ולציור של תלמיד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר אז כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ מלוה אותו בכל דרכיו וא"כ בהליכתי לקאלעדזש מוכרח הוא כביכול ללכת אתי לשם, עפ"י 

פסק רז"ל תלמיד שגלה מגלין רבו עמו )מכות י', א'(, הנה מי אומר שמוכרח אני בכל זה ולשעה אפסיק 

ח"ו הציור של תמים וכן אפסיק ח"ו לפי שעה הציור של חסידו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וממילא 

יפלו הטענות,

אבל אין זה בידו כבר, ועל פי הידוע גם בתורת הנגלה, אשר גר שנתגייר הרי שוב אינו יכול 

לחזור ח"ו, ואף אם יחטא אח"כ בכ"ז ישראל הוא כיון שנתגייר פעם אחת. ועל דרך זה כן הוא בקדושה 

גופא, כי מי שנעשה חסיד פעם אחת ומי שנתקשר לאדמו"ר אשר במילא הי' כמים הפנים אל הפנים 

ונתקשר אדמו"ר עמו, הנה אין עוד ביכלתו להפסיק ח"ו ההתקשרות, כיון שזה תלוי גם בהאדמו"ר, 

והוא ברוב טובו וחסדו אסור עמו באזיקים, ועל דרך מה שכתוב באגרת התשובה רפ"ז מלך אסור 

ברהטים ברהיטי מוחא כו', ולכן נקרא הקב"ה מלך עלוב עיי"ש, אשר על דרך זה הוא בצדיקים ובפרט 

בנשיאי הדור ובפרטי פרטיות נשיאי תורת הנסתר, וכידוע בזוהר )ח"ב דל"ח ע"א( אשר מאן פני האדון 

הוי' דא רשב"י

מה שפירש שם בפירוש נצוצי אורות בשם היעב"ץ שלומדים זה מתיבת "את" לרבות ת"ח, 

בדא"ח )שאו מרום תרפ"ח לא אבוא תרצ"ט. ועוד( מבואר להיפך שזה קאי על הוי' וכבר הובא במפרשי 

הזוהר דוגמא למאמר הנ"ל מב"ב )ע"ה ע"ב( וירושלמי ביכורים )פרק ג' ה"ג(, מדרש שמואל פ"ז, זוהר 

ח"ב קכ"ד, ב, קס"ג, ב, זוהר ח"ג עט, ב, רבינו בחיי פ' תשא עה"פ והי' כל מבקש הוי'. ועייג"כ אור 

התורה להצ"צ פ' שמות ע' ל"ט ואילך.

אין רצוני להאריך בזה, כי בטוח אני אשר סוף כל סוף זרוק חוטרא לאוירא אעיקרא קאי, 

ויתגלה בו העיקר והשורש, שזהו ההתקשרות לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על ידי אשר נלך "בדרך ישרה 

אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו", ויבשרני בשורות טובות בזה. ומובן אשר ההקדם בזה ישובח, 

כידוע אשר ימים יוצרו, אשר נקצב לאדם מספר הימים לברר חלקו בעולם, וא"כ חבל על כל יום שעה 

ורגע שאין ממלאים אותם מתאים למילוי שליחות נשמתו בעלמא דין.

בתקוה להתבשר בשורות טובות, ובפ"ש ביתו תחי',

מנחם שניאורסאהן



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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økîîe çwîe10íäá àöBiëå[c.øçîì äNòiL äiNòì íeìk Bì ìéòBî úaLaL äæ øeac ïéàL ét ìò óàå , ¦¨¦§¨§©¥¨¤§©©¦¤¥¦¤¤§©¨¦§©£¦¨¤©£¤§¨¨
äNBò Bæ äøéîà éãé ìòL ,øçîlL äiNòì úìòBî Bæ äøéîàL ,øçîì Bì äNòiL Bøáçì øîBàì äîBã Bðéàå§¥¤§¥©£¥¤©£¤§¨¨¤£¦¨¤¤©£¦¨¤§¨¨¤©§¥£¦¨¤

Bøáç[eÎdàBönî" íeMî øeñàå ,Bøáçì øîBàL Bæ äøéîà éãé ìò úaLa åéöôç àöBî àeäL àöîðå ,øçîì £¥§¨¨§¦§¨¤¥£¨¨§©¨©§¥£¦¨¤¥©£¥§¨¦¦§
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2

3

4

5

dkld ixe`ia
øîàé àìù [à'למחר אעשה פלוני 'דבר לומר אין -

עצמו  לבין בינו .3אפילו
øîàé àìù [á חול בדברי המדברים לאחרים הקשבה -

דבר" "ודבר בכלל הרי 4אינה 'לא' או 'כן' עניית אך ,
דיבור  בכלל .5היא
äîöò úáùá [â משום בשבת האסורים איסורים -

השמשות  בבין גם אסורים דבר" .8וביוםֿטוב 7"ודבר
íäá àöåéëå [ã דבר על גם בשבת לדבר אסור -

דחול  עובדין משום על 11שאיסורו לדבר מותר אך ,
ביוםֿ לדבר כגון השבת, מצד אינו שאיסורו דבר
שיאכל  החמץ) (או האוכל על בפסח) (או הכיפורים

.12למחרת 

åøéáç äùåò [ä כיצד ושואל ברכב הנוסע נכרי -
מלהדריכו  להימנע יש מסויים, למקום אך 13מגיעים ,

מותר  שלום דרכי משום או השם חילול במקום
שבת 14להדריכו  שומר שאינו יהודי הנוסע ואם ,

חילול 15לע"ע  ללא מלהדריכו להימנע יכול ואינו
ואני  והיות שבת, ולחלל לנסוע שאסור לו יאמר השם,
הרבה, תסתובב שלא שבת חילול ממך למעט רוצה

הקרובה  הדרך את לך אומר אני ,16לכן
ספק  אפילו או נפש פיקוח לצורך נוסע הנהג ואם
הדרך  את לו להראות שחייבים ודאי נפש, פיקוח

לנסוע  עליו אשר .17הקרובה
åøéáç äùåò [å שיעשה אחר אדם על כשמספר -

zetqede mipeiv
(1חפצי עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם יג: נח, ְֲֲִִִֶֶַַָָָישעיה

וכּבדּתֹו מכּבד ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת קדׁשי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻּביֹום
שו  סי' לעיל ראה ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ּדרכי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָמעׂשֹות

זה. שבפסוק הדרשות א הערה
שלא 2) וצוו נביאים הזהירו ס"א: שח סי' לקמן גם ראה

דבר. ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת יהא...
כדיבורך  בחול דיבורך יהיה "שלא איסור שלולא שם וראה
ניכר  יהיה לא חול) והליכת טלטול איסור (וכן בשבת"
מתעסקים  שאינם אותם אצל לחול השבת בין חילוק

בחול. במלאכה
'ודבר 3) גדר שעיקר לשוע"ר וכלֿשכן לו, ס"ק משנ"ב

תועלת. בו שאין בדיבור הוא דבר'
ב'מושב 4) נכללת לפעמים אך המותר", "הרהור בכלל והיא

טוב  הלב לטרדת המביא והרהור הבא, שבסעיף לצים'
סכ"א. שו סי' כדלעיל שבת" "עונג מצות משום ממנו להמנע

כ"רמז"5) שהוא לומר מקום יש מפורש דיבור שאינו כיון
ייתכן  אך ס"ז), (כדלהלן דבר" "ודבר משום נאסר שלא

מפורשת. כאמירה היא הרי 'לא' או 'כן' שעניית
היום 6) נישן ביתו לבני יאמר לא ס"ו: רצ סי' לעיל ראה

בערב. מלאכתנו לעשות כדי
ד.7) הערה שו סי' לעיל ראה
ההדיוטות 8) שטרי גזירת (לענין לא סעיף להלן ראה

וביוםֿטוב". "בשבת חפצך"): "ממצוא משום שהיא
תקל, סי' על להלן תתבאר בחולֿהמועד דבר" "ודבר גזירת

כה. הערה סוף להלן וראה
סי"א.9) שו סימן לעיל נתבאר

סט"ו.10) שו סי' לעיל נתבאר
סי'11) ולעיל להחמיר, פסק ב ס"ק מש"ז שכג סי' בפמ"ג

האסור  דבר על בשבת בדיבור להחמיר נתבאר סז הערה שו
חפצך" "ממצוא ראה משום אך לנידו"ד, מזה להקיש ויש ,

בזה. שהסתפק סק"ו שכג סי' תהל"ד
בהיתר 12) לעשותו אופנים שיש ודבר סס"א. פכ"ט שש"כ

טו. סעיף להלן נתבאר בשבת
"דובר 13) משום בו יש כי יודע" "איני ויאמר ישקר לא

שאינו  לו לומר הוא יכול אבל עיני", לנגד יכון לא שקרים
התשובה  דברי את יבין לא שהנהג והגם לו, להגיד יכול
– הדרך את יודע שאינו לומר היא הנשאל שכוונת ויחשוב
באופן  גם התשובה דברי את להסביר ניתן כי בה, לן לית
(שש"כ  השבת קדושת מבחינת לו לומר יכול שאינו כזה

רב). והערה ס"ע פכ"ט
שמותר 14) סל"ה כדלהלן דבר" "ודבר משום בזה אין

את  לו שיראה יועיל לא (ולכך מלאכתו לעשות לנכרי לומר
עונג  לו שאין בטלים בדברים נכלל הוא אך באצבעו), הדרך

ב. סעיף כדלהלן בהם למעט שצריך בהם
לדבר 15) ל"מסייע לחוש יש ליהודי הדרך בהוראת

עבירה".
האיסור 16) על לו לומר טוב שלכתחילה הסוברים יש

את  פחות יחלל שכך כיון ביותר, הקצרה בדרך ולהדריכו
ס"ע). פכ"ט שש"כ (ע"פ השבת

את  לחצות רוצה שכאשר הוסיף עא סעיף שם ובשש"כ
רז  הערה שם (וראה יהודי נהג עם מכונית ורואה הכביש
אפשר, אם יחצה, אל מתקרבת, נכרי) בנהג הדין שמסתפק
הכרוכים  תורה באיסורי למעט כדי פנוי יהיה שהכביש עד
במעברֿ לעצור הנאלץ הנהג, של נסיעה והמשך בעצירה

החציה.
ס"ע.17) פכ"ט שש"כ
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דבר' 'ודבר משום אסור אינו - למחר אבל 18מלאכה ,

'דברים  בכלל הוא אחרים של חולין מעשי על דיבור
ב. סעיף כדלהלן מהם להמנע שראוי גרידא בטלים'

øáã øáãå [æ"חפצך "ממצוא משום האיסור עיקר -
דבר" "ודבר איסור גם בו .20ונכלל

ìåçá åøåáéãë [ç שעשה מלאכה על לספר מותר -
תבשיל  הכין כיצד או בעבר, נסיעתו על כגון בעבר,

בטלים 21מסויים  דברים משום להמנע יש אך ,22.
úáùá íäá [è חפציך "ממצוא איסור בזה ואין -

שמים  חפצי אבל אסורים שחפציך דבר)" (ודבר
.23מותרים 

úáùá íäá [é האסורים דברים על כשמדברים גם -
לאחר  נוסע "פלוני כגון: בשבת המותר באופן בשבת
טוב  לכתוב", יהיה אפשר שבת "במוצאי או: השבת",

מרומז  או שונה באופן אום 24לדבר "ניט לומר או ,
בשבת"] כך על מדברים ["לא גערעדט" .25שבת

íåìë úìòåî [àé אם גם מצוה בחפצי לדבר מותר -
לדחותו  יכול והיה עצמה, בשבת בדיבורו צורך אין

zetqede mipeiv
לא 18) שאמירתו משום בזה התיר ס"א (בוטשאטש) בא"א

'ודבר  שאיסור לשוע"ר וגם מלאכה, שום עשיית פועלת
מכלֿמקום  מלאכה, פועלת שאמירתו בכך כרוך אינו דבר'
החולין  למעשי קשור שהוא בזה כרוך חול" של "דיבורו
הבריאה  מעשה את שפעל הקב"ה לדיבור (בדומה שלו
נאסר  ועד"ז חי"א), מלקו"ש המובא ל הערה להלן (ראה
תועלת  בו שיש נכרי במעשי דיבור ז סעיף על להלן

לישראל.
חבירו 19) לישראל או לו כשאומרים ס"ה: שו סי' כדלעיל

אלא  שבות משום בזה אין למחר מלאכה לו שיעשה בשבת
"ממצוא  שאיסור שם וראה חפצך. ממצוא משום שאסור

מ  מצוה, דבר לכל מותר דבר"חפציך" "ודבר איסור שא"כ
כדלהלן.

איסור 20) שזהו לומר בא שהמוסגר ביאר וציונים במ"מ
פעמים  משא"כ דיבור, ידי על שבא חפציך" "ממצוא

הליכה. או רמז ידי על שנעשה
בזה  יש חפצך" "ממצוא שמלבד לומר בא בפשטות אמנם,
מקרה  הובא כבר סי"ב שו סי' ולעיל דבר". "ודבר גם
חפציך  "ממצוא משום בו שיש רבים) בצרכי (התעסקות
אחרי  נגרר שהוא משום במוסגר שהובא והטעם דבר". ודבר
חפצי  ולכך כז), הערה (כדלהלן חפציך" "ממצוא איסור
'חפציך  (מהלימוד חפצך" "ממצוא משום נאסרו שלא שמים
מטעם  גם נאסרו לא – מותרים') שמים חפצי אבל אסורים
לאסור  מקום היה עצמו בפני איסור היה ואם דבר", "ודבר

שמים. בחפצי דיבור גם
אלא 21) דבר", "ודבר בכלל אינו בעבר שהיה דבר סיפור

משמע  (כן בעתיד למעשיו קשור הדברים סיפור כן אם
דבר  "אעשה כשאומר דבר" "ודבר שעיקר שוע"ר מלשון
שיעשה  דבר סיפור בעניין יח הערה לעיל וראה  פלוני")

אחר. אדם
דבר"22) "ודבר משום אסור כשאינו וגם ב, סעיף כדלהלן

(ראה  בבירור במקום ברמז לומר כגון בדיבורו, לשנות טוב

שבת  אום 'נישט לציין או ס"א), (בוטשאטש) א"א
הרגיל, מדיבורו השבת דיבור ישתנה שבזה גערעדט',
אז  שו"ת ראה וכיו"ב מסויים חפץ עלה כמה וכשמספר
וממכר" "מקח איסור בכלל שהוא שמסתבר ז סי' ח"ג נדברו
גומר  שאינו אף במחירו להתעניין המסחר מדרכי שזה
כוונת  אם וכלֿשכן עכשיו, לו נוגע אינו ואפילו המקח
על  להלן וראה זה. במקום או זה במחיר לקנות כדי השומע

והוצאותיו. חשבונותיו חישוב בעניין יג סעיף
דוגמאות 23) יגֿיד בסעיפים ושם ס"ה, שו סי' כדלעיל

מצוה'. של ל'דבור
שכשמדבר 24) נראה ס"א: (בוטשאטש) אשלֿאברהם ראה

קודש  שבת זכרון להזכיר הנהוג וכעין להיכר, שינוי בלשון
אם  גם הבאים חול בימי מפעולה שאומרים מה כל על
שעל  השינוי בזה מועיל ואולי קודש, בשבת מלאכה איננה
כיון  חול של כדיבור קודש שבת של הדיבור עוד אין זה ידי
מאיזה  למנוע הוא כשהדיבור וכלֿשכן היטב, ניכר שהוא

הי  וצלע"ע וכדומה, ומתן טב.משא
דיבורו  שינוי מועיל ומתי אם נתבאר טו סעיף על ולהלן
לקדושת  מתאים אינו שהדיבור הזכרה או ברמז דיבור כגון

השבת.
אפילו 25) אדמו"ר כ"ק נהג וכן כד, הערה לעיל ראה

זה  'מאמר כגון בעלמא, דברים בסיפור מלאכה בהזכרת
גערעדט") שבת אום ("ניט ונחתמין 'שנכתבין או נכתב',
ח"ה  ה'תשמ"ה (תו"מ גמורים' צדיקים של בספרן לאלתר
חנ"ט  תו"מ וראה לג), אות ניצבים ש"פ שיחת 3044 ע'
נסיעה  אודות הכריזו שכאשר 115 הערה ויקהל ש"פ שיחת
להמכריז  אדמו"ר כ"ק העיר ישיבה, של הבית לחנוכת
זאת  הוסיף ולפעמים גערעדט", שבת אום "ניט שיאמר:
סידור, ילד "שלכל בעלמא: חולין חפץ בהזכרת אפילו
משלו" קופתֿצדקה גערעדט) שבת אין (ניט וכן חומש
תנש"א). סיון י"ט בהעלותך ש"פ מהתוועדות דברים (ראשי
ניט  וחולֿהמועד: יוםֿטוב לגבי גם כך שהתבטא פעמים
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השבת  .26לאחר

øçîìù äééùòì [áé אין בדיבורו תועלת אין כאשר -
שמים" חפצי "מציאת .27זה

øçîìù äééùòì [âé טענותיו לסדר לבעלֿדין אסור -

לדין  בעמדו בפיו שנונים שיהיו כדי לביתו לעצמו
מותר  הטענות ששמע הדיין אבל כו', דבר ודבר משום
בר  אם הבעלֿדין וכן הפוסקים בספרי דינם לעיין

.28הכי 

zetqede mipeiv
גערעדט  חולֿהמועד אום ניט או גערעדט, יוםֿטוב אוף
(ע' יד אות רבה הושענא ליל ה'תשנ"ב קודש (שיחות

.(174ֿ5
אגרות 26) שו"ת וראה חפציו. ולא שמים חפצי אלו שהרי

מד. סי' ח"ג משה
איסור 27) אחר נגרר אשר דבר" "ודבר איסור חל וממילא

ובמ"מ  כ. הערה לעיל ראה חפציך"; "ממצוא היתר או

מחר" אעשה פלונית "מצוה אומר אם שאפילו דייק וציונים
לצורך  נחשב אינו בעשייתה, יתרשל שלא עצמו לזרז כדי
ס"א  ומתנה מכירה הל' חו"מ שוע"ר משמעות ע"פ מצוה,
כמשנ"ב  (ודלא בלב קבלתו על נוסף חיוב באמירתו שאין

א). ס"ק
וקציעה.28) מור בשם סק"א של"ט סי' תשובה שערי

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

לא · אם השמשות בבין חצרות עירובי לערב מותר לפיכך
כדי  לעירוב ונצרך נחפז שהוא לפי יום מבעוד עירב
בסי' שיתבאר כמו מצוה דבר הוא וגם בחצר לטלטל שיוכל
טבלם  לא אם השמשות בבין כלים להטביל מותר וכן שס"ו
אחרים  כלים לו שאין לשבת להם צריך והוא יום מבעוד
שזהו  בשבת יאכל מה לו אין אם פירות לעשר מותר וכן
יכול  שהרי לארץ בחוץ חלה להפריש אסור אבל מצוה צורך
השבת  אחר עד מעט ולשייר חלה הפרשת בלא לאכול
את  ולהטמין הדמאי את לעשר ומותר המשוייר מן ולהפריש
[רנ]"ז  בסי' שנתבאר מטעם הבל מוסיף שאינו בדבר החמין
השמשות  בין שבת לצורך נר להדליק לנכרי לומר ומותר
נר  השמשות בין להדליק לו לומר ומותר מצוה לצורך שזהו
בזה  נזהרים שהעולם שמאחר אמו או אביו מיתת יום של
לא  שאם בענין גדול צורך שהוא וכל גדול כצורך זה הרי
אע"פ  השמשות בבין עליו גזרו לא צער לו יהיה יעשנו
גזרו  לא מרובה הפסד במקום וכן כלל שבת צורך בו שאין

השמשות. בבין שבות על

לדבר  אפילו השמשות בבין תחומין עירובי לערב אסור אבל
תט"ו  בסי' שיתבאר מטעם מרובה והפסד גדול וצורך מצוה
כקונה  זה והרי שביתה שם קונה העירוב ידי שעל לפי ועוד
בבין  אפילו קנין לקנות התירו ולא בשבת בידים קנין
לקנות  זה (ששבות מרובה והפסד מצוה ולצורך השמשות
מפורש  (שאיסורו השבותים) כל משאר חמור הוא קנין
ועירב  עבר אם מקום ומכל יג) סי' בנחמיה קבלה בדברי

תט"ו: בסימן כמ"ש עירוב עירובו הרשות לדבר אפילו

* * *
קיבל ‚ כבר אם אבל שבת עליו קיבל לא כשעדיין זה וכל

יום  מבעוד שהתפלל שבת של ערבית בתפלת שבת עליו
על  אף ברכו ענו הצבור שרוב או הצבור עם ברכו שענה או
אע"פ  כרחו בעל השבת עליו שחל עמהם ענה לא שהוא פי

לעשות  לו אסור רס"ג בסי' כמ"ש לקבלו רוצה שאינו
לדבר  אפילו השמשות בין קודם אפילו שבות כל בעצמו
שאינו  בדבר לשבת חמין להטמין כגון גדול וצורך מצוה
עירוב  לערב וכן בשבת יאכל מה לו אין אפילו הבל מוסיף
שבת  צרכי בחצר לטלטל מאוד שצריך פי על אף חצרות

בזה. כיוצא וכל

ואפילו  גמורה מלאכה אפילו לעשות לנכרי לומר מותר אבל
יש  שבוודאי לפי הלילה קודם הרבה הוא אם הרשות לדבר
ועושים  השבת את עדיין קיבלו שלא ישראל מקומות
שלא  שקיבלו לאלו נאסור והיאך בעצמן אפילו מלאכות

נכרי. ידי על אפילו יעשו

שכל  אפשר שאז הלילה קודם שעה חצי הוא אם אבל
ע"י  לעשות אסור השבת את כבר קיבלו ישראל מקומות
בין  קודם אפילו שבות משום שהוא דבר אפילו נכרי
אבל  הדחק שעת שם ואין הרשות לדבר הוא אם השמשות
אפילו  נכרי ע"י לעשות מותר גדול לצורך או מצוה לדבר
קבלו  שכבר אע"פ השמשות בבין ואפילו גמורה מלאכה
השמשות  מבין יותר שבת בקבלת מחמירים שאין השבת
לענין  אבל בעצמו לעשות לענין אלא שבת קבלת בלא
קבלת  בלא השמשות מבין יותר מחמירים אין לנכרי אמירה
מצוה  לדבר נכרי ע"י מלאכה כל בו לעשות שמותר שבת

שנתבאר: כמו גדול צורך או

על „ מחול להוסיף התורה מן עשה שמצות אומרים יש
ויו"ט  שבתות בכניסת מלאכה עשיית באיסור הקדש
לחדש  בתשעה נפשותיכם את ועניתם שנאמר וביציאתם
ויתענה  יתחיל יכול שבתכם) תשבתו ערב עד (מערב בערב
תלמוד  משתחשך יכול בערב אי בערב לומר תלמוד בתשעה
מכאן  יום מבעוד ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה לומר
ביציאתו  בכניסתו אלא לי אין הקדש על מחול שמוסיפים
הכיפורים  יום אלא לי אין ערב עד מערב לומר תלמוד מנין
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תלמוד  מנין שבתות תשבתו לומר תלמוד מנין טובים ימים
מוסיפים  שבות שנאמר מקום כל כיצד הא שבתכם לומר

ולאחריה: מלפניה הקדש על מחול

* * *
שאין ‰ השקיעה מתחלת הוא מלפניה זה תוספת זמן

כדי  והוא השמשות בין זמן עד הארץ על נראית השמש
צ  עד השקיעה שמתחלת ורביע מילין הוא ג' כוכבים ג' את

הכוכבים  צאת קודם הוא השמשות ובין מילין ד' מהלך
השקיעה  מתחלת ורביע מילין ג' נשארו מיל רביעי ג' מהלך
תוספת  כולו לעשותו רצה אם הזה והזמן השמשות בין עד
איזה  שיוסיף ובלבד עושה מקצת ממנו לעשות רצה עושה
אינו  השמשות בין אבל הקדש על מחול יום ודאי שהוא זמן
מן  במלאכה בו ואסור לילה ספק הוא שהרי לתוספת נחשב

תוספת. מצות בלא התורה

המנחה  מפלג שבת תוספת עליו ולקבל להקדים רוצה ואם
הרשות  הלילה קודם זמניות ורביע שעה דהיינו ולמעלה
פלג  קודם קיבל אם אבל מלאכה בעשיית ונאסר בידו

מלאכה. בעשיית ומותר כלום קבלתו אין המנחה

אם  מלאכה לעשות שלא להחמיר יש לכתחלה מקום ומכל
שיש  לפי השקיעה תחלת קודם זמניות ורביע שעה  קיבל
מן  גמור לילה הוא ואילך השקיעה שמתחלת אומרים
לפי  בינונים כוכבים ג' ראיית זמן הוא (שאז התורה
מיל  רביעי ג' הילוך כדי שהוא השמשות ובין דבריהם)
זמניות  ורביע שעה הוא המנחה ופלג השקיעה תחלת קודם

השקיעה. תחלת קודם

שפורשים  זו כסברא לכתחלה שעושין מעשה אנשי ויש
אין  אבל השקיעה תחלת קודם זמניות ורביע שעה ממלאכה
שעה  עד שבת של ערבית ולהתפלל הנר להדליק למהר
תחלת  שקודם ולא הכוכבים צאת שקודם זמניות ורביע
לכבותו  צריך הנר אז הדליק אם בדיעבד ואפילו השקיעה
וכן  רס"ג בסי' שיתבאר כמו שבת לצורך ולהדליקו ולחזור
שהעיקר  לפי אח"כ ולהתפלל לחזור צריך אז התפלל אם

הראשונה: כסברא

Â מאימתי יודע ואינו השמשות בין בשיעור בקי שאינו מי
הרבה  שבת ולקבל ספק מכל להסתלק (צריך עליו יוסיף
שהשמש  בעוד הנרות ידליק ולכן) השקיעה תחלת קודם
כשהתרנגולין  ידליק המעונן יום הוא ואם האילנות בראשי
שם  שאין בשדה הוא ואם יום מבעוד הקורה על יושבים

יום: מבעוד שם יושבים כשהעורבים ידליק תרנגולין

* * *
Ê קודם השבת ליום שיר מזמור לומר נוהגים מקומות יש

שבת  תוספת מקבלים הם זה מזמור ובאמירת ברכו
אע"פ  אלו במדינות אבל מלאכה בעשיית ונאסרין עליהם
כן  פי על אף ברכו קודם זה מזמור ג"כ לומר שנוהגים
שמתחלה  לפי ממש ברכו עד המלאכות כל עושים
תוספת  לקבל בדעתם היה לא המזמור זה לומר כשהתחילו

ברכו: באמירת אלא זה מזמור באמירת שבת

לשבת: נרות הדלקת זמן רסא סימן ב חלק

ויציע ‡ שבת ללילי שבת בערב שלחנו לסדר אדם צריך
שימצאנו  הבית עניני כל ויתקן עליהם שיושבים המטות
ונוהגין  השבת כבוד שזהו הכנסת מבית בבואו ומסודר ערוך
ואין  השבת לכבוד השבת יום כל במפה ערוך הוא שהשלחן
מלבד  השלחן על מפות ב' להיות נוהגין ויש לשנות
השלחן  נמצא הפת שכשמנערין משום הלחם שעל העליונה

מגולה:

את · לנקות יום מבעוד מהבית עכביש קורי לפנות טוב
שלא  הלילה בסעודת ליזהר וטוב שבת לכבוד הבית
הבית  לכבד דרכו אין אם לשלחן חוץ בבית דבר לזרוק
את  ינוול שלא זו סעודה אחר של"ז) סי' (עיין המותר בדבר
חוץ  ינערה ואח"כ השלחן שעל המפה על יזרוק אלא הבית

אח"כ: מכבדו אינו אם שחרית בסעודת וכן לבית

כפי ‚ לשבת נאים בגדים לו שיהיו להשתדל אדם כל חייב
שנתבאר  כמו נקיה בכסות השבת לכבד שצריך יכולתו
דרכיך  מעשות וכבדתו נאמר קבלה ובדברי רמ"ב בסי'
שבת  של מלבושך יהא שלא וכבדתו חכמים ודרשו
ממנו) נאה (שהוא באחר שיחליפנו חול של כמלבושך
למקום  כשבא האדם את מכבד שהוא כבוד נקרא שהמלבוש
אזי  חמודות בגדי לבוש אותו ורואים אותו מכירים שאין
ישלשל  לפחות להחליף לו אפשר אי ואם אותו מכבדים הם
עשירים  מדת והוא ארוכים שיראו מטה כלפי בגדיו
הארץ  מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם היושבים
שיהיה  טוב לו שאפשר ומי הוא שבת וכבוד מלאכה בשביל

אחר. טלית גם לו

מה  מכל בשבת ללבוש שלא מדקדקים מעשה אנשי ויש
בקצת  לילך וטוב וחלוק ומכנסים אזור אפילו בחול שלבש

שבת: במוצאי הבדלה אחר עד היום כל שבת בגדי

* * *
לקראת „ כיוצא שבת בביאת וישמח הנאים בגדים ילבש

גדולי  עושים שהיו כמו וכלה חתן לקראת וכיוצא המלך
בבגדי  מתעטפים שהיו ונצא החכמים באו ואומרים נאים ם

כלה  בואי כלה בואי אומרים והיו המלכה שבת לקראת
כן  ולומר לחצר הכנסת מבית לצאת נוהגים מקומות ובקצת

השדה: לצאת נוהגין ויש

טוב ‰ לכן עצמו שרחץ אחר מיד שבת בגדי ללבוש וטוב
שילבוש  כדי מיד שבת בגדי וללבוש לערב סמוך לרחוץ
כבוד  שבשביל ניכר ויהיה השבת לכניסת סמוך אותם

לובשם: הוא השבת

נקייה: ובכסות ערוך בשולחן השבת לקדש רסב סימן ב חלק

חדר ‡ בכל בשבת דולק נר אדם לכל שיהיה חכמים תיקנו
יכשל  שלא בית שלום משום בשבת שם שהולך וחדר
לאכלה  הלילה סעודת כשאוכל אדם כל וחייב באבן או בעץ
מצות  ועיקר הוא שבת עונג בכלל שזה הנר אור אצל
לעשותו  בו זהיר ויהא אצלו שאוכל זה נר הוא נרות הדלקת
כי  שנאמר חכמים תלמידי לבנים זוכה בו הזהיר וכל יפה

תורה. אור בא מצוה נר ע"י אור ותורה מצוה נר

זכור  כנגד אחד זה בנר פתילות ב' לעשות מכוונים ויש
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בהן  וכיוצא חלב של או שעוה של ובנרות שמור כנגד ואחד
כי  ד' או ג' ולהדליק להוסיף ג"כ ויכולין  נרות ב' מדליקין
שלא  רק אחר דבר כנגד המכוון דבר על להוסיף יכולין
נוהגין  להדליק אחת פעם ששכחה אשה ולכן יפחות
בכל  מוספת פעמים כמה שכחה ואם ג' ימיה כל שמדלקת
ולהבא  מכאן זהירה שתהא וזכרון היכר לה שיהיה כדי פעם
ולא  נאנסה אם אבל שכחה לידי תבא ולא שבת בכבוד
אינה  בזה וכיוצא האסורים בבית שהיתה כגון הדליקה
נרות  ז' לעולם להדליק נוהגין ויש זה כנגד להוסיף צריכה

להם. הידוע מטעם עשרה להדליק נוהגים ויש

כרוכים  שעוה של נרות ב' הכנסת בבית להדליק ונוהגין
טוב  בביתו ואף נאמרו אחד בדבור ושמור שזכור לזכור
להידור  האורה להרבות כדי וגם זה טעם לפי כן לעשות
שיתבאר: מטעם מברכין אין הכנסת בית של נרות ועל מצוה

* * *
על · לחזר אפילו חייב לשבת נר לקנות מעות לו שאין מי

חול  שבתך עשה בכלל זה ואין זה נר בשביל הפתחים
הלילה  סעודת עונג בכלל שזהו לפי לבריות תצטרך ואל

עו  לו אין נר בלא וסעודת שכשאוכלה כך כל ממנה נג
לסעודה  דומה ואינה השבת סעודות מעיקר היא הלילה
לבריות  תצטרך ואל חול שבתך עשה אמרו שעליה שלישית

רמ"ב: בסימן שנתבאר כמו

בהם ‚ ליקח וצריך מעות מעט בידו שיש מי ואפילו
הנר  הרי נר לקנות במה לו יהיה ולא לשבת מאכלים
לנר  קודמת שהפת מפת חוץ שבת של המאכלים לכל קודם

רע"ד: בסי' שיתבאר כמו הסעודה מצות עיקר שהיא

שבת „ נר לשבת ונר לקידוש יין לקנות משגת ידו אין ואם
מכל  התורה מן הוא היום שקידוש פי על ואף קודם
לקדש  אפשר וגם סופרים מדברי אלא אינו היין על מקום
ביתו  שלום משום קודם שבת נר ולפיכך הפת על
לו  יש אם ולכן ולאכול בחשך לישב ביתו בני שמצטערין

לקידוש: יין כך אחר ויקנה בכך די אצלו לאכול אחד נר

נר ‰ בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד האנשים אחד
מפני  יותר בו מוזהרות שהנשים אלא בשבת דלוק
שהיא  מפני ועוד הבית בצרכי ועוסקות בבית שמצויות
שבת  נר הדלקת מצות לה נתנו לכך עולם של נרו כבתה
להדליק  הבעל ירצה אם אף ולפיכך שקלקלה מה שתתקן
בתיקון  יתעסק שהוא טוב מקום ומכל קודמת האשה בעצמו
אשה  שאין חדרים בשאר ידליק וגם והנרות הפתילות
ומברך  מדליק הבעל יולדת כשהאשה ונוהגין שם מדלקת
וכן  נדה שהיא אע"פ השבתות בשאר אבל הראשונה בשבת

פ"ח): סי' (עיין בעצמה מברכת נדה כשהיא פעם בכל

Â אינו שאז לפי גדול היום בעוד להדליקו למהר יקדים לא
רוצה  ואם יאחר לא וגם שבת לכבוד שמדליקו ניכר
שעה  באותה שבת עליו ולקבל גדול היום בעוד הנר להדליק
אין  לאלתר שבת עליו שמקבל כיון כי רשאי להדלקה סמוך
שעה  שהוא ולמעלה המנחה מפלג שיהא ובלבד הקדמה זו

רס"א). סי' (עיין הלילה קודם זמניות ורביע

מיד  שבת עליו קיבל ולא גדול היום בעוד הנר הדליק ואם

לכבותו שתהיה צריך כדי שבת לצורך ולהדליקו ולחזור
סמכו  ומכאן השבת לכבוד שהיא ניכרת עצמה ההדלקה
לבתיהם  הכנסת מבית התינוק[ו]ת משגרים שהיו הקדמונים
כיון  מנחה קודם ידליקו ולא אז להדליק שיצוו ברכו קודם

השבת: את עליהם אז מקבלים שאינן

* * *
Ê השבת עליו חל שבת נר שהדליק שכיון אומרים יש

מקבל  שאינו התנה כן אם אלא מלאכה בעשיית ונאסר
שאחר  הנשים נוהגות זה פי ועל זו בהדלקה שבת עליו
שבידן  הפתילה לארץ משליכות הנרות והדליקו שברכו
עליהן  חל שכבר אותה מכבות ואינן הנרות בה שהדליקו
הרבה  נרות להדליק יכולות אבל זו הדלקה בגמר שבת
עד  חלה השבת קבלת ואין הן אחת הדלקה מצות שכולן

ההדלקה. גמר אחר

כלל  תלויה שבת קבלת שאין ואומרים זה על  חולקים ויש
שכיון  שבת של ערבית תפלת בהתחלת אלא נרות בהדלקת
(ומכל  עיקר וכן ממלאכתם פורשים הכל ברכו הש"ץ שאמר
ההדלקה  אחר לאלתר שבת שיקבל צריך הכל לדברי מקום

למעלה). שנתבאר כמו

המדלקת  אשה שאותה הראשונה כסברא הוא המנהג אבל
תחלה  מנחה תתפלל ולכן זו בהדלקה עליה שבת מקבלת
ואפילו  ברכו עד במלאכה מותרים הבית בני שאר אבל
מקבלת  שאינה בלבה אפילו תחלה התנית אם אשה אותה
אבל  הצורך במקום זה תנאי לה מועיל זו בהדלקה שבת
אומרים  שיש לפי התנאי על לסמוך אין הצורך במקום שלא
שבת  שקבלת האומרים דעת לפי כלל מועיל תנאי שאין

שבת. נר בהדלקת תלויה

המצוה  עיקר שהן השלחן שעל הנרות כשהדליקה זה וכל
בבית  שמדלקת הנרות שאר אבל השבת קבלת תלויה ובהן
הכל  לדברי בהן תלויה שבת קבלת אין חדרים  ובשאר
נרות  שתדליק עד המלאכות כל אחריהן לעשות לה ומותר

השלחן. שעל

כלל  מנהג שום בו אין המדליק באיש אבל באשה זה וכל
בהדלקת  תלויה שבת קבלת שאין הדין עיקר על ומעמידין
לכתחלה: להתנות טוב מקום ומכל ברכו באמירת אלא נרות

Á האשה ואחד האיש אחד ויו"ט שבת של נר המדליק
אקב"ו  אמ"ה בא"י לעשייתן עובר לברך חייבים
שאר  על שמברכים כדרך יו"ט של או שבת של נר להדליק

לעשייתן. עובר סופרים מדברי מצות כל

תברך  שאם שסוברין לפי ההדלקה אחר שמברכים והמנהג
ביו"ט תחלה  ואף להדליק אסורה ותהא לשבת קיבלה

אותה  לברך אחת בברכה לחלק שלא כדי תחלה מדליקין
הברכה  שתהא וכדי כך אחר ופעמים הדלקה קודם פעמים
דהיינו  הברכה אחר עד האור מן נהנית אינה לעשייה עובר
גמר  אחר עד ההדלקה אחר מיד הנר לפני ידה שמשימה
עובר  נקרא וזה האור מן ונהנית ידה מסירה ואז הברכה
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המעונן: ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלב
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השכל ‡Í(יא) מן המדות התהוות באמת הי' אם הנה
כן. להקשות ראוי היה תולדה בדרך שבמוח
דבר  אלא מוליד אינו המוליד כח הלא יותר קשה ועוד
כח  כמו כו' אחר מהות יוליד ולא למהותו שבדומה
השכל  יולד איך אבל שכליים שיוליד שבנפש המשכיל
מה  (אבל כלל שכל ממהות שאינה שבלב למדות
שנקרא  השכל ממהות זהו באוי"ר השכל שמתפעל
שיש  מה (וגם כו') לו בדומה עכ"פ שכליות התפעלות
לעורר  באוי"ר שבו בהתפעלות שבמוח השכל ביכולת
זה  אין דוקא השכל שיעור כפי שבלב מדות התפעלות
כלל  שכל ממהות שבלב המדות שאין מאחר כלל מובן

דודאי לומר צריך אלא כו') מיוחד וכלל שרש יש
שבלב  הטבעיים המדות ומהות מציאות להתהוות
נטבעו  שאז בבטן כשנולדה עצמו הטבעית בנפש
טבעיי' אוי"ר כמדת הטבעיי' המדות גם ונתהוו
חומר  הנקר' זהו ואמנם וכה"ג. ואכזריות ורחמנות
כמו  בו שציירו צורה כל לקבל שמוכן היולי טבעי
עד  בו שיציירו ציור כל בתוכו שמקבל הפשוט החומר
כלל  להשתנות יוכל ולא דוקא הצורה באופן שיהיה
טבע  נגד שהוא אע"פ בו שנצטייר הצורה אופן מכפי
על  התגברות הצורה בכח שיש לפי העצמי מהותו
הצורה  כח עצם כפי בו לצייר העצמי הפשוט החומר
שכלול  האדם בנפש בחוש רואים שאנו וכמו דוקא.
כמו  הוא בבטן בתולדת' הטבעית שנפש וצורה מחומר
השכלית  הנפש מכח בה נמשך וכשנולד ההיולי החומר
כו' המדברת נפש (שנק' והחכמה השכל כח שהוא
כשגדל  מעט מעט כו') ומו"ד ממדות גם שכלולה
הטבעיים  המדות בחומר שנצטייר צורה שנק' בשנים
באופן  מתנהגים להיות הזאת הצורה כח בהם וגובר
בטבע  ונתהוו נולדו כאלו דוקא השכל כח של הציור
מכפי  כלל להשתנות יכול שלא עד השכל מכח תולדה
רואים  שאנו וכמו כידוע). שני טבע (ונקרא הזה הציור
טבע  את בו וירגילו אותו שילמדו שכפי קטן בילד
יום  מדי מעט מעט ודעת שכל ע"פ שיתנהגו מדותיו
הצורה  בנפשו יוטבע כן כו' היונק את האומן ע"י ויום
ע"פ  לנער חנוך ו) כב, (משלי וכמ"ש ימיו כל הזאת

ורגילות  שהחינוך ממנה יסור לא יזקין כי גם דרכו
הוא  וטעם שכל ע"פ הטבעיים במדותיו שיתנהג לנער
דוקא  אז והיולי פשוט כחומר שהוא מצד בילדותו
בשנים  יזקין כי שגם עד בו שיציירו צורה כל לקבל
בו  שנעשה מדותיו מדרכי יסור לא החכמה כח ויתוסף
שבמוח  שכל שפע (משא"כ בילדותו שני טבע כמו
בו  אין בשנים גידולו לאחר הטבעיים במדות שנמשך
כמו  כ"כ הטבעיי' המדות על לגבור הצורה לצייר כח
שמובן  כו') דומה הוא למה לילד תורה הלומד שאמר
הטבעי  החומר על לצורה התגברות כח שיש עכ"פ מזה
טבעו. היפך עושה להיות שני טבע כמו בו לעשות
מכל  לגמרי הטבעיות ונהפך שנשתנה לומר א"א ועכ"ז
במהותה  נשארה הטבעיות מציאות עצם ודאי כי וכל
בעצם  טוב איש כמו כלל שינוי בלי ממש שהיה כמו
לאכזרי  שיהופך לומר יתכן איך בתולדתו ורחמן וחסדן
לעשות  שיחייב השכלית הצורה כח ע"פ בטבעו

להיפ  וכן הקימוץ. אל הפיזור מן או וך אכזריות.
כו' לפיזור ומקימוץ כו' רחמנות אל מאכזריות
מרירות  שאוהב שבו בטעם למאכל טבעית (ומאהבה
אחר  טעם ולאהוב החמיצות לשנוא יהופך וחמיצות
אך  כו'). שני טבע שנעשה הרגילות ע"פ להיות יכול
השכלית  לצורה התגברות כח שיהיה להיות יכול זה
שיש  לפי והוא כרצונו הטבעיי' המדות בחומר להנהיג
נפש  שנקרא הנפש בעצם השכל לכח חזק ושרש כח
מה  והוא כרצונו הטבעיי' המדות על לשלוט השכלי'
הקצה  מן להטותו הלב על שליט שהמוח רואים שאנו
לפזור  מקמוץ כמו ממש טבעו הפך לעשות לקצה
מאהבה  להיפך וכן לאהבה. ומשנאה לחסד ומדין
רואים  שאנו הטעם וזהו כו'. לדין ומחסד לשנאה
שיעור  לפ"ע הוא שיעורם שבלב המדות שהתפעלות
הנהגה  בדרך רק בא זהו אמנם כנ"ל. דוקא השכל
שבלב  במדות ונמשך בא שבמוח שהשכל וממשלה
אותם  לצייר בהם ומאיר במציאות) הם (שכבר
פחות  לא השכל התפעלות שיעור אופן לפי ולהנהיגם
בעצם  וגם כנ"ל) טבעם נגד להטותם (גם יותר ולא
שלא  שני כטבע בהם השכלית הצורה יעשה מציאותם
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נהפכו  שלא אע"פ כנ"ל כו' יזקין כי גם מזה יסור
הטעם  (וזהו כו'. מבטן בתולדתם הטבעי מהותם בעיקר
דוקא  השכל בגידול תלוי הטבעיי' המדות עצם שגידול
לפי  כו') איש יהולל (דוקא) שכלו לפי כמ"ש כנ"ל
בנפש  הטבעיים המדות מציאת עיקר נולד שכבר שגם
מן  והתפשטותם גידולם אבל בבטן בתולדה הטבעי'
קטן  ששכלו שהקטן לפ"ע השכל בגידול תלוי הקטנות
החומר  שגידול לפי כנ"ל כו' בקטנות הטבעי' מדותיו
העץ  שגדל השדה עץ כמו הצורה גידול עם כא' גדל
נפשם  שגידול וחיות הבהמות וכמו כא' וצורתו בחומרו
קטן  נפשו הקטן שהעגל בא כא' גופם חומר גידול עם

א' בגידול וגופו נפשו האדם וכן כו'. השור מנפש
השכלית. נפש עם דנה"ב וצורה בחומר וכמו"כ באים
מאחר  גידולו אחר בחומר תמשול שהצורה האות וזהו
מבואר  (ובמ"א הצורה בגידול תלוי החומר שגידול
בגידול  תלוי האור שהוא הצורה שגידול להיפוך
לבנין  קודם הכלים שבנין הכלי שהוא דוקא החומר
ואח"כ  להיו' שקדם הולד מחומר וראי' האורות
בכלי  החומר שיגדל כל וע"כ כו'). הצורה בו מתפשט
לפי  והוא כו'. השכלית הצורה לפ"ע יגדל המוח
הצורה  משרש וחזק עליון יותר החומר שורש שבאמת

וד"ל: כמשי"ת החומר על שמושל אע"פ
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ÔÈÚ‰Â'בחי ע"ד הא' שמאל, בחי' ב' דיש הוא
נמשך  להיות יכול זו שמבחי' דוחה שמאל
להיות  שחפצי' קשים דינים בעלי בחי' בהשתלשלות
אמנם  אחתין. דתרתין בדרוש שנת' וע"ד הדין שלוחי
היחוד  לעורר גבורות בחי' שהוא בשמאל ב' בחי' יש
שזה  זכר, וילדה תזריע כי אשה ע"ד שתהי' בכנס"י
ויחמו  דכתי' וכענין הדכר, התעוררות ע"י ג"כ צ"ל
דוקא, חימום ע"י שתהי' בהכרח הולדה כל כי הצאן
כמ"ש  ההולדה נמשך אינה הקרירות מבחי' משא"כ
דכתי' הוא הא' בחי', ב' יש זה שמאל ובבחי' במ"א.
בחי' מעורר זה שמאל שבחי' לראשי, תחת שמאלו
נא' ולכן הגילוי, אל מהעלם ולצאת להתעלות נר"נ

הנק' דכל למ"ד כמו לנר"נ שרומז בלמ"ד לראשי
שהוא  אכן שמאל, ג"כ שהוא שמאל בחי' ויש בשמי.
הנסתר, ע"ד תוכחה דברי בחי' דאבא גבורות בחי'
מוסתרת  האהבה בחי' הגילוי אל מהעלם יוצא שעי"ז
שזה  האדם, בנפש בעבודה וקוש"י יו"ד ח"י בחי' הוא
שכולל  דשם, יו"ד חכ' ראשית בחי' בכלל ראשי נק'
שמאלו  דפסוק שני בפעם כאן נא' לא ולכן הגוף, גם
בחי' על כ"א נר"נ על רומז אינו כי להיות לראשי בחי'
עוז  ויתן וכתי' יתן, לעמו עוז ה' לע"ל ועז"נ ח"י.
הוכפל  ולכן כו', לע"ל שיהי' גילוי' בחי' שהוא למלכו
אמר  שני ובפעם לראשי נא' ופ"א כו' בשה"ש זה פסוק

כו'. ראשי

.mixac t"y .c"qa
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הּוא e‰ÊÂד) "ּד"ב ּכלל", ּב ּתפיסא מחׁשבה "לית ¿∆ְְְֲִֵַָָָָָָ
אינֹו הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּיּות ְְְִִִֵֵַָּפנימּיּות
הּׁשלילה  ּדהּׂשגת מּבעי ּדלא הּׂשגה, ידי על ּתפיסא ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָׁשּי
ּבחינת  ּדבינה ּדהּׂשגה עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאף
אּלא  הּוא, ּברּו ּבהעצמּות ּתֹופס אינֹו ּבינה, ְְְִִִֵֵֶַָָָָּפנימּיּות
ּבכלל  ּדחכמה ּדחכמה, מה חש"ב ׁשהיא מחׁשבה ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּדגם
הּוא  ומ"ה ׂשכלית, ההנחה הּוא וחש"ב אין, ּבחינת ְְֲִִִִַַַָָהּוא
ּבהעצמּות  ּתֹופס אינֹו ּכן ּגם הרי ּדחכמה, ראּיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָּבחינת
למעלה  הּוא ּדחכמה ּדראּיה היֹות ּדעם הּוא, ְְְְְְֱִִִַָָָָָּברּו
זה  ידי על נּתֹוסף הרי מקֹום ּומּכל לגמרי, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמהּׂשגה

ּוכמאמר  ּביֹותר, ּגדֹולה ּבנביעה ּכן ּגם ׂשכלית 16ידיעה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
הּׂשגת  הּוא ּדׁשמיעה לראּיה", ׁשמיעה ּדֹומה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּד"אינֹו
רֹואים  אנּו ּדבמּוחׁש לגמרי, אחר ענין הּוא ּוראּיה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָהענין
מקֹום  ּומּכל ּבהפׁשטה, אפּלּו הענין מּׂשיג ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּדכאׁשר
ההפלאה, את להסּביר יכֹול הּוא ּומסּדר רחב ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻּבדּבּור
את  הּמכילים ּכלים ׁשהם אֹותּיֹות ׁשּמֹוצא לפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַוהינּו

ּבראּי ּכן ּׁשאין מה ההיא, ּכל ההׂשּכלה הּנה ּדחכמה, ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
מבאר  הּדבר אין עֹוד הּנה ויסּבירּנּו ּבזה ׁשּידּבר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכּמה

ּדאס  ּבריינגען ּבכח ניט ּגאר האט ער ּבּדּבּור,כא לגמרי, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
האֹור, את להכיל יכֹולים אינם הּדּבּור ּדאֹותּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָוהינּו

ּדאיתא  חּיים כב ּוכהא עץ ּבׁשנת 17ּבפרי ראה ּדהאריז"ל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
צרי היה ּדאם ּובלק ּבלעם ּבפרׁשת ּדׁשּבת ְְְְֳִִִִַַַָָָָָָָָָָצהרים

ׁשנה  ׁשמֹונים אֹו ׁשּׁשים מדּבר היה ּבזה הרי 18לדּבר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אין  מקֹום ּומּכל לגמרי, מהּׂשגה למעלה היא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהראּיה

הּוא  ּברּו ּבהעצמּות ּתֹופס ּבלבד 19זה זֹו לא והּנה , ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ּבעֹולמֹות  ּגם אּלא למּטה, הּנׁשמֹות ּבהּׂשגת נתּפס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאינֹו

ּכלל, נתּפס אינֹו מאצילּות ׁשּלמעלה ּובעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליֹונים
מאצילּות  ּולמעלה ּדאצילּות עּלאה חכמה ּבבחינת ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּדגם
"לית  וזהּו סֹוף, אין אֹור עצמּות ּבחינת נתּפס ְְְְִִֵֵֵֶַַָאינֹו
וחכמה  מחׁשבה ּבחינת ּדגם ּכלל", ּב ּתפיסה ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָמחׁשבה
איהּו נתּפס אבל עצמּות, ּבבחינת ּתֹופס אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּקדּומה
ּתֹופס  אינֹו ּדמחׁשבה זֹו ּומדרגה ּדבחינה ּדלּבא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּברעּותא
ּדוקא  ּדלּבא ּדרעּותא ּדלּבא, ּברעּותא נתּפס הּוא הרי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָּבּה
והענין  הּוא. ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות ּבבחינת ְְְְִִִֵֵַַָָָּתֹופס

ידּוע  ּדהּנה הּוא, ׁשּתי 20ּבזה יׁש האהבה ענין ּדבכללּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אהבה  חיצֹונית, ואהבה ּפנימית אהבה ּבחינת ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָמדרגֹות,
והינּו וההּׂשגה, הּדעת מן ׁשּנלקחה האהבה היא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָחיצֹונית
האהבה, נֹולדה ׁשּמּזה ּבאלקּות והתּבֹוננּות הּׂשגה ידי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל
ּבבחינת  ׁשּמתּבֹונן אם התּבֹוננּות, אפני ּכּמה ּבזה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויׁש
ּבעֹולמֹות  ּגדּלתֹו התּפּׁשטּות ּבחינת ּדהינּו הוי', ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֻֻּגדּלת
ּוכמֹו מאד, ונבראים עֹולמֹות רּבּוי ּומחּיה ׁשּמהּוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹאי

הוי'" מעׂשי רּבּו "מה מעׂשי21ׁשּכתּוב ּגדלּו ּו"מה ְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָ
נבראים 22הוי'" ורּבּוי נבראים ּגדֹולי ׁשּיׁש אין , עד מאד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּוכמאמר  הוי', ּגדּלת ונּכר נראה ׁשּבזה ּכלל, וׁשעּור 23קץ ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּוכתיב 24"הּגדּלה  ּבראׁשית", מעׂשה זֹו ה'25– "ּגדֹול ְְְֲִִֵֵַַָָֻ

ּכׁשהּוא  ּגדֹול הּוא אימתי אלקינּו", ּבעיר מאד ְְְְֱִֵֵֶַָָָֹֹֻּומהּלל
אלקינּו הּדּבּור 26ּבעיר עֹולם אלקינּו, עיר ידי ׁשעל , ְְֱֱִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ּבמדרׁש וכדאיתא הוי', ּגדּלת נּכר עֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻהמהּוה
ּפסּוק 27ּתנחּומא  אֿל",28על ּכבֹוד מסּפרים "הּׁשמים ְְְְִִֵַַַַַָָָ

ּגבּורתֹו, יֹודעים היּו ולא למדינה ׁשּנכנס לגּבֹור ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ"מׁשל
ּבּה מתּגֹוׁשׁש ּדהּוא מאבנא אמר אחד ּפּקח ׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיה

ּגבּורתֹו ידעין אֿל"כג אּתּון ּכבֹוד מסּפרים הּׁשמים ּכ , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
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נעׂשה  ּגדּלתֹו ּבהתּפּׁשטּות זאת ּובהתּבֹוננּות ְְְְְְְֲִִֶַַָֹֻכּו',
רצֹוא ּבבחינת ונעׂשה אלקּות, על הּנפׁש (רצֹון התּפעלּות ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבאלקּות) ּולהתּכּלל הּזה מהעֹולם ּכׁשּמתּבֹונן לצאת ּובפרט , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּברּו" ּוכמֹו לבד, ּפיו ורּוח ּבמאמר הּוא זה ׁשּכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָאי
ּכל  נבראּו אחת ּדבאמירה העֹולם", והיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

יׁש29העֹולמֹות  ּדבר ׁשּבכל הענין ּבעצם ׁשּמתּבֹונן אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
עֹוׂשה  ּדבר אין ּכי אֹותֹו, ּומחּיה אֹותֹו המהּוה אלקי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכח

עצמֹו אחר 30את ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו מעצמֹו, חי ואינֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
יקר  נעׂשה הּדעת העמקת ידי ועל הּזה, הענין ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּפרטי
חפצֹו ׁשּכל מתעֹורר ּומּמילא האלקי והחּיּות האֹור ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאצלֹו
ּבההארה  ההתּבֹוננּות הּוא זה וכל ּבאלקּות. יהיה ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹּורצֹונֹו
ּבהאֹור  מתּבֹונן וכאׁשר ּבעֹולמֹות, הּמתלּבׁשת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהאלקית
מעֹולמֹות, ׁשּמפלא אי מעֹולמֹות ׁשּלמעלה סֹוף ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאין
אפּלּו ּבעֹולמֹות הּמתלּבׁש האלקי והחּיּות האֹור ְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּדכללּות
אֹור  עצמּות אבל לבד, הארה הּוא העליֹונים ְְְֲִֶֶַַָָָָָָּבעֹולמֹות
איכּות  ּבזה ּומּׂשיג מעֹולמֹות, ּומבּדל מפלא הּוא סֹוף ְְִֵֵֵֶַָָָָֻֻאין
ׁשּיחּפץ  רּבה אהבה לידי ּבא זה ידי ועל ההפלאה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואפן
לא  ועּמ בּׁשמים לי "מי ּוכמֹו סֹוף, אין אֹור ְְְְְִִִִֵַַָָֹּבעצמּות

בארץ" הּגּלּויים 31חפצּתי ּבכל ירצה ׁשּלא אם 32, ּכי ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
סֹוף. אין אֹור עצמּות ּבבחינת הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו ְְְְְִִִֵֶַַַּתכלית

.¯ev˜– חש"ב ּכלל, ּב ּתפיסא מחׁשבה לית ולכן ƒְְְֲִֵֵַָָָָָָ
ּתֹופס  אינֹו ּדחכמה ראּיה – מה ׂשכלית, ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָהנחה
מדרגֹות  ׁשּתי ויבאר ּדלּבא, ּברעּותא ונתּפס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּבהעצמּות,
אהבה, מיני ּבׁשני הפלאה ודר הּׂשגה ּבדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהתּבֹוננּות
להּכלל  והּׁשנּיה עֹולמֹות, ּומחּיה ׁשּמהּוה ּבהארה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאחת

בּׁשמים". לי ּד"מי ְְְִִִַַַָּבעצמּותֹו
האחת p‰Â‰ה) אּלּו, התּבֹוננּות ׁשּתי ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְִֵֵַַָָ

הּמתלּבׁשת  האלקית ּבהארה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹההתּבֹוננּות
סֹוף  אין ּבהאֹור ההתּבֹוננּות והּׁשנּיה להחיֹותן, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבעֹולמֹות
הּוא  ׁשניהם הרי העֹולמֹות, מן ׁשּמפלא הּוא ְְֲִֵֵֶֶָָָָֻּברּו
הּמדרגֹות  ידי על ההתקּׁשרּות סּלם היא ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָֻּבּתפּלה,

ּדבפסּוקי  ׁשמע, קריאת ּוברּכֹות ּדזמרה ּפסּוקי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשּבּה,
ּבריאת  ּבענין ה' ּבגדּלת היא ההתּבֹוננּות ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָֻּדזמרה
ּכל  נבראּו אחד ׁשּבמאמר ואי העֹולמֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוהתהּוּות
אי קדֹוׁש ּבענין ׁשמע קריאת ּובברּכֹות ְְְְְְִִִֵַַַָָָהעֹולמֹות,
מעֹולמֹות, ּומפלא ּומבּדל קדֹוׁש סֹוף אין ְְֵֵֶָָָָֻֻׁשאֹור
אין  אֹור ּבעצמּות ההתּבֹוננּות הּוא העּקר ׁשמע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּובקריאת
ּכל  סּבת הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות ּדהּנה ְְִִֵֵַַָָסֹוף,
ענינים  ׁשני ׁשהם והּׁשלילֹות, החּיּוב ּכל ּוׁשלילת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּסּבֹות
ּדכל  הּוא הּסּבֹות ּכל ּדסּבת ענינם, ּבעצם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָהפכּיים
עניניהם  ּפרטי וכל והּנבראים העֹולמֹות ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָההתהּוּות
ּוׁשלילת  הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור מעצמּות הּוא הּכל ְְֲִֵֵֵַַַָֹהרי
אינֹו והּכל יׁשנֹו ׁשהּכל הּוא והּׁשלילֹות החּיּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹּכל

אּנּון  ּכל כד וכחדא ּבפי ׁשגּור ׁשמים ׁשם הּנה ולכן ,33, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּדעם  "מיט אייּבערׁשטער", ּדער "ּגילייּבט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַּוכמאמר
רחמנּות  זאל אייּבערׁשטער "ּדער הילף", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאייּבערׁשטינס

העלפין" ועט אייּבערׁשטער "ּדער זה כה האּבין", ועם , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ
את  מּׂשיגים אינם הראׁשֹונים הּנאצלים ּגם ֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנה

ּבאידרא  וכדאיתא אׁשּתּכח 34העצמּות' עּתיקא "האי ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
אתידע  ּדלא וריׁשא ריׁשין", הראׁשכו ּבׁשלׁש הּוא ְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹ

האריז"ל  ּופרׁש ריׁשין, ריׁשא 35ׁשּבׁשלׁש ּדההּוא ודע : ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ריׁשא  עצמֹוכז ּדלאו הּוא העצמּות, עֹוז חביֹון ׁשם אׁשר , ְְְְֲֵֶֶַַָָָָ

ולא  ידע "ּדלא ּפרּוׁש וזהּו ּבֹו, ּׁשּיׁש מה מּׂשיג ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹאינֹו
ּדא" ּבריׁשא ּדהוה מה ׁשאינֹוכח איתיידע ּכאדם ּכביכֹול , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

עניני  ּגם יׁש הרי מקֹום ּומּכל ׁשּבֹו, הּנׁשמה מהּות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּׂשיג
ּוכתיב  לׁשֹון 36הּׂשגה הּוא ּדׁשמע כּו', יׂשראל" "ׁשמע ְְְְְִִִֵַַַָָָ

עצמֹו37הבנה  "ׁשמע" ּבתיבת הּוא וההבנה ּדׁשמע 38, , ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָ
ע' ׁשם ּבׁשבע 39הּוא עֹולה מלכּות ׁשּבחינת ּכמֹו והינּו , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

ּדבינה  רּבתי כט ּתחּתֹונֹות ע' ענין ׁשּכל ל ׁשהּוא ּכמֹו , ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
ּדהּנה  מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל מּדֹות מהּׁשבע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָספירה

עּלאה  ּדיחּודא חׁשיב לא הּבּטּול ּכלא קּמיּה ׁשּכּלא לב אי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשנה  אלּפים ּדהּנה מעֹולמֹות, למעלה הן הּמחין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכי
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לעֹולם  ּתֹורה ּדעֹולם 40קדמה ׁשנה 41, ואלּפים מּדֹות הם ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ
ואאּלפ חכמה אאּלפ אלפין הּׁשני הינּו אלפים, ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשני

זֹו42ּבינה  ּבמדרגה ולכן מהעֹולמֹות, למעלה ׁשהם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּכלא  קּמיּה ּדכּלא עּלאה יחּודא ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּיחּוד
הּמלכּות  עלּית ׁשּזהּו "ׁשמע", ּבין ההפרׁש ּדזהּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחׁשיב,
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ל"ברּו ּדבינה, ּתחּתֹונֹות ְְְְְְִֵֶַַַָָּבׁשבע
ּדבספירת  עצמּה, מלכּות ּבבחינת ׁשהּוא ועד" ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלעֹולם

ּתּתאה  יחּודא ּבבחינת הּוא הּבּטּול ּכי לג הּמלכּות להיֹות , ְְְִִִִִִַַַַַָָָ
ל  אפׁשר ואי עֹולמֹות, על מקֹור הּוא ּבזה הּמלכּות ֹומר ְְְִֶֶַַַַָָָָ

מהּוים, מה ּכן ּדאם ּכלל מקֹום ּתֹופסים העֹולמֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשאין
אין  אֹור לגּבי אבל לבד, הּיׁש ּבּטּול ּבבחינת ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאּלא
ּתֹופסים  אינם העֹולמֹות הרי מעֹולמֹות ׁשּלמעלה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָסֹוף
וכּידּוע  ּכלל, מציאּות ּבבחינת ׁשאינם הינּו ּכלל, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמקֹום
ּכן  ּגם הּוא הרי מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָּדהאֹור

העֹולמֹות על ּבחינה מאיר ּדעל אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּכלל) מסּתיר הּצמצּום אין זֹו העֹולמֹות ּומדרגה ּומּמילא , ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנעׂשה  ההארה לגּבי אבל לגמרי, ּבּמציאּות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבטלים
ׁשּבטלים  אּלא מציאּות, ּבבחינת הן לעֹולמֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמקֹור
אלקינּו הוי' יׂשראל "ׁשמע וזהּו הּיׁש, ּבּטּול ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבבחינת

עּלאה  יחּודא ּבחינת הּוא ּדאחד אחד", להּכלל 43הוי' ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה, והרּגׁש מּמׁש, אלקּות הּוא ּדהּכל ,יתּבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹּביחּודֹו

הּוא ּדיׂשראל ּביׂשראל, רק הּוא ּדערהער, (ראׁשי ּדער ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

לּתֹורה"ּתבֹות) אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים אחד 44"יׁש וכל , ְִִִִֵֵֶַָָָ
ּבּתֹורה  אֹות לֹו יׁש את 45מּיׂשראל מּניח ּדכאׁשר והינּו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

האֹותּיֹות  קדּׁשת אל אוועק זי לייגט ער אז ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻעצמֹו,
עּלאה, ּדיחּודא להּבּטּול מּגיע הּוא הרי אז ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבּתֹורה,
ּבחינת  הּוא ועד" לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְְִֵֶַַָָָּו"ברּו

ּתּתאה  וחּיּות 43יחּודא אֹור יׁש ּדבר ׁשּבכל אי והינּו , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
נעׂשה  זה ּכל ידי ועל האלקּות, הּוא והעּקר ְְְֱֱֲִִֵֶַַָָָָָֹֹאלקי

הוי'. את ְְֲֶַָָָָואהבּת
.¯ev˜ ּבתפּלה הם אּלּו התּבֹוננּות ׁשּתי ּוכללּות ƒְְְְְִִִֵֵֵָָ

ּובקריאת  ׁשמע, קריאת ּוברּכת ּדזמרה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּבפסּוקי

ׁשלילה  סֹוף, אין אֹור ּבעצמּות ההתּבֹוננּות הּוא ְְְְְְִִֵַַַָׁשמע
ּגם  הּׂשגה עניני ּבזה יׁש הרי מקֹום ּומּכל ּכאחד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחּיּוב
ּתחּתֹונֹות  ּבׁשבע הּמלכּות עלּית יׂשראל", "ׁשמע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָּכן,
הּוא  ועד" לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּו"ברּו ְְְְִֵֶַָָָָּדבינה,
ּוברּו עּלאה, יחּודא – אחד העֹולמֹות, מקֹור ְְִִֶַַָָָָָָָהּמלכּות

וה  אלקּות. הּוא ּדהּכל ּתּתאה, יחּודא – זה ׁשם רּגׁש ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הּתֹורה. חּבת ידי על הּוא ְְְִִֵֵַַַָָּביׂשראל

האהבה p‰Â‰ו) הן הּנ"ל, אהבה ּבחינֹות ׁשּתי ּכללּות ¿ƒ≈ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָ
אין  אֹור ּבגדּלת ההתּבֹוננּות ידי על ְְְְִִֵֵַַַַָָֻהּבאה
ההתּבֹוננּות  ידי על הּבאה האהבה והן הּוא, ּברּו ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָסֹוף
הן  ּבכללּותם הּנה הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָּבהפלאת
אהבה  ּבחינת והּוא עדין, הּלב חיצֹונּיּות ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָּבחינת
נתּפס  ואינֹו והתּבֹוננּות, הּׂשגה מן ׁשּבאה מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָחיצֹונית,
מציאּות  ּבחינת אם ּכי סֹוף ּדאין העצמּות ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבזה
הּלב  ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ּפנימית אהבה אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָלבד.
ּבאה  היא אם ּכי הּׂשכל מהתּבֹוננּות ּתבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ּדלּבא" "רעּותא הּנקראת והיא הּׂשכל, מן ,לד מּלמעלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
עצמּות, ּבבחינת ּגם ּתפיסא ּבחינת יׁש ידּה ועל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּבּה
ּביּה", ּתפיסא מחׁשבה "לית ּדוקא ּבאמרֹו ׁשּדקּדק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכמֹו
ּבחינת  נתּפס ּדלּבא ּברעּותא אבל ּדוקא, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָמחׁשבה
ההתקּׁשרּות  הינּו הּלב, ּפנימּיּות ּדהּנה והענין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָהעצמּות.

ּדוקא  ׁשּבּנפׁש יחידה מּבחינת ׁשּבא עצמית ,46ּבבחינה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשל  ּדר על ׁשאינֹו47ּוכמֹו האב עם הּבן התקּׁשרּות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

נפׁש ׁשּנמׁשכה מּצד רק אּלא ּכלל, ודעת טעם ּפי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָעל
ּכמֹוהּו ונחׁשב מּמׁש עצמּותֹו מּבחינת האב מן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּבן

ּדאבּוהי" ּכרעא "ּברא ּכענין ּומּמילא לה 48מּמׁש , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
ּדֹומה  ואינֹו ּדוקא, האב ּבעצמּות היא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָההתקּׁשרּות
ּכן  ּגם ּבזה להיֹות ׁשּיכֹול הגם ואהּוב, אֹוהב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָלאהבת

ההתקּׁשרּות ותקף האהבה לייג ּתקף אוועק א ),לו (מיט ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

אם  וההתקּׁשרּות, האהבה אל סּבֹות איזה ּבזה יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנה
ׁשהּוא  ׁשּבֹו והּמעלה העּלּוי מּצד אֹו עּמֹו, ׁשּמטיב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּפני
אליו, ּומקּׁשר אֹותֹו אֹוהב הּוא זה ּומּׁשּום מעּלה ְְִִֵֵֶֶָָֻֻאיׁש
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ד 40) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה
א. מט, ח"ב זהר וש"נ.

ע'41) תש"ד סה"מ סע"ד. א, שה"ש לקו"ת ראה – בכ"ז
ובכ"מ. .273 ע' תש"ח .199

א.42) קד, שבת לג. לג, איוב ע"פ
הק"ש 43) שער בינה אמרי פ"ז. שעהיוה"א ב. יח, ח"א זהר

ובכ"מ. ואילך. פ"ע שם. פל"ז
במקומות 44) בהמצויין וראה קפו. אופן עמוקות מגלה

הבאה. בהערה שנסמנו
תרפ"ט 45) המאמרים (ספר ספנ"ד זו שנה ר"ה המשך ראה

וש"נ. .(69 ע'

פד,46) תצוה תו"א (1 הערה הנ"ל תרס"ו להמשך (נוסף ראה
קנא. ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ד. סז, בלק לקו"ת ואילך. סע"ב
ח"ב  דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי פי"ז. ר"ה שער ראש עטרת
וש"נ. .288 ע' תרצ"ז פט. ע' עטר"ת סה"מ תרפד. ס"ע

ואילך. נג ס"ע ח"ג מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש
תער"ב 47) המשך (1 הערה הנ"ל תרס"ו להמשך (נוסף ראה

.(31 (ע' פ"ה העבודה קונטרס ואילך. נה ע' ח"א
הצלם)48) פרקי (שער כג שער חיים עץ רפ"ב. אלם יונת

(ד"ה  א ג, יבמות תוס' ב. ע, עירובין וראה א. קנד, של"ה פ"א.
להצ"צ  החקירה ובספר כבעל). (ד"ה א צב, כתובות רש"י מקמי).

הוא. דאבוהו כרעא ברא כי דאינשי בפומי' וכמרגלא א): (מו,

כלום. מקום).לג.כלא תופס הזה (שהעולם תחתון הלב.לד.יחוד מהאב).לה.רצון חלק הוא הבן (כלומר: האב ירך - הבן
עצמותו.לו. הנחת מתוך



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

אי הּׂשכל והּׂשגת התּבֹוננּות איזה ּבזה להיֹות צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ׁשּיבין  אֹו עּמֹו ּבחסּדֹו ׁשּמטיב ואי הּטֹוב איׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
וכאׁשר  מעּלה, ּׁשהּוא ּבמה והעּלּוי הּטֹוב את ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֻּבׂשכלֹו
אליו  ּומסּור אליו מקּׁשר נעׂשה הּוא הרי העּלּוי אפן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻיבין

ּגיגעּבין) איּבער אים צּו ווערט ּכאׁשר (ער ּדוקא זהּו אבל , ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
יהיה  לא זאת ּבלעדי ּכן ּׁשאין מה ׁשּלֹו, העּלּוי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמבין
ׁשּלֹו וההתקּׁשרּות האהבה ּומּמילא אליו, ּומסּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּׁשר
מּמׁש, ּבעצמּותֹו ולא האהּוב ׁשל ּבהּגּלּוי רק ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹמּגיע
אֹו מּדֹותיו טּוב מּצד האהבה סּבת היא ׁשּזאת ֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמאחר
הּוא  ההתקּׁשרּות מּמילא הרי ׁשּלֹו, העּלּוי אֹו ׂשכלֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָטּוב
מה  מּמׁש, ׁשּלֹו ּבהעצמּות ולא לבד, ּבּזאת רק ּכן ְְְְֵֶַַַַַַַָָֹֹּגם
ולא  ׁשּבֹו הּטֹוב מּצד אינֹו הּבן אל האב אהבת ּכן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשאין
אם  ּכי לֹו ׁשּמׁשּפיע ההׁשּפעה מּצד ולא העּלּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּצד
ׁשּום  זה על צרי אין ולזאת עּמֹו, אחד עצם ׁשהּוא ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּצד
האהבה  אל וסּבה טעם ׁשּום אין ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהתּבֹוננּות,
ּתהיה  זה ידי וׁשעל ּבזה להתּבֹונן ׁשּיצטר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוההתקּׁשרּות
ההתקּׁשרּות  ּומּמילא העצם, מּצד הּוא אם ּכי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאהבה,
ׁשאין  מאחר לבד, ּבהּגּלּוי לא מּמׁש, ּבהעצמּיּות ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּוא
והאהבה  ּדוקא, העצמּות אם ּכי האהבה סּבת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָהּגּלּויים
לפעמים  רק ּבהּבן, ּבתמידּות היא הּזאת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹוההתקּׁשרּות
והינּו הּגּלּוי, אל מההעלם לעֹוררּה ּוצריכים ּבהעלם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהיא
ּגּופא  ּבזה הּנה אביו, ׁשהּוא לּבֹו אל מׂשים ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכאׁשר
הרחּוק, ידי על מתעֹורר לפעמים אֹו האהבה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמתעֹוררת
זה  ידי על מתעֹוררת מּזה זה מרחקים הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻּכאׁשר

לפי 49האהבה  ּפרטית התּבֹוננּות לזה צרי אין אבל , ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ
רֹואים  אנּו ולכן ּדוקא, העצמּות מּצד היא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהאהבה
האב  עצמּות את לעֹורר היכלת ּבֹו יׁש הּבן ּדוקא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשר
ּוכמֹו ,ּכ ּכל לעֹורר אחר אדם ּביכלת זה ּׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמה
מהּותֹו עצם ּבכל האב נּזֹוז "אּבא" צֹועק הּבן ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
ׁשאינֹו אחר מּצעקת ּכזה ּבאפן נּזֹוז היה ּׁשּלא מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמּמׁש
ּבכל  נּזֹוז אינֹו מקֹום מּכל זה, ידי על ּכן ּגם ׁשּנּזֹוז ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבנֹו
הּבן  ׁשּצעקת לפי והינּו הּבן, מּצעקת ּכמֹו מּמׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָעצמּותֹו

ּבזה נֹוגע הּוא הרי מּמׁש עצמּותֹו מעצם רירט ׁשהּוא (ער ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּלהם אן) ההתקּׁשרּות מּצד והּוא האב, ּבעצמּות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

יּובן  כן ּוכמֹו מּמׁש, ׁשּלהם העצמּות ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבבחינת
ּבאלקּות  יׂשראל ּדנׁשמֹות האמּתי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹּבההתקּׁשרּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו "ּבנים", לד'50ׁשּנקראים אּתם "ּבנים ְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּוכתיב  ּבבחינת 51אלקיכם", ׁשהן יׂשראל", בכרי "ּבני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

ּבּנפׁש עצמי טבע ּכמֹו ׁשּיׁש לאלקּות, עצמית ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהתקּׁשרּות
אל  וסּבה טעם ׁשּום ׁשאין חצבּה, ּבמקֹור לּדבק ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאלקית
אחד, ּכעצם ׁשהן מּצד אם ּכי הּזאת והתקּׁשרּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאהבה
צריכים  ורק ּבּנפׁש ּתמידית היא הּזאת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַֹוההתקּׁשרּות
לּבֹו אל ּומׂשים ׁשּנזּכר ידי על והינּו לפעמים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלעֹוררּה
הרחּוק  ידי על לגּלּוי ׁשּבאה אֹו כּו', אבינּו ׁשאּתה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי

כּו' קראתי" הּמצר "מן בני 52ּוכמֹו "וּיאנחּו ּוכמֹו , ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
וּיזעקּו" העבדה מן אל 53יׂשראל ּׁשּצֹועק מה והּצעקה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשאז והינּו אבינּו", אּתה "ּכי מּׁשּום הּוא ּבֹוה' נרּגׁש ְְְִִִִֶַַָָָָ
הערט) ּדער אים אין אבינּו",(ווערט אּתה ּד"כי זאת ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

ּובחינת  העצמית, ההתקּׁשרּות ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָּומתעֹורר
העצמּות  ּבבחינת ּתֹופס הּוא הרי הּזאת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹההתקּׁשרּות
כן  ּכמֹו ּכּנ"ל, האב עצמּות ׁשּמעֹורר הּבן ּוכמ ֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָמּמׁש,
הם  הרי ׁשּלהם עצמית ּבהתקּׁשרּות יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָנׁשמֹות
ּתפיסא  מחׁשבה ּׁשּלית מה העצמּות ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּתֹופסים
ּבבחינת  ּתֹופס והּׂשגה מחׁשבה ּבחינת ּכי ּכלל, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּביּה
רעּותא  ּבחינת אם ּכי העצמּות, ּבבחינת לא לבד ְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹּגּלּוּיים
ּכן  על העצמּיּות, ּבבחינת וקׁשּור אחּוז להיֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּדלּבא
הּתכלית  הּנה ולכן העצמּות, ּבחינת נתּפס ּדוקא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבזה
ּבזה  להיֹות טֹובים, ּומעׂשים ּתׁשּובה הּוא ּדחכמה ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָוהעּקר

הּוא. ּברּו העצמּות ְְִַָָָנתּפס
.¯ev˜ חיצֹונּיֹות רק הּוא אהבה ּבחינֹות ׁשּתי ּוכללּות ƒְְְֲִִִֵַַָָ

מהּׂשכל  ׁשּלמעלה הּוא ּפנימית ואהבה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּלב,
האב  התקּׁשרּות ּוכמֹו ועצמי, ּפנימי ההתקּׁשרּות ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָוהּוא
ּדֹומה  ּׁשאינֹו מה עצמי, התקּׁשרּות ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַוהּבן
מה  מה, ּדבר ּבסּבת ׁשּבא והאהּוב האֹוהב ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָלהתקּׁשרּות
ּדוקא  הּבן צעקת ולכן עצמי, ׁשהּוא ּובן ּבאב ּכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשאין
אּתה", אבינּו "ּכי ענין והּוא האב, רחמי את ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמעֹורר

העצמּות. את ּתֹופס ּדלּבא רעּותא ְְְְִֵֶַָָָָֹולזאת
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התורה 49) פרשיות על אדה"ז במאמרי וארא ד"ה גם ראה
קה"ת, – שני' (בהוצאה 28 ע' בהוספות שם רמא. ע' ח"א
תשי"ב  הנ"ל ד"ה קכג. ע' וארא באוה"ת הנ"ל ד"ה תשמ"ט).

.(154 ע' תשי"ב (סה"מ

א.50) יד, ראה
כב.51) ד, שמות
ה.52) קיח, תהלים
כג.53) ב, שמות

•
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

החשבון  משלו, חשבון־נפש יש אוהל' ל'יושב
בסך־ בהתבוננות היטב להתעמק שעליו הוא בכללו

שבלב  עבודה המצוות, קיום בתורה, עבודתו של הכל
למד  ואולי  שלמד שלמרות לדעת ויווכח והנהגתו,
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מצוות  ומקיים  חידושים לחדש זכה ואף הרבה,
במידות  ומתנהג  ובזהירות בהידור לפעמים  כדבעי
היסוד  דבר, של לאמיתו ואילו  דעתו לפי  ישרות
נרפש  מעין הוא האמור כל של הינטערגרונד] [דער
רכילות, שקר, הרוח, גסות זמן, בביטול המבעבע
באיצטלא  אצלו עטוף שהכל אלא וקנאה, חנם שנאת

שמים. לשם דרבנן
אמיתי, הוא אם אוהל', 'יושב של בחשבון־הצדק
את  יעשה וכאשר הכל, של האמת את הכל, ימצא
הוי' ה"לך את אז יאמר האמיתי, חשבון־הנפש
בעונג  הפנים" בושת ה"ולנו ואת גדול, בעונג הצדקה"

גדול. יותר עוד

* * *

ההכנה, ימי מי"ב הראשון היום הוא אלול ח"י
תשרי  חודש על לחשבון־הנפש הקבוע היום והוא
השנים־עשר  היום הוא השנה, ראש ערב  שעבר.
של  לחשבון־הנפש הקבוע והיום החודש, ימי מי"ב

אלול, ראש־חודש לעבודת האחרונה ההכשרה
ללימוד  טובה" וחתימה ה"כתיבה את לקבל השנה,
טובה  "שנה עם שבלב , ועבודה המצוות קיום התורה,

בגשמיות. ומתוקה"
.Ê ‰ÁÈ˘

השני  ביום היתה תרנ"ח, אלול ח"י של קביעותו
באליווקא. דשא בנאות אז שהינו וכולנו אני בשבוע,
לנסוע  נוהג אבי היה בבוקר, שני יום בכל
הצדקנית  הרבנית אמו את לבקר לליובאוויטש,
אבי  נסע שבוע, באותו ב'יחידות'. אנשים ולקבל

בנאות  היה שני וביום שלישי, ביום לליובאוויטש
בכל  הנהוג כפי היה אלול ח"י של והסדר הדשא,

שנה.
שהיה  הסדר על אבי לי סיפר אלול, ח"י באותו
הוד  אז שאמר החסידות על חזר תרל"ח, אלול בח"י
הבעל־שם־ של תורה  מוהר"ש אאזמו"ר אביו כ"ק
מהבעל־שם־טוב  הסיפורים ארבעת ועל  נ"ע טוב
אז. שסיפר הזקן אדמו"ר כ"ק מהוד סיפורים ושלשה
של  ההדרכה סדר על הרבה אבי אתי דיבר כן

בכתב 115התלמידים  השונות להוראות בהמשך 
אודות  אבי דיבר ביחוד השנה. במשך אבי לי שמסר
בחודש  לי שמסר וההדרכה" החינוך "כללי המאמר

סיון.
הבעל־שם־טוב, תורת את לכם מוסר אני היום
אלול  בח"י אבי לפני עליה חזר מהר"ש הרבי שהסבא

תרל"ח.
החינוך  "כללי מאמר א) להעתיק: אי"ה ארשה כן

שלישית  מהדורה  קטעים 116וההדרכה" ב) .
האמור. למאמר המתייחסות מרשימותיי

ה'תורה':
"˘Ù ˙·È˘Ó ‰ÓÈÓ˙ '‰ ˙¯Â˙"117 התורה 

שכן  בה, נגע  לא עדיין אחד אף לגמרי, תמימה עדיין
תורה  ללמוד כשניגשים נפש", משיבת ה' "תורת
הוא  התורה אור שמים, ויראת טהורה אמונה מתוך
ההבנה  את מרובה במידה מחזק נפש, משיב  אז
התורה  נשארת ממילא ברוך־הוא, הבורא בגדולת

בה  נגע  לא עדיין אדם אף .118"תמימה",
.(yhiee`aeil ,e"pxz) elqk 'b 'c

.dlil dxyrÎzg` dry
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לפניֿזה.115) שנה שנתיסדה תמימים' 'תומכי ישיבת תלמידי
ע'116) לקמן ראה

ח.117) יט, תהלים
תרעד.118) רמז תהלים יל"ש ראה

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

ietkd hbd - f"l wxt

שמואל  ר' לעומתו רב. בכבוד רעייתו ואת אותו והחזיק נחום, ר' מבנו נחת שבע טעוול ר'
מזמן  מספר שנים שעברו שלמרות מהעובדה ובמיוחד הזוג, מן כלל רצון שבע היה לא יוסף
מבעלה, שתתגרש מבתו לדרוש אפוא, החל, שמואל ר' בטן. בפרי עדיין נפקדו לא נישואיהם

כך. על לשמוע סירבה זו אך
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השתדל  כך משום בנים. חשוך היה נחום שר' מהעובדה עליו עגמה טעוול ר' של נפשו אף
- בליפלנד רעב כשפרץ כך, בנו. ייוושע זו שבזכות תקווה מתוך שלו, הצדקה מתן את להגביר
שם  הנגועים. לאזורים ולהעבירן תבואה של גדולות כמויות לרכוש נציגו את טעוול ר' שלח
הגויים  עניי לפרנס שיש האומרת ההלכה כפי ולאֿיהודים, יהודים ההמונים, בין התבואה חולקה

ישראל. עניי עם ביחד ברעבונם

אצלו  נראתה לא מעולם ועניוותו. פשטותו משום מאד גדולה היתה טעוול ר' כלפי ההערצה
חובה  מילוי חוב, פירעון של תמימה  הרגשה מתוך נבעה נדיבותו מישהו. על עליונות הרגשת
אצלו  התפתחה זו ומידה  למדנים, כלפי יראתֿכבוד טעוול לר' היתה מילדותו לנזקקים. לסייע
קירב  הוא פשוטים. אנשים עם מלהתרועע בעדו מנע לא הדבר אך התבגרותו, עם ויותר יותר
ברֿמצווה  חגיגת בריתֿמילה, בכל בהשתתפותו, שמחותיהם את ועיטר העניים ההמונים את מאד

אליו. החיבה להגברת סייע זה דבר אישי. באופן השתתף - פשוטה משפחה של ונישואין

בחר  הוא המסועפים. עסקיו את בעצמו לנהל טעוול ר' רצה לא שוב - תשעים לגיל בהגיעו
צירף  מספר שנים כעבור ענייניו. ניהול על וממונה כנאמן מינה אותו משה, צדוק ר' בשם ביהודי

חשבונות. ומנהל כעוזר אהרן, זלמן ר' אחותו, נכד את משה , צדוק ר' עצת לפי טעוול ר'

צרכי  לטובת העיר, תושב יהודי כל על מס, ידה על הוטל בויטבסק הקהילה כשנוסדה
וחסד  תורה  מוסדות בהקמת לראשונה הוחל שבעזרתו גדול סכום אז תרם טעוול ר' הציבור.
אז  רכש טעוול ר' בתים. ולבנות קרקעות לרכוש רשות וויטבסק יהודי קיבלו שצ"ד בשנת בעיר.

והעבירם העיר של שונים בחלקים בתים,נחלות לבניית הקרקעות את השכירה הקהילה לקהילה.
החיים  של מסודרת פעילות התאפשרה כך ועלֿידי הקהילה, הכנסות את שהגביר דבר

הקהילתיים.

מדרש  ובתי כנסת בתי לבנות החלו יהודים בוויטבסק. היהודית האוכלוסייה גדלה כך בין
עדיין  נשארה וויטבסק ברם, לתינוקותֿשלֿביתֿרבן. חדריֿלימוד גם בהם היו העיר. של בשכונות

עדיין. קטן היה שבה תלמידיֿהחכמים מספר וסוחרים. מלאכה בעלי של עיר

השתתפו  בהלווייתו במותו. לו חולק רב כבוד שנה. 97 בן בהיותו טעוול ר' נפטר ת"א בשנת
עוררה  פטירתו הממשלה. של בכירים נציגים ובכללם לאֿיהודים, גם כיֿאם היהודים רק לא

הסביבה. בכל רב צער

ר' לבנו עבר נכסיו מֹותר הקהילה. פרנסי עיני כראות לצדקה מנכסיו רבע נועד צוואתו לפי
העסקים. מנהלי להיות המשיכו אהרן זלמן ור' משה צדוק ר' נחום.

מצבה  גם כיֿאם הגשמי מצבה רק לא שּופר וויטבסק קהילת שקיבלה הגדול העיזבון בעזרת
בתורה. ועסקו שישבו חכמים תלמידי בטלנים", "עשרה הקהילה ראשי קבעו ראשית, הרוחני:
גדות  בשתי חלקים, משני מורכבת היתה וויטבסק בוויטבסק. הראשונה ישיבה, אז נפתחה כן
למסחר. תפוסה היתה הגדולה" שה"גדה כיוון העיר, של הקטנה" ב"גדה הוקמה הישיבה הנהר.

בשתיקתו  והמשיך גדול, כה עיזבון של יורשו בהיותו גם התנהגותו, את שינה לא נחום ר'
ורעייתו  הוא דבר. לשום דאג לא עצמו והוא אחרים, עלֿידי כאמור, נוהלו, עסקיו ופרישותו.

בנים. חשוכי נשארו עדיין

מבתו  מספר פעמים ודרש חזר יוסף שמואל ור' לנישואין. שנה עשרים עברו בינתיים
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עלֿפי  זאת  לעשות חייבת שהיא טען שהאב למרות בסירובה עמדה והיא מבעלה, להתגרש
שלושים  בת היתה נחום ר' של ואשתו הנישואין, מן שנים וארבע עשרים כשעברו אך התורה.
נחום  ר' מיד. להתגרש במפגיע ממנה בדרשו בתו על יוסף שמואל ר' של לחצו גבר - ושמונה
חייב  הוא כי ובהרגישו חותנו, מכתבי את בקראו אך ממנה, להיפרד רצה ולא אשתו את העריץ
כיצד  בשאלה איתם והתייעץ העיר, מנכבדי שלושה נחום ר' הזמין - ממצבה אשתו את לשחרר
שחיו  שנה כל עבור רובל מאות שש לה לשלם שעליו פסקו הללו גירושיה. עם אותה לפצות

התקיימו. והגירושין רובל, אלפי כמה כך על הוסיף נחום ר' ואשה. כבעל

זלמן  ור' משה צדוק ר' של בניהולם גדולה בהצלחה והתפתחו שגשגו נחום ר' של עסקיו
הכ  זה לעסק ובצמר. בפשתן המסחר את הרחיבו  השאר בין מאיר אהרן. ר' את כשותף ניסו

תוך  לפרוסיה. נרחב יצוא כולל זה, מסחר בדרכי גדול ידען שהיה מפורסם ווילנאי סוחר שלמה,
וגדל. הלך נחום ר' של ורכושו עצומים, רווחים זה מסחר הכניס שנים שלוש

חדשים. ארבעה שם ושהה נחום, ר' בעסקי למינסק, נסיעה משה צדוק ר' ערך תכ"א בשנת
עצמו  הוא היה בצעירותו במסחר. שקוע היותו למרות מושבע תורה חובב היה משה צדוק ר'
חולני, אדם שהיה סוחרֿעורות, של חתנו שנעשה לאחר ורק בשקידה, תורה ולמד אהל יושב
לדאוג  עליו היה השאר בין ביתם. ובני וחותנתו חותנו פרנסת עול את עצמו על לקבל נאלץ
משום  "הבטלן". זלמן אברהם ר' גיסו ליתומי ואף רווקות, אז שהיו הצעירות, גיסותיו להשאת
שעהֿשעתיים, של בתורה, קבועים יוםֿיומיים בשיעורים רק להסתפק משה צדוק ר' על היה כך
בתורה, ועוסקים שיושבים באלה תמיד קינא בליבו ערבית. תפלת ואחרי שחרית תפלת אחרי

פרנסה. דאגות בלי חותנם לשולחן סמוכים להיות  שזכו באלה ובמיוחד

תורה  של עיר היתה היא וויטבסק. משל לגמרי שונה צביון בעלת אז היתה מינסק העיר
הוא  קנקנה. על לתהות לו הזדמן במינסק משה צדוק ר' של הממושכת בשהייתו המובן. במלוא 
יהודים  מוצאים היו פונים שהיו פינה בכל נפעם. ועמד העיר, של הרוחנית למהותה התוודע
ועסקו  ובחורים פרושים ישבו בעיר פזורים שהיו הרבים המדרש בתי בכל ולומדים. יושבים
בעיר  המלאכה בעלי של השונים הסוגים שלכל העובדה מן גם התרשם משה צדוק ר' בתורה.
שלהם. המקצועות לבעלי מיוחדים בתיֿמדרש היו - ואחרים נגרים קצבים, סנדלרים, חייטים, -
עתים  קובעים גם אלא תפילותיהם, מתפללים רק לא המלאכה בעלי היו אלה מדרש בבתי

ומוכיחים. מגידים של לבביות לדרשות ומקשיבים שיעוריֿתורה, לשמיעת

שקבעו  לנשים, מיוחדות חבורותֿלימוד של קיומן משה צדוק ר' בעיני היווה גדול חידוש
לא  שם כזה, דבר בדמיון להעלות אף אפשר היה לא בוויטבסק שונים. תורה לשיעורי עתים
חוזרות  היו האחרות ואילו בעלֿפה, התפילות את ידע נשים של קטן מספר לקרוא. נשים ידעו
ידעו  זאת, לעומת  בקול. התפילות את בעזרתֿנשים  אומרת שהיתה "חזנית" אחרי במלה מלה

עם חומש לפחות, או, תנ"ך, ידעו מהן ורבות בסידור, להתפלל מינסק נשי ביאור רוב ה"טייטש",
באידיש. המלים

יחס  היה לבניֿתורה היחס בו. ולעיין ספר לפתוח ביותר, הפשוט אף תושב, כל ידע במינסק
תורה. בני חתנים ולקחת לתורה, ילדיו לגדל והתאמץ שאף אדם וכל דרךֿארץ, של ַָמיוחד

נאים  כה היו לא שבה הבניינים גם לוויטבסק. ביחס דלה עיר מינסק היתה גשמית מבחינה
מזהיר. היה שלה הרוחני  המצב אך בוויטבסק. כמו
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וגם  גדול לתלמידֿחכם מפורסם שהיה נחום, שמואל ר' של בביתו התארח משה צדוק ר'
מכך  היתה ופרנסתו במסחר, מעולם עסק לא עצמו הוא מסחר. ובענייני העולם בהוויות לבקי

מסחר. בענייני ויועץ שותפים ובין סוחרים בין בסכסוכים ומתווך בורר משמש שהיה

שמתו  ובנות בנים מכמה לבדה נותרה היא דבורה. בשם יחידה בת היתה נחום שמואל לר'
ננקטו  סגולות של שורה הוריה. של בבתֿעיניהם היתה שדבורה מובן בילדותם. עלינו, לא עליו,
- חודש. לכל קורות שתי קורות, 24 תרמו הולדתה, ביום שנה, בכל ימיה: לאריכות ידם על
למעלה  של בגיל מבוגר, לזוג אותה "מכרו" הם העלמין. בית לגדר - קורות 26 - מעוברת ובשנה

חיים. ילדים משלושה פחות לא להם והיו בכורים, היו הזוג בני ששני משישים,

וטובת  כישרונות, בעלת היתה היא מוצלחת. לנערה והיתה הוריה, לשמחת גדלה, דבורה
תורה, ללמדה החל שנים חמש בת בהיותה לחינוכה. התמסר עצמו נחום שמואל ר' ועדינה. לב
היתה  עשר בגיל ונביאים. חומש היטב ידעה שנים שמונה בגיל בלימודיה. מאד הצטיינה והיא
וכתוב  קרוא לימדה אף נחום שמואל ר' ושולחןֿערוך. משנה ללמוד והחלה התנ"ך, בכל בקיאה

רש"י. ופירוש גמרא למדה  שנה, 15 בגיל וחשבון. בפולנית

עשר  מינסק. מנכבדי אחד של לבנו נחום שמואל ר' אותה שידך שמונהֿעשרה בת בהיותה
ילדות  לשתי מאושרת אם היתה ודבורה במסחר, עוסק היה בעלה באושר. בעלה עם חייתה שנים
השנה  במשך מתו, דבורה של מילדיה שניים ילדים. בין ליצלן, רחמנא מגיפה, פרצה לפתע וילד.
לבית  שבה דבורה לעולמו. הלך - למיטה רתוק שהיה חדשים שלושה ולאחרי בעלה חלה אף

ומתה. הבת גם חלתה שנים שלוש כעבור לה. שנותרה היחידה בתה עם אביה

לא  כדי צערה, את לדכא עליה היה ברם, דבורה. של וצערה כאבה גודל את לשער נקל
פנים  להראות ומתאמצת גבורה אוזרת היתה לפיכך למצבה. שחרדו להוריה עגמתֿנפש לגרום

בספרים עיינה אף ושבעלֿפה. שבכתב התורה בלימודי נחמה מצאה היא ושעה שוחקות. אחרים,
והיהודית. העולמית ההיסטוריה ללימוד קבעה ביום מסוימת

כשל  מידה באותה לא כי אם ידעניות, היו הן שאף מילדות, חברות שתי לדבורה לה היו
של  בעלה בחיי בעבר, עוד תורה. בדברי ומשוחחות תכופות מתאספות היו אלו שלוש דבורה.
ומשוחחות  פרטיים בבתים מתכנסות שהיו צעירות נשים של חבורות הנשים שלוש יסדו דבורה,

התורה. עלֿפי ישראל נשי  של תפקידיהן על

רמתן  להעלאת גדולה היתה שתועלתן נשים, של רבות חבורות התפתחו אלה מכינוסים
במפגשי  לפעילות יותר עוד התמסרה ׁשּכּולה, נותרה כשדבורה עתה, מינסק. נשי של ַָהרוחנית
שהרצתה  מי דבורה זו היתה לרוב יותר. ועמוק יותר רב תוכן בהם להכניס והשתדלה הנשים,
רב  ידע יסוד על היהדות רוח על לשוחח מאחרות, יותר מסוגלת, היתה היא שכן הנשים, בפני

מתאימה. וסמכות

נהדרים  היו והם ונפשה, ליבה כל את השקיעה בנאומיה ל"דרשנית". דבורה נעשתה כך
ברם, הטרגי. ומצבה בדידותה כאב את מעט השקיטה זו בדרך בתוכנם. ועשירים בצורתם
מתפללת  היתה רב זמן העצוב. גורלה על מרות  ובוכה בחדרה מסתגרת היתה הביתה כשחזרה
לפחות, נא, תצליח - לבעל ואשה לילדים אם של גורל לה נועד לא שאם מהקב"ה ומבקשת
וכאשר  ועיון, ללימוד מסוים זמן הקדישה לבה, את ששפכה לאחר ישראל. נשי בין בעבודתה
שלוש  - הקבועים שיעוריה בין הוריה. אל מחדרה יוצאת היתה קמעה מעודדת עצמה את חשה
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שלו, הצדק ומשפט הקב"ה על למדה מאיוב ומשלי. קהלת איוב, ספרי היו - בשבוע פעמים
ויושר  צדק של חיים דרכי למדה וממשלי הבלים, הבל ותענוגותיו העולם היות על למדה מקהלת

פירושיהם. כל עם דבורה ידעה הללו הספרים שלושת את רוח. ורוממות

שהיא  לדעת נוכח והוא שבדבורה, במיוחד משה צדוק ר' הבחין בבית שהותו מתחילת כבר
נחום  שמואל ר' עם שיחה גולל מינסק, את לעזוב שעמד לפני מה זמן ומשכלת. צדקנית
שר' הניח משה צדוק ר' נחום. ר' למעבידו תינשא שדבורה הרעיון את לפניו הציע שבמהלכה
שמואל  ר' עם כך על לדבר עתה כבר לעצמו הרשה ולכן השידוך, הצעת את ברצון יקבל נחום 
עם  כך על תחילה לדבר שיש אלא לרעיון התנגדות כל לו שאין אמר נחום שמואל ר' נחום.
את  ציינה היא נחום. ר' עם תתראה בטרם דעה להביע יכולה שאינה השיבה דבורה דבורה.
איננה  זו שהלכה הוכיחה היא שיראנה". עד האשה את שיקדש לאדם "אסור ז"ל: חכמינו מאמר
"ואהבת  מצוות על מבוסס להלכה הנימוק שהרי האשה, לגבי גם כיֿאם הגבר, לגבי רק קיימת
כמוך"), לרעך ואהבת אמר: ורחמנא עליו, ותתגנה מגונה דבר בה יראה ("...שמא כמוך" לרעך
גם  שמוטלות המצוות מן כיֿאם מהן, פטורות שנשים גרמן, שהזמן המצוות מן אינה זו ומצוה

יתראו. בטרם השידוך על לדבר מקום שאין הרי הנשים, על
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תרפ"א] סיון [שלהי

ב"ה 

שי' זלמן מו"ה אי"א וו"ח הנכבד כבוד

וברכה  שלום

בעזרו  יהי' והשי"ת התקבל, רו"כ ק"פ בסך שילוחו

הסולם  במעלות יעלה ועלה בגו"ר, עניניו בכל להצליחו

תנה  וכדכתיב בחיים, ותעודתו האדם, כל זה כי העולה,

במד"ר  ואמרו כג), (משלי תרצנה דרכי ועיניך לי לבך ְִָֹבני

בנים  שנא' בנים, שנקראו ישראל, אלו בני, תנה י) (במדבר

אלה  דברי את ושמתם כד"א לי, לבך אלקיכם, להוי' אתם

וראיתם  כד"א (כהקרי) תצרנה דרכי ועיניך לבבכם, על

והמצוה  התורה להיות הוי', מצות כל את [וזכרתם] אותו

הישרה  הדרך על אותו ומעמידים האדם את מיישבים

אלקים. בעיני

רמות  משתי הבא אדם א) יד (מגילה אמרו רבותינו

הנה  דבר, בכל העילוי, תואר הוא רום זו. את זו שצופות

יהי' עולם, של רומו וכמו רום, בתואר יתואר שלו העילוי

במציאותו  וענינו העולם. מהות של העילוי תכלית פירושו

גיהייבינקאייט  העכסטע דיא איז איז, ער ואס העצמי,

ווערט  דאס און שלו, העילוי תכלית דער דאס איז זאיינע,

שבולט  מה שהוא הרום ענין כמו הרום, בתואר מתואר

הוא  עיקרו הלא דבר, בכל הנה כמו"כ גדלו, לעוצם ויוצא

רם, בשם נקרא ולכן ההוא, הדבר מעלת שזהו תכליתו,

זאך. דער אין העכסטע דאס איז דאס

בא  שהאדם (בעבודה) זה מאמר ביאור יהי' ע"כ ואשר

רמים, ששניהם גרמיים משני שנבנה היינו רמות, ָמשתי

הנבדלים) (שכלים מהעליונים כלול האדם להיות והוא

בו  יש מהם אחד שבכל יער) וחייתי (בהמות והתחתונים

התחתונים, ורום העליונים, רום שלו, והתכלית העילוי

על  מזה זה להבנות זו את זו צופות האלו הרמות ושתי

הוא  אחד במקום יתברך הבורא בכוונת שהזדמנו ידי

ושלימותו, טבעו מהותו הכלליים, חלקיו בשלשת האדם,

היא  ושלימותו גופו, הוא טבעו נפשו, היא האדם מהות

המהות  ובהתחבר בבריאתו, הנרצית עליונה, הכוונה

מאיר  זו הזדככות שע"י עד מזדכך, כשטבעו פי' והטבע,

הוא  דאז שלימותו, היא אז הנפש, שהוא המהות, ומתגלה

האדם. שלימו' שזהו העליונה הכוונה לפי

הם  שכללותם ונפש, מגוף מורכב הוא האדם  והנה

אל  ומוכרח אדם, בשר נקרא לעצמו הגוף וצורה, חומר

נפש  נקרא לעצמו והנפש הפנימי, צורתו שהיא הנפש

הכלי  שהוא פי' חומריו, שהוא הגוף אל ומוכרח האדם,

(וא  צורה ישנה החומר, שהוא שבהגוף ולהיות ף שלו.

ניט  ואס הצורה, מענין ה"ה מ"מ החומר, צורת רק שהיא

הנפש), צורת לקבל עלולית בו יש ולזאת חומר, אזייפיל

במוגבל  שבא מה והוא החומר, מענין ישנו ובהנפש
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הגבלה  בו ה"ז והדומה, לשרוף או להצמיח ולא להחיות,

הוא  והמחברם להתחבר. ביכולתם ולכן החומר, כדוגמת

בהרכבה  ובהתחברותם לעשות, המפליא העליונה, הכוונה

כל  ולזאת השלימות. על שמורה אדם, נקרא נכונה ומזיגה

טוב, היותר באופן יהיו דגו"נ וההרכבה שהמזיגה כמה

משתי  הבא אדם וזהו האדם. שלימות במעלת יתעלה יותר

שהוא  הטבע ורום הצורה, שהוא המהות רום רמות,

התחברותם  ע"י מזו זו להבנות זו, את זו וצופות החומר,

זה  ידי ועל החומר, על הצורה להגביר שביכולתו בהאדם

האמיתי. השלימות בא

בפועל, להביא בהאדם היכולת שיהי' בכדי אמנם

בהגברת  בבריאתו, הנרצית תעודתו היומיים, בחיים

ומצות, תורה סגולה, עם לנו, ניתן החומר, על הצורה

ומזככו, החומר עביות כח מתשת ותושי', עוז שהיא

רצה  וכמאמר טוב, כי אורה, להאיר להנפש עוז ונותנת

לפיכך  ישראל, את מאכין) קלאר (ריין לזכות הקב"ה

ומצוות. תורה להן הרבה

זמן, ובכל אדם בכל גברא, חובת הוא הזה, הדבר

מחוייב  וידיעה, בכשרון הפרטי מצבו עם התחשב מבלי

ולהתעסק  לתורה, עתים לקבוע קדשינו, דת עפ"י הוא

אגדה, וזה גמרא, ילמוד זה ידו, תשיג אשר ככל בעבודה,

יותר  המובנים דרושים וזה בדא"ח העמוקים הענינים זה

ונחמדים  אהובים גמורה בהשואה כאחד כולם הנה בנקל,

מופלגה  ולהצלחה לטובה זכרונם להעלות מעלה, בדרי

הוי' את לעבוד והמוח הלב במנוחת להיות עניניהם בכל

ומעשה  עושה להיות הצדקה בעבודת הלב ושיעבוד בתורה

שלם. בלבב לעבדו בלבנו יתן הטוב והאל יוכל, אשר ככל

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiaexir(iyiy meil)

dééöçxeriy `ed xkik ly,òâeðnä úéaìziaa mc` ddy m`y ¤§¨©©¦©§¨
zlik`l witqnd onf xeriy rbepndeilry micbad ,xkik ivg

,mi`nhpdéöç éöçåxeriy `ed xkik lyäéiåbä úà ìBñôì ©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨
xeriya e`nhpy milk`n lke`d mc`y minkg exfby ,[sebd-]

.leahiy cr dnexzl eteb lqtp ,dcerq ivg

àøîâ
iax itl zeipepia zecerq izy ly xeriyd edn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .dcedi iaxe xi`nänëå`edúBãeòñ ézL ïBæî §©¨¨§¥§
.dcedi iaxe xi`n iax zhiyl zeipepia,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

àúééøëéà àzôéø ézøzicaer mdy ,mixki` ly mingl ipy ± ©§¥¦§¨¦¨¦¨¨
milibx dcyl mzcearl mikledyke ,mixeeya dyixga dnc`d
izy oefn md dl`k mingl ipye ,mieqn lceba mingl mnr zgwl

.aexir oiprl zecerqøäð àzôéø ézøz ,øîà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¨©©§¥¦§¨§©
àúétt.`tt xdp mya mewna zet`l milibxy mingl ipy ± ©©§¨

:dcedi iaxk e` xi`n iaxk dkldd m`d zxxan `xnbddéì øîà̈©¥
Ceáà ,àáøc déøa óñBé áøì óñBé áø[jia`-]ïàîk[dhiy efi`k-] ©¥§©¥§¥§¨¨£§©

,déì àøéáñepicia `id dkldy ,dcedi iaxk e` xi`n iaxk §¦¨¥
xryl mc` `a m`e ,epefn itk cg` lkl mixryny aexira

.leg lya e` zay lya ,xryi dcerq efi`a ,envra
ia` ,`ax ly epa sqei ax xn`,déì àøéáñ øéàî éaøkmixryny §©¦¥¦§¦¨¥

.zay lyn xzei dphw dcerq `idy ,leg mei zcerq itl
,sqei ax xn`énð àðàok mb ip` ±,éì àøéáñ øéàî éaøkzcerqy £¨©¦§©¦¥¦§¦¨¦

,aexird oefn mixryn dae zay lyn xzei dphw legéàc± §¦
m` ixdyäãeäé éaøk,xzei dphw dcerq `id zay zcerqy §©¦§¨

éLðéà éøîàc àä àéL÷xnel miyp`d milibxy dnn dyw ± ©§¨¨§¨§¥¦§¥
çéëL àîéñáì àçååøxacl mewn zeptl migeexzn miirnd ± ©§¨¦§¦¨§¦©

`edy i`ce ,miaxr milk`n mc`l yi zayay oeike ,wezn
milk`n lke` `ed f`y leg meia xy`n xzei ezlik`a daxn

.miheyt
:epzpyna epipy,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaørax`n oeicpeta xkkn ©¦¨¨¤§¨¥

.awl ylyn xkkl zeci izy xne` oerny iax ,rlqa oi`q
:epzpyn ixacl zqgiiznd `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

ïäéøác íéáBø÷eoerny iaxe dwexa oa opgei iax ly.ïéåL úBéäì §¦¦§¥¤¦§¨¦
:ddnz `xnbdéîc éîitl `lde ,mdixac oia oeinc yi ike ± ¦¨¥

xeriydïðçBé éaøcyieòñ òaøààa÷ì àúãitle ,awl zecerq ± §©¦¨¨©§©§¨¨§©¨
xeriydïBòîL éaøcyiàa÷ì àúãeòñ òLz.awl zecerq ± §©¦¦§¥©§¨¨§©¨

:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàxn` `l dwexa oa opgei iax ¨©©¦§¨
`idy `l` ,aw ivg `ed [zecerq izy da yiy] xkikd xeriyy
mihg ly mi`q rax`y onfa oeicpeta ipeepgd on zipwipd xkik
`ed mihg aw ivg ly xignd df oeayg itl mpn`e ,rlqa mixknp
la` ,mihg aw ivg xear ipeepgd mliyy xignd edf j` ,oeicpet
dgxihd xky df xign lr sqep ,mgl zexkik xken `edyk
mihg dnk xryl z`a m` xac ly eteqay jk ,diit`e dpigha

oeicpeta zxknpd xkika yiéðåðçì LéìL ïäî àöivgn `ivez ± ¥¥¤§¦©¤§¨¦
`edy `vnpe ,exkyk yily ,oeicpeta ipeepgd dpwy ,mihg aw
.aw yily edfy aw ivg iyily ipyn dieyrd xkik oeicpeta xken

:`xnbd dywnézkàåoa opgei iaxe oerny iax ixac oi` oiicre ± §©©¦
c ,dfl df miaexw dwexaøîìyi oerny iaxly ±äòLzzecerq §©¦§¨

awlúéL øîìe.awl zecerq yy dwexa oa opgei iaxle ± §©¦
:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlà]xnel jixvCãéàk`xnink ± ¤¨§¦¨

zxg`,àcñç áøc [éðåðçì äöçî ïäî àö ,øîàcaw ivgn `ivez ± §©¦§¨§¨©¥¥¤¤¡¨©¤§¨¦
xkeny `vnpe ,exkyl mzivgn oeicpeta ipeepg dpwy mihg

.mihg aw raxn dieyrd xkik oeicpeta
:`xnbd zl`eyézkàåoiicre ±øîìyi oerny iaxl ±òLz §©©¦§©¥©

awl zecerqéðîz øîìezecerq dpeny yi dwexa oa opgei iaxle ± §©©§¥
.awl

:`xnbd daiynøîà÷c eðééä,`ziixaaúBéäì íäéøác íéáBø÷e ©§§¨¨©§¦¦§¥¤¦§
,ïéåL.mdipia hren lcad yiy s` miaexw mdixeriyy ¨¦

lk lr :`cqg ax ly zexnind izy oia dxizq dywn `xnbd
miptàcñç áøcà àcñç áøc àéL÷`cqg ax ly zexnind izy ± ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨

odn `v' ,xn` dpey`xay ,dipyd lr zg` zeyw lirl e`aedy
.'ipeepgl dvgn odn `v' ,xn` dipyae ,'ipeepgl yily

:`xnbd zvxznéáéö úéaä ìòa áéäé à÷c àä ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨§¨¨¦©©©©¦¦¥
zwqdl mivr ipeepgl ozep ziad lray xaecn dpey`xd `xnina

,yily `l` xkzyn ipeepgd oi` f`y ,diit`d jxevl xepzdàä̈
éáéö úéaä ìòa áéäé àìclrad oi`y xaecn dipyd `xninae ± §Ÿ¨¦©©©©¦¦¥

xkzyn f`e ,ely mivra ynzyn ipeepgde ,mivr ozep ziad
.dvgn

:epzpyna epipy.äéiåbä úà ìBñôì dééöç éöçå òâeðnä úéaì déöç¤§¨©©¦©§¨©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨
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רנג iyily ,ipy ,oey`x - bi ,ai - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

êì-êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì)ãCìiå ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́

èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
Búàöa äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçîäèBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå ¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈
B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבחּוץֿלארץ  ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»

‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני "והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים"),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤



iriaxרנד - ci - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´
:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ
ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−

:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½
íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬



רנה iyy ,iying - eh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»
øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה' ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּב'מדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´

øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ
:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®

:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג מּדּוע אםּֿכן וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−



iriayרנו - fi ,fh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©´§§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈

åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²
:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«



רנז xihtn - fi - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

æèïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®
äpnî íénr éëìî íéBâì äúéäå äézëøáe¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨

:eéäéæéøîàiå ÷çöiå åéðt-ìr íäøáà ìtiå ¦«§«©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§®̈©Ÿ́¤
-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî ïálä Baìa§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©

:ãìz äðL íérLzçé-ìà íäøáà øîàiå ¦§¦¬¨−̈¥¥«©¬Ÿ¤©§¨−̈¤
éðôì äéçé ìàrîLé eì íéýìûä:Eèéøîàiå ¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬§¨¤«©Ÿ́¤

úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨
úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬

:åéøçà Bòøæì íìBòëézrîL ìàrîLéìeE −̈§©§¬©«£¨«§¦§¨¥»§©§¦¼¼
Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå Búà ézëøa | äpä¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−
åézúðe ãéìBé íàéNð øNr-íéðL ãàî ãàîa¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½§©¦−

:ìBãb éBâìàëøLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå §¬¨«§¤§¦¦−¨¦´¤¦§®̈£¤Á
:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøN Eì ãìz¥¥̧§³¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

áë:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«
âë-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨

øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá éãéìé§¦¥³¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈
íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà úéa éLðàa§©§¥−¥´©§¨®̈©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈
:íéýìû Bzà øac øLàk äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«

ãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨®̈§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨®̈§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«

ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»

˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז - ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּכמאמר ‰‚¯ ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני - »»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור, ּדֹומה הּזה העֹולם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָרז"ל

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רנח

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì êì êì úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàî-î ÷øô äéòùéá

îæëìàøNé øaãúe á÷òé øîàú änì̈³¨Ÿ©Æ©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®
éètLî éäìàîe ýåýéî ékøc äøzñð¦§§¨³©§¦Æ¥«Ÿ̈½¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬

:øBáòéçëzòîL àì-íà zòãé àBìä ©«£«£¸¨©¹§¨¦´Ÿ¨©À§¨
õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò éäìà¡Ÿ¥̧¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
:Búðeáúì ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨®¥¬¥−¤¦§«¨«

èëäîöò íéðBà ïéàìe çk óòiì ïúðŸ¥¬©¥̈−®Ÿ©§¥¬¦−¨§¨¬
:äaøéìíéøeçáe eòâéå íéøòð eôòéå ©§¤«§¦«£¬§¨¦−§¦¨®©«¦−

:eìLké ìBLkàìçë eôéìçé ýåýé éå÷å ¨¬¦¨¥«§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ©«£¦´½Ÿ©
eòâéé àìå eöeøé íéøLpk øáà eìòé©«£¬¥−¤©§¨¦®¨¸Æ§´Ÿ¦½̈

:eôòéé àìå eëìéàîàéìà eLéøçä ¥«§−§¬Ÿ¦¨«©«£¦³¥©Æ
æà eLbé çë eôéìçé íénàìe íéià¦¦½§ª¦−©«£¦´®Ÿ©¦§Æ¨´

:äáø÷ð ètLnì åcçé eøaãéáéî §©¥½©§−̈©¦§¨¬¦§¨«¨¦³

`xenl iy
(æë,á÷òé øîàú änìCìäå íúeìb Cøà íúBàøa ,ìàøNé íò ¨¨Ÿ©©£Ÿ©¦§¨¥¦§¨Ÿ¤¨¨§¨©

.äëk øîàz änì á÷òé äzà ,àéápä íäì øîBà ,äòeLéa ïéîàälî íaì¦¨¦§©£¦©§¨¥¨¤©¨¦©¨©£Ÿ¨¨Ÿ©¨¨

ì àeäL ,úeèLôa íäéøác íéøîBà íäL ,íòä ïBîäì äðekä ,"á÷òé"ïBL ©£Ÿ©©¨¨©£¨¨¤¥§¦¦§¥¤§©§¤§

."äøéîà",ìàøNé øaãúe,äãòä éLàøå íéìBãbì äðekä "ìàøNé" £¦¨§©¥¦§¨¥¦§¨¥©©¨¨©§¦§¨¥¨¥¨

íéøañä íò íäéøác íéøaãî íäL¤¥§©§¦¦§¥¤¦¤§¥¦

ì àeäL ,íéîòèe."øeac" ïBL §¨¦¤§¦

,'äî ékøc äøzñðíéìòä ¦§§¨©§¦¥¤§¦

.eäeðãáòM äî ìkî åéðéòéäìàîe ¥¨¦¨©¤£©§¥¡Ÿ©
,øBáòé éètLîåéðôlî øéáòä ¦§¨¦©£¤¡¦¦§¨¨

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLîílL ¦§©©§©¤¨¨§©¥

.eðìå eðéúBáàì(èëïéàìe ©£¥§¨§¥
,íéðBà.ó÷úå úBçk éøñçìe ¦§©§¥Ÿ§Ÿ¤

(ì,eòâéå íéøòð eôòéåéòLø §¦£§¨¦§¦¨¦§¥

Bîk íBé ìëa çk íéôéñBnL íìBòä̈¨¤¦¦Ÿ©§¨§

íéôéò eéäé 'ä úBöøa éøä ,íéøòpä©§¨¦£¥¦§¦§£¥¦

.íçk ÷ñtéå íéòâéå,íéøeçáe ¦¥¦§¦¨¥Ÿ¨©¦
íéîìL íéøeçák íäL íìBòä éòLø¦§¥¨¨¤¥§©¦§¥¦

.íçk íìéòBé àì ,íçëa'ä éå÷å §Ÿ¨Ÿ¦¥Ÿ¨§Ÿ¥
,'åâå,'äì íée÷î íäL ìàøNé ìáà£¨¦§¨¥¤¥§©¦©

.úò ìëa Lãç çk eôéìçé©£¦Ÿ©¨¨§¨¥

(àì,øáà eìòé.íéôðk eìcâé ©£¥¤§©§§¨©¦

(à,éìà eLéøçäeòîLå e÷úL ©£¦¥©¦§§¦§

.éìà,çë eôéìçé íénàìe ¥©§ª¦©£¦Ÿ©
éìeà íúøeáb ìëa e÷fçúéå eèM÷úé¦§©§§¦§©§§¨§¨¨©

.çëa ïéca eãîòéæà eLbé ©©§©¦§Ÿ©¦§¨
,eøaãéì éìà eLbiL øçàìòîL §©¥§©©¤¦§¥©¦§Ÿ©

.eøaãé äðòî eàöîé íà æà ,éøîà£¨©¨¦¦§§©£¤§©§

(á,çøænî øéòä éîøéòä éî ¦¥¦¦¦§¨¦¥¦

mixn zxhr
æëøîàú änìénòìàøNé øaãúe á÷òéék úeìâaékøc äøzñð ¨³¨Ÿ©Æ©¦©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®§¨¦¦§§¨³©§¦Æ

ýåýéîeäeðãáòM äî ìkî åéðéò íéìòä ékøBáòé éètLî éäìàîeíâå ¥«Ÿ̈½¦¤§¦¥¨¦¨©¤¨©§¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬©«£«§©

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLî åéðôlî øéáòä:eðìå åéúBáàì ílLçëàBìä ¤¡¦¦§¨¨¦§©©§©¤¨¨§©¥©£¨§¨£¸
zòãéEzòcî ìékNäì ìëez àìäzòîL àì-íàäøBîe ãnìnîéäìà ¨©¹§¨£Ÿ©§©§¦¦©§§¦´Ÿ¨©À§¨¦§©¥¤¡Ÿ¥̧

õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦®̈¥¬¥−¤

Búðeáúìäîëçå äæk çk Bì LiL éîe ¦§«¨«¦¤¥Ÿ©¨¤§¨§¨

àeä änìå ,úBáLçnä òãBé àeä Bæk̈¥©©©£¨§¨¨

úà úBlëì éãk àlà ,íúáBè øçàî§©¥¨¨¤¨§¥§©¤

éãé ìò úàhçä úà øéñäìe òLtä©¤©§¨¦¤©©¨©§¥

:ïéøeqiäèëøLà ïîfä àBáéïúð ©¦¦¨©§©£¤Ÿ¥¬
óòiììàøNéìçkíéòâéå íéôòéìå ©¥̈−§¦§¨¥®Ÿ©§¦¥¦¦¥¦

íéðBà ïéàìeúeìâa íäL ìàøNéì §¥¬¦−§¦§¨¥¤¥§¨

:äaøé äîöòìíìBòä éòLø ¨§¨¬©§¤«¦§¥¨¨

úàæ ìëáe ,íBé ìëa çk íéôéñBnL¤¦¦Ÿ©§¨§¨Ÿ

eôòéåBîkeòâéå íéøòð÷éñôéå §¦«£¬§§¨¦−§¦®̈§©§¦

íçkíéøeçáeíäL íìBòä éòLøå Ÿ¨©«¦−§¦§¥¨¨¤¥

ìéòBé àì íb ,íéøeçák íçëa íéîìL§¥¦§Ÿ¨§©¦©Ÿ¦

àlà ,ìàä äöøiLk íçk íäììBLk ¨¤Ÿ¨§¤¦§¤¨¥¤¨¨¬
:eìLkéàìízàåýåýé éå÷å ¦¨¥«§©¤§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ

çë eôéìçéúò ìëa Lãçeìòé ©«£¦´½Ÿ©¨¨§¨¥©«£¬
eìcâéíéøLpk øáàøäîì (äöéìîk) §©§¥−¤©§¨¦®¦§¦¨§©¥

íöøà ìà óeòìeòâéé àìå eöeøé ¨¤©§¨¨¸Æ§´Ÿ¦½̈
eëìéCøca:eôòéé àìåàeLéøçä ¥«§−©¤¤§¬Ÿ¦¨«©«£¦³

ì éãk e÷úLòBîLéìààì øaãîä ék) ¦§§¥¦§©¥©Æ¦©§©¥Ÿ

éáLBé ízà (ïéæàé àìå òîLéíéià ¦§©§Ÿ©£¦©¤§¥¦¦½
eôéìçé íénàìeeLcçéçë §ª¦−©«£¦´§©§®Ÿ©

,éðáéLäì eìëeé íà úBðòèa õnàúäì§¦§©¥¦§¨¦§©£¦¥¦

eLbéì éìàéøîà òBîLeøaãé æà ¦§Æ¥©¦§©£¨©¨´§©¥½
åcçéíäå éðàäáø÷ð ètLnì:'ä éëðà àìä íãiî énò úà ìéväì éãéa úìBëéä ïéàL :íéøîBà íäM äî ìòáøéòä éîeðéáà íäøáàçøænîBàéáäì ©§−̈£¦¨¥©¦§¨¬¦§¨«¨©©¤¥§¦¤¥©§¤§¨¦§©¦¤©¦¦¨¨£Ÿ¨Ÿ¦¦³¥¦Æ©§¨¨¨¦¦¦§½̈©£¦



רנט

ïzé Bìâøì eäàø÷é ÷ãö çøænî øéòä¥¦Æ¦¦§½̈¤−¤¦§¨¥´§©§®¦¥̧
øôòk ïzé cøé íéëìîe íéBb åéðôì§¨¨³¦Æ§¨¦´©½§§¦¥³¤«¨¨Æ

:BzL÷ ócð L÷k BaøçâøBáòé íôãøé ©§½§©¬¦−̈©§«¦§§¥−©«£´
:àBáé àì åéìâøa çøà íBìLãìòô-éî ¨®¬Ÿ©§©§−̈¬Ÿ¨«¦«¨©´

ýåýé éðà Làøî úBøcä àø÷ äùòå§¨½̈ŸŸ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ£¦³§Ÿ̈Æ
:àeä-éðà íéðøçà-úàå ïBLàøäeàø ¦½§¤©«£Ÿ¦−£¦«¨³

eáø÷ eãøçé õøàä úBö÷ eàøééå íéià¦¦Æ§¦½̈§¬¨¨−¤¤«¡¨®¨«§−
:ïeéúàiåååéçàìe eøæòé eäòø-úà Léà ©¤«¡¨«¦¬¤¥¥−©§®Ÿ§¨¦−

:÷æç øîàéæóøö-úà Løç ÷fçéå Ÿ©¬£¨«©§©¥³¨¨Æ¤Ÿ¥½
øîà íòt íìBä-úà Léht ÷éìçî©«£¦¬©¦−¤´¤¨®©Ÿ¥³
àì íéøîñîá eä÷fçéå àeä áBè ÷ácì©¤̧¤Æ´½©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ

:èBnéçá÷òé écáò ìàøNé äzàå ¦«§©¨Æ¦§¨¥´©§¦½©«£−Ÿ
ézøça øLà:éáäà íäøáà òøæ E £¤´§©§¦®¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«

èéz÷æçä øLàõøàä úBö÷î E £¤³¤«¡©§¦̧Æ¦§´¨½̈¤
éúàø÷ äéìéöàîe-écáò Eì øîàå E ¥«£¦¤−¨§¨¦®¨«³Ÿ©§Æ©§¦

ézøça äzàézñàî àìå E:Eééðà Enò-ék àøéz-ìà ©½¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦
éäìà éðà-ék òzLz-ìàézönà Eézøæò-óà Eézëîz-óà EE ©¦§−̈¦£¦´¡Ÿ¤®¦©§¦̧Æ©£©§¦½©§©§¦−

:é÷ãö ïéîéaàéïéàë eéäé Ca íéøçpä ìk eîìkéå eLáé ïä ¦¦¬¦§¦«¥³¥¸Æ§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´¨®¦«§¬§©²¦
:Eáéø éLðà eãáàéåáéEúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz §«Ÿ§−©§¥¬¦¤«§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®

:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàë eéäéâééäìà ýåýé éðà ékE ¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ðéîé ÷éæçîézøæò éðà àøéz-ìà Eì øîàä E:Eãééàøéz-ìà ©«£¦´§¦¤®¨«Ÿ¥¬§²©¦−̈£¦¬£©§¦«©¦«§¦Æ

`xenl iy
.BzãìBî õøà éìéìà úà ñàîìe çøænä õøà úà áæòì íäøáà úà÷ãö ¤©§¨¨©£Ÿ¤¤¤©¦§¨§¨¥¤¡¦¥¤¤©§¤¤

,Bìâøì eäàø÷é.÷ãvä úà àøB÷ äéä Bìâø ók Cøãî íB÷î ìëa ¦§¨¥§©§§¨§¦§©©©§¨¨¥¤©¤¤

,cøé íéëìîe.(Bzà øLà íéëìnäå øîòìøãk íäå) íéëìna BèéìLä §¨¦©§§¦§¦©§¨¦§¥§¨§¨Ÿ¤§©§¨¦£¤¦

,Baøç øôòk ïzé.øôòk íéaø íéììç äNòå Baøç úà ïúðL÷k ¦¥¤¨¨©§¨©¤©§§¨¨£¨¦©¦¤¨¨§©
,BzL÷ ócðäéäå BzL÷ úà ïúð ¦¨©§¨©¤©§§¨¨

L÷k íéìôBð eéäL íéâeøä äaøî©§¤£¦¤¨§¦§©

.ócð(â,íBìL øBáòéøáòé ¦¨©£¨©£Ÿ

.íBìLaàì åéìâøa çøà §¨Ÿ©§©§¨Ÿ
,àBáéïëì íã÷ àa àì øLà Cøãa ¨§¤¤£¤Ÿ¨Ÿ¤¨¥

.åéìâøa(ã,äNòå ìòô éîéî §©§¨¦¨©§¨¨¦

.elàä íéqpä úà íäøáàì äNò̈¨§©§¨¨¤©¦¦¨¥

,Làøî úBøBcä àøB÷éî ¥©¥Ÿ¦

íãàì Làøî úBøBcä àøB÷ àeäL¤¥©¥Ÿ§¨¨

.ïBLàøä(ä,ïeéúàiåBîk .eàáe ¨¦©¤¡¨¨§

"ø÷á àúà".(ai,`k diryi) ¨¨Ÿ¤

(å,eøæòé eäòø úà Léàóà ¦¤¥¥©§Ÿ©

äæ eøæò äæ ìk íò ,'ä éàìt eàøL¤¨¦§¥¦¨¤¨§¤

.íéìéñtä úBNòì äæì(æ÷éìçî ¨¤©£©§¦¦©£¦
,Léhtäkî àeäLk äðBøçàa ©¦¨©£¨§¤©¤

.äëàìnä úà ÷éìçäì úçðaíìBä §©©§©£¦¤©§¨¨¤
,íòtàéäLk da ìéçúnä àeä ¨©©©§¦¨§¤¦

.Bçk ìëa äkîe úëzî Leb©¤¤©¤§¨Ÿ

(è,äéìéöàîeõøàä éìBãbî ¥£¦¤¨¦§¥¨¨¤

.äéëìîe(é,òzLz ìàìà §¨¤¨©¦§¨©

åéðéòå" Bîk .éìòî øeñúå äðôz¦§¤§¨¥¨©§§¥¨

"òLä.(i,e diryi)(àéíéøçpä ¨©©¤¡¦
,Ca.Ea íéøbúnä(ãéúòìBz ¨©¦§¨¦§©©

,á÷òéäLeìçä á÷òé úãò ©£Ÿ£©©£Ÿ©£¨

àéä ,äta àlà dçk ïéàå úòìBúk§©©§¥Ÿ¨¤¨©¤¦

mixn zxhr
L BúBà .BzãìBî õøà éìéìàa ñBàîìå íMî úëìì ,çøæna äéäL íøàî÷ãö ¥£¨¤¨¨©¦§¨¨¤¤¦¨§¦§¤¡¦¥¤¤©§¤¤−¤

Bìâøì eäàø÷éøLà àeä éîåéðôì ïzéíäøáà éðôìcøé íéëìîe íéBb ¦§¨¥´§©§®¦£¤¦¥̧§¨¨³¦§¥©§¨¨¦Æ§¨¦´©½§§
(Bzà øLà íéëìnäå øîBòìøãk) íäéìò èéìLäïzéíéâeøäøôòkìò õøàä ¦§¦£¥¤§¨§¨¤§©§¨¦£¤¦¦¥³£¦¤«¨¨Æ¨¨¤©

éãéBaøçíéììç äaøäåócð L÷kéãé ìòBzL÷:'ä éëðà àìäâíäøáà §¥©§½§¦§¨£¨¦§©¬¦¨−©§¥©§«£Ÿ¨Ÿ¦©§¨¨

íôãøéäæ ìk íò íúBà óãøøBáòé ¦§§¥−¨©¨¦¨¤©«£´
íBìLúî àì ék íBìLa øáò ¨®¨©§¨¦Ÿ¥

íôãø ék íà ,åéLðàî ãçà äîçìna©¦§¨¨¤¨¥£¨¨¦¦§¨¨

açøàåéìâøa øLà CøcaíìBòîàì §¬Ÿ©©¤¤£¤§©§¨−¥¨¬Ÿ
àBáéì àa àì:íLãéîL àeä- ¨«Ÿ¨§¨¦«¤

äùòå ìòôä 'ä àìä ,úàæ úààø÷ ¨©´§¨½̈Ÿ¤Ÿ£Ÿ©Ÿ¥¬
Làøî úBøcä.eéäiL íãB÷ eäNò ©Ÿ−¥®Ÿ¨¨¤¤¦§

ïBLàø ýåýé éðàúBøBcä ìëì £¦³§Ÿ̈Æ¦½§¨©

íâå eøáòLíéðøçà-úàåeéäé øLà ¤¨§§©§¤©«£Ÿ¦−£¤¦§

àìä ,øæòì äéäà:àeä-éðàäeàø ¤§¤§¥¤£Ÿ£¦«¨³
éáLBéíéià,íäøáàì éúéNòL ñpä §¥¦¦Æ©¥¤¨¦¦§©§¨¨

eàøééåíéðëBMä íb ,eãçôeúBö÷ §¦½̈¨£©©§¦§¬
eãøçé õøàä,ñpä íòîLa eãøç ¨−̈¤¤«¡¨®¨§§¨§¨©¥

ïeéúàiå eáø÷íäøáà éðôì eàáe ¨«§−©¤«¡¨«¨¦§¥©§¨¨

ìBîk eàa àìå ípç úðzî epnî ìBàL ¦§¦¤©§©¦¨§Ÿ¨§

éì ïz 'åëå íBãñ Cìî øîàiå øîàpL¤¤¡©©Ÿ¤¤¤§¤¦

:(ãé úéùàøá) 'åëå Lôpäå,äæ ìk íòå ©¤¤§¦¨¤

íB÷î- ìkî ,ìàä éàìt eàøL óà©¤¨¦§¥¨¥¦¨¨

eøæòé eäòø-úà Léàäæì äæ eøæò ¦¬¤¥¥−©§®Ÿ¨§¤¨¤

íéìéñtä úBNòìøîàé åéçàìeìk ©£©§¦¦§¨¦−Ÿ©¬¨

ãçà÷æç:ìñtä úiNòaæ÷fçéå ¤¨£¨«©£¦©©¤¤©§©¥³
åéøáãaLøçìñtä äNBòä íéöòä ¦§¨¨¨¨Æ¨¥¦¨¤©¤¤

óøö-úàéetö úëàìîa æéøæ úBéäì ¤Ÿ¥½¦§¨¦¦§¤¤¦

,eptöé øLà áäfä éqèLéht ÷éìçî ©¥©¨¨£¤§©¤©«£¦¬©¦−
ïéqhä úà ÷éìçäì ïè÷ Léhôa äknä©©¤§©¦¨¨§©£¦¤©©¦

íòt íìBä-úàäknä úà æøæî äéä ¤´¤®̈©¨¨§¨¥¤©©¤

ãecøä úìçúäa áø ÷æBça ïéqhä ìò©©©¦§¤©§©§¨©¨¦

÷ácì øîàìò ïéqhä ÷aãé øLàk Ÿ¥³©¤̧¤Æ©£¤§©¥©©¦©

äpä øîàéå çîNé ìñtäàeä áBè ©¤¤¦§©§Ÿ©¦¥´½
èBné àì íéøîñîá eä÷fçéå©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ¦«

:ìñtä ìòî ãøtúé àì ïòîìçäzàå §©©Ÿ¦§¨¥¥©©¤¤§©¨Æ
ìàøNéðéàíäBîk Eá÷òé écáò ¦§¨¥´¥§§¤©§¦½©«£−Ÿ

äzàézøça øLàEéôì íòì éì Ea ©¨£¤´§©§¦®§¦§¨§¦

äzàLéáäà íäøáà òøæøLà ¤©¨¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«£¤

:äøæ-äãBáòî Løéôe éðáäàèøLà £¨©¦¥©¥£¨¨¨£¤³
éz÷æçäEEàéöBäì Ea ÷éæçà ¤«¡©§¦̧Æ©£¦§§¦£

úeìbäîäéìéöàîe õøàä úBö÷îõøàä éìBãbîéúàø÷EíúeLøî àözLäzà-écáò Eì øîàåæàîézøçaézñàî àìå E:Eéàøéz-ìà ¥©¨¦§´¨½̈¤¥«£¦¤−¨¦§¥¨¨¤§¨¦®¤¥¥¥§¨¨«³Ÿ©§Æ©§¦©½¨¥¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«©¦¨Æ
òzLz-ìà éðà Enò-ékézáæò øák øLà EáLça éìòî øeñz ìàEéäìà éðà-ékE'ä éðà æàîkézönàézøæò-óà EE.íéðBîãwä íéîia-óàEúBéäa ¦«¦§´½̈¦©¦§−̈©¨¥¨©§¨§§£¤§¨£©§¦¦£¦´¡Ÿ¤®§¥¨£¦¦©§¦̧Æ©£©§¦½©¨¦©©§¦©¦§§

áéBàä ãéaézëîzé÷ãö ïéîéa E:ä÷ãöa íà-ék ìeîâa àìàéóBqaíéøçpä ìk eîìkéå eLáé ïäCa íéñòBkäEáéø éLðà eãáàéå ïéàë eéäé §©¨¥§©§¦−¦¦¬¦§¦«Ÿ¦§¦¦¦§¨¨©¥³¥¸Æ§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´©£¦®̈¦«§¬§©²¦§«Ÿ§−©§¥¬¦¤«
:Enò íéáéøîäáéeléôàEúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz,çëa Enò íéáøä:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàë eéäéâééäìà ýåýé éðà ékE ©§¦¦¦§£¦§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®¨¨¦¦§§Ÿ©¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ðéîé ÷éæçîEðéîé æçBààeä 'ä éðà ék ìBtz ìáì Eézøæò éðà àøéz-ìà Eì øîàäE:Eì øBæòàãéá÷òé úòìBz éàøéz-ìàäLeìçä á÷òé úãò ©«£¦´§¦¤®¥§¦§§©¦¦£¦¨«Ÿ¥¬§²©¦−̈£¦¬£©§¦«¤¡§©¦«§¦Æ©´©©«£½Ÿ£©©£Ÿ©£¨



רס

ézøæò éðà ìàøNé éúî á÷òé úòìBzC ©´©©«£½Ÿ§¥−¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ
:ìàøNé LBã÷ Cìàâå ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈½§«Ÿ£¥−§¬¦§¨¥«

åèézîN äpäíéøä Leãz úBiôét ìòa Lãç õeøç âøBîì C ¦¥´©§¦À§©Æ¨´¨½̈©−©¦«¦®¨³¨¦Æ
:íéNz õnk úBòáâe ÷ãúåæèäøòñe íàOz çeøå íøæz §¨½Ÿ§¨−©¬Ÿ¨¦«¦§¥Æ§´©¦¨¥½§¨¨−

:ìläúz ìàøNé LBã÷a ýåýéa ìéâz äzàå íúà õéôz̈¦´Ÿ¨®§©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«

`xenl iy
.älôzä,ìàøNé éúî.ìàøNé éLðà(åè,õeøç âøBîéìk àeä ©§¦¨§¥¦§¨¥©§¥¦§¨¥©¨§¦

ìò BúBà íéøøBâå ,äøéöt ïéòk íéöéøç Búézçúáe õò çelî éeNò ,ãák̈¥¨¦©¥§©§¦£¦¦§¥§¦¨§§¦©

.÷c ïáúì Bëzçì äàeázä ìL Lwä©©¤©§¨§©§§¤¤©

,úBiôét ìòaéãecç Bì LiL ©©¦¦¤¥¦¥

.íéöéøç,íéøä Leãz,øîBìk £¦¦¨¨¦§©

.íéBbä éëìî úà älëz§©¤¤©§¥©¦

mixn zxhr
,älôzä àéä äôa àlà dçk ïéàå úòìBúkéúîéLðàézøæò éðà ìàøNéC §©©§¥Ÿ¨¤¨§¤¦©§¦¨§¥−©§¥¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ

æàîCìàâå ýåýé-íàðéðà ãéúòì íb Cìàb äéäàå:ìàøNé LBã÷ ¥¨§ª§Ÿ̈½§«Ÿ£¥−§¤§¤Ÿ£¥©¤¨¦£¦§¬¦§¨¥«
åèézîN äpäâøBîì Cçeì ïéòk ¦¥´©§¦À§©Æ§¥©

Báe íéwc íéðáà íéáeçz Búézçúáe õò¥§©§¦§¦£¨¦©¦

äàeázä íéLcõeøçíéöéøç éeNò ¨¦©§¨¨´¨£¦¦

àeäå ,ïáàì ïáà ïéa úBòé÷áeLãçïëì §¦¥¤¤§¤¤§¨½̈¨¥

e ,äaøä CúBçúBiôét ìòaBa LiL ¥©§¥©−©¦«¦®¤¥

íéaø íéãecçå úBitLeãzøéñäì ¦§¦¦©¦¨³§¨¦

íéøäíéìBãbä íäéøN÷ãúåílek ¨¦Æ¨¥¤©§¦§¨½Ÿ¨

,eìëéå e÷BcéúBòáâeíäéãáòåõnk ¦§¦§§¨−§©§¥¤©¬Ÿ
äàeázä úìBñôkíéNzéãé ìò ¦§¤©§¨¨¦«©§¥

:ìàøNé àeäL õeøçäæèäzàíøæz ¤¨¤¦§¨¥©¨¦§¥Æ
íøfôzýåýéa ìéâz äzàå íúà õéôz äøòñe íàOz çeøå,'ä úBòeLúaìläúz ìàøNé LBã÷aðBçèa úéìzM äîa Eîöòa øàtúzLBã÷a E §©§¥§´©¦¨¥½§¨−̈¨¦´Ÿ®̈§©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«¦§¨¥§©§§§©¤¨¦¨¦§§¦§

:ìàøNé¦§¨¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... דעתי ברורה, שההשתתפות בקואוליציא )ועאכו"כ שז.א. במשרת מיניסטר המביא לפועל 

דבר עבירה כו'( אסורה בהחלט ע"פ שו"ע. וענין דעבירה נמצא ברוב משרדי המיניסטריום ואולי גם 

בכולם. ולכל לראש במשרד הדתות, לשון רבים, ששם איסורי ע"ז ממש. ונגדל פי כמה כאשר חותם על 

הפקודה איש מניח תפילין, שזוהי הצהרה נוספת שיש לשתף ר"ל וכו'.

פשוטה הקושיא שישאלו, שהרי דוקא במשרד זה תלוי' ההענקה לכמה עניני דת ישראל, אבל 

פשיטא שאין לעשות מסחר במצות ועבירות בכלל, ומי יאמר באחת מהשלש והראשונה שבהן - ע"ז 

כפשוטה, שלא היתה כזאת מעת שאנשי כנה"ג בטלוה, ובפרט לעשות הענין בשם כלל ישראל.

כוונתי בכתבי האמור )שבטח חושדני בה, והוא חשד מבוסס(, שבאם ביד כת"ר למנוע הנ"ל - 

והרי אה"ק מורגלת בנסים - תבוא עליו ברכה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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7:257:299:419:4210:1310:1511:1211:1313:3513:3418:4418:4019:0919:0518:2219:15ארה״ב, מיאמי )ק(

7:157:239:149:179:539:5710:4910:5113:0613:0517:5517:4718:2518:1817:3118:30ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:427:499:439:4610:2110:2411:1711:1913:3413:3418:2518:1718:5518:4718:0018:59ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:157:229:139:169:539:5610:4810:5013:0413:0417:5317:4518:2418:1617:2918:28ארה״ב, שיקגו )ק(

5:585:558:348:329:059:0410:1010:0912:4812:4818:3518:3718:5919:0118:1919:11בוליביה, לה-פס )ח(

7:247:349:069:109:539:5810:4510:4812:5612:5617:2817:1718:0517:5417:0118:08בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:237:339:069:109:539:5810:4510:4812:5712:5617:2917:1818:0617:5517:0218:09בלגיה, בריסל )ח(

5:255:218:038:008:368:349:429:4112:2312:2318:2118:2418:4118:4518:0118:55ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:145:107:527:498:248:229:319:2912:1112:1118:0418:0718:2918:3217:4818:42ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:426:538:248:289:119:1610:0310:0712:1412:1416:4716:3617:2217:1216:2117:26בריטניה, לונדון )ח(

6:557:078:328:379:229:2710:1310:1712:2312:2216:5016:3717:2817:1716:2417:32בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:517:028:308:349:189:2410:1010:1412:2112:2016:5116:3917:2717:1616:2217:31גרמניה, ברלין )ח(

7:047:148:498:539:359:3910:2710:3112:3912:3917:1417:0317:4917:3916:4717:53גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:235:188:017:588:358:339:429:4012:2412:2418:2718:3118:4618:5018:0519:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:366:398:578:579:279:2810:2710:2812:5312:5218:0918:0518:3318:2917:4818:39הודו, מומבאי )ח(

6:326:348:538:539:239:2410:2310:2312:4912:4818:0518:0218:2918:2617:4518:35הודו, פונה )ח(

6:176:268:078:118:508:559:449:4711:5811:5716:3716:2717:1117:0216:1117:15הונגריה, בודפשט )ח(

6:236:308:238:269:029:059:579:5912:1412:1417:0516:5717:3517:2716:4017:39טורקיה, איסטנבול )ח(

6:446:508:478:509:249:2710:2110:2212:3912:3917:3417:2718:0317:5617:1018:07יוון, אתונה )ח(

6:376:468:288:329:119:1510:0510:0712:1912:1816:5916:5017:3317:2316:3317:36מולדובה, קישינב )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:346:368:548:559:259:2610:2410:2512:5012:4918:0518:0218:2918:2617:4518:36מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:074:597:497:438:388:349:519:4912:4812:4919:2019:2819:5420:0419:0920:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:106:148:248:268:578:589:559:5612:1812:1717:2517:2017:5117:4617:0317:56נפאל, קטמנדו )ח(

6:356:428:378:399:159:1810:1010:1212:2812:2817:2117:1317:5017:4316:5417:54סין, בייג'ין )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4810:4713:1913:1818:5118:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:196:307:598:048:488:539:409:4311:5011:5016:2016:0816:5716:4615:5217:01פולין, ורשא )ח(

5:385:368:138:118:438:429:489:4712:2312:2318:0718:0818:3018:3117:5018:41פרו, לימה )ח(

7:117:209:049:079:469:5010:4010:4312:5512:5417:3717:2818:1018:0117:1218:14צרפת, ליאון )ח(

7:277:379:149:189:5910:0310:5210:5513:0513:0417:4317:3318:1618:0617:1518:20צרפת, פריז )ח(

5:415:418:108:098:398:399:419:4012:1012:1017:4017:3818:0218:0117:2118:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:457:539:419:4410:2110:2511:1611:1813:3113:3118:2018:1218:4918:4117:5218:53קנדה, טורונטו )ק(

7:257:339:179:219:5910:0310:5410:5613:0813:0817:5217:4318:2318:1517:2518:27קנדה, מונטריאול )ק(

7:007:069:079:099:439:4510:4010:4112:5912:5917:5817:5218:2618:2017:3518:31קפריסין, לרנקה )ק(

7:467:589:199:2410:1110:1711:0211:0613:1013:1017:3417:2118:1418:0117:0518:17רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:227:348:528:589:459:5110:3610:4012:4412:4317:0816:5517:4617:3316:3517:49רוסיה, מוסקבה )ח(

6:547:038:448:489:289:3210:2110:2412:3512:3517:1517:0617:4917:4016:4917:53רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:597:088:498:539:329:3710:2610:2912:4012:3917:2417:1417:5317:4416:5317:57שוויץ, ציריך )ח(

6:116:128:358:359:049:0510:0510:0512:3212:3217:5317:5118:1718:1417:3318:23תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךדסר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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