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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâ| éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîe úåî-éìáçãà àø÷à ýåýé-íLáeäèlî ýåýé äp ¤§¥À̈¤§¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§¨®»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬

:éLôðä:íçøî eðéäìàå ÷écöå ýåýé ïepçå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæéáeL ©§¦«©´§Ÿ̈´§©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´
k éëéçeðîì éLôð:éëéìò ìîb äåäé-éçéìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ék −©§¦¦§¨®§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬

:éçcîè:íéiçä úBöøàa ýåýé éðôì Cläúàé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàééðà ¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦
:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîàáé:éìò éäBìeîâz-ìk ýåýéì áéLà-äîâéàOà úBòeLé-ñBk ¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®

:àø÷à ýåýé íLáeãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðåèäúånä ýåýé éðéòa ø÷é §¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«−¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨
:åéãéñçìæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-éæéçáæ çaæà Eì ©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«§´−¤§©¤©́

:àø÷à ýåýé íLáe äãBzçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèéa | úBøöçaúé ¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³¥Ä
:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«



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

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«
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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
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.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
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:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´
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:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬
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ביאורים למזמור קיד נדפס לקמן עמ' יז



ד

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

'a ,icewt zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,ipyÎxc`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰l‡ ּפקד אׁשר העדת מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי ≈∆ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻ

ּבן  איתמר ּביד הּלוּים עבדת מׁשה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹעלּֿפי

הּכהן  ּתֹורה'1אהרן ּב'לּקּוטי ּומבאר ׁש"ּמׁשּכן 2. , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

י"ה  יחּוד יחּודאֿעיּלאה, ענין הּוא ְִִִִֵַָָָָהעדּות"

הּוא 3ׁשּבּפסּוק  הּמׁשּכן" ּו"פקּודי יׂשראל, ׁשמע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבּפסּוק  ו"ה יחּוד יחּודאּֿתּתאה, ואהבּת,4ענין ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

והּטעם. מהּׂשכל ׁשּנמׁשכת האהבה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו קריאתֿׁשמע קֹודם הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַא

הּלוּים  עבֹודת ענין ׁשּזהּו ּדזמרה, ּפסּוקי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּגדֹולה

ההכנה  ׁשּזֹוהי כּו', וׁשֹוב' ּב'רצֹוא וזמרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָּבׁשירה

 ֿ ּדקריאת הּיחּוד ליחד ׁשּתּוכל עד הּנפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלרֹומם

להמׁשי היא הּכּונה ּתכלית אמנם, כּו'. ְְְְְִִִַַַַַָָָָׁשמע

עלֿידי  והינּו ּכלי, ּבבחינת הּנ"ל וׁשֹוב' ְְְְְִִִֵַַַַַָָ'רצֹוא

"ּביד  וזהּו ּביטּול, ּבבחינת הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָלימּוד

ּתמיד, ּבּגמרא הּנזּכר "איּתמר" מּלׁשֹון ְְְְִִִִִַַַָָָָָָאיתמר",

הינּו כּו', ונדּבר איּתמר ׁשממילא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּפירּוׁשֹו

עד  הּביטּול ּבתכלית הּוא האדם ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּדיּבּור

ּדבר  ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

הלכה  זֹו ודּברּת5הוי' ענין וזהּו ּומאליו. מּמילא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

"ּביד 6ּבם  נאמר זה ועל גֹו'. ואהבּת ׁשּלאחרי ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

אהרן  ׁשל  ׁשענינֹו ּכּידּוע הּכהן", אהרן ּבן ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאיתמר

הּממׁשי והּוא רּבה, אהבה ּבחינת הּוא ְְְֲִִֵַַַַַַָָֹהּכהן

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

פרשתנו.1) ואילך.2)ריש א ו, ואילך. ג ה, ד.3)פרשתנו ו, ה.4)ואתחנן ב.5)שם, קלח, ז.6)שבת שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פקודי: פרשת השבוע, פרשת את הפותח בפסוק נאמר

È„e˜Ù ‰l‡ במלאכת שנימנו החומרים ÔkLÓהנקרא‰ÔkLnסכום ≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
„˜t ¯L‡ ˙„Ú‰ שנימנו„Èa ÌiÂl‰ ˙„·Ú ‰LÓ ÈtŒÏÚ »≈À¬∆À««ƒ…∆¬…««¿ƒƒ¿«

Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯Ó˙È‡1¯‡·Óe כך . Bz¯‰'על ÈËewÏ'a2 ƒ»»∆«¬…«…≈¿…»¿ƒ≈»
הזקן, »¿ÔkLn"L∆ƒלאדמו"ר

Œ‡„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ "˙e„Ú‰»≈ƒ¿«ƒ»
,‰‡lÈÚ העולמות וביטול ה' אחדות ƒ»»

נעלית  בדרגה È"‰לאלוקות „eÁÈƒ
בשתי  שהוא כפי והייחוד החיבור

יו"ד, הוי', שם של הראשונות האותיות

ה"א וא"ו, eÒtaL3ÚÓL˜ה"א, ∆«»¿«
Ï‡¯NÈ,אחד ה' אלוקינו ה' ƒ¿»≈

ÔÈÚ ‡e‰ "ÔkLn‰ È„e˜Ù"e¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
,‰‡zzŒ‡„eÁÈ וביטול ה' אחדות ƒ»«»»

תחתונה  בדרגה לאלוקות העולמות

‰"Â „eÁÈ כפי והייחוד החיבור ƒ
בשתי  ה"א, וא"ו, באותיות שהוא

הוי' שם של האחרונות האותיות

˜eÒtaL4z·‰‡Â,אלוקיך ה' את ∆«»¿»«¿»
˙ÎLÓpL ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»«¬»∆ƒ¿∆∆

ÌÚh‰Â ÏÎO‰Ó בדרגה היא ולכן ≈«≈∆¿«««
לרמת  בהתאם מוגבלת היא כי נמוכה

את  ופועל שמעורר והטעם השכל

האהבה.

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ì„B˜ ‰p‰ C‡«ƒ≈∆¿ƒ«¿«
העניינים  שני הוא שלה שהתוכן

ו"יחודא  עילאה" "יחודא של האמורים

Òk˙תתאה" ÈL‡ e˜zƒ¿«¿≈¿∆∆
„b‰‰ÏB נוסח את וסדרו שתיקנו «¿»

ÓÊc¯‰,התפילה È˜eÒt פרקים ¿≈¿ƒ¿»
לקדושֿברוךֿהוא  ושירה שבח של

תהילים) ספר ÔÈÚ(מתוך e‰fL∆∆ƒ¿«
‰¯ÓÊÂ ‰¯ÈLa ÌiÂl‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

,'eÎ '·BLÂ ‡Bˆ¯'a בנבואת ¿»»
העליונה  המרכבה מראה על יחזקאל

"והחיות  יד) א, (יחזקאל נאמר

הקודש"] "חיות הנקראים [המלאכים

בהם  יש אחד שמצד היא הדברים של הפנימית והמשמעות ושוב". רצוא

הכוונה  בהם נרגשת שני ומצד ("רצוא") למעלה להתעלות ורצון תשוקה

אחד  כל של ה' בעבודת גם וכך ("שוב"), למטה ולהאיר לרדת האלוקית

("רצוא") הנפש כלות עד באלוקות לדבוק תשוקה של שילוב יש מישראל,

ובעולם  גשמי בגוף למטה שהיא כפי הנשמה על המוטלת השליחות ומילוי

דזמרה  בפסוקי ביטוי לידי באות ו'שוב' 'רצוא' של הנפשיות והתנועות גשמי,

È‰BfL לדבוק תשוקה מתוך הקדושֿברוךֿהוא, של  בשבחו והזמרה השירה ∆ƒ
היא דזמרה, בפסוקי Ú„הראוייה ‰‰Î‰באלוקות, LÙp‰ ÌÓB¯Ï «¬»»¿≈«∆∆«

'eÎ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c „eÁi‰ „ÁÈÏ ÏÎezL והרגשה להכרה להגיע ∆«¿«≈«ƒƒ¿ƒ«¿«
עילאה". "יחודא של העליונה בדרגה לאלוקות העולמות וביטול ה' ביחוד

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,ÌÓ‡ המטרה »¿»«¿ƒ««»»
למלא  האדם על שאותה האלוקית

ה' '¯ˆB‡בעבודת CÈLÓ‰Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ»
Ï"p‰ '·BLÂ התנועות את 'להוריד' »««

לדבוק  תשוקה – 'רצוא' של הנפשיות

– ו'שוב' הנפש, כלות עד באלוקות

והעולם, הגוף מגבלות בתוך ה' עבודת

ÈÏk ˙ÈÁ·a את וקולט שמכיל ƒ¿ƒ«¿ƒ
ביטוי, להן ונותן הנפשיות התחושות

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈ƒ«»
ÏeËÈa ˙ÈÁ·a המציאות של ƒ¿ƒ«ƒ

נותן  הקדושֿברוךֿהוא אל האישית

המשכן'e‰ÊÂהתורה, שב'פקודי ¿∆
שנעשו ‡Ó˙È¯",נאמר „Èa"¿«ƒ»»

"¯ÓzÈ‡" ÔBLlÓנאמר¯kÊp‰ ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
,„ÈÓz ‡¯Óba ושגור מצוי ביטוי «¿»»»ƒ

ÏÈÓÓL‡בגמרא, BLe¯ÈtL∆≈∆¿≈»
,'eÎ ¯a„Â ¯ÓzÈ‡ הביטוי ƒ¿«¿ƒ¿«

מי  לציין מבלי נאמר, היינו "איתמר",

נאמרו ה  שהדברים משמעו אומר,

שנאמר  דיבור כמו ממילא, ודוברו

כזה ‰eÈמאליו באופן תורה לימוד «¿
Ì„‡‰ ÏL ¯eaÈc‰L הלומד ∆«ƒ∆»»»
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ כל מבלי ¿«¿ƒ«ƒ

עצמית מציאות של »Ú„תחושה
ÏÏk BÓˆÚ „vÓ ‡a BÈ‡L∆≈»ƒ««¿¿»
האישית  למציאות ביטוי כל בו ואין

‰ÈÂ'שלו, ¯·c Ba ¯a„ ‡l‡∆»ƒ¿«¿«¬»»
‰ÎÏ‰ BÊ5 לומד שהוא התורה דברי ¬»»

ÂÈÏ‡Óe ‡ÏÈnÓ הדברים כאילו ƒ≈»≈≈»
מעצמם. z¯a„Âנאמרים ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿»

Ìa6התורה È¯Á‡lLלימוד »∆¿«¬≈
'B‚ z·‰‡Â שמע בקריאת שנאמר ¿»«¿»

ה' לאהבת הנפש רגש את כי אלוקיך..", ה' את "ואהבת הפסוק אחרי

ביטוי  לידי ולהביא 'להוריד' צריך ואהבת' ישראל... 'שמע באמירת המתעורר

לאלוקות. מוחלט ביטול מתוך התורה "Èa„בלימוד ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿«
Úe„ik ,"Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯Ó˙È‡וחסידות ÏLבקבלה BÈÚL ƒ»»∆«¬…«…≈«»«∆ƒ¿»∆

‰a¯ ‰·‰‡ ˙ÈÁa ‡e‰ Ô‰k‰ Ô¯‰‡,גבוהה בדרגה ה' אהבת «¬…«…≈¿ƒ««¬»«»
‡e‰Âהכהן ואחד ‰CÈLÓnאהרן אחד Ïkלכל ˙BÈ‰Ï ‰f‰ Ák‰ ¿««¿ƒ«…««∆ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

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

 

כללי מפתח  

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

ג  ......................  קטז, קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

   אלה פקודי המשכןה "מאמר ד  )ג

ה   ..................  ה"כתש'ה שני-אדר 'ב, פקודישבת פרשת 

  , פקודי שיחת שבת פרשת  )ד

אי  .......................................  ה"תשכ'ה, ניש- אדר 'ב

  פקודיפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יג  ...............................................  זטכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

יח  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ובל רהמק

כ  ...............  פקודי פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

בכ  .........  פקודי פרשתלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

לו  ...............  פקודי פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

לז  ....................................  פקודי פרשתלשבוע  

מה  ............  פקודי פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יא

מח  ........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"רמבשיעורי 

אנ  ............  פקודי פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

כזק   ........  פקודי פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

במק  ...........  פקודי פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

המק  .................................  כטפרק  משלי, בכפרק  ישעיה

  יםידמסכת  –משניות   )יז

זמק  ................................................  ביאור קהתי

הנק  ..........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  

  עם ביאורים  גיטיןמסכת   )יט

  ונק  ...............................................  צ ד דףע פדף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

חקפ  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

טקפ  ......................  ר הזקן"אדמוע "שו 'רב יומי'לפי לוח 

  תורהלקוטי   )כב

צאק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כג

גקצ  .............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

דקצ  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"ת שמואל תרלתור  )כה

הקצ  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

הקצ  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )כז

זקצ  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

חקצ  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

חקצ  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

טקצ  .........  פקודי 'פחומש לקריאה לציבור לשבת   )ל

ור  ........................  פקודי פרשתלשבוע מנים לוח ז  )לא

זר  ...............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



ה

'a ,icewt zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,ipyÎxc`

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰l‡ ּפקד אׁשר העדת מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי ≈∆ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻ

ּבן  איתמר ּביד הּלוּים עבדת מׁשה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹעלּֿפי

הּכהן  ּתֹורה'1אהרן ּב'לּקּוטי ּומבאר ׁש"ּמׁשּכן 2. , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

י"ה  יחּוד יחּודאֿעיּלאה, ענין הּוא ְִִִִֵַָָָָהעדּות"

הּוא 3ׁשּבּפסּוק  הּמׁשּכן" ּו"פקּודי יׂשראל, ׁשמע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבּפסּוק  ו"ה יחּוד יחּודאּֿתּתאה, ואהבּת,4ענין ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

והּטעם. מהּׂשכל ׁשּנמׁשכת האהבה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו קריאתֿׁשמע קֹודם הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַא

הּלוּים  עבֹודת ענין ׁשּזהּו ּדזמרה, ּפסּוקי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּגדֹולה

ההכנה  ׁשּזֹוהי כּו', וׁשֹוב' ּב'רצֹוא וזמרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָּבׁשירה

 ֿ ּדקריאת הּיחּוד ליחד ׁשּתּוכל עד הּנפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלרֹומם

להמׁשי היא הּכּונה ּתכלית אמנם, כּו'. ְְְְְִִִַַַַַָָָָׁשמע

עלֿידי  והינּו ּכלי, ּבבחינת הּנ"ל וׁשֹוב' ְְְְְִִִֵַַַַַָָ'רצֹוא

"ּביד  וזהּו ּביטּול, ּבבחינת הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָלימּוד

ּתמיד, ּבּגמרא הּנזּכר "איּתמר" מּלׁשֹון ְְְְִִִִִַַַָָָָָָאיתמר",

הינּו כּו', ונדּבר איּתמר ׁשממילא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּפירּוׁשֹו

עד  הּביטּול ּבתכלית הּוא האדם ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּדיּבּור

ּדבר  ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

הלכה  זֹו ודּברּת5הוי' ענין וזהּו ּומאליו. מּמילא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

"ּביד 6ּבם  נאמר זה ועל גֹו'. ואהבּת ׁשּלאחרי ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

אהרן  ׁשל  ׁשענינֹו ּכּידּוע הּכהן", אהרן ּבן ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאיתמר

הּממׁשי והּוא רּבה, אהבה ּבחינת הּוא ְְְֲִִֵַַַַַַָָֹהּכהן
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש א ו, ואילך. ג ה, ד.3)פרשתנו ו, ה.4)ואתחנן ב.5)שם, קלח, ז.6)שבת שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פקודי: פרשת השבוע, פרשת את הפותח בפסוק נאמר

È„e˜Ù ‰l‡ במלאכת שנימנו החומרים ÔkLÓהנקרא‰ÔkLnסכום ≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
„˜t ¯L‡ ˙„Ú‰ שנימנו„Èa ÌiÂl‰ ˙„·Ú ‰LÓ ÈtŒÏÚ »≈À¬∆À««ƒ…∆¬…««¿ƒƒ¿«

Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯Ó˙È‡1¯‡·Óe כך . Bz¯‰'על ÈËewÏ'a2 ƒ»»∆«¬…«…≈¿…»¿ƒ≈»
הזקן, »¿ÔkLn"L∆ƒלאדמו"ר

Œ‡„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ "˙e„Ú‰»≈ƒ¿«ƒ»
,‰‡lÈÚ העולמות וביטול ה' אחדות ƒ»»

נעלית  בדרגה È"‰לאלוקות „eÁÈƒ
בשתי  שהוא כפי והייחוד החיבור

יו"ד, הוי', שם של הראשונות האותיות

ה"א וא"ו, eÒtaL3ÚÓL˜ה"א, ∆«»¿«
Ï‡¯NÈ,אחד ה' אלוקינו ה' ƒ¿»≈

ÔÈÚ ‡e‰ "ÔkLn‰ È„e˜Ù"e¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
,‰‡zzŒ‡„eÁÈ וביטול ה' אחדות ƒ»«»»

תחתונה  בדרגה לאלוקות העולמות

‰"Â „eÁÈ כפי והייחוד החיבור ƒ
בשתי  ה"א, וא"ו, באותיות שהוא

הוי' שם של האחרונות האותיות

˜eÒtaL4z·‰‡Â,אלוקיך ה' את ∆«»¿»«¿»
˙ÎLÓpL ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»«¬»∆ƒ¿∆∆

ÌÚh‰Â ÏÎO‰Ó בדרגה היא ולכן ≈«≈∆¿«««
לרמת  בהתאם מוגבלת היא כי נמוכה

את  ופועל שמעורר והטעם השכל

האהבה.

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ì„B˜ ‰p‰ C‡«ƒ≈∆¿ƒ«¿«
העניינים  שני הוא שלה שהתוכן

ו"יחודא  עילאה" "יחודא של האמורים

Òk˙תתאה" ÈL‡ e˜zƒ¿«¿≈¿∆∆
„b‰‰ÏB נוסח את וסדרו שתיקנו «¿»

ÓÊc¯‰,התפילה È˜eÒt פרקים ¿≈¿ƒ¿»
לקדושֿברוךֿהוא  ושירה שבח של

תהילים) ספר ÔÈÚ(מתוך e‰fL∆∆ƒ¿«
‰¯ÓÊÂ ‰¯ÈLa ÌiÂl‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

,'eÎ '·BLÂ ‡Bˆ¯'a בנבואת ¿»»
העליונה  המרכבה מראה על יחזקאל

"והחיות  יד) א, (יחזקאל נאמר

הקודש"] "חיות הנקראים [המלאכים

בהם  יש אחד שמצד היא הדברים של הפנימית והמשמעות ושוב". רצוא

הכוונה  בהם נרגשת שני ומצד ("רצוא") למעלה להתעלות ורצון תשוקה

אחד  כל של ה' בעבודת גם וכך ("שוב"), למטה ולהאיר לרדת האלוקית

("רצוא") הנפש כלות עד באלוקות לדבוק תשוקה של שילוב יש מישראל,

ובעולם  גשמי בגוף למטה שהיא כפי הנשמה על המוטלת השליחות ומילוי

דזמרה  בפסוקי ביטוי לידי באות ו'שוב' 'רצוא' של הנפשיות והתנועות גשמי,

È‰BfL לדבוק תשוקה מתוך הקדושֿברוךֿהוא, של  בשבחו והזמרה השירה ∆ƒ
היא דזמרה, בפסוקי Ú„הראוייה ‰‰Î‰באלוקות, LÙp‰ ÌÓB¯Ï «¬»»¿≈«∆∆«

'eÎ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c „eÁi‰ „ÁÈÏ ÏÎezL והרגשה להכרה להגיע ∆«¿«≈«ƒƒ¿ƒ«¿«
עילאה". "יחודא של העליונה בדרגה לאלוקות העולמות וביטול ה' ביחוד

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,ÌÓ‡ המטרה »¿»«¿ƒ««»»
למלא  האדם על שאותה האלוקית

ה' '¯ˆB‡בעבודת CÈLÓ‰Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ»
Ï"p‰ '·BLÂ התנועות את 'להוריד' »««

לדבוק  תשוקה – 'רצוא' של הנפשיות

– ו'שוב' הנפש, כלות עד באלוקות

והעולם, הגוף מגבלות בתוך ה' עבודת

ÈÏk ˙ÈÁ·a את וקולט שמכיל ƒ¿ƒ«¿ƒ
ביטוי, להן ונותן הנפשיות התחושות

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈ƒ«»
ÏeËÈa ˙ÈÁ·a המציאות של ƒ¿ƒ«ƒ

נותן  הקדושֿברוךֿהוא אל האישית

המשכן'e‰ÊÂהתורה, שב'פקודי ¿∆
שנעשו ‡Ó˙È¯",נאמר „Èa"¿«ƒ»»

"¯ÓzÈ‡" ÔBLlÓנאמר¯kÊp‰ ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
,„ÈÓz ‡¯Óba ושגור מצוי ביטוי «¿»»»ƒ

ÏÈÓÓL‡בגמרא, BLe¯ÈtL∆≈∆¿≈»
,'eÎ ¯a„Â ¯ÓzÈ‡ הביטוי ƒ¿«¿ƒ¿«

מי  לציין מבלי נאמר, היינו "איתמר",

נאמרו ה  שהדברים משמעו אומר,

שנאמר  דיבור כמו ממילא, ודוברו

כזה ‰eÈמאליו באופן תורה לימוד «¿
Ì„‡‰ ÏL ¯eaÈc‰L הלומד ∆«ƒ∆»»»
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ כל מבלי ¿«¿ƒ«ƒ

עצמית מציאות של »Ú„תחושה
ÏÏk BÓˆÚ „vÓ ‡a BÈ‡L∆≈»ƒ««¿¿»
האישית  למציאות ביטוי כל בו ואין

‰ÈÂ'שלו, ¯·c Ba ¯a„ ‡l‡∆»ƒ¿«¿«¬»»
‰ÎÏ‰ BÊ5 לומד שהוא התורה דברי ¬»»

ÂÈÏ‡Óe ‡ÏÈnÓ הדברים כאילו ƒ≈»≈≈»
מעצמם. z¯a„Âנאמרים ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿»

Ìa6התורה È¯Á‡lLלימוד »∆¿«¬≈
'B‚ z·‰‡Â שמע בקריאת שנאמר ¿»«¿»

ה' לאהבת הנפש רגש את כי אלוקיך..", ה' את "ואהבת הפסוק אחרי

ביטוי  לידי ולהביא 'להוריד' צריך ואהבת' ישראל... 'שמע באמירת המתעורר

לאלוקות. מוחלט ביטול מתוך התורה "Èa„בלימוד ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿«
Úe„ik ,"Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯Ó˙È‡וחסידות ÏLבקבלה BÈÚL ƒ»»∆«¬…«…≈«»«∆ƒ¿»∆

‰a¯ ‰·‰‡ ˙ÈÁa ‡e‰ Ô‰k‰ Ô¯‰‡,גבוהה בדרגה ה' אהבת «¬…«…≈¿ƒ««¬»«»
‡e‰Âהכהן ואחד ‰CÈLÓnאהרן אחד Ïkלכל ˙BÈ‰Ï ‰f‰ Ák‰ ¿««¿ƒ«…««∆ƒ¿»
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d"kyz'dו ,ipyÎxc` 'a ,icewt zyxt zay

העבֹוד  סדר ּכל להיֹות הּזה הּזאת.הּכח ה ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ענין 7ּומסים  ׁשהּוא אהרן, ּבחינת ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

כּו'. לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש רּבה, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹאהבה

ׁשּבהתחלת LÈÂב) הּדרּוׁש עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשמֹות  ספר על ּתֹורה' ,8ה'לּקּוטי ְִֵֵֶַַָ

"ראּו הּׁשּבת".9ּדּבּורֿהּמתחיל לכם נתן הוי' ּכי ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמדרגֹות  ׁשּתי ׁשּבין החילּוק ּבענין ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּדהּנה

רּבה' ו'אהבה עֹולם' 'אהבת ,10ּבאהבה, ְְֲֲֲַַַַַָָָָ

ׁשּנלקחת  האהבה היא עֹולם', ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָׁש'אהבת

האלקית  ּבחּיּות מההתּבֹוננּות הינּו ְְְֱִִֵֵַַַַָָָֹמהעֹולמֹות,

הּוא  ׁשהעֹולם וכיון כּו', העֹולמֹות את ְְֵֶֶֶַָָָָָָׁשמחּיה

מההתּבֹוננּות  ׁשּבאה האהבה ּגם הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָמּוגּבל,

מהּֿׁשאיןּֿכן  מּוגּבלת, אהבה היא ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ּכיון  מּוגּבלת, ּבלּתי אהבה היא רּבה' ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ'אהבה

האלקית  ּבחּיּות ההתּבֹוננּות עלֿידי ּבאה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאינּה

אהבה  היא אּלא כּו', העֹולמֹות את ְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשמחּיה

כּו'. הּנפׁש עצם מּצד מּטעםֿודעת, ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

הּׁשּבת  ליֹום החֹול ימֹות ׁשּבין החלּוק ּגם .11וזהּו ְְְִֵֶֶַַַַַָ

העֹולם, ּבעניני היא העבֹודה החֹול ּבימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּדהּנה,

והחֹורׁש ּד-הּזֹורע הּמלאכֹות וּתׁשע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָּבׁשלֹוׁשים

הּמׁשּכן,12כּו' עׂשּית ּבׁשביל ותכליתם ׁשעיקרם ,ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָ

ּדחֹול, ּבעּובדין אּלּו מלאכֹות נׁשּתלׁשלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַָּומהם

מהן  ׁשּנׁשּתלׁשלּו לאחר אינן 13א עּתה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּלׁשֹון  העֹולם, עניני אּלא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלאכֹות

והסּתר  לפעֹול 14העלם האדם צרי ולכן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבאֹופן  ּתהיה הע ֹולם ּבעניני ׁשהתעּסק ּותֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבעצמֹו

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּדרכיך 15ׁש"ּכל ּו"ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מלאכֹות 16ּדעהּו" ותכלית ׁשעקר לכ (ּבהתאם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

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

ד.7) בבחי'8)ח, הוא בלקו"ת שמות ספר שסיום ,(316 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלפני בשיחה ראה

להשלמה". התחלה "מתכיפין ולכן תורה", של כט.9)"גמרה טז, ובכ"מ.10)בשלח ואילך. א מז, ויחי תו"א ראה 11)ראה

ד. פז, ויקהל א.12)תו"א עג, רפ"ג.13)שבת - התניא ובכ"מ.14)לשון ד. לז, שלח לקו"ת מי"ב.15)ראה פ"ב אבות

ו.16) ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò בפסוקי ושוב' ב'רצוא שתחילתה לעיל האמורה ≈∆»¬»«…

והביטוי  שמע, בקריאת עילאה' ו'יחודא תתאה' ב'יחודא והמשכה דזימרא,

לעיל. כמבואר ביטול, מתוך התורה בלימוד הוא בפועל רבנו ÌÈÒÓe7שלה ¿«≈
במאמר  פקודי,הזקן פרשת תורה' ב'לקוטי ÈÁa˙הנזכר È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«

‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ô¯‰‡«¬…∆ƒ¿««¬»
Ák‰ CLÓ ,‰a¯ לאדם «»ƒ¿»«…«

'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

לאלוקות. להתקרב

‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ של ·) ¿≈¿«≈ƒ¿»∆
לידי  שיבוא כדי לאדם כוח נתינת

דלתתא' ‰Le¯c'אתערותא ÌÚƒ«¿
חסידות »«¿»¿∆ÏÁ˙‰aL˙מאמר

¯ÙÒ ÏÚ '‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»«≈∆
˙BÓL8ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac מאמר , ¿ƒ««¿ƒ

בשלח בפרשת בפסוק e‡¯"9הפותח ¿
."˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èkƒ¬»»»«»∆««»

Úe„È ‰p‰c החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
˜eÏÈÁ‰ ÔÈÚa ההבדלÔÈaL ¿ƒ¿««ƒ∆≈

,‰·‰‡a ˙B‚¯„n‰ ÈzL שתי ¿≈««¿≈¿«¬»
הנקראות ה' באהבת »¬»'‡‰·˙הדרגות

'‰a¯ ‰·‰‡'Â 'ÌÏBÚ10, »¿«¬»«»
‰·‰‡‰ ‡È‰ ,'ÌÏBÚ ˙·‰‡'L∆«¬«»ƒ»«¬»

נובעת Á˜ÏpL˙לאלוקות  ∆ƒ¿««
eÈ‰ ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»«¿
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL∆¿«»∆»»
כל  שחיות היטב מתבונן האדם וכאשר

כל  של האמיתית והמציאות העולמות

הוא  הרי האלוקות, היא העולמות

ורצון  אהבה של ברגש מתעורר

לאלוקות, ÌÏBÚ‰Lלהתקרב ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»
È¯‰ ,Ïa‚eÓ ‡e‰ שהאדם למרות ¿»¬≈

אינו מתבונן  שבעצם ה' בגדולת

שההתבוננות  כיוון באור מוגבל, היא

להתלבש  מצומצם שהוא כפי האלוקי

מתוך  מובנת ה' שגדלות וכפי בעולמות

‰‡‰·‰העולמות Ìb לאלוקות «»«¬»
ÌÏBÚa ˙eBa˙‰‰Ó ‰‡aL∆»»≈«ƒ¿¿»»

˙Ïa‚eÓ ‰·‰‡ ‡È‰ שהיא האהבה, את שגרמה להתבוננות בהתאם ƒ«¬»¿∆∆
המוגבל, העולם של האלוקית בחיות התבוננות ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכאמור,

a¯ ‰·‰‡'‰·‰‡ ‡È‰ ברמה‰' ÔÂÈkלאלוקות ,˙Ïa‚eÓ ÈzÏa «¬»«»ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿∆∆≈»
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a dÈ‡L המצומצמת ∆≈»»»«¿≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL המוגבלים‰·‰‡ ‡È‰ ‡l‡ ,'eÎ ∆¿«»∆»»∆»ƒ«¬»
'eÎ LÙp‰ ÌˆÚ „vÓ ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,מהשכל שלמעלה ∆¿«¿»ƒ««»««ƒ«∆∆«∆∆

הרגש, וכן שהשכל, בחסידות כמבואר

הנפש  אבל הנפש של גלויים כוחות הם

שלכל  מהכוחות למעלה היא עצמה

ולכן  ומוגבל, מדוד 'ציור' מהם אחד

לא  הנפש מעצם שנובעת ה' אהבת

בלי  היא אלא לשכל בהתאם מוגבלת

גבול.

˜eÏÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדלÔÈaL ¿∆««ƒ∆≈
˙aM‰ ÌBÈÏ ÏBÁ‰ ˙BÓÈ11 כפי ¿«¿««»

האדם, בעבודת ביטוי לידי בא שהוא

ומבאר. שממשיך ÈÓÈaכפי ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ ÏBÁ‰ האדם ‰È‡של «»¬»ƒ

ÌÈLBÏLa ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿ƒ
Ú¯Bf‰-c ˙BÎ‡Ïn‰ ÚLzÂ¿≈««¿»¿«≈«

'eÎ L¯BÁ‰Â12 במלאכת שהיו ¿«≈
האסורות  המלאכות ל"ט והם המשכן

Ì˙ÈÏÎ˙Âבשבת, Ì¯˜ÈÚL∆ƒ»»¿«¿ƒ»
אלו  מלאכות של העיקרית המטרה

היא iNÚ˙בעולם ÏÈ·Laƒ¿ƒ¬ƒ«
Ì‰Óe ,ÔkLn‰ הללו מהמלאכות «ƒ¿»≈∆

במשכן שהיו ¿¿»¿eÏLÏzLƒכפי
,ÏBÁc ÔÈ„·eÚa el‡ ˙BÎ‡ÏÓ¿»≈¿¿ƒ¿

בעולם  הרגילים חולין »‡Cבמעשי
Ô‰Ó eÏLÏzLpL ¯Á‡Ï13 ¿««∆ƒ¿«¿¿≈∆

כבר  הללו המלאכות של והמציאות

בעולם, zÚ‰קיימת È¯‰ ל"ט ¬≈«»
אלו  BÎ‡ÏÓ˙מלאכות ÔÈ‡≈»¿»

ÔkLn‰,שבקדושה דברים שהם «ƒ¿»
‡l‡ של חולין ÈÈÚדברי ∆»ƒ¿¿≈

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â14,האלוקות ÔÎÏÂעל ¿∆¿≈¿»≈

BÓˆÚa ÏBÚÙÏ Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»ƒ¿¿«¿
כזה  למצב להגיע עצמו על לעבוד

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa B˙e˜qÚ˙‰L∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»»
החולין  ÔÙB‡aעסקי ‰È‰zƒ¿∆¿∆

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ Ïk"L15"e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎa"e16 ∆»«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈
"מעשיך" חול, דברי הם עצמם המעשים כי שאם והכרה תחושה מתוך כלומר,
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ׁשעלֿידי  ועד הּמׁשּכן), עׂשּית ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָאּלּו

העֹולם  את ׁשמחּיה האלקית ּבחּיּות ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹההתּבֹוננּות

עֹולם', 'אהבת ּבחינת ׁשּזהּו ה', לאהבת יבא ְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹכּו'

אסּור  ׁשּבֹו הּׁשּבת ּביֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֶֶַַַַַָָּכּנ"ל.

הענינים  ׁשּגם (ועד העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלהתעּסק

לׁשם  רק לא הם כּו', ּוׁשתּיה אכילה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹהּגׁשמּיים,

מצוה, ׁשל ענין נעׂשים עצמם הם אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמים,

ּושתּיה  אכילה ּבעֹונג לעּנגֹו ּגם 17ׁשּמצוה הּנה ,( ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

מּמציאּות  לגמרי ׁשּלמעלה ּבאֹופן היא ה' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאהבת

והגּבלה, מּמדידה למעלה היא ולכן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהעֹולם,

רּבה'. 'אהבה ּבחינת ְֲִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ÏÚÂ,"הּׁשּבת לכם נתן הוי' ּכי "ראּו נאמר זה ¿«ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנראה  ענין ׁשּזהּו הינּו ּדיקא, ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָ"ראּו"

לּמן, ּבנֹוגע ּבמּוחׁש רֹואים ׁשהיּו ּוכפי ְְְְִִֵֶַַָָָָּבגלּוי,

הּכתּוב  ּבּיֹום 9ּכהמׁש לכם נֹותן הּוא ּכן על ְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכפּול  עֹומר יֹומים, לחם רֹואים 18הּׁשּׁשי וכן , ְִִִִֵֶֶֶַָָ

הֹוספה  ׁשל ּבאֹופן הם הּׁשּבת עניני ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמּוחׁש

ויין  ׁשמן  ּבׂשר  ּוׁשתּיה, ּבאכילה ּכמֹו כּו', ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָועילּוי

ה'אהבה 19מבּוׂשם  לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ׁש"הוי' ּדכיון זאת, ועֹוד הּׁשּבת. ׁשּביֹום ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹרּבה'

ׁשּנּתן  ענין ׁשּזהּו הינּו, הּׁשּבת", לכם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנתן

לזה  ׁשּי ׁשאינֹו לטעֹון איֿאפׁשר אזי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּלמעלה,

ׁשּנּתן  ּבענין ּכי דערּביי), ניט האלט (ער ְְְִִִִֶֶֶַַָָכּו'

הּתחּתֹון, ׁשל ּומּצב הּמעמד נֹוגע לא ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹמּלמעלה

ותחּתֹון,20וכּידּוע  עליֹון לחּבּור ּבנֹוגע הּמׁשל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

אל  יֹורד ׁשהעליֹון  ּבאֹופן הּוא החּבּור ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּכאׁשר

לא אזי ׁשל הּתחּתֹון, ּומּצבֹו מעמדֹו נֹוגע ְֲֲֵֶַַַַַַָָֹ

הרי  העליֹון, מּצד ּבא ׁשהחּבּור ּדכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,
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רסרמ"ב.17) או"ח אדה"ז שו"ע בשלח).18)ראה (ר"פ שם בלקו"ת ונתבאר הובא - צב תהלים רמב"ם 19)מדרש ראה

ה"ז. פ"ל שבת ת 20)הל' קלג. ע' תרמ"ג סה"מ ועוד.ראה רכה. ע' אעת"ר רנ. ע' תרס"ג רב. ע' רנ"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  שלהם והכוונה המטרה אבל הגשמי, הזה בעולם האדם של ו"דרכיך"

באלוקות  ומכיר יודע האדם עצמם בהם וגם שמים" לעיסוק ("לשם זו וגישה

היא  החולין ‡elבענייני ˙BÎ‡ÏÓ ˙ÈÏÎ˙Â ¯˜ÚL CÎÏ Ì‡˙‰a¿∆¿≈¿»∆ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
ÔkLn‰ ˙iNÚ ÏÈ·La ‡È‰ נועדו הללו המלאכות כל שבעצם כך ƒƒ¿ƒ¬ƒ««ƒ¿»
קדושה  ענייני בשביל ),מלכתחילה

„ÚÂ בענייני העיסוק יהיה כך כדי ¿«
שמים  לשם בכוונה וחדור מלא העולם

באלוקות  והכרה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובידיעה
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿««»¡…ƒ

'eÎ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL שהרי ∆¿«»∆»»
נובע  כזו בצורה חולין בענייני העיסוק

שכל מכך  לעובדה מודע שהאדם

מהחיות  הוא העולם של קיומו

בדבר, ומעמיק ומתבונן שבו האלוקית

˙ÈÁa e‰fL ,'‰ ˙·‰‡Ï ‡·È»…¿«¬«∆∆¿ƒ«
,'ÌÏBÚ שבאה '‡‰·˙ ה' אהבת «¬«»

העולם  בענייני התבוננות »»Ï"pkמתוך
'אהבת  בין ההבדל לגבי לעיל כמבואר

רבה'.עולם' ו'אהבה

˙aM‰ ÌBÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««»
ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡ BaL∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰ האמורות המלאכות ול"ט »»
‰ÌÈÈÚאסורות  ÌbL „ÚÂ)¿«∆«»ƒ¿»ƒ

Î‡ ,ÌÈiÓLb‰‰i˙Le ‰ÏÈ ««¿ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»
,'eÎ גשמיים עניינים היותם עם

הגוף  של Ï‡הגשמי ומעשים Ì‰≈…
הנעשים ¯˜ חול ÌÈÓLדברי ÌLÏ «¿≈»«ƒ

שמים, לשם היא שלהם הכוונה שרק

Ì‰ ‡l‡ הגשמית והשתייה האכילה ∆»≈
ÏL ÔÈÚ ÌÈNÚ ÌÓˆÚ«¿»«¬ƒƒ¿»∆

B‚pÚÏ ‰ÂˆnL ,‰ÂˆÓ יום את ƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‡ÏÈÎ‰השבת  ‚BÚa¿∆¬ƒ»

‰i˙˘e17'‰ ˙·‰‡ Ìb ‰p‰ ,( ¿ƒ»ƒ≈««¬«
מתוך  נובעת לא השבת, ביום שקשורה

על  המעלים בעולם שקשורה התבוננות

אלא  האלוקי ה'‰È‡האור אהבת ƒ
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»¿«¿≈

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnÓ מציאות שהיא ƒ¿ƒ»»
ÏÚÓÏ‰מוגבלת, ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ,גבול ¯a‰'בלי ‰·‰‡' ˙ÈÁa e‰fL כמבואר ƒ¿ƒ»¿«¿»»∆∆¿ƒ««¬»«»
לעיל.

‰Ê ÏÚÂ האדם את המביאה השבת, יום של הנעלית הרוחנית העבודה על ¿«∆
מוגבלת  בלתי ה' ‰aM˙",לאהבת ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk e‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¬»»»«»∆««»

,‡˜Èc "e‡¯" ראיה של לשון ואומר מדייק ÔÈÚהכתוב e‰fL eÈ‰ ¿»¿»«¿∆∆ƒ¿»
ÈeÏ‚a ‰‡¯pL מציאות ¯ÌÈ‡Bהעולם,בתוך eÈ‰L ÈÙÎe גילוי ∆ƒ¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ

ÔnÏאלוקות  Ú‚Ba LÁeÓa,במדבר השמים מן שירד CLÓ‰kהמזון ¿»¿≈««»¿∆¿≈
·e˙k‰9,"השבת את לכם נתן ה' כי ב"ראו המתחיל ‰e‡הזה Ôk ÏÚ «»«≈

ÌÁÏ ÈMM‰ ÌBia ÌÎÏ Ô˙B≈»∆««ƒƒ∆∆
ÏeÙk ¯ÓBÚ ,ÌÈÓBÈ18, מידה »ƒ∆»

של  בכמות (שירד מן של כפולה

אחד  יום), בכל לנפש יום 'עומר' למזון

השבת  יום למזון ואחד ≈¿ÔÎÂהשישי
LÁeÓa ÌÈ‡B¯ כעת ÏkLאפילו ƒ¿»∆»

ÏL ÔÙB‡a Ì‰ ˙aM‰ ÈÈÚƒ¿¿≈««»≈¿∆∆
'eÎ ÈeÏÈÚÂ ‰ÙÒB‰ לימות יחסית »»¿ƒ

i˙Le‰,החול, ‰ÏÈÎ‡a BÓk¿«¬ƒ»¿ƒ»
ושותים  אוכלים השבת ««Na¯שביום

ÌNe·Ó ÔÈÈÂ ÔÓL19, שלא דבר »≈¿«ƒ¿»
החול, בימות מכך fÓe‰רגיל ƒ∆

בשבת  הגשמיים העניינים שאפילו

מאלה  יותר ומשובחים ימות נעלים של

ÔÈÚÏהחול  Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿«
˙aM‰ ÌBÈaL '‰a¯ ‰·‰‡'‰««¬»«»∆¿««»
שיעור  לאין ונעלית גבול בלי שהיא

אהבה  שהיא החול בימות ה' מאהבת

מוגבלת.

Ô˙ 'ÈÂ‰"L ÔÂÈÎc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿≈»∆¬»»»«
e‰fL ,eÈ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»«¿∆∆
המיוחדים  והתוספת היתרון העילוי,

השבת  ביום ה' בעבודת «¿ÔÈÚƒשיש
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL בכוחו מותנה ולא ∆ƒ»ƒ¿«¿»

של  הרוחני ומצבו ובמעמדו ויכולתו

עצמו, ‡LÙ‡ŒÈ¯האדם ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»
ÔBÚËÏ את לפטור יכול לא האדם ƒ¿

בנימוק עצמו  CiLמכך BÈ‡L∆≈«»
'eÎ ‰ÊÏ שלמעלה בעניין ומדובר ¿∆

שלו  ËÈמהדרגה  ËÏ‡‰ ¯Ú)∆«ƒ
ÈÈa¯Ú„ כלומר בזה, 'אוחז' לא הוא ∆¿«

הזו  לדרגה הגיע ÔÈÚaלא Èk ,(ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL באדם תלוי ואינו ∆ƒ»ƒ¿«¿»

Ú‚Bלמטה  ‡Ï קובע ולא חשוב לא …≈«
ÔBzÁz‰ ÏL ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»∆««¿

ירוד, רוחני ומצב במעמד שנמצא למי גם ונמשך יורד Úe„iÎÂ20והדבר ¿«»«
החסידות n‰¯L‡kLבתורת ,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ ¯eaÁÏ Ú‚Ba ÏL «»»¿≈«¿ƒ∆¿¿«¿∆«¬∆

¯eaÁ‰ביניהםÈÊ‡ ,ÔBzÁz‰ Ï‡ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L ÔÙB‡a ‡e‰ «ƒ¿∆∆»∆¿≈∆««¿¬«
ÔBzÁz‰ ÏL B·vÓe B„ÓÚÓ Ú‚B ‡Ï של הירידה ובאמצעות …≈««¬»«»∆««¿
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העבֹוד  סדר ּכל להיֹות הּזה הּזאת.הּכח ה ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ענין 7ּומסים  ׁשהּוא אהרן, ּבחינת ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

כּו'. לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש רּבה, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹאהבה

ׁשּבהתחלת LÈÂב) הּדרּוׁש עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשמֹות  ספר על ּתֹורה' ,8ה'לּקּוטי ְִֵֵֶַַָ

"ראּו הּׁשּבת".9ּדּבּורֿהּמתחיל לכם נתן הוי' ּכי ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמדרגֹות  ׁשּתי ׁשּבין החילּוק ּבענין ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּדהּנה

רּבה' ו'אהבה עֹולם' 'אהבת ,10ּבאהבה, ְְֲֲֲַַַַַָָָָ

ׁשּנלקחת  האהבה היא עֹולם', ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָׁש'אהבת

האלקית  ּבחּיּות מההתּבֹוננּות הינּו ְְְֱִִֵֵַַַַָָָֹמהעֹולמֹות,

הּוא  ׁשהעֹולם וכיון כּו', העֹולמֹות את ְְֵֶֶֶַָָָָָָׁשמחּיה

מההתּבֹוננּות  ׁשּבאה האהבה ּגם הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָמּוגּבל,

מהּֿׁשאיןּֿכן  מּוגּבלת, אהבה היא ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ּכיון  מּוגּבלת, ּבלּתי אהבה היא רּבה' ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ'אהבה

האלקית  ּבחּיּות ההתּבֹוננּות עלֿידי ּבאה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאינּה

אהבה  היא אּלא כּו', העֹולמֹות את ְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשמחּיה

כּו'. הּנפׁש עצם מּצד מּטעםֿודעת, ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

הּׁשּבת  ליֹום החֹול ימֹות ׁשּבין החלּוק ּגם .11וזהּו ְְְִֵֶֶַַַַַָ

העֹולם, ּבעניני היא העבֹודה החֹול ּבימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּדהּנה,

והחֹורׁש ּד-הּזֹורע הּמלאכֹות וּתׁשע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָּבׁשלֹוׁשים

הּמׁשּכן,12כּו' עׂשּית ּבׁשביל ותכליתם ׁשעיקרם ,ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָ

ּדחֹול, ּבעּובדין אּלּו מלאכֹות נׁשּתלׁשלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַָּומהם

מהן  ׁשּנׁשּתלׁשלּו לאחר אינן 13א עּתה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּלׁשֹון  העֹולם, עניני אּלא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלאכֹות

והסּתר  לפעֹול 14העלם האדם צרי ולכן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבאֹופן  ּתהיה הע ֹולם ּבעניני ׁשהתעּסק ּותֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבעצמֹו

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּדרכיך 15ׁש"ּכל ּו"ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מלאכֹות 16ּדעהּו" ותכלית ׁשעקר לכ (ּבהתאם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
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ד.7) בבחי'8)ח, הוא בלקו"ת שמות ספר שסיום ,(316 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלפני בשיחה ראה

להשלמה". התחלה "מתכיפין ולכן תורה", של כט.9)"גמרה טז, ובכ"מ.10)בשלח ואילך. א מז, ויחי תו"א ראה 11)ראה

ד. פז, ויקהל א.12)תו"א עג, רפ"ג.13)שבת - התניא ובכ"מ.14)לשון ד. לז, שלח לקו"ת מי"ב.15)ראה פ"ב אבות

ו.16) ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò בפסוקי ושוב' ב'רצוא שתחילתה לעיל האמורה ≈∆»¬»«…

והביטוי  שמע, בקריאת עילאה' ו'יחודא תתאה' ב'יחודא והמשכה דזימרא,

לעיל. כמבואר ביטול, מתוך התורה בלימוד הוא בפועל רבנו ÌÈÒÓe7שלה ¿«≈
במאמר  פקודי,הזקן פרשת תורה' ב'לקוטי ÈÁa˙הנזכר È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«

‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ô¯‰‡«¬…∆ƒ¿««¬»
Ák‰ CLÓ ,‰a¯ לאדם «»ƒ¿»«…«

'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

לאלוקות. להתקרב

‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ של ·) ¿≈¿«≈ƒ¿»∆
לידי  שיבוא כדי לאדם כוח נתינת

דלתתא' ‰Le¯c'אתערותא ÌÚƒ«¿
חסידות »«¿»¿∆ÏÁ˙‰aL˙מאמר

¯ÙÒ ÏÚ '‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»«≈∆
˙BÓL8ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac מאמר , ¿ƒ««¿ƒ

בשלח בפרשת בפסוק e‡¯"9הפותח ¿
."˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èkƒ¬»»»«»∆««»

Úe„È ‰p‰c החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
˜eÏÈÁ‰ ÔÈÚa ההבדלÔÈaL ¿ƒ¿««ƒ∆≈

,‰·‰‡a ˙B‚¯„n‰ ÈzL שתי ¿≈««¿≈¿«¬»
הנקראות ה' באהבת »¬»'‡‰·˙הדרגות

'‰a¯ ‰·‰‡'Â 'ÌÏBÚ10, »¿«¬»«»
‰·‰‡‰ ‡È‰ ,'ÌÏBÚ ˙·‰‡'L∆«¬«»ƒ»«¬»

נובעת Á˜ÏpL˙לאלוקות  ∆ƒ¿««
eÈ‰ ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»«¿
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL∆¿«»∆»»
כל  שחיות היטב מתבונן האדם וכאשר

כל  של האמיתית והמציאות העולמות

הוא  הרי האלוקות, היא העולמות

ורצון  אהבה של ברגש מתעורר

לאלוקות, ÌÏBÚ‰Lלהתקרב ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»
È¯‰ ,Ïa‚eÓ ‡e‰ שהאדם למרות ¿»¬≈

אינו מתבונן  שבעצם ה' בגדולת

שההתבוננות  כיוון באור מוגבל, היא

להתלבש  מצומצם שהוא כפי האלוקי

מתוך  מובנת ה' שגדלות וכפי בעולמות

‰‡‰·‰העולמות Ìb לאלוקות «»«¬»
ÌÏBÚa ˙eBa˙‰‰Ó ‰‡aL∆»»≈«ƒ¿¿»»

˙Ïa‚eÓ ‰·‰‡ ‡È‰ שהיא האהבה, את שגרמה להתבוננות בהתאם ƒ«¬»¿∆∆
המוגבל, העולם של האלוקית בחיות התבוננות ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכאמור,

a¯ ‰·‰‡'‰·‰‡ ‡È‰ ברמה‰' ÔÂÈkלאלוקות ,˙Ïa‚eÓ ÈzÏa «¬»«»ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿∆∆≈»
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a dÈ‡L המצומצמת ∆≈»»»«¿≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL המוגבלים‰·‰‡ ‡È‰ ‡l‡ ,'eÎ ∆¿«»∆»»∆»ƒ«¬»
'eÎ LÙp‰ ÌˆÚ „vÓ ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,מהשכל שלמעלה ∆¿«¿»ƒ««»««ƒ«∆∆«∆∆

הרגש, וכן שהשכל, בחסידות כמבואר

הנפש  אבל הנפש של גלויים כוחות הם

שלכל  מהכוחות למעלה היא עצמה

ולכן  ומוגבל, מדוד 'ציור' מהם אחד

לא  הנפש מעצם שנובעת ה' אהבת

בלי  היא אלא לשכל בהתאם מוגבלת

גבול.

˜eÏÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדלÔÈaL ¿∆««ƒ∆≈
˙aM‰ ÌBÈÏ ÏBÁ‰ ˙BÓÈ11 כפי ¿«¿««»

האדם, בעבודת ביטוי לידי בא שהוא

ומבאר. שממשיך ÈÓÈaכפי ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ ÏBÁ‰ האדם ‰È‡של «»¬»ƒ

ÌÈLBÏLa ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿ƒ
Ú¯Bf‰-c ˙BÎ‡Ïn‰ ÚLzÂ¿≈««¿»¿«≈«

'eÎ L¯BÁ‰Â12 במלאכת שהיו ¿«≈
האסורות  המלאכות ל"ט והם המשכן

Ì˙ÈÏÎ˙Âבשבת, Ì¯˜ÈÚL∆ƒ»»¿«¿ƒ»
אלו  מלאכות של העיקרית המטרה

היא iNÚ˙בעולם ÏÈ·Laƒ¿ƒ¬ƒ«
Ì‰Óe ,ÔkLn‰ הללו מהמלאכות «ƒ¿»≈∆

במשכן שהיו ¿¿»¿eÏLÏzLƒכפי
,ÏBÁc ÔÈ„·eÚa el‡ ˙BÎ‡ÏÓ¿»≈¿¿ƒ¿

בעולם  הרגילים חולין »‡Cבמעשי
Ô‰Ó eÏLÏzLpL ¯Á‡Ï13 ¿««∆ƒ¿«¿¿≈∆

כבר  הללו המלאכות של והמציאות

בעולם, zÚ‰קיימת È¯‰ ל"ט ¬≈«»
אלו  BÎ‡ÏÓ˙מלאכות ÔÈ‡≈»¿»

ÔkLn‰,שבקדושה דברים שהם «ƒ¿»
‡l‡ של חולין ÈÈÚדברי ∆»ƒ¿¿≈

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â14,האלוקות ÔÎÏÂעל ¿∆¿≈¿»≈

BÓˆÚa ÏBÚÙÏ Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»ƒ¿¿«¿
כזה  למצב להגיע עצמו על לעבוד

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa B˙e˜qÚ˙‰L∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»»
החולין  ÔÙB‡aעסקי ‰È‰zƒ¿∆¿∆

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ Ïk"L15"e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎa"e16 ∆»«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈
"מעשיך" חול, דברי הם עצמם המעשים כי שאם והכרה תחושה מתוך כלומר,
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ׁשעלֿידי  ועד הּמׁשּכן), עׂשּית ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָאּלּו

העֹולם  את ׁשמחּיה האלקית ּבחּיּות ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹההתּבֹוננּות

עֹולם', 'אהבת ּבחינת ׁשּזהּו ה', לאהבת יבא ְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹכּו'

אסּור  ׁשּבֹו הּׁשּבת ּביֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֶֶַַַַַָָּכּנ"ל.

הענינים  ׁשּגם (ועד העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלהתעּסק

לׁשם  רק לא הם כּו', ּוׁשתּיה אכילה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹהּגׁשמּיים,

מצוה, ׁשל ענין נעׂשים עצמם הם אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמים,

ּושתּיה  אכילה ּבעֹונג לעּנגֹו ּגם 17ׁשּמצוה הּנה ,( ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

מּמציאּות  לגמרי ׁשּלמעלה ּבאֹופן היא ה' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאהבת

והגּבלה, מּמדידה למעלה היא ולכן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהעֹולם,

רּבה'. 'אהבה ּבחינת ְֲִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ÏÚÂ,"הּׁשּבת לכם נתן הוי' ּכי "ראּו נאמר זה ¿«ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנראה  ענין ׁשּזהּו הינּו ּדיקא, ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָ"ראּו"

לּמן, ּבנֹוגע ּבמּוחׁש רֹואים ׁשהיּו ּוכפי ְְְְִִֵֶַַָָָָּבגלּוי,

הּכתּוב  ּבּיֹום 9ּכהמׁש לכם נֹותן הּוא ּכן על ְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכפּול  עֹומר יֹומים, לחם רֹואים 18הּׁשּׁשי וכן , ְִִִִֵֶֶֶַָָ

הֹוספה  ׁשל ּבאֹופן הם הּׁשּבת עניני ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמּוחׁש

ויין  ׁשמן  ּבׂשר  ּוׁשתּיה, ּבאכילה ּכמֹו כּו', ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָועילּוי

ה'אהבה 19מבּוׂשם  לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ׁש"הוי' ּדכיון זאת, ועֹוד הּׁשּבת. ׁשּביֹום ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹרּבה'

ׁשּנּתן  ענין ׁשּזהּו הינּו, הּׁשּבת", לכם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנתן

לזה  ׁשּי ׁשאינֹו לטעֹון איֿאפׁשר אזי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּלמעלה,

ׁשּנּתן  ּבענין ּכי דערּביי), ניט האלט (ער ְְְִִִִֶֶֶַַָָכּו'

הּתחּתֹון, ׁשל ּומּצב הּמעמד נֹוגע לא ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹמּלמעלה

ותחּתֹון,20וכּידּוע  עליֹון לחּבּור ּבנֹוגע הּמׁשל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

אל  יֹורד ׁשהעליֹון  ּבאֹופן הּוא החּבּור ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּכאׁשר

לא אזי ׁשל הּתחּתֹון, ּומּצבֹו מעמדֹו נֹוגע ְֲֲֵֶַַַַַַָָֹ

הרי  העליֹון, מּצד ּבא ׁשהחּבּור ּדכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,
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רסרמ"ב.17) או"ח אדה"ז שו"ע בשלח).18)ראה (ר"פ שם בלקו"ת ונתבאר הובא - צב תהלים רמב"ם 19)מדרש ראה

ה"ז. פ"ל שבת ת 20)הל' קלג. ע' תרמ"ג סה"מ ועוד.ראה רכה. ע' אעת"ר רנ. ע' תרס"ג רב. ע' רנ"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  שלהם והכוונה המטרה אבל הגשמי, הזה בעולם האדם של ו"דרכיך"

באלוקות  ומכיר יודע האדם עצמם בהם וגם שמים" לעיסוק ("לשם זו וגישה

היא  החולין ‡elבענייני ˙BÎ‡ÏÓ ˙ÈÏÎ˙Â ¯˜ÚL CÎÏ Ì‡˙‰a¿∆¿≈¿»∆ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
ÔkLn‰ ˙iNÚ ÏÈ·La ‡È‰ נועדו הללו המלאכות כל שבעצם כך ƒƒ¿ƒ¬ƒ««ƒ¿»
קדושה  ענייני בשביל ),מלכתחילה

„ÚÂ בענייני העיסוק יהיה כך כדי ¿«
שמים  לשם בכוונה וחדור מלא העולם

באלוקות  והכרה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובידיעה
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿««»¡…ƒ

'eÎ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL שהרי ∆¿«»∆»»
נובע  כזו בצורה חולין בענייני העיסוק

שכל מכך  לעובדה מודע שהאדם

מהחיות  הוא העולם של קיומו

בדבר, ומעמיק ומתבונן שבו האלוקית

˙ÈÁa e‰fL ,'‰ ˙·‰‡Ï ‡·È»…¿«¬«∆∆¿ƒ«
,'ÌÏBÚ שבאה '‡‰·˙ ה' אהבת «¬«»

העולם  בענייני התבוננות »»Ï"pkמתוך
'אהבת  בין ההבדל לגבי לעיל כמבואר

רבה'.עולם' ו'אהבה

˙aM‰ ÌBÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««»
ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡ BaL∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰ האמורות המלאכות ול"ט »»
‰ÌÈÈÚאסורות  ÌbL „ÚÂ)¿«∆«»ƒ¿»ƒ

Î‡ ,ÌÈiÓLb‰‰i˙Le ‰ÏÈ ««¿ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»
,'eÎ גשמיים עניינים היותם עם

הגוף  של Ï‡הגשמי ומעשים Ì‰≈…
הנעשים ¯˜ חול ÌÈÓLדברי ÌLÏ «¿≈»«ƒ

שמים, לשם היא שלהם הכוונה שרק

Ì‰ ‡l‡ הגשמית והשתייה האכילה ∆»≈
ÏL ÔÈÚ ÌÈNÚ ÌÓˆÚ«¿»«¬ƒƒ¿»∆

B‚pÚÏ ‰ÂˆnL ,‰ÂˆÓ יום את ƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‡ÏÈÎ‰השבת  ‚BÚa¿∆¬ƒ»

‰i˙˘e17'‰ ˙·‰‡ Ìb ‰p‰ ,( ¿ƒ»ƒ≈««¬«
מתוך  נובעת לא השבת, ביום שקשורה

על  המעלים בעולם שקשורה התבוננות

אלא  האלוקי ה'‰È‡האור אהבת ƒ
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»¿«¿≈

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnÓ מציאות שהיא ƒ¿ƒ»»
ÏÚÓÏ‰מוגבלת, ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ,גבול ¯a‰'בלי ‰·‰‡' ˙ÈÁa e‰fL כמבואר ƒ¿ƒ»¿«¿»»∆∆¿ƒ««¬»«»
לעיל.

‰Ê ÏÚÂ האדם את המביאה השבת, יום של הנעלית הרוחנית העבודה על ¿«∆
מוגבלת  בלתי ה' ‰aM˙",לאהבת ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk e‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¬»»»«»∆««»

,‡˜Èc "e‡¯" ראיה של לשון ואומר מדייק ÔÈÚהכתוב e‰fL eÈ‰ ¿»¿»«¿∆∆ƒ¿»
ÈeÏ‚a ‰‡¯pL מציאות ¯ÌÈ‡Bהעולם,בתוך eÈ‰L ÈÙÎe גילוי ∆ƒ¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ

ÔnÏאלוקות  Ú‚Ba LÁeÓa,במדבר השמים מן שירד CLÓ‰kהמזון ¿»¿≈««»¿∆¿≈
·e˙k‰9,"השבת את לכם נתן ה' כי ב"ראו המתחיל ‰e‡הזה Ôk ÏÚ «»«≈

ÌÁÏ ÈMM‰ ÌBia ÌÎÏ Ô˙B≈»∆««ƒƒ∆∆
ÏeÙk ¯ÓBÚ ,ÌÈÓBÈ18, מידה »ƒ∆»

של  בכמות (שירד מן של כפולה

אחד  יום), בכל לנפש יום 'עומר' למזון

השבת  יום למזון ואחד ≈¿ÔÎÂהשישי
LÁeÓa ÌÈ‡B¯ כעת ÏkLאפילו ƒ¿»∆»

ÏL ÔÙB‡a Ì‰ ˙aM‰ ÈÈÚƒ¿¿≈««»≈¿∆∆
'eÎ ÈeÏÈÚÂ ‰ÙÒB‰ לימות יחסית »»¿ƒ

i˙Le‰,החול, ‰ÏÈÎ‡a BÓk¿«¬ƒ»¿ƒ»
ושותים  אוכלים השבת ««Na¯שביום

ÌNe·Ó ÔÈÈÂ ÔÓL19, שלא דבר »≈¿«ƒ¿»
החול, בימות מכך fÓe‰רגיל ƒ∆

בשבת  הגשמיים העניינים שאפילו

מאלה  יותר ומשובחים ימות נעלים של

ÔÈÚÏהחול  Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿«
˙aM‰ ÌBÈaL '‰a¯ ‰·‰‡'‰««¬»«»∆¿««»
שיעור  לאין ונעלית גבול בלי שהיא

אהבה  שהיא החול בימות ה' מאהבת

מוגבלת.

Ô˙ 'ÈÂ‰"L ÔÂÈÎc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿≈»∆¬»»»«
e‰fL ,eÈ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»«¿∆∆
המיוחדים  והתוספת היתרון העילוי,

השבת  ביום ה' בעבודת «¿ÔÈÚƒשיש
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL בכוחו מותנה ולא ∆ƒ»ƒ¿«¿»

של  הרוחני ומצבו ובמעמדו ויכולתו

עצמו, ‡LÙ‡ŒÈ¯האדם ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»
ÔBÚËÏ את לפטור יכול לא האדם ƒ¿

בנימוק עצמו  CiLמכך BÈ‡L∆≈«»
'eÎ ‰ÊÏ שלמעלה בעניין ומדובר ¿∆

שלו  ËÈמהדרגה  ËÏ‡‰ ¯Ú)∆«ƒ
ÈÈa¯Ú„ כלומר בזה, 'אוחז' לא הוא ∆¿«

הזו  לדרגה הגיע ÔÈÚaלא Èk ,(ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL באדם תלוי ואינו ∆ƒ»ƒ¿«¿»

Ú‚Bלמטה  ‡Ï קובע ולא חשוב לא …≈«
ÔBzÁz‰ ÏL ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»∆««¿

ירוד, רוחני ומצב במעמד שנמצא למי גם ונמשך יורד Úe„iÎÂ20והדבר ¿«»«
החסידות n‰¯L‡kLבתורת ,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ ¯eaÁÏ Ú‚Ba ÏL «»»¿≈«¿ƒ∆¿¿«¿∆«¬∆

¯eaÁ‰ביניהםÈÊ‡ ,ÔBzÁz‰ Ï‡ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L ÔÙB‡a ‡e‰ «ƒ¿∆∆»∆¿≈∆««¿¬«
ÔBzÁz‰ ÏL B·vÓe B„ÓÚÓ Ú‚B ‡Ï של הירידה ובאמצעות …≈««¬»«»∆««¿
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ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבידֹו, מעּכב מה 21מי ל יאמר מי ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

גֹו'. ֲֶַּתעׂשה

סֹוף p‰Â‰ג) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶָָ

רּבה', ל'אהבה ּבנֹוגע ּפקּודי ְְְֲֵֵַַַַָָָָּפרׁשת

ּכן  כּו', לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּמּזה

מעלתֹו ׁשּגדלה ׁשאף הּׁשּבת, ּבענין ּגם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָהּוא

היא  ּדׁשּבת האהבה ׁשּמדרגת וכּנ"ל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּביֹותר,

ה'ּנתינת  הּוא והּתכלית העקר הּנה רּבה', ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ'אהבה

ימֹות  ׁשל  ּבעב ֹודה לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹּכח'

ּדלכאֹורה, ּבזה, והענין הּׁשּבת. ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהחֹול

לחׁשֹוב  צריכים החֹול ּבימי ּבׁשלמא ְְְְִִִִִֵֵַַָָהּנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשּבת, ליֹום 22ּולהתּכֹונן ְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

ּכאׁשר  אבל ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמי

זה  הרי הּׁשּבת, ּדיֹום להעיל ּוי ּכבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּגיעים

לימי  מּׁשּיכּות לגמרי ׁשּלמעלה ּומּצב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעמד

נתן  הוי' "ּכי ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט ְֲִִִֶַַַַָָָָָהחֹול.

מּׁשם  למעלה ׁשהּוא ּדיקא, הוי' הּׁשּבת", ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלכם

ׁשּמצינּו ּכפי העֹולם, לבריאת ׁשּׁשּי ְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹאלקים

"אלקים" נאמר ּפעמים ּוׁשּתים ְְְֱֱִִִִֶֶַַָֹֹׁשׁשלׁשים

ּבראׁשית  מעׁשה 23ּבמעׂשה ּבגמר ואפילּו , ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַ

נאמר  ארץ 24ּבראׁשית אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

לכם  נתן הוי' "ּכי נאמר ּכאן ואילּו ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָוׁשמים,

לׁשֹון  ּבדּיּוק להֹוסיף ויׁש ּבלבד. הוי' ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּׁשּבת",

ּדיקא, "נתן" הּׁשּבת", לכם נתן הוי' "ּכי ְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

אחר  ּבמקֹום המבאר עלּֿפי מּתנה, ׁשּיׁש25לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ראׁשֹונה, מדרגה הּׁשּבת. ּבענין מדרגֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹׁשלׁש

רּבֹותינּו ּכמאמר ויגיעה, עבֹודה עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאה

וע 22ז"ל  ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ל מי ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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ואילך. 81 ע' ה'ש"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  התחתון כעת אם גם העליון אל להתחבר התחתון יכול אליו, העליון

וירוד, נחות ‰ÔBÈÏÚבמצב „vÓ ‡a ¯eaÁ‰L ÔÂÈÎc נדרשת ולא ¿≈»∆«ƒ»ƒ«»∆¿
התחתון, של מצידו B„Èaפעולה ·kÚÓ ÈÓ È¯‰ מה לעשות העליון ביד ¬≈ƒ¿«≈¿»

בבחינה  ..." נ"ע: הרש"ב לאדמו"ר תרמ"ג המאמרים בספר (וכמבואר שירצה

שום  אין למטה מלמעלה הנמשכת

נזדכך  לא כי הגם כלל ועיכוב מניעה

עומד  אחד אדם בני שני וכמו עדיין.

ב' שיש ההר בשיפולי והשני בהר

יעלה  שהתחתון או בייחודם אופנים

והנה  למטה. ירד שהעליון או למעלה

כמה  יש למעלה התחתון בעליית

אמנם  ההר, בראש שיעלה עד עיכובים

שום  יש לא למטה העליון בירידת

כלל..."), e˙kL·עיכוב BÓÎe21 ¿∆»
הקדושֿברוךֿהוא Ó‡È¯לגבי ÈÓƒ…«

.'B‚ ‰NÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆
¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈
˙L¯t ÛBÒ '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«
,'‰a¯ ‰·‰‡'Ï Ú‚Ba È„e˜t¿≈¿≈«¿«¬»«»
לעיל, כמבואר הכהן, אהרן של בחינתו

Ák‰ CLÓ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿»«…«
'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם, מצד מלמטה, ≈Ôkהתעוררות
Û‡L ,˙aM‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«««»∆«

B˙ÏÚÓ ‰Ï„bL השבת של ∆»¿»«¬»
˙‚¯„nL Ï"pÎÂ ,¯˙BÈa¿≈¿««∆«¿≈«
‰·‰‡' ‡È‰ ˙aLc ‰·‰‡‰»«¬»¿«»ƒ«¬»

,'‰a¯ בלי ה' אהבת הוא שעניינה «»
ÈÏÎz‰Â˙גבול, ¯˜Ú‰ ‰p‰ של ƒ≈»ƒ»¿««¿ƒ

מלמעלה הבאה ‰e‡ההשפעה
'Ák ˙È˙p'‰ מקבל שהאדם «¿ƒ«…«
הזו «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒמההשפעה

˙BÓÈ ÏL ‰„B·Úa ‡z˙Ïcƒ¿«»«¬»∆¿
˙aM‰ È¯Á‡lL ÏBÁ‰ כאשר «∆¿«¬≈««»

מלמעלה  כוח' וה'נתינת הגילוי אין

השבת. ביום שקיימים

‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â היה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
לחשוב, ÓÏLa‡מקום ‰p‰ הדבר ƒ≈ƒ¿»»

ומתקבל, מובן ‰ÏBÁב Mהיה ÈÓÈ ƒ¿≈«
,˙aM‰ ÌBÈÏ ÔBk˙‰Ïe ·BLÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ יוכלו השבת שבבוא כדי ¿ƒƒ«¿¿ƒ¿≈¿««»

בשבת המאירים המיוחדים הקדושה ואת הגילוי את »¬»¿Ó‡ÓÎe¯ולקלוט
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22 כפשוטם השבת צרכי לגבי Úa¯·אפילו Á¯hL ÈÓ «≈«ƒ∆»«¿∆∆

ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰Ï ¯·k ÌÈÚÈbÓ ¯L‡k Ï·‡ ,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL«»…«¿«»¬»«¬∆«ƒƒ¿»¿»ƒ¿

,˙aM‰ השבת יום של הנעלה הרוחני למצב התעלו Ê‰וכבר È¯‰ ««»¬≈∆
ÏBÁ‰ ÈÓÈÏ ˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ·vÓe „ÓÚÓ עניין ומה «¬»«»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ«»ƒ¿≈«

לאדם  אין בשבת לכאורה והרי החול, לימי מהשבת הכוח ונתינת ההשפעה

החול. ימות עם קשר גדלה Ë¯Ù·eכל והחול השבת בין הקשר על התמיהה ƒ¿»
יותר  e˙kM·עוד ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»

המן  ירידת אי על המדבר זה בפסוק

ÌÎÏבשבת Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk"ƒ¬»»»«»∆
,‡˜Èc 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰'הוי ושם ««»¬»»»¿»

מארבעת  המורכב הקדוש (השם

ה"א) וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ≈¡…ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï CiML∆«»ƒ¿ƒ«»»
ששם  וחסידות בקבלה וכמבואר

וההעלם  הצמצום מידת הוא אלוקים

והעלים  צמצם הקדושֿברוךֿהוא ובו

עולם  לברוא הבליֿגבול אורו את

ÌÈLÏLLמוגבל, eÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ∆¿…ƒ
¯Ó‡ ÌÈÓÚt ÌÈzLe¿«ƒ¿»ƒ∆¡«
‰NÚÓa "ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ¿«¬≈

˙ÈL‡¯a23¯Ó‚a eÏÈÙ‡Â , ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«
˙ÈL‡¯a ‰LÚÓ מלאכת כאשר «¬≈¿≈ƒ

גם  מזכיר והכתוב נשלמה את הבריאה

זאת  בכל והגילוי, האור מידת הוי', שם

¯Ó‡24'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ∆¡«¿¬¬»»
ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ נזכר ושוב ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

לבריאה, בקשר אלוקים eÏÈ‡Â¿ƒשם
השבת  ‰ÈÂ'לגבי Èk" ¯Ó‡ Ô‡k»∆¡«ƒ¬»»

„·Ïa 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙»«»∆««»¬»»ƒ¿«
על  נוספת הדגשה כאן יש כן ואם

וגוברת  החול לימי ביחס השבת מעלת

יש  כך, כל נעלה בזמן מדוע התמיהה

החול. בימי ה' לעבודת כוח נתינת

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿
ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk" ·e˙k‰«»ƒ¬»»»«»∆

,‡˜Èc "Ô˙" ,"˙aM‰ הכתוב ««»»«»¿»
שהוא  "נתן" ואומר ¿ÔBLÏמדייק

ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ,‰zÓ«»»«ƒ«¿…»¿»
¯Á‡25 החסידות LiLבתורת «≈∆≈

,˙aM‰ ÔÈÚa ˙B‚¯„Ó LÏL»…«¿≈¿ƒ¿«««»
ישראל. לבני השבת ניתנה שבה aL‡‰באופן ,‰BL‡¯ ‰‚¯„Ó«¿≈»ƒ»∆»»

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ראוי כלי אותו שעושה החול בימות האדם מצד «¿≈¬»ƒƒ»
השבת, אור Ï"Êלקליטת eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók22·¯Úa Á¯hL ÈÓ ¿«¬««≈«ƒ∆»«¿∆∆

,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL הכנה ימי הם החול שימי Ê‰לשבת,היינו ÏÚÂ «»…«¿«»¿«∆

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

zecrd okyn okynd icewt dl`

נאמר  לעׂשֹות 26זה הּׁשּבת את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדׁשּבת  ענין הּוא ּׁשנּיה, מדרגה הּׁשּבת. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאת

וקּימא  ענין 27מקּדׁשא הּוא ּׁשליׁשית ּומדרגה . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבׁשּבת, מּתנה 28הּמּתנה ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּובכללּות  ׁשמּה. וׁשּבת ּגנזי, ּבבית לי יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָאחת

הּזמּנים, ׁשלׁשה הם אּלּו מדרגֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹהּנה

ּדרעוין  ורעוא הּׁשּבת, יֹום ׁשּבת, ּומּצד 29ּדליל . ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

ּבזמן  לסּיּומֹו, קרֹוב ּובפרט הּׁשּבת, מעלת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּגֹודל

תרס"ו  ּבהמׁש וכּמבאר ּדרעוין, ּגֹודל 30רעוא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

מעין  ׁשהּוא ּדרעוין, ּדרעוא הּזמן ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָמעלת

ׁשעליה  ּדלעתידֿלבא, נעלית הּיֹותר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדרגה

ז"ל  רּבֹותינּו לא 31אמרּו ּבֹו אין הּבא ׁשהעֹולם ְֵֵֶַַַָָָָֹ

 ֿ ּבאין ׁשּזהּו מּובן הרי כּו', ׁשתּיה ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָֹאכילה

ואףֿעלּֿפיֿכן, החֹול. ימֹות לגּבי לגמרי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַערֹו

ה'נתינת  הּוא הּׁשּבת ּדיֹום והּתכלית העקר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּנה

החֹול  ימֹות ּבעבֹודת לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִַַַַַָָֹּכח'

ּבמֹוצאי  ּׁשאֹומרים מה ׁשּזהּו הּׁשּבת, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחרי

אל 32ׁשּבת  ּדרעוין) ּדרעוא העילּוי לאחרי (מּיד ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָ

יעקב  עבּדי ּכי 33ּתירא ּבבחינת 34, אנּו ּבׁשּבת ְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ

ויגיעה  עבֹודה לבחינת צרי ׁשאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,

ּבנים  ּבבחינת אז ואנּו כּו', ּברּורים ְְְִִִִֵֵַָָָָלברר

ׁשּצרי35לּמקֹום  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ואחרּֿכ , ְְִֵֶַַַַָָָָָ

עב  "יעקב ּבבחינת להיֹות ולירד ּבכל לחזֹור ּדי" ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָֹ

 ֿ ּבבריאה ּברּורים לברר הּמעׂשה ימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשׁשת

עבּדי  ּתירא אל אֹומרים לכ כּו', ְְְְֲִִִִִַַָָָָיצירהֿעׂשּיה

כּו'. ועֹוז ּכח נֹותנים ּובזה ׁשם, מּלירד כּו' ְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיעקב
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טז.26) לא, א.27)תשא יז, ב.28)ביצה י, א.29)שבת קכט, (אד"ר) ח"ג סע"ב. פח, ח"ב תקמה.30)זהר ברכות 31)ע'

א. הערה 32)יז, רלט) ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"ח בראשית פ' ש"ק דמוצאי ברא בראשית ד"ה גם ראה

ועוד.33)24. י. ל, ירמי' ב. מד, ב.34)ישעי' עב, בלק לקו"ת מי"ד.35)ראה פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡26˙aM‰ ˙‡ ˙BNÚÏ ˙aM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa e¯ÓLÂ ∆¡«¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆««»«¬∆««»

ישראל. של עבודתם ידי על ונפעל 'נעשה' השבת שיום כלומר

‡Ói˜Â ‡Lc˜Ó ˙aLc ÔÈÚ ‡e‰ ,‰iM ‰‚¯„Ó27 כדברי «¿≈»¿ƒ»ƒ¿«¿«»ƒ«¿»¿«¿»
בית  שהרי ישראל בני ידי על נקבעים והמועדים שהחגים שבעוד ז"ל חכמינו

 ֿ ראש יחול מתי קובע מטה של הדין

והמועדים, החגים חלים זה ולפי חודש

עצמו  מצד ועומד קדוש השבת יום הרי

והמשמ  בראשית, ימי ששת עות מאז

שהדרגה  היא הדברים של הפנימית

שלא  דרגה היא השבת בעניין השנייה

האדם. בעבודת תלויה

ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM ‰‚¯„Óe«¿≈»¿ƒƒƒ¿«
¯Ó‡Ók ,˙aLaL ‰zn‰««»»∆¿«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯28 ֿ שהקדושֿברוך «≈«
אומר ÈÏהוא LÈ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««≈ƒ

,dÓL ˙aLÂ ,ÈÊb ˙È·a היינו ¿≈¿»«¿«»¿»
מתנה  בתור באה שהיא כפי השבת

מלמעלה.

˙B‚¯„Ó LÏL ‰p‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ≈»…«¿≈
ÌÈpÓf‰ ‰LÏL Ì‰ el‡ של ≈≈¿…»«¿«ƒ

עצמה, ÌBÈהשבת ,˙aL ÏÈÏc¿≈«»
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯Â ,˙aM‰29 זמן ««»¿«¬»¿«¬ƒ

שהוא  השבת יום של המנחה תפילת

"רעוא  בזוהר ונקרא במיוחד נעלה זמן

הרצונות. רצון Ï„Bbדרעוין", „vÓeƒ«∆
·B¯˜ Ë¯Ù·e ,˙aM‰ ˙ÏÚÓ«¬«««»ƒ¿»»
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ÔÓÊa ,BÓeiÒÏ¿ƒƒ¿««¬»¿«¬ƒ
בשבת  ביותר הנעלה הזמן שזהו

CLÓ‰aעצמה, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
Â"Ò¯˙30ÔÓf‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬««¿«

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯c הוא העניין (כללות ¿«¬»¿«¬ƒ
קדם  ההשתלשלות בסדר בחינה שלכל

כתר), (בחינת זו בחינה להתהוות רצון

רצון  יש ההשתלשלות כל ובראשית

הנקרא  כללי, (כתר "אדם כללי

הרצונות  לכל הרצון שהוא קדמון")

בהשוואה  בו כלולות הבחינות וכל

ÈÏÚ˙אחת), ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰L והמשכת גילוי של ∆≈≈««¿≈»«≈«¬≈
בעולם Ï"Êהאלוקות eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc31 ƒ¿»ƒ»…∆»∆»»¿«≈«

Ô·eÓ È¯‰ ,'eÎ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L∆»»«»≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¬≈»
È¯Ó‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a e‰fLוהשוואה יחס כל ‰ÏBÁ.ללא ˙BÓÈ Èa‚Ï ∆∆¿≈¬¿«¿≈¿«≈¿«

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â מודגש שבכולן השבת של האמורות המעלות כל למרות ¿««ƒ≈
מדוע  להתפלא מקום יש ולכאורה החול, מימות מאד נעלית השבת כיצד

החול, ימות של לעבודה כוח הנותנת היא שבת של הרוחנית העבודה בכלל

דבר  של לאמתו זאת, ‰aM˙בכל ÌBÈc ˙ÈÏÎz‰Â ¯˜Ú‰ ‰p‰ עם ƒ≈»ƒ»¿««¿ƒ¿««»
מימות  שלה הערך וריחוק מעלתה כל

Ák'החול  ˙È˙'‰ ‡e‰ שהשבת «¿ƒ«…«
«»¿z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ‡נותנת

È¯Á‡lL ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ˙„B·Úa«¬«¿«∆¿«¬≈
e‰fL ,˙aM‰ על הפנימי הטעם ««»∆∆

È‡ˆBÓa ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó«∆¿ƒ¿»≈
˙aL32ÈeÏÈÚ‰ È¯Á‡Ï „iÓ) «»ƒ«¿«¬≈»ƒ

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯c בשעת שהוא ¿«¬»¿«¬ƒ
השבת  לצאת קרוב לפי )המנחה,

הפיוט  את רבות, Èz¯‡נוסחאות Ï‡«ƒ»
·˜ÚÈ Èc·Ú33Èk ,34˙aLa «¿ƒ«¬…ƒ¿«»

Ï‡¯NÈ ˙ÈÁ·a e‡ של השם »ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈
וחשיבות, גדולה על המורה ישראל עם

נעלה, רוחני במצב הוא שהיהודי כפי

‰„B·Ú ˙ÈÁ·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒ¿ƒ«¬»
'eÎ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰ÚÈ‚ÈÂ לבוא ƒƒ»¿»≈≈ƒ

הגשמי  העולם ענייני עם קרוב במגע

והעלאתו  מהרע הטוב בהפרדת ולעסוק

ÈÁ·a˙בשבת e‡Âלקדושה, Ê‡ ¿»»ƒ¿ƒ«
ÌB˜nÏ ÌÈa35, אל קרובים »ƒ«»

לאביהם, כבנים הקדושֿברוךֿהוא

,˙aL È‡ˆBÓa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«»
˙BÈ‰Ï „¯ÈÏÂ ¯BÊÁÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬¿≈≈ƒ¿

"Èc·Ú ·˜ÚÈ" ˙ÈÁ·a יעקב ƒ¿ƒ««¬…«¿ƒ
ישראל  בבני נמוכה דרגה על מורה

בחינת  והיא 'ישראל' לדרגת ביחס

'בן', מבחינת שלמטה «¿ÏÎa'עבד'
¯¯·Ï ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈««¬∆¿»≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ÌÈ¯e¯a≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

'eÎ ‰iNÚ העולמות שלושת ¬ƒ»
האצילות  מעולם שלמטה הרוחניים

'נבראים' של מציאות גדרי בהם ויש

ומ'בן' ל'יעקב' מ'ישראל' הזה והמעבר

יעלה  איך ופחדים חששות לאדם לגרום שעלולה גדולה ירידה הוא לעבד'

הזו, הירידה עם להתמודד ÚÈ˜·בידו Èc·Ú ‡¯Èz Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÏ¿»¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«¬…
ÌL „¯ÈlÓ 'eÎ,השבת במוצאי שהוא כפי הירוד ÌÈ˙Bלמצב ‰Ê·e ƒ≈≈»»∆¿ƒ

eÎ'לאדם  ÊBÚÂ Ák.החול בימות כראוי ה' עבודת את לעבוד …«»
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ט d"kyz'd ,ipyÎxc` 'a ,icewt zyxt zay

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבידֹו, מעּכב מה 21מי ל יאמר מי ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

גֹו'. ֲֶַּתעׂשה

סֹוף p‰Â‰ג) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶָָ

רּבה', ל'אהבה ּבנֹוגע ּפקּודי ְְְֲֵֵַַַַָָָָּפרׁשת

ּכן  כּו', לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּמּזה

מעלתֹו ׁשּגדלה ׁשאף הּׁשּבת, ּבענין ּגם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָהּוא

היא  ּדׁשּבת האהבה ׁשּמדרגת וכּנ"ל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּביֹותר,

ה'ּנתינת  הּוא והּתכלית העקר הּנה רּבה', ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ'אהבה

ימֹות  ׁשל  ּבעב ֹודה לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹּכח'

ּדלכאֹורה, ּבזה, והענין הּׁשּבת. ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהחֹול

לחׁשֹוב  צריכים החֹול ּבימי ּבׁשלמא ְְְְִִִִִֵֵַַָָהּנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשּבת, ליֹום 22ּולהתּכֹונן ְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

ּכאׁשר  אבל ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמי

זה  הרי הּׁשּבת, ּדיֹום להעיל ּוי ּכבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּגיעים

לימי  מּׁשּיכּות לגמרי ׁשּלמעלה ּומּצב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעמד

נתן  הוי' "ּכי ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט ְֲִִִֶַַַַָָָָָהחֹול.

מּׁשם  למעלה ׁשהּוא ּדיקא, הוי' הּׁשּבת", ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלכם

ׁשּמצינּו ּכפי העֹולם, לבריאת ׁשּׁשּי ְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹאלקים

"אלקים" נאמר ּפעמים ּוׁשּתים ְְְֱֱִִִִֶֶַַָֹֹׁשׁשלׁשים

ּבראׁשית  מעׁשה 23ּבמעׂשה ּבגמר ואפילּו , ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַ

נאמר  ארץ 24ּבראׁשית אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

לכם  נתן הוי' "ּכי נאמר ּכאן ואילּו ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָוׁשמים,

לׁשֹון  ּבדּיּוק להֹוסיף ויׁש ּבלבד. הוי' ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּׁשּבת",

ּדיקא, "נתן" הּׁשּבת", לכם נתן הוי' "ּכי ְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

אחר  ּבמקֹום המבאר עלּֿפי מּתנה, ׁשּיׁש25לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ראׁשֹונה, מדרגה הּׁשּבת. ּבענין מדרגֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹׁשלׁש

רּבֹותינּו ּכמאמר ויגיעה, עבֹודה עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאה

וע 22ז"ל  ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ל מי ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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ד.21) ח, קהלת א.22)ע"פ ג, ג.23)ע"ז קיב, ב. צו, ד. צד, חדש ד.24)זוהר ב, ואילך.25)בראשית תז ע' עטר"ת סה"מ

ואילך. 81 ע' ה'ש"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  התחתון כעת אם גם העליון אל להתחבר התחתון יכול אליו, העליון

וירוד, נחות ‰ÔBÈÏÚבמצב „vÓ ‡a ¯eaÁ‰L ÔÂÈÎc נדרשת ולא ¿≈»∆«ƒ»ƒ«»∆¿
התחתון, של מצידו B„Èaפעולה ·kÚÓ ÈÓ È¯‰ מה לעשות העליון ביד ¬≈ƒ¿«≈¿»

בבחינה  ..." נ"ע: הרש"ב לאדמו"ר תרמ"ג המאמרים בספר (וכמבואר שירצה

שום  אין למטה מלמעלה הנמשכת

נזדכך  לא כי הגם כלל ועיכוב מניעה

עומד  אחד אדם בני שני וכמו עדיין.

ב' שיש ההר בשיפולי והשני בהר

יעלה  שהתחתון או בייחודם אופנים

והנה  למטה. ירד שהעליון או למעלה

כמה  יש למעלה התחתון בעליית

אמנם  ההר, בראש שיעלה עד עיכובים

שום  יש לא למטה העליון בירידת

כלל..."), e˙kL·עיכוב BÓÎe21 ¿∆»
הקדושֿברוךֿהוא Ó‡È¯לגבי ÈÓƒ…«

.'B‚ ‰NÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆
¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈
˙L¯t ÛBÒ '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«
,'‰a¯ ‰·‰‡'Ï Ú‚Ba È„e˜t¿≈¿≈«¿«¬»«»
לעיל, כמבואר הכהן, אהרן של בחינתו

Ák‰ CLÓ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿»«…«
'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם, מצד מלמטה, ≈Ôkהתעוררות
Û‡L ,˙aM‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«««»∆«

B˙ÏÚÓ ‰Ï„bL השבת של ∆»¿»«¬»
˙‚¯„nL Ï"pÎÂ ,¯˙BÈa¿≈¿««∆«¿≈«
‰·‰‡' ‡È‰ ˙aLc ‰·‰‡‰»«¬»¿«»ƒ«¬»

,'‰a¯ בלי ה' אהבת הוא שעניינה «»
ÈÏÎz‰Â˙גבול, ¯˜Ú‰ ‰p‰ של ƒ≈»ƒ»¿««¿ƒ

מלמעלה הבאה ‰e‡ההשפעה
'Ák ˙È˙p'‰ מקבל שהאדם «¿ƒ«…«
הזו «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒמההשפעה

˙BÓÈ ÏL ‰„B·Úa ‡z˙Ïcƒ¿«»«¬»∆¿
˙aM‰ È¯Á‡lL ÏBÁ‰ כאשר «∆¿«¬≈««»

מלמעלה  כוח' וה'נתינת הגילוי אין

השבת. ביום שקיימים

‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â היה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
לחשוב, ÓÏLa‡מקום ‰p‰ הדבר ƒ≈ƒ¿»»

ומתקבל, מובן ‰ÏBÁב Mהיה ÈÓÈ ƒ¿≈«
,˙aM‰ ÌBÈÏ ÔBk˙‰Ïe ·BLÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ יוכלו השבת שבבוא כדי ¿ƒƒ«¿¿ƒ¿≈¿««»

בשבת המאירים המיוחדים הקדושה ואת הגילוי את »¬»¿Ó‡ÓÎe¯ולקלוט
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22 כפשוטם השבת צרכי לגבי Úa¯·אפילו Á¯hL ÈÓ «≈«ƒ∆»«¿∆∆

ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰Ï ¯·k ÌÈÚÈbÓ ¯L‡k Ï·‡ ,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL«»…«¿«»¬»«¬∆«ƒƒ¿»¿»ƒ¿

,˙aM‰ השבת יום של הנעלה הרוחני למצב התעלו Ê‰וכבר È¯‰ ««»¬≈∆
ÏBÁ‰ ÈÓÈÏ ˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ·vÓe „ÓÚÓ עניין ומה «¬»«»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ«»ƒ¿≈«

לאדם  אין בשבת לכאורה והרי החול, לימי מהשבת הכוח ונתינת ההשפעה

החול. ימות עם קשר גדלה Ë¯Ù·eכל והחול השבת בין הקשר על התמיהה ƒ¿»
יותר  e˙kM·עוד ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»

המן  ירידת אי על המדבר זה בפסוק

ÌÎÏבשבת Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk"ƒ¬»»»«»∆
,‡˜Èc 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰'הוי ושם ««»¬»»»¿»

מארבעת  המורכב הקדוש (השם

ה"א) וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ≈¡…ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï CiML∆«»ƒ¿ƒ«»»
ששם  וחסידות בקבלה וכמבואר

וההעלם  הצמצום מידת הוא אלוקים

והעלים  צמצם הקדושֿברוךֿהוא ובו

עולם  לברוא הבליֿגבול אורו את

ÌÈLÏLLמוגבל, eÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ∆¿…ƒ
¯Ó‡ ÌÈÓÚt ÌÈzLe¿«ƒ¿»ƒ∆¡«
‰NÚÓa "ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ¿«¬≈

˙ÈL‡¯a23¯Ó‚a eÏÈÙ‡Â , ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«
˙ÈL‡¯a ‰LÚÓ מלאכת כאשר «¬≈¿≈ƒ

גם  מזכיר והכתוב נשלמה את הבריאה

זאת  בכל והגילוי, האור מידת הוי', שם

¯Ó‡24'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ∆¡«¿¬¬»»
ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ נזכר ושוב ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

לבריאה, בקשר אלוקים eÏÈ‡Â¿ƒשם
השבת  ‰ÈÂ'לגבי Èk" ¯Ó‡ Ô‡k»∆¡«ƒ¬»»

„·Ïa 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙»«»∆««»¬»»ƒ¿«
על  נוספת הדגשה כאן יש כן ואם

וגוברת  החול לימי ביחס השבת מעלת

יש  כך, כל נעלה בזמן מדוע התמיהה

החול. בימי ה' לעבודת כוח נתינת

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿
ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk" ·e˙k‰«»ƒ¬»»»«»∆

,‡˜Èc "Ô˙" ,"˙aM‰ הכתוב ««»»«»¿»
שהוא  "נתן" ואומר ¿ÔBLÏמדייק

ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ,‰zÓ«»»«ƒ«¿…»¿»
¯Á‡25 החסידות LiLבתורת «≈∆≈

,˙aM‰ ÔÈÚa ˙B‚¯„Ó LÏL»…«¿≈¿ƒ¿«««»
ישראל. לבני השבת ניתנה שבה aL‡‰באופן ,‰BL‡¯ ‰‚¯„Ó«¿≈»ƒ»∆»»

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ראוי כלי אותו שעושה החול בימות האדם מצד «¿≈¬»ƒƒ»
השבת, אור Ï"Êלקליטת eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók22·¯Úa Á¯hL ÈÓ ¿«¬««≈«ƒ∆»«¿∆∆

,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL הכנה ימי הם החול שימי Ê‰לשבת,היינו ÏÚÂ «»…«¿«»¿«∆
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נאמר  לעׂשֹות 26זה הּׁשּבת את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדׁשּבת  ענין הּוא ּׁשנּיה, מדרגה הּׁשּבת. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאת

וקּימא  ענין 27מקּדׁשא הּוא ּׁשליׁשית ּומדרגה . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבׁשּבת, מּתנה 28הּמּתנה ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּובכללּות  ׁשמּה. וׁשּבת ּגנזי, ּבבית לי יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָאחת

הּזמּנים, ׁשלׁשה הם אּלּו מדרגֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹהּנה

ּדרעוין  ורעוא הּׁשּבת, יֹום ׁשּבת, ּומּצד 29ּדליל . ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

ּבזמן  לסּיּומֹו, קרֹוב ּובפרט הּׁשּבת, מעלת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּגֹודל

תרס"ו  ּבהמׁש וכּמבאר ּדרעוין, ּגֹודל 30רעוא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

מעין  ׁשהּוא ּדרעוין, ּדרעוא הּזמן ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָמעלת

ׁשעליה  ּדלעתידֿלבא, נעלית הּיֹותר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדרגה

ז"ל  רּבֹותינּו לא 31אמרּו ּבֹו אין הּבא ׁשהעֹולם ְֵֵֶַַַָָָָֹ

 ֿ ּבאין ׁשּזהּו מּובן הרי כּו', ׁשתּיה ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָֹאכילה

ואףֿעלּֿפיֿכן, החֹול. ימֹות לגּבי לגמרי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַערֹו

ה'נתינת  הּוא הּׁשּבת ּדיֹום והּתכלית העקר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּנה

החֹול  ימֹות ּבעבֹודת לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִַַַַַָָֹּכח'

ּבמֹוצאי  ּׁשאֹומרים מה ׁשּזהּו הּׁשּבת, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלאחרי

אל 32ׁשּבת  ּדרעוין) ּדרעוא העילּוי לאחרי (מּיד ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָ

יעקב  עבּדי ּכי 33ּתירא ּבבחינת 34, אנּו ּבׁשּבת ְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ

ויגיעה  עבֹודה לבחינת צרי ׁשאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,

ּבנים  ּבבחינת אז ואנּו כּו', ּברּורים ְְְִִִִֵֵַָָָָלברר

ׁשּצרי35לּמקֹום  ׁשּבת, ּבמֹוצאי ואחרּֿכ , ְְִֵֶַַַַָָָָָ

עב  "יעקב ּבבחינת להיֹות ולירד ּבכל לחזֹור ּדי" ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָֹ

 ֿ ּבבריאה ּברּורים לברר הּמעׂשה ימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשׁשת

עבּדי  ּתירא אל אֹומרים לכ כּו', ְְְְֲִִִִִַַָָָָיצירהֿעׂשּיה

כּו'. ועֹוז ּכח נֹותנים ּובזה ׁשם, מּלירד כּו' ְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיעקב
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טז.26) לא, א.27)תשא יז, ב.28)ביצה י, א.29)שבת קכט, (אד"ר) ח"ג סע"ב. פח, ח"ב תקמה.30)זהר ברכות 31)ע'

א. הערה 32)יז, רלט) ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"ח בראשית פ' ש"ק דמוצאי ברא בראשית ד"ה גם ראה

ועוד.33)24. י. ל, ירמי' ב. מד, ב.34)ישעי' עב, בלק לקו"ת מי"ד.35)ראה פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡26˙aM‰ ˙‡ ˙BNÚÏ ˙aM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa e¯ÓLÂ ∆¡«¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆««»«¬∆««»

ישראל. של עבודתם ידי על ונפעל 'נעשה' השבת שיום כלומר

‡Ói˜Â ‡Lc˜Ó ˙aLc ÔÈÚ ‡e‰ ,‰iM ‰‚¯„Ó27 כדברי «¿≈»¿ƒ»ƒ¿«¿«»ƒ«¿»¿«¿»
בית  שהרי ישראל בני ידי על נקבעים והמועדים שהחגים שבעוד ז"ל חכמינו

 ֿ ראש יחול מתי קובע מטה של הדין

והמועדים, החגים חלים זה ולפי חודש

עצמו  מצד ועומד קדוש השבת יום הרי

והמשמ  בראשית, ימי ששת עות מאז

שהדרגה  היא הדברים של הפנימית

שלא  דרגה היא השבת בעניין השנייה

האדם. בעבודת תלויה

ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM ‰‚¯„Óe«¿≈»¿ƒƒƒ¿«
¯Ó‡Ók ,˙aLaL ‰zn‰««»»∆¿«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯28 ֿ שהקדושֿברוך «≈«
אומר ÈÏהוא LÈ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««≈ƒ

,dÓL ˙aLÂ ,ÈÊb ˙È·a היינו ¿≈¿»«¿«»¿»
מתנה  בתור באה שהיא כפי השבת

מלמעלה.

˙B‚¯„Ó LÏL ‰p‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ≈»…«¿≈
ÌÈpÓf‰ ‰LÏL Ì‰ el‡ של ≈≈¿…»«¿«ƒ

עצמה, ÌBÈהשבת ,˙aL ÏÈÏc¿≈«»
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯Â ,˙aM‰29 זמן ««»¿«¬»¿«¬ƒ

שהוא  השבת יום של המנחה תפילת

"רעוא  בזוהר ונקרא במיוחד נעלה זמן

הרצונות. רצון Ï„Bbדרעוין", „vÓeƒ«∆
·B¯˜ Ë¯Ù·e ,˙aM‰ ˙ÏÚÓ«¬«««»ƒ¿»»
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ÔÓÊa ,BÓeiÒÏ¿ƒƒ¿««¬»¿«¬ƒ
בשבת  ביותר הנעלה הזמן שזהו

CLÓ‰aעצמה, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
Â"Ò¯˙30ÔÓf‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬««¿«

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯c הוא העניין (כללות ¿«¬»¿«¬ƒ
קדם  ההשתלשלות בסדר בחינה שלכל

כתר), (בחינת זו בחינה להתהוות רצון

רצון  יש ההשתלשלות כל ובראשית

הנקרא  כללי, (כתר "אדם כללי

הרצונות  לכל הרצון שהוא קדמון")

בהשוואה  בו כלולות הבחינות וכל

ÈÏÚ˙אחת), ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰L והמשכת גילוי של ∆≈≈««¿≈»«≈«¬≈
בעולם Ï"Êהאלוקות eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc31 ƒ¿»ƒ»…∆»∆»»¿«≈«

Ô·eÓ È¯‰ ,'eÎ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L∆»»«»≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¬≈»
È¯Ó‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a e‰fLוהשוואה יחס כל ‰ÏBÁ.ללא ˙BÓÈ Èa‚Ï ∆∆¿≈¬¿«¿≈¿«≈¿«

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â מודגש שבכולן השבת של האמורות המעלות כל למרות ¿««ƒ≈
מדוע  להתפלא מקום יש ולכאורה החול, מימות מאד נעלית השבת כיצד

החול, ימות של לעבודה כוח הנותנת היא שבת של הרוחנית העבודה בכלל

דבר  של לאמתו זאת, ‰aM˙בכל ÌBÈc ˙ÈÏÎz‰Â ¯˜Ú‰ ‰p‰ עם ƒ≈»ƒ»¿««¿ƒ¿««»
מימות  שלה הערך וריחוק מעלתה כל

Ák'החול  ˙È˙'‰ ‡e‰ שהשבת «¿ƒ«…«
«»¿z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ‡נותנת

È¯Á‡lL ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ˙„B·Úa«¬«¿«∆¿«¬≈
e‰fL ,˙aM‰ על הפנימי הטעם ««»∆∆

È‡ˆBÓa ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó«∆¿ƒ¿»≈
˙aL32ÈeÏÈÚ‰ È¯Á‡Ï „iÓ) «»ƒ«¿«¬≈»ƒ

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯c בשעת שהוא ¿«¬»¿«¬ƒ
השבת  לצאת קרוב לפי )המנחה,

הפיוט  את רבות, Èz¯‡נוסחאות Ï‡«ƒ»
·˜ÚÈ Èc·Ú33Èk ,34˙aLa «¿ƒ«¬…ƒ¿«»

Ï‡¯NÈ ˙ÈÁ·a e‡ של השם »ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈
וחשיבות, גדולה על המורה ישראל עם

נעלה, רוחני במצב הוא שהיהודי כפי

‰„B·Ú ˙ÈÁ·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒ¿ƒ«¬»
'eÎ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰ÚÈ‚ÈÂ לבוא ƒƒ»¿»≈≈ƒ

הגשמי  העולם ענייני עם קרוב במגע

והעלאתו  מהרע הטוב בהפרדת ולעסוק

ÈÁ·a˙בשבת e‡Âלקדושה, Ê‡ ¿»»ƒ¿ƒ«
ÌB˜nÏ ÌÈa35, אל קרובים »ƒ«»

לאביהם, כבנים הקדושֿברוךֿהוא

,˙aL È‡ˆBÓa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«»
˙BÈ‰Ï „¯ÈÏÂ ¯BÊÁÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬¿≈≈ƒ¿

"Èc·Ú ·˜ÚÈ" ˙ÈÁ·a יעקב ƒ¿ƒ««¬…«¿ƒ
ישראל  בבני נמוכה דרגה על מורה

בחינת  והיא 'ישראל' לדרגת ביחס

'בן', מבחינת שלמטה «¿ÏÎa'עבד'
¯¯·Ï ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈««¬∆¿»≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ÌÈ¯e¯a≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

'eÎ ‰iNÚ העולמות שלושת ¬ƒ»
האצילות  מעולם שלמטה הרוחניים

'נבראים' של מציאות גדרי בהם ויש

ומ'בן' ל'יעקב' מ'ישראל' הזה והמעבר

יעלה  איך ופחדים חששות לאדם לגרום שעלולה גדולה ירידה הוא לעבד'

הזו, הירידה עם להתמודד ÚÈ˜·בידו Èc·Ú ‡¯Èz Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÏ¿»¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«¬…
ÌL „¯ÈlÓ 'eÎ,השבת במוצאי שהוא כפי הירוד ÌÈ˙Bלמצב ‰Ê·e ƒ≈≈»»∆¿ƒ

eÎ'לאדם  ÊBÚÂ Ák.החול בימות כראוי ה' עבודת את לעבוד …«»
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מוגה  בלתי

נאמר ‡. למה רש"י מתרץ שבזה - כו'" נימנו זו "בפרשה פרשתנו, בריש רש"י בפירוש הביאור
" ולא הראשונים), את (שפסל "נדבת e"אלה" מנין על הן קאי המשכן" ש"פקודי מאחר כי אלה",

עם  הקשור מנין חדש: ענין מתחיל זו" ש"בפרשה מובן, עבודתו", לכל כליו "כל מנין על והן המשכן"
dpennd ciwtz לא פוקד רבינו שמשה תורה, של וביינה הפרטים. כל לחשב ותפקיד) מינוי מלשון ("פקודי"

") המשקל את גם אלא המצוה, כוונת השווי, את עלֿידי ilwynרק הוגה - העשיה עצם המשכן"), נדבת
ואילך. 272 ע' חכ"ו בלקוטי-שיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד

***

תורה".·. שב"לקוטי שמות ספר דרושי של הסיום גם היא שמות, ספר סיום שהיא פקודי פרשת

כבוד  במכתב כמבואר מזה, ויתירה אחד, ספר הם תורה' שב'לקוטי הדרושים שכל שאף - ובהקדמה
אדמו"ר  מו"ח ישנו 1קדושת הרי אחד", ספר של חלקים שני הם תורה' ו'לקוטי אור' 'תורה ש"הספרים

נחלק  מהם אחד שכל ובאופן תורה', ו'לקוטי אור' ד'תורה החלקים משני החל התחלקות, של ענין גם
כפי  שבכתב, בתורה וכמו עצמו. בפני לספר גם נחשבים שמות דספר שהדרושים כך, ספרים, לכמה
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,xfrl` iax lr miwlegdBa ïéà èbä çéø eléôà.df hba £¦¥©©¥¥
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' ב
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.d"kyz'd ,ipyÎxc` 'a ,icewt t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נאמר ‡. למה רש"י מתרץ שבזה - כו'" נימנו זו "בפרשה פרשתנו, בריש רש"י בפירוש הביאור
" ולא הראשונים), את (שפסל "נדבת e"אלה" מנין על הן קאי המשכן" ש"פקודי מאחר כי אלה",

עם  הקשור מנין חדש: ענין מתחיל זו" ש"בפרשה מובן, עבודתו", לכל כליו "כל מנין על והן המשכן"
dpennd ciwtz לא פוקד רבינו שמשה תורה, של וביינה הפרטים. כל לחשב ותפקיד) מינוי מלשון ("פקודי"

") המשקל את גם אלא המצוה, כוונת השווי, את עלֿידי ilwynרק הוגה - העשיה עצם המשכן"), נדבת
ואילך. 272 ע' חכ"ו בלקוטי-שיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד

***

תורה".·. שב"לקוטי שמות ספר דרושי של הסיום גם היא שמות, ספר סיום שהיא פקודי פרשת

כבוד  במכתב כמבואר מזה, ויתירה אחד, ספר הם תורה' שב'לקוטי הדרושים שכל שאף - ובהקדמה
אדמו"ר  מו"ח ישנו 1קדושת הרי אחד", ספר של חלקים שני הם תורה' ו'לקוטי אור' 'תורה ש"הספרים

נחלק  מהם אחד שכל ובאופן תורה', ו'לקוטי אור' ד'תורה החלקים משני החל התחלקות, של ענין גם
כפי  שבכתב, בתורה וכמו עצמו. בפני לספר גם נחשבים שמות דספר שהדרושים כך, ספרים, לכמה

לספר  ספר בין שיטין ד' הפסק  שיש תורה בספר בגלוי לעיכובא 2שרואים הוא זה שהפסק ,3.

פרשה בין והפסק התחלקות יש גופא ספר בכל הנה יותר, גופא ובפרטיות פרשה בכל וכן לפרשה,
המאמר בין וכן לדרוש, דרוש בין הפסק לסעיף,יש סעיף בין הפסק יש  גופא מאמר בכל וגם להביאור,

גופא סעיף הענין"ובכל הפסיק "אף בבחינת - לענין ענין בין נקודה של הפסק .4יש

ועלֿדרך כולו, הספר של לאחדותו סתירה אינה זו שהתחלקות נח ומובן, פרשת חיים' ב'תורת 5המבואר 

ודוקא הפשוטה, אחדות מצד הוא ההתחלקות בסדר שריבוי הנבראים התחלקות בריבוי ההתבוננות עלֿידי
עד מגיעים הפשוטה.ההשתלשלות לאחדות ועד האחדות, לפשיטות ועד עקודים, דבחינת להתכללות

הרי שבה, ההתחלקות ריבוי שלמרות התורה, בכללות הוא הפתגם [וכן וכידוע אחת, תורה 6היא

התורה, שבהתחלת ד"בראשית" ב' אחת שאות תיבה הם התורה, שבסיום ישראל" כל ד"לעיני ל' ואות
"לב"]. -

תורה" של ד"גמרה ענין  הוא תורה' ב 'לקוטי  שמות ספר שסיום  מובן , .7ומזה

ש "מתכ  - תורה" של ב"גמרה  ישראל להשלמה "ומנהג  התחלה "מרשות"יפין בנוסח שכתוב (כמו
לאחריו), שבא הספר התחלת על (נוסף התחלתו עם הספר סיום את לקשר בשמחתֿתורה), שאומרים

התורה. מהתחלת ומתחילים חוזרים "ברכה", פרשת שמסיימים שלאחרי בשמחתֿתורה, כמו

התחלת  עם שמות, ספר סיום פקודי, פרשת בלקוטיֿתורה הדרוש סיום את לקשר יש ובנדוןֿדידן,
נתן  ה' כי ראו דבורֿהמתחיל - בלקוטיֿתורה שמות ספר התחלת בשלח, פרשת בלקוטיֿתורה הדרוש

השבת. לכם

השבת" לכם נתן ה' כי ראו מדיבורֿהמתחיל שה"קיצור הטעם לבאר יש מופיע ועלֿפיֿזה
עלֿפי  פעמים כמה ונדפס חזר שהלקוטיֿתורה כיון  ולכאורה, פקודי. פרשת דרושי לאחרי ֿ תורה בלקוטי

הקיצור להדפיס יכולים היו נשיאינו, רבותינו סיום הוראות שבין הקשר מודגש ובזה במקומו.
התחלתו. עם שמות דספר הלקוטיֿתורה
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וש"נ.1) ואילך. תקס ס"ע ח"ד שלו אג"ק
סע"ב.2) יג, ב"ב
וש"נ.3) רסרע"ג. יו"ד תשובה פתחי ראה
ובכ"מ.4) ד. כג, נשא לקו"ת

ואילך.5) ב ע,
וש"נ.6) תג. ע' היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה
רמו.7) סו"ס יו"ד סתרס"ט. או"ח רמ"א ראה
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גֹו'fÓe‰ד) מׁשה אל לֿוּיקרא ,36ּבאים ƒ∆ְְִִֶֶַָָֹ

חּבה  לׁשֹון ּובאל"ף 37"וּיקרא" , ְְְִִֶַָָָ

ּבדבריֿהּימים  ׁשּכתּוב ּכמֹו (ולא "אדם"38זעירא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

רּבתי) הּסּפּור 39ּבאל"ף וכּידּוע ׁשה'צמח 40, ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

נאמר  מּדּוע הּזקן, רּבנּו זקנֹו אצל ׁשאל ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָצדק'

הּזקן  רּבנּו לֹו והׁשיב זעירא, ּבאל"ף ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"וּיקרא"

כּו' מׁשה ׁשל ענותנּותֹו ּבגלל .41ׁשּזהּו ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
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ויקרא.36) עה"פ.37)ר"פ ויקרא.39)בתחלתו.38)פירש"י ר"פ לקו"ת לקו"ש 40)ראה וראה .68 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

בתחלתו. הדברי 41)חי"ז וקישור המשך (המו"ל).חסר המאמר וסיום ם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓe הפנימי „) תוכנה עם שמות, חומש את החותמת פקודי מפרשת ƒ∆

לעיל, ‚B'המבואר ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂÏ ÌÈ‡a36, את הפותח הפסוק »ƒ¿«ƒ¿»∆…∆
ויקרא,פרשת  «¿iÂ"«ƒ˜¯‡"וחומש

‰aÁ ÔBLÏ37 חיבה על המורה ¿ƒ»
לבני  הקדושֿברוךֿהוא מצד וקירוב

שהוא  השבת עניין בדוגמת ישראל

לבני  מהקדושֿברוךֿהוא מתנה

לעיל, כמבואר ∆«¿Û"Ï‡·eישראל,
‡¯ÈÚÊ"ויקרא" שבמילה האל"ף ¿ƒ»

כאות  בתורה …¿(ÏÂ‡קטנה כתובה

ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ·e˙kL BÓk38 בתחילתוÈ˙a¯ Û"Ï‡a "Ì„‡" ¿∆»¿ƒ¿≈«»ƒ»»¿»∆«»ƒ
המציאות  הדגשת את המבטאת גדולה אל"ף ‰etq¯39)אות Úe„iÎÂ ,40 ¿«»««ƒ

Ïˆ‡ Ï‡L '˜„ˆ ÁÓˆ'‰L∆«∆«∆∆»«≈∆
B˜Ê אמו אבי ‰Ô˜f,סבו, ea¯ ¿≈«≈«»≈

"‡¯˜iÂ" ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡««ƒ¿»
BÏ ·ÈL‰Â ,‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡a¿»∆¿ƒ»¿≈ƒ
ÏÏ‚a e‰fL Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈∆∆ƒ¿«

'eÎ ‰LÓ ÏL B˙e˙ÂÚ41 ענין «¿¿»∆…∆
מגדרי  ויציאה לאלוקות הביטול

האישית. המציאות
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ììkèbä CBúa,mlek z` llekd ote`a -,úéðBìt Løâî éðBìt Léà' §¨§©¥¦§¦§¨¥§¦

éðBìôeyxbn'úéðBìtíéãòäå ,minezgähîlîzebefd lk lr §¦§¦§¨¥¦¦§©¨
if` ,elldïúpéå ,ïéøLk ïlekdf hbúçàå úçà ìëìif`e ,miypd on ¨§¥¦§¦¨¥§¨©©§©©

m` j` .zeyxebn olekáúBk äéäly ote`a df hbãçà ìëì ñôBè ¨¨¥¤§¨¤¨
íéãòäå ,ãçàåminezg,ähîlîif`ïéø÷éð íéãòäL úà[mi`xwp-] §¤¨§¨¥¦¦§©¨¤¤¨¥¦¦§¦

,Bnò`ed ,micrd zenizgl jenq dhnl aezk mnyy befd xnelk ¦
Lkøjenq miaezk mpi`y zebefd x`y j` ,df hba yxbzdl ¨¥

miyyeg ep`y ,df hba yxbzdl mileki mpi` micrd znizgl
:oexg`d befd lr wx ecird micrd `ny

àøîâ
zxxan `xnbdïàîd `ed [in-]àðzxiykne ,dpynd z` dpyy ©¨¨

.efl mdipye efl mdipy epzp m` oihibd z`,äéîøé éaø øîà`pz ¨©©¦¦§§¨
xaeq dféàc ,øæòìà éaøk àìczrck ezrc,øæòìà éaøixdïåék §Ÿ§©¦¤§¨¨§¦©¦¤§¨¨¥¨

øîàclirl xfrl` iax(`"r)y,éúøk äøéñî éãòoicy x`ean ixd §¨©¥¥§¦¨¨§¥
dxiqnd icr erciy xnelk ,dxiqnd icr lr xn`p hba 'dnyl'
oihibd ipyy df ote`a j` ,df hba zyxbznd ine yxbnd in

,dy` lkl mixqnpéòãé àì àädxiqnd icreäéépéî éäaoihibd on ¨Ÿ¨§¥§¥¦©§
dLøâî à÷o`k oi`y itl 'dnyl' oic o`k miiwzn `le ,dy` lk ¨§¨§¨

xi`n iax zrck `id dpynd ,ok m`e .dy` lkl zxxean dpizp
(:b lirl)' oicy ,jxev oi` ok`e ,dnizgd icr lr `ed 'dnyl

el` oihibl dpwz oi` xfrl` iax zrcle .dnyl dxiqna
.eaxrzpyàîéz eléôà ,øîà éiaàzrck `id dpyndyéaø ©©¥¨©£¦¥¨©¦

ì äáéúk øæòìà éaø éòác àîéà ,øæòìàì äðéúð ,dîLéòa éî dîL ¤§¨¨¥¨§¨¥©¦¤§¨¨§¦¨¦§¨§¦¨¦§¨¦¨¥
,cala daizka epiid ,'dnyl' oic xfrl` iax jixvny dn -

.dnyl dxiqn jixv oi` j`e ,dy`de yi`d myl hbd azkiy
,dpyna epipy'eë ììk eáúkL äMîçoixyk olek 'eke hbd jeza £¦¨¤¨§§¨

oixwip micrdy z` 'eke qteh azek did ,zg`e zg` lkl ozpie
,`xnbd zxxan :xyk enréîc éëéäly ote`a aezkd hb,ììk ¥¦¨¦§¨

e ,zebefd lkl xykyéîc éëéäly ote`a aezkd hbñôBèlkl ¥¦¨¦¤
zx`an .dpyna x`eank ,oexg`d befl wx xyky ,cg`e cg`

,`xnbd,ïðçBé éaø øîàea aezky hbïleëì ãçà ïîæ-lkl ¨©©¦¨¨§©¤¨§¨
,ea miaezkd zebefdeäæly ote`'ììk'hbe .dpynd dxikfdy ¤§¨

ea aezkyãçàå ãçà ìëì ïîæ,befe bef lkl cxtpa jix`zd -eäæ §©§¨¤¨§¤¨¤
ly ote`,'ñôBè'n micrd znizge ,micxtp oihibk oecipyzyxtz ¤

.oexg`d befd lr wx,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
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יב

פקודי.‚. אלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

על  הלקוטיֿתורה לימוד את שסיימו אלו שכל שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד הורה המאמר, לאחרי
עבור  מממונם שהתנדבו אלו "לחיים" יאמרו לראש שלכל והוסיף, "לחיים". יאמרו השבוע, פרשת
מי  נדבתם, (ולולי יותר זול במחיר הלקוטיֿתורה את לרכוש יוכלו שעלֿידיֿזה הלקוטיֿתורה, הדפסת
שיתנו  ובירכם המנדבים, של המסירותֿנפש מעלת את וציין הלקוטיֿתורה...), של מחירו היה מה יודע
בכל  יתברך ה' להם שירחיב לברכם, והוסיף ומצוות, תורה בעניני גם אחרים על וישפיעו הטוב, מרצונם

ורוחני. גשמי בטוב הלקוטיֿתורה ומסיימי לומדי את בירך וכן ורוחני, גשמי בטוב להם, המצטרך

שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד וגם ניגון, ולנגן "לחיים" לומר התחיל ולפתע [הקהל "לחיים", אמר
רב זמן משך מקומו על ורקד קומתו, מלוא כולל עמד הקהל, כל את בעודדו גדולה, והתלהבות בשמחה

אנ"ש, זקני את הלקוטיֿתורה].גם סיום עם בקשר וריקוד בשמחה להשתתף
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icewt zyxt zegiy ihewlfh jxk

.‡
˘È Â˙˘¯Ù· ,Ë˘Ù· È˘Â˜ ÏÎ ¯È·ÒÓ È"˘¯

Â˘¯ÙÓ ÂÈ‡ È"˘¯˘ È˘Â˜
רבות  פעמים דובר בפירושו 1כבר מסביר שרש"י ,

התורה מקרא,lkעל של בפשוטו מובן שאינו ענין
"איני  כותב הוא כזה, ענין על הסבר לו אין וכאשר

וכדומה  .2יודע",

הפסוקים, פשט לפי הנראה ענין יש כאשר לכן,
משני  אחד את לקבל הכרחי עליו, מתעכב אינו ורש"י
של  פשוטו לפי קושי זה שאין או הבאים: ההסברים

רש"י פירוש עלֿידי מוסבר כבר שהענין או iptlמקרא,
ok.

שאינו  ענין יש בתורה עכשיו הנקראות בפרשיות
מפרשו, אינו ורש"י מקרא, של פשוטו עלֿפי מובן

והוא:

ויקהל  הקב"ה 3בפרשת ציווי העברת על מסופר
רבינו, משה עלֿידי המשכן תרומת על ישראל לבני

eihxt lkl וכסף זהב הבאת תרומה...": מאתכם "קחו :
הציווי  גם כך ואחר למשכן, המשכן 4וכו' עשיית על

mdihxtוכליו lkl.

בתורה  מסופר למשכן 5אחרֿכך הנדבה הבאת על
ישראל  מסופר 6עלֿידי כך ואחרֿ ,7yexita עשיית על

כלי  וכל וכו' היריעות חכמיֿלב: עלֿידי המשכן
ובפרשתנו  הכהונה.8המשכן, בגדי על

שמשה  בקיצור, התורה בציון היה די לכאורה,

לישראל המשכן zenlyaהעביר נדבת על ה' ציווי את
מוזכרים פרטיהן אשר למשה ieeivaועשייתו, ה'

תשא  תצוה, תרומה, היה 9בפרשיות צריך ואחרֿכך ,
את  ה' צוה אשר ככל ישראל בני "ויעשו להיכתב

בא  אפילו היה די שלאחר משה". יותר: מקוצר ופן
ישראל  בני "ויעשו ייכתב למשה, ה' ציווי על הסיפור
רבים  במקומות כמצוי משה", את ה' ציווה אשר ככל
מפורטים  מה לשם עצמן. הללו בפרשיות ואף בתורה,
והן  לישראל, הציווי בהעברת הן הפרטים, כל שוב

הציווי  ?10בביצוע

ויקהל  פרשת בתחילת כאשר אומר 11ובמיוחד
במקום  ומלאכתו המשכן נדבת פירשתי "כבר רש"י:
לגבי  חידוש אין אלו שבפרשיות מובן ומכך צוואתם",
מתחזקת, בפירושו. להוסיף מה לו אין ולכן הקודמות,
צריכה  היתה לא בודאי כן, אם התמיהה: איפוא,

dxezd שניה בפעם הענינים כל את לפרש לכאורה, ,
(ושלישית).

של  בפשוטו פשוטה שאלה היא לעיל האמור כל
התורה  ממפרשי כמה אשר עליה,12מקרא, מתעכבים

הענין  בתחילת לא – הסבר כך על אין ברש"י אך
בפרשתנו  בסופו ולא ויקהל, .13בפרשת

כאשר okובמיוחד iptl תשא בפרשת מתעכב 14, ,
ספורות  מילים על בחזרה הצורך את ומסביר ,15רש"י

בחלב  גדי תבשל "לא פעמים שלוש בתורה הכתוב על
פרשות  של ארוכות כפילויות יש כאן אשר בעוד אמו",

דבר  כך על מסביר אינו ורש"י .16שלמות,

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

(1.1 הערה שם ובהנסמן 13 ע' ח"י בלקו"ש עד"ז ראה
(21 ע' ח"ה לקו"ש ראה – מקומות בכמה ועוד ה. כח, תולדות

ובכ"מ. .2 הערה
ואילך.3) ה לה,
ואילך.4) יוד שם,
ואילך.5) כא שם,
גו'.6) בשם ה' קרא ראו ואילך): ל, (שם ולאח"ז
ואילך.7) ח לו,
ואילך.8) ב לט,
על 9) הציווי תרומה; ר"פ – תרומה גו' ויקחו הציווי הסדר: ועל

תצוה; סוף – הקטורת (מזבח ואילך ח כה, שם – וכליו המשכן עשיית
– כהונה בגדי עשיית על הציווי תשא); – וקטורת המשחה שמן כיור,
ועשו  ואילך; ב לא, תשא – גו' בשם קראתי ראה ואילך; ב כח, תצוה

ואילך. ו, שם – (4 הערה (דלעיל אה"מ את צויתיך אשר כל את
שבת 10) שמירת על להציווי בנוגע גם כן להקשות אפשר לכאורה

אבל  ואילך, יג לא, תשא בכי למשה הציווי כבר שנאמר ויקהל פ' שבריש
הציווי  שזהו פרש"י) ראה – שם ג' שבפסוק החידוש על (נוסף י"ל בזה
דשבת  הציווי ועיקר: ועוד ואילך. 159 ע' חי"א לקו"ש ראה – דעשה"ד

כטפל בא – הנ"ל דהמשכן,aaeqneבב' שם.i"yxtkמהציווי (תשא
ב). לה, ויקהל

ה.11) לה,
ועוד.12) שם אברבנאל רלב"ג, ח. לו, ויקהל רמב"ן ראה
בתורה 13) נאמר לא ככולו שברובא כמ"פ שנתבאר מה ע"פ ובפרט

לישר  משה ואמירת למשה הקב"ה לכל ציווי ובשניהם הציווי את אל
או  למשה הציווי רק בתורה נאמר ציווים בכו"כ – מזה ויתירה פרטיו.
בענינינו  הוא ומוכרח .72 ע' חי"ג לקו"ש ראה  לישראל. משה דברי רק

.18 ובהערה ס"ב בפנים לקמן .183 ע' חי"א לקו"ש ראה –
יט.14) כג, משפטים ובפ' כו. לד,
(15" הכלל: להודיע הוצרך שרש"י שמצינו בתורה daxdועד מצות

yeprle aiigl ..eltkpe exn`p וראה כג. לד, תשא פרש"י – כו'" מנין על
ועוד. לא. כג, אמור מד. יא, שמיני ו. ו, צו פרש"י

נשא 16) בפ' הנשיאים לקרבנות בנוגע בפשש"מ מובן אינו ועד"ז
הנשיאים מי"ב נשיא בכל וכופל וראה hxtneשחוזר שהביאו. הקרבנות

בהביאו  רש"י שם מתרץ זו שקושיא ,43 ע' ח"ח לקו"ש [המתורגם]
הדרשן. משה דר' הדרשה

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

,øéiL àì àä,xyk hbd if`àîìc Bàely zeyi` cv o`k yi oiicr ¨Ÿ¦¥¦§¨
y oeik,äàéáa øéiLhbde ,ezeyi` zngn lraidl zxq`p ixdy ¦¥§¦¨
.leqtdéì øîà,`axl ongp axäeúéðz,daeyzd z` dpyna ¨©¥§¦¨

dze` xq` m`yéáàìe àaàìC,ongp ax xxane .xeiy df oi` §©¨§¨¦
éàîáe.mdilr dze` xq`y xaecnàîéìéàmdilr dze` xq`y §©¦¥¨

,ïéàeOðam`d oky ,okzi `l df ixdéáàå àaà,eäðéð ïéàeOð éða C §¦¦©¨§¨¦§¥¦¦¦§
lrad dlrd `l i`cee ,llk da miqtez mdiyeciw oi` ixde

.oi`eyipa mdilr dxqe`l jxev yiy ezrcaåàì àlàyi i`ce ¤¨¨
mdilr dze` xq`y xaecny xnelúeðæaå ,on wiecn ok m` ¦§§

dpyndjizepfn ueg dze` xq`yk `weecyéáàìe àaàìàeä C §©¨§¨¦
øéiL àìcs` mdilr dxeq` `idy oeik ,xeiyl aygp epi` df - §Ÿ¦¥

,ezeyi` `laàäjizepf z` xiiy m` la` -,øçàìaygp ok` df ¨§©¥
yøéiL,`xnbd dgec .lradàîìcdze` xq`y xaecn ok` ¦¥¦§¨

jia`le `a`l,ïéàeOðaxaecn ,da miqtez mdiyeciw oi`y s`e §¦¦
ote`a mdl `ypiz `ly dze` xq`yáéñðéàå øáòcexary - §¨©§¦§¦

aygp 'jizepfn ueg'y di`x o`kn oi` ,ok m`e .dze` e`ype
.xeiyl

mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn
î õeçd`iaeäî ,'dkøãk àlMy oeik m`d .oicddkøãëad`iaa-] ¦¤Ÿ§©§¨©§§©§¨

[dkxck,øéiL àì àä,xyk hbd if`áéúk 'äMà éákLî' àîìc Bà ¨Ÿ¦¥¦§¨¦§§¥¦¨§¦
(ak gi `xwie),dkxck `ly d`ial dkxck d`ia yiwn df ywide

.xeiyl aygp dkxck `ly d`ia ly xeiy ok m`e ,xac lkl
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn

éøãð úøôäî õeç,'C,oey`xd dlral x`yz dixcp zxtd zekfy ¥£¨©§¨©¦
eäîy oeik m`d .oicdøéiL àì àä ïéàeOða,xyk hbd if`àîìc Bà ©§¦¦¨Ÿ¦¥¦§¨

áéúk 'epøéôé äMàå epîé÷é dLéà'(ci l xacna),yxbndy oeik ,okle ¦¨§¦¤§¦¨§¥¤§¦
`ed ixd ,dixcp z` xtdl lekixeiy o`k yie ,'dyi`' `xwp

.zeyi`a
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn

éúîeøzî õeç,'C,dnexza ilk`z `l odkl i`ypiz m`yeäî ¦§¨¥©
y oeik m`d .oicdøéiL àì àä ïéàeOða,xyk hbd if`àîìc Bà §¦¦¨Ÿ¦¥¦§¨

Wtp dpwi iM odke',Btñk ïéð÷[dnexza-] 'FA lk`i `Edáéúk §Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©§¦
(`i ak `xwie),,dnexza dplik`i `l [odkd] ipyd dlra m` okle

xiiy oey`xd dlray `vnpe ,etqk oipw dpi` `idy `vnp
hbde ,ixnbl mdl ycwzdl dleki dpi`y ,mipdkl diyeciwa

.leqt
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn

éúMeøéî õeç,'C,dze` yxii oey`xd dlray xnelkeäî.oicd ¦¨¥©
y oeik m`døéiL àì àä ïéàeOða,xyk hbd if`ì' àîìc BàBøàL §¦¦¨Ÿ¦¥¦§¨¦§¥
'ebe [ezy`]áéúk 'dúBà Løéå(`i fk xacna),yxei lrady xnelk §¨©¨§¦

ex`y `idy `vnp if` yxbnd dze` yxi mpn` m`e ,ezy` z`
.xeiy o`k yie ,dlra `ede

oebk ,oiyeciwd ipiipwn cg` xiiyy ote`a ,`xnbd cer zxxan
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`yéLecéwî õeç,'øèLa Cxizdy ¦¦©¦¦§¨

,d`iaa e` sqka wx mixg`l ycwzdl dleäî.oicdéî[m`d-] ©¦
,ïðéøîày oeikdì Lc÷îc øLôàxg` mc`äàéááe óñëae` - ©§¦¨¤§¨¦§©¥¨§¤¤§¦¨

,xeiy o`k oi` if` ,mixg`l `ypidl dleki `ide ,d`iaaàîìc Bà¦§¨
ywidd on oiyeciwl oiyexib eywed oky ,xeiy o`k yi(a ck mixac)

'äúéäå' 'äàöéå',okeéããäì úBéååä Le÷úéàef zeiedd lk eywed - §¨§¨§¨§¨¦§£¨©£¨¥
xeiy yi eli`k aygp df if` zg` dieda xeiy yi m` okle ,efl
'd`vie' ywidd on oiyexiba mb xeiy o`k yi okle ,zeiedd lka

.leqt hbde ,'dzide
okle ,elld zewitqd lka drixkn `l `xnbde÷éz[ecnri-] ¥

.drxkd `ll el` zel`y

äðùî
:hbd gqep z` zx`an dpyndèb ìL Bôebazk ly exwir gqep - ¤¥

`ed hbd'íãà ìëì úøzeî zà éøä'. £¥©§¤¤§¨¨¨
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יג

פקודי.‚. אלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

על  הלקוטיֿתורה לימוד את שסיימו אלו שכל שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד הורה המאמר, לאחרי
עבור  מממונם שהתנדבו אלו "לחיים" יאמרו לראש שלכל והוסיף, "לחיים". יאמרו השבוע, פרשת
מי  נדבתם, (ולולי יותר זול במחיר הלקוטיֿתורה את לרכוש יוכלו שעלֿידיֿזה הלקוטיֿתורה, הדפסת
שיתנו  ובירכם המנדבים, של המסירותֿנפש מעלת את וציין הלקוטיֿתורה...), של מחירו היה מה יודע
בכל  יתברך ה' להם שירחיב לברכם, והוסיף ומצוות, תורה בעניני גם אחרים על וישפיעו הטוב, מרצונם

ורוחני. גשמי בטוב הלקוטיֿתורה ומסיימי לומדי את בירך וכן ורוחני, גשמי בטוב להם, המצטרך

שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד וגם ניגון, ולנגן "לחיים" לומר התחיל ולפתע [הקהל "לחיים", אמר
רב זמן משך מקומו על ורקד קומתו, מלוא כולל עמד הקהל, כל את בעודדו גדולה, והתלהבות בשמחה

אנ"ש, זקני את הלקוטיֿתורה].גם סיום עם בקשר וריקוד בשמחה להשתתף
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Â˘¯ÙÓ ÂÈ‡ È"˘¯˘ È˘Â˜
רבות  פעמים דובר בפירושו 1כבר מסביר שרש"י ,

התורה מקרא,lkעל של בפשוטו מובן שאינו ענין
"איני  כותב הוא כזה, ענין על הסבר לו אין וכאשר

וכדומה  .2יודע",

הפסוקים, פשט לפי הנראה ענין יש כאשר לכן,
משני  אחד את לקבל הכרחי עליו, מתעכב אינו ורש"י
של  פשוטו לפי קושי זה שאין או הבאים: ההסברים

רש"י פירוש עלֿידי מוסבר כבר שהענין או iptlמקרא,
ok.

שאינו  ענין יש בתורה עכשיו הנקראות בפרשיות
מפרשו, אינו ורש"י מקרא, של פשוטו עלֿפי מובן

והוא:

ויקהל  הקב"ה 3בפרשת ציווי העברת על מסופר
רבינו, משה עלֿידי המשכן תרומת על ישראל לבני

eihxt lkl וכסף זהב הבאת תרומה...": מאתכם "קחו :
הציווי  גם כך ואחר למשכן, המשכן 4וכו' עשיית על

mdihxtוכליו lkl.

בתורה  מסופר למשכן 5אחרֿכך הנדבה הבאת על
ישראל  מסופר 6עלֿידי כך ואחרֿ ,7yexita עשיית על

כלי  וכל וכו' היריעות חכמיֿלב: עלֿידי המשכן
ובפרשתנו  הכהונה.8המשכן, בגדי על

שמשה  בקיצור, התורה בציון היה די לכאורה,

לישראל המשכן zenlyaהעביר נדבת על ה' ציווי את
מוזכרים פרטיהן אשר למשה ieeivaועשייתו, ה'

תשא  תצוה, תרומה, היה 9בפרשיות צריך ואחרֿכך ,
את  ה' צוה אשר ככל ישראל בני "ויעשו להיכתב

בא  אפילו היה די שלאחר משה". יותר: מקוצר ופן
ישראל  בני "ויעשו ייכתב למשה, ה' ציווי על הסיפור
רבים  במקומות כמצוי משה", את ה' ציווה אשר ככל
מפורטים  מה לשם עצמן. הללו בפרשיות ואף בתורה,
והן  לישראל, הציווי בהעברת הן הפרטים, כל שוב

הציווי  ?10בביצוע

ויקהל  פרשת בתחילת כאשר אומר 11ובמיוחד
במקום  ומלאכתו המשכן נדבת פירשתי "כבר רש"י:
לגבי  חידוש אין אלו שבפרשיות מובן ומכך צוואתם",
מתחזקת, בפירושו. להוסיף מה לו אין ולכן הקודמות,
צריכה  היתה לא בודאי כן, אם התמיהה: איפוא,

dxezd שניה בפעם הענינים כל את לפרש לכאורה, ,
(ושלישית).

של  בפשוטו פשוטה שאלה היא לעיל האמור כל
התורה  ממפרשי כמה אשר עליה,12מקרא, מתעכבים

הענין  בתחילת לא – הסבר כך על אין ברש"י אך
בפרשתנו  בסופו ולא ויקהל, .13בפרשת

כאשר okובמיוחד iptl תשא בפרשת מתעכב 14, ,
ספורות  מילים על בחזרה הצורך את ומסביר ,15רש"י

בחלב  גדי תבשל "לא פעמים שלוש בתורה הכתוב על
פרשות  של ארוכות כפילויות יש כאן אשר בעוד אמו",

דבר  כך על מסביר אינו ורש"י .16שלמות,
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(1.1 הערה שם ובהנסמן 13 ע' ח"י בלקו"ש עד"ז ראה
(21 ע' ח"ה לקו"ש ראה – מקומות בכמה ועוד ה. כח, תולדות

ובכ"מ. .2 הערה
ואילך.3) ה לה,
ואילך.4) יוד שם,
ואילך.5) כא שם,
גו'.6) בשם ה' קרא ראו ואילך): ל, (שם ולאח"ז
ואילך.7) ח לו,
ואילך.8) ב לט,
על 9) הציווי תרומה; ר"פ – תרומה גו' ויקחו הציווי הסדר: ועל

תצוה; סוף – הקטורת (מזבח ואילך ח כה, שם – וכליו המשכן עשיית
– כהונה בגדי עשיית על הציווי תשא); – וקטורת המשחה שמן כיור,
ועשו  ואילך; ב לא, תשא – גו' בשם קראתי ראה ואילך; ב כח, תצוה

ואילך. ו, שם – (4 הערה (דלעיל אה"מ את צויתיך אשר כל את
שבת 10) שמירת על להציווי בנוגע גם כן להקשות אפשר לכאורה

אבל  ואילך, יג לא, תשא בכי למשה הציווי כבר שנאמר ויקהל פ' שבריש
הציווי  שזהו פרש"י) ראה – שם ג' שבפסוק החידוש על (נוסף י"ל בזה
דשבת  הציווי ועיקר: ועוד ואילך. 159 ע' חי"א לקו"ש ראה – דעשה"ד

כטפל בא – הנ"ל דהמשכן,aaeqneבב' שם.i"yxtkמהציווי (תשא
ב). לה, ויקהל

ה.11) לה,
ועוד.12) שם אברבנאל רלב"ג, ח. לו, ויקהל רמב"ן ראה
בתורה 13) נאמר לא ככולו שברובא כמ"פ שנתבאר מה ע"פ ובפרט

לישר  משה ואמירת למשה הקב"ה לכל ציווי ובשניהם הציווי את אל
או  למשה הציווי רק בתורה נאמר ציווים בכו"כ – מזה ויתירה פרטיו.
בענינינו  הוא ומוכרח .72 ע' חי"ג לקו"ש ראה  לישראל. משה דברי רק

.18 ובהערה ס"ב בפנים לקמן .183 ע' חי"א לקו"ש ראה –
יט.14) כג, משפטים ובפ' כו. לד,
(15" הכלל: להודיע הוצרך שרש"י שמצינו בתורה daxdועד מצות

yeprle aiigl ..eltkpe exn`p וראה כג. לד, תשא פרש"י – כו'" מנין על
ועוד. לא. כג, אמור מד. יא, שמיני ו. ו, צו פרש"י

נשא 16) בפ' הנשיאים לקרבנות בנוגע בפשש"מ מובן אינו ועד"ז
הנשיאים מי"ב נשיא בכל וכופל וראה hxtneשחוזר שהביאו. הקרבנות

בהביאו  רש"י שם מתרץ זו שקושיא ,43 ע' ח"ח לקו"ש [המתורגם]
הדרשן. משה דר' הדרשה

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

,øéiL àì àä,xyk hbd if`àîìc Bàely zeyi` cv o`k yi oiicr ¨Ÿ¦¥¦§¨
y oeik,äàéáa øéiLhbde ,ezeyi` zngn lraidl zxq`p ixdy ¦¥§¦¨
.leqtdéì øîà,`axl ongp axäeúéðz,daeyzd z` dpyna ¨©¥§¦¨

dze` xq` m`yéáàìe àaàìC,ongp ax xxane .xeiy df oi` §©¨§¨¦
éàîáe.mdilr dze` xq`y xaecnàîéìéàmdilr dze` xq`y §©¦¥¨

,ïéàeOðam`d oky ,okzi `l df ixdéáàå àaà,eäðéð ïéàeOð éða C §¦¦©¨§¨¦§¥¦¦¦§
lrad dlrd `l i`cee ,llk da miqtez mdiyeciw oi` ixde

.oi`eyipa mdilr dxqe`l jxev yiy ezrcaåàì àlàyi i`ce ¤¨¨
mdilr dze` xq`y xaecny xnelúeðæaå ,on wiecn ok m` ¦§§

dpyndjizepfn ueg dze` xq`yk `weecyéáàìe àaàìàeä C §©¨§¨¦
øéiL àìcs` mdilr dxeq` `idy oeik ,xeiyl aygp epi` df - §Ÿ¦¥

,ezeyi` `laàäjizepf z` xiiy m` la` -,øçàìaygp ok` df ¨§©¥
yøéiL,`xnbd dgec .lradàîìcdze` xq`y xaecn ok` ¦¥¦§¨

jia`le `a`l,ïéàeOðaxaecn ,da miqtez mdiyeciw oi`y s`e §¦¦
ote`a mdl `ypiz `ly dze` xq`yáéñðéàå øáòcexary - §¨©§¦§¦

aygp 'jizepfn ueg'y di`x o`kn oi` ,ok m`e .dze` e`ype
.xeiyl

mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn
î õeçd`iaeäî ,'dkøãk àlMy oeik m`d .oicddkøãëad`iaa-] ¦¤Ÿ§©§¨©§§©§¨

[dkxck,øéiL àì àä,xyk hbd if`áéúk 'äMà éákLî' àîìc Bà ¨Ÿ¦¥¦§¨¦§§¥¦¨§¦
(ak gi `xwie),dkxck `ly d`ial dkxck d`ia yiwn df ywide

.xeiyl aygp dkxck `ly d`ia ly xeiy ok m`e ,xac lkl
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn

éøãð úøôäî õeç,'C,oey`xd dlral x`yz dixcp zxtd zekfy ¥£¨©§¨©¦
eäîy oeik m`d .oicdøéiL àì àä ïéàeOða,xyk hbd if`àîìc Bà ©§¦¦¨Ÿ¦¥¦§¨

áéúk 'epøéôé äMàå epîé÷é dLéà'(ci l xacna),yxbndy oeik ,okle ¦¨§¦¤§¦¨§¥¤§¦
`ed ixd ,dixcp z` xtdl lekixeiy o`k yie ,'dyi`' `xwp

.zeyi`a
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn

éúîeøzî õeç,'C,dnexza ilk`z `l odkl i`ypiz m`yeäî ¦§¨¥©
y oeik m`d .oicdøéiL àì àä ïéàeOða,xyk hbd if`àîìc Bà §¦¦¨Ÿ¦¥¦§¨

Wtp dpwi iM odke',Btñk ïéð÷[dnexza-] 'FA lk`i `Edáéúk §Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©§¦
(`i ak `xwie),,dnexza dplik`i `l [odkd] ipyd dlra m` okle

xiiy oey`xd dlray `vnpe ,etqk oipw dpi` `idy `vnp
hbde ,ixnbl mdl ycwzdl dleki dpi`y ,mipdkl diyeciwa

.leqt
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`y ote`a ,`xnbd cer zwtzqn

éúMeøéî õeç,'C,dze` yxii oey`xd dlray xnelkeäî.oicd ¦¨¥©
y oeik m`døéiL àì àä ïéàeOða,xyk hbd if`ì' àîìc BàBøàL §¦¦¨Ÿ¦¥¦§¨¦§¥
'ebe [ezy`]áéúk 'dúBà Løéå(`i fk xacna),yxei lrady xnelk §¨©¨§¦

ex`y `idy `vnp if` yxbnd dze` yxi mpn` m`e ,ezy` z`
.xeiy o`k yie ,dlra `ede

oebk ,oiyeciwd ipiipwn cg` xiiyy ote`a ,`xnbd cer zxxan
mc` lkl zxzen z` ixd' xn`yéLecéwî õeç,'øèLa Cxizdy ¦¦©¦¦§¨

,d`iaa e` sqka wx mixg`l ycwzdl dleäî.oicdéî[m`d-] ©¦
,ïðéøîày oeikdì Lc÷îc øLôàxg` mc`äàéááe óñëae` - ©§¦¨¤§¨¦§©¥¨§¤¤§¦¨

,xeiy o`k oi` if` ,mixg`l `ypidl dleki `ide ,d`iaaàîìc Bà¦§¨
ywidd on oiyeciwl oiyexib eywed oky ,xeiy o`k yi(a ck mixac)

'äúéäå' 'äàöéå',okeéããäì úBéååä Le÷úéàef zeiedd lk eywed - §¨§¨§¨§¨¦§£¨©£¨¥
xeiy yi eli`k aygp df if` zg` dieda xeiy yi m` okle ,efl
'd`vie' ywidd on oiyexiba mb xeiy o`k yi okle ,zeiedd lka

.leqt hbde ,'dzide
okle ,elld zewitqd lka drixkn `l `xnbde÷éz[ecnri-] ¥

.drxkd `ll el` zel`y

äðùî
:hbd gqep z` zx`an dpyndèb ìL Bôebazk ly exwir gqep - ¤¥

`ed hbd'íãà ìëì úøzeî zà éøä'. £¥©§¤¤§¨¨¨
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השאלה  מן חלק שלפחות לומר, היה ניתן לכאורה

כדלהלן: בפרשתנו, רש"י פירוש עלֿפי נענית

הפסוק  אשר 17על כל את עשה אורי... בן "ובצלאל
לבצלאל  צוה ש"משה רש"י, אומר משה", את ה' צוה

כלים  תחלה בצלאל 18לעשות לו אמר משכן, ואחרֿכך
כלים  משים ואחרֿכך בית תחלה לעשות עולם מנהג
הוא... הקדושֿברוךֿ מפי שמעתי כך לו, אמר בתוכו.

הכלים" עשה כך ואחרֿ תחלה המשכן עשה .19וכן

לתרץ  היה שבעשיית 20ניתן לכך הסיבה שזוהי ,
וכליו, המשכן פרטי כל שוב מוזכרים בפועל המשכן
מכפי  הסדר, את הפך שבצלאל רואים עלֿידיֿזה כי

תרומה  שבפרשת בציווי מופיע תחלה 21שהוא ועשה ,
הכלים  את ואחרֿכך המשכן .22את

התורה  מזכירה מה לשם מובן לא עדיין זה, לפי אך
העברת על בסיפור הפרטים כל נדבת ieeivdאת על

משה  ידי על וכליו המשכן עשיית ועל המשכן
23לישראל,

את  אפילו מתרצת התשובה אין לכך ובנוסף
כדלהלן: עצמו, הביצוע על בסיפור ההרחבה

מסופר, שבו בתורה בחלק די זה לצורך א)

את  לעשות התחילו אחרֿכך המשכן את עשו שתחילה
ועל  הכלים, עשיית על הסיפור מה לשם אך הכלים,

בהם  ואשר בפרשתנו, המפורטים הכהונה, בגדי עשיית
בצלאל  בעשיית דבר שונה ?24לא

את להודיע כדי ועיקר: תחלה xcqב) – העשייה
בהרחבה הכרח אין – הכלים ואחרֿכך ihxtaהמשכן

וכדומה  במידותיהם בביצוע, .25הדברים

כאשר  הללו, הפרטים הישנות לאחר יתרֿעלֿכן:

משה", אל המשכן את "ויביאו על בפרשתנו מסופר
הבאים: הקשיים מתעוררים

של  הדברים פרטי כל את שוב מפרטת התורה ג)

וכו'. וכליו המשכן
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כב.17) לח,
הגהה 18) (ראה בתורה זה ציווי במפורש שנאמר מצינו שלא אף

פרט  מכאן ויחסר שם: רמב"ן וראה רש"י) ובמפרשי ברש"י שנדפסה
.21 הערה לקמן וראה א. שלד, תושב"כ חלק של"ה וראה כו'. אחד

ורש"י 19) דרש"י ושני ראשון בדפוס ליתא זה קטע שכל להעיר
כת"י.

ויקהל.20) בפ' האברבנאל תירץ וכן
שהם 21) שכסדר "דס"ל.. אמור: לך ד"ה א נה, ברכות פרש"י ראה

לו". אמר תרומה לי בויקחו סדורים
הקב"ה  בציווי ואילך) ז (לא, תשא בפ' בין – הכללי שציווי ואף
את  תחלה נאמר – ואילך) יא (לה, משה בציווי ויקהל בפ' בין למשה,
ובמפרשי  ותוס', פירש"י (וראה כלים ולאח"ז גו' המשכן את מועד, אהל
תרומה  בפ' שנאמר הסדר שכפי אומרים היו בפשטות הרי בארוכה) רש"י

נאמר ששם כיון עשה), (וכן עשייתם לסדר נוגע יותר ote`eהוא ihxt
'iyrd ממ"ש ולהעיר שם. של"ה ראה אבל ובויקהל. תשא בפ' משא"כ ,

המשכן  תבנית "את תחילה נאמר ט) (כה, תרומה בפ' דגם המפרשים
ואת תעשו".(ואח"כ) וכן כליו כל תבנית

מפרש"י 22) בפנים) דלקמן הקושי' על (נוסף כי מסתבר אי"ז אבל
ממ"ש זה שלמדין "אשר myמשמע ולא משה" את ה' ציוה אשר כל "את

בפרשה  סדורים הן שכן מזה אבל שם, פרש"י כהתחלת משה" אותו צוה
(וכ"מ כו' משכן עשה שמתחילה יודעים היינו בסופו:oeylnלא רש"י

dyr oke הכתוב כוונת היתה זו ואם כלים). עשה ואח"כ תחלה המשכן
אתר. על לפרשו לרש"י הו"ל המשכן עשיית ע"ד בהסיפור

הסדר 23) להודיע הכתוב בא בזה שגם (בפשש"מ) לומר גדול ודוחק
ע"ד  ואח"כ המשכן נדבת ע"ד מתחילה לישראל: הציווים משה שמסר
להם  אמר המשכן לנדבת הביאו שבנ"י ולאחר (בכללות), המשכן עשיית
הרי"ז  בזה, קמ"ל מאי א) כי: – גו'" בצלאל בשם ה' קרא "ראו משה

ואח"כ  המשכן נדבת ע"ד הציווי מתחילה למשה הקב"ה שאמרו הסדר
וזה  גו'". בשם קראתי "ראה תשא ובפ' תרומה*, בפ' המשכן עשיית
החידוש  מהו המשכן, נדבת אחר מסר גו'" בצלאל בשם ה' קרא ש"ראו
באזהרת  כמו – לפרשו לרש"י הו"ל וחידוש ענין בזה שיש את"ל ב) בזה.

אין בלאה"כ ג) ויקהל. בר"פ – ציווי yxetnשבת חסר דהרי הסדר כל
18 הערה לעיל ראה משכן" ואח"כ כלים תחלה "לעשות לבצלאל משה

שם. ובהנסמן 21 והערה
שיגיד  הציווי שהי' (מה בכ"ז הרמב"ן כסברת ס"ל שרש"י [ואת"ל
פשיטא  עיי"ש) כו' אחד פרט מכאן שיחסר והטעם וכו' בכללה המלאכה
סיפור  נוגע אינו זה בשביל ד) לפרשו]. לרש"י והו"ל מעצמו מובן דאי"ז
נדבת  להביא לישראל ציווה שמשה כללית הודעה ומספיקה הפרטים

כו'. ואח"כ המשכן
הכלים 24) עשו איך כאן להגיד הכתוב "הוצרך שם באברבנאל

הסדר  שגם משמע כו'" שנצטווה למה מתחלף באופן שהיו ההם והדברים
שנצטווה. כפי הי' לא הכלים בעשיית

הקב"ה.. מפי שמעתי כך "א"ל מפרש"י אבל
של  שהשינוי א) משמע: כלים" עשה ואח"כ תחלה המשכן עשה וכן

משה מציווי שעשה `eilבצלאל בזה רק שינוי הי' ולא תחלה, המשכן
"כך משה אמר בזה גם ב) הכלים. עשיית כו'izrnyבסדר הקב"ה מפי

בעשייתdevכך בכתובים הנאמר והסדר הקב"ה" במשכן lkלי דבר
לא  – סדר  לשום מתאים אינו וכו' המשחה ושמן כהונה ובגדי והכלים
(בציווי  שנאמרו כפי ולא (תשא), ותצוה תרומה בפ' נאמרים שהם כפי
אינו  ג) ויקהל. בפ' משה) (מפי שנאמרו כפי לא וגם תשא בפ' הכללי)

gxken.22 הערה כנ"ל וכו' בכתובים הנאמר הסדר כפי שעשה
ששנו 25) שכמו אדם יחשוב שלא "ומפני שם: באברבנאל ומ"ש

כל  כאן לבאר הוצרך (ולכן) ובמספרה בעצמותה שנו כן המלאכה בסדר
פשש"מ. ע"פ (=חלק) גלאטיק אינו כו'" ַדבר

onwl d`xe .`yz 'ta eil` d"awd ieeivn mb (miiepiyae) xzei zeihxta `ed (a .(9 dxrd lirl d`x) `yz 'tc ieeivd `ed (` :ldwie 'ta dyn ieeivy xirdl la` (*
.dxrdd mipta
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אשר  "ככל ואומר: הפסוק מסיים מכן לאחר רק ד)
העבודה". כל את ישראל בני עשו כן משה את ה' צוה

.‚
¯˙ÂÈ· ·È·ÁÂ ·Â˘Á ÔÎ˘Ó‰ :ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

לכך הוא:פשטות aההסבר

והחביבים  החשובים הענינים מן הם וכליו המשכן
השכינה  שרתה באמצעותם אשר ישראל, אצל ביותר

וכו', בישראל

נקרא, המשכן כאשר i"yxבמיוחד, yexitak
שויתר  לישראל עדות – העדות "משכן בפרשתנו:

השרה 26להם  שהרי העגל מעשה על הקדושֿברוךֿהוא
ביניהם" ,27שכינתו

הענין,ומזה  של והחשיבות החביבות יותר מובנת
ביותר, והחמור הכללי החטא היה העגל חטא שהרי
עד  הקדושֿברוךֿהוא, של פניו להסתרת גרם אשר

ר"ל, ישראל, על כליה גזירת שאף 28לכדי כך, כדי עד
פקדי  "וביום הקדושֿברוךֿהוא אמר הסליחה לאחר

.29ופקדתי"

שכינתו  "השרה שבאמצעותו שהמשכן, מובן, מזה
מאד. עד ונעלה כללי ענין הוא ביניהם"

ש  מובן, זה אצל zeaiagלפי המשכן של זו
לכך  הסיבה היא ישראל ואצל הקדושֿברוךֿהוא
שוב  עליהם וחוזרת פרטיו כל את מזכירה שהתורה

ושוב.

להסביר צריך רש"י אין זו שהוא o`kסיבה מפני ,
זאת הסביר okכבר iptl חייֿשרה בפרשת כך 30, על :

אברהם  עבד אליעזר מאורעות כל את מספרת שהתורה
חוזרת  ואחרֿכך רבקה, את להביא לשליחותו בקשר
רש"י  מסביר רבקה, למשפחת זאת בספרו שוב כך על
יפה  אחא רבי "אמר כי) הענין, חביבות מפני (שזה
בנים  של מתורתן המקום לפני אבות עבדי של שיחתן
גופי  והרבה בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי

ברמיזה" אלא ניתנו לא .31תורה

הקדושֿברוךֿהוא, על החביב שענין יודעים, מזה
בתורה  נוספים 32נכפל אינם אם גם פרטיו, לכל

בעניננו  גם וכך .33חידושים,

.„
"‰ÁÈ˘"Ï "‰¯Â˙" ÔÈ· Ï„·‰‰

יוצא, זה רש"י מפירוש להבין: יש עדיין אך
לעניננו. שייכת איננה זו שסיבה ההיפך, לכאורה,

של שיחתן ב"יפה lyהכוונה ozxezn ..zea` icar
mipa מתן שלאחר בנים", של "תורתן שאצל היא, "

ייכפלו  שבגללה כזאת, חביבות קיימת אינה תורה,
של שיחתן אצל כמו בתורה, `zeaענינים icar אם .

שהיא  המשכן, עשיית לגבי זה הסבר לומר אין כך,
של .mipaתורתן

הוא: לכך ההסבר

שיחתן  "יפה רש"י, עלֿידי המובא המאמר כוונת
את  להדגיש איננה בנים", של מתורתן אבות.. עבדי של
את  להראות אלא "בנים", על אבות" "עבדי של היתרון

"תורה": פני על ב"שיחה" לפעמים שיש החביבות

הוראות, היא "תורה" הוא: ביניהם הפשוט ההבדל
ה' שציוה ודינים "שיחה"ציוויים לעשות. ומתי מה

בגלוי  אשר דיבור והוראה,34היא ציווי איננו ובפשטות
פעולה מאורע, מצב, המתאר סיפור כפי dneckeאלא ,

אברהם  על מספר הוא אברהם, עבד אליעזר שאצל
שבו  האופן ועל הדרך, קפיצת על קורותיו, ועל ויצחק

וכו'. רבקה את הקדושֿברוךֿהוא לו זימן

"שיחה", של היתרון מודגש זה חז"ל במאמר
של שיחה `zea"שלפעמים icar" elit`"יפה" היא

בנים".ozxezמ" של

שלפנינו, בפרשיות גם מובנות זה xg`lyלפי
ציוויים  להעביר באות הן אין ותצוה: תרומה פרשיות
כאן  ידועים. כבר אשר לעשות, ומתי מה של והוראות
רבינו  משה העביר כיצד בהרחבה התורה מספרת
המשכן, מלאכת על הללו ה' ציוויי כל את לישראל
של  ענין זהו – למעשה ישראל זאת קיימו וכיצד

בענין היא שהשיחה וכיוון היא okynd"שיחה". הרי ,
כך בכל daiagכל ההרחבה קיימת כך לשם אשר עד ,

בתורה". "כפולה של באופן הפרטים,
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"ונדע26) כג): (ט, שמיני העגל".xtkzpyובפרש"י עון לנו
על 27) לצוותו התחיל יא) לג, יח. לא, (תשא רש"י שלדעת ובפרט

ובלב  בשמחה לישראל" הקב"ה "שנתרצה יוה"כ אחר המשכן מלאכת
ח. תרומה תנחומא וראה שלם.

יוד.28) לב, תשא
לד.29) שם,
מב.30) כד,
ואילך.31) 90 עמ' ח"ל בלקו"ש בארוכה נתבאר זה פרש"י ביאור

ג"כ32) א.i"yxtnלהעיר א, במדבר יא. כב, וירא :
(33f"cr והצורך השינוי שביאר (לאחרי בסופו שם הרמב"ן כתב

קצת. באו"א – אבל כו'", כ"ז הכלל "ועל בתורה) הכל שנאמר בזה
לאו 34) דאורייתא דאמרי חייביא לאינון ווי אמרז"ל: – בתוכנו אבל

זכאין  יתיר, ולא דא בלבושא מסתכלי ואינון בעלמא סיפורא אלא איהו
עיי"ש  א קנב, (זח"ג יאות כדקא באורייתא דמסתכלי צדיקייא אינון

באריכות).
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Ï‡Ïˆ· È„ÈŒÏÚ
השאלה  מן חלק שלפחות לומר, היה ניתן לכאורה

כדלהלן: בפרשתנו, רש"י פירוש עלֿפי נענית

הפסוק  אשר 17על כל את עשה אורי... בן "ובצלאל
לבצלאל  צוה ש"משה רש"י, אומר משה", את ה' צוה

כלים  תחלה בצלאל 18לעשות לו אמר משכן, ואחרֿכך
כלים  משים ואחרֿכך בית תחלה לעשות עולם מנהג
הוא... הקדושֿברוךֿ מפי שמעתי כך לו, אמר בתוכו.

הכלים" עשה כך ואחרֿ תחלה המשכן עשה .19וכן

לתרץ  היה שבעשיית 20ניתן לכך הסיבה שזוהי ,
וכליו, המשכן פרטי כל שוב מוזכרים בפועל המשכן
מכפי  הסדר, את הפך שבצלאל רואים עלֿידיֿזה כי

תרומה  שבפרשת בציווי מופיע תחלה 21שהוא ועשה ,
הכלים  את ואחרֿכך המשכן .22את

התורה  מזכירה מה לשם מובן לא עדיין זה, לפי אך
העברת על בסיפור הפרטים כל נדבת ieeivdאת על

משה  ידי על וכליו המשכן עשיית ועל המשכן
23לישראל,

את  אפילו מתרצת התשובה אין לכך ובנוסף
כדלהלן: עצמו, הביצוע על בסיפור ההרחבה

מסופר, שבו בתורה בחלק די זה לצורך א)

את  לעשות התחילו אחרֿכך המשכן את עשו שתחילה
ועל  הכלים, עשיית על הסיפור מה לשם אך הכלים,

בהם  ואשר בפרשתנו, המפורטים הכהונה, בגדי עשיית
בצלאל  בעשיית דבר שונה ?24לא

את להודיע כדי ועיקר: תחלה xcqב) – העשייה
בהרחבה הכרח אין – הכלים ואחרֿכך ihxtaהמשכן

וכדומה  במידותיהם בביצוע, .25הדברים

כאשר  הללו, הפרטים הישנות לאחר יתרֿעלֿכן:

משה", אל המשכן את "ויביאו על בפרשתנו מסופר
הבאים: הקשיים מתעוררים

של  הדברים פרטי כל את שוב מפרטת התורה ג)

וכו'. וכליו המשכן
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כב.17) לח,
הגהה 18) (ראה בתורה זה ציווי במפורש שנאמר מצינו שלא אף

פרט  מכאן ויחסר שם: רמב"ן וראה רש"י) ובמפרשי ברש"י שנדפסה
.21 הערה לקמן וראה א. שלד, תושב"כ חלק של"ה וראה כו'. אחד

ורש"י 19) דרש"י ושני ראשון בדפוס ליתא זה קטע שכל להעיר
כת"י.

ויקהל.20) בפ' האברבנאל תירץ וכן
שהם 21) שכסדר "דס"ל.. אמור: לך ד"ה א נה, ברכות פרש"י ראה

לו". אמר תרומה לי בויקחו סדורים
הקב"ה  בציווי ואילך) ז (לא, תשא בפ' בין – הכללי שציווי ואף
את  תחלה נאמר – ואילך) יא (לה, משה בציווי ויקהל בפ' בין למשה,
ובמפרשי  ותוס', פירש"י (וראה כלים ולאח"ז גו' המשכן את מועד, אהל
תרומה  בפ' שנאמר הסדר שכפי אומרים היו בפשטות הרי בארוכה) רש"י

נאמר ששם כיון עשה), (וכן עשייתם לסדר נוגע יותר ote`eהוא ihxt
'iyrd ממ"ש ולהעיר שם. של"ה ראה אבל ובויקהל. תשא בפ' משא"כ ,

המשכן  תבנית "את תחילה נאמר ט) (כה, תרומה בפ' דגם המפרשים
ואת תעשו".(ואח"כ) וכן כליו כל תבנית

מפרש"י 22) בפנים) דלקמן הקושי' על (נוסף כי מסתבר אי"ז אבל
ממ"ש זה שלמדין "אשר myמשמע ולא משה" את ה' ציוה אשר כל "את

בפרשה  סדורים הן שכן מזה אבל שם, פרש"י כהתחלת משה" אותו צוה
(וכ"מ כו' משכן עשה שמתחילה יודעים היינו בסופו:oeylnלא רש"י

dyr oke הכתוב כוונת היתה זו ואם כלים). עשה ואח"כ תחלה המשכן
אתר. על לפרשו לרש"י הו"ל המשכן עשיית ע"ד בהסיפור

הסדר 23) להודיע הכתוב בא בזה שגם (בפשש"מ) לומר גדול ודוחק
ע"ד  ואח"כ המשכן נדבת ע"ד מתחילה לישראל: הציווים משה שמסר
להם  אמר המשכן לנדבת הביאו שבנ"י ולאחר (בכללות), המשכן עשיית
הרי"ז  בזה, קמ"ל מאי א) כי: – גו'" בצלאל בשם ה' קרא "ראו משה

ואח"כ  המשכן נדבת ע"ד הציווי מתחילה למשה הקב"ה שאמרו הסדר
וזה  גו'". בשם קראתי "ראה תשא ובפ' תרומה*, בפ' המשכן עשיית
החידוש  מהו המשכן, נדבת אחר מסר גו'" בצלאל בשם ה' קרא ש"ראו
באזהרת  כמו – לפרשו לרש"י הו"ל וחידוש ענין בזה שיש את"ל ב) בזה.

אין בלאה"כ ג) ויקהל. בר"פ – ציווי yxetnשבת חסר דהרי הסדר כל
18 הערה לעיל ראה משכן" ואח"כ כלים תחלה "לעשות לבצלאל משה

שם. ובהנסמן 21 והערה
שיגיד  הציווי שהי' (מה בכ"ז הרמב"ן כסברת ס"ל שרש"י [ואת"ל
פשיטא  עיי"ש) כו' אחד פרט מכאן שיחסר והטעם וכו' בכללה המלאכה
סיפור  נוגע אינו זה בשביל ד) לפרשו]. לרש"י והו"ל מעצמו מובן דאי"ז
נדבת  להביא לישראל ציווה שמשה כללית הודעה ומספיקה הפרטים

כו'. ואח"כ המשכן
הכלים 24) עשו איך כאן להגיד הכתוב "הוצרך שם באברבנאל

הסדר  שגם משמע כו'" שנצטווה למה מתחלף באופן שהיו ההם והדברים
שנצטווה. כפי הי' לא הכלים בעשיית

הקב"ה.. מפי שמעתי כך "א"ל מפרש"י אבל
של  שהשינוי א) משמע: כלים" עשה ואח"כ תחלה המשכן עשה וכן

משה מציווי שעשה `eilבצלאל בזה רק שינוי הי' ולא תחלה, המשכן
"כך משה אמר בזה גם ב) הכלים. עשיית כו'izrnyבסדר הקב"ה מפי

בעשייתdevכך בכתובים הנאמר והסדר הקב"ה" במשכן lkלי דבר
לא  – סדר  לשום מתאים אינו וכו' המשחה ושמן כהונה ובגדי והכלים
(בציווי  שנאמרו כפי ולא (תשא), ותצוה תרומה בפ' נאמרים שהם כפי
אינו  ג) ויקהל. בפ' משה) (מפי שנאמרו כפי לא וגם תשא בפ' הכללי)

gxken.22 הערה כנ"ל וכו' בכתובים הנאמר הסדר כפי שעשה
ששנו 25) שכמו אדם יחשוב שלא "ומפני שם: באברבנאל ומ"ש

כל  כאן לבאר הוצרך (ולכן) ובמספרה בעצמותה שנו כן המלאכה בסדר
פשש"מ. ע"פ (=חלק) גלאטיק אינו כו'" ַדבר

onwl d`xe .`yz 'ta eil` d"awd ieeivn mb (miiepiyae) xzei zeihxta `ed (a .(9 dxrd lirl d`x) `yz 'tc ieeivd `ed (` :ldwie 'ta dyn ieeivy xirdl la` (*
.dxrdd mipta
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אשר  "ככל ואומר: הפסוק מסיים מכן לאחר רק ד)
העבודה". כל את ישראל בני עשו כן משה את ה' צוה

.‚
¯˙ÂÈ· ·È·ÁÂ ·Â˘Á ÔÎ˘Ó‰ :ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

לכך הוא:פשטות aההסבר

והחביבים  החשובים הענינים מן הם וכליו המשכן
השכינה  שרתה באמצעותם אשר ישראל, אצל ביותר

וכו', בישראל

נקרא, המשכן כאשר i"yxבמיוחד, yexitak
שויתר  לישראל עדות – העדות "משכן בפרשתנו:

השרה 26להם  שהרי העגל מעשה על הקדושֿברוךֿהוא
ביניהם" ,27שכינתו

הענין,ומזה  של והחשיבות החביבות יותר מובנת
ביותר, והחמור הכללי החטא היה העגל חטא שהרי
עד  הקדושֿברוךֿהוא, של פניו להסתרת גרם אשר

ר"ל, ישראל, על כליה גזירת שאף 28לכדי כך, כדי עד
פקדי  "וביום הקדושֿברוךֿהוא אמר הסליחה לאחר

.29ופקדתי"

שכינתו  "השרה שבאמצעותו שהמשכן, מובן, מזה
מאד. עד ונעלה כללי ענין הוא ביניהם"

ש  מובן, זה אצל zeaiagלפי המשכן של זו
לכך  הסיבה היא ישראל ואצל הקדושֿברוךֿהוא
שוב  עליהם וחוזרת פרטיו כל את מזכירה שהתורה

ושוב.

להסביר צריך רש"י אין זו שהוא o`kסיבה מפני ,
זאת הסביר okכבר iptl חייֿשרה בפרשת כך 30, על :

אברהם  עבד אליעזר מאורעות כל את מספרת שהתורה
חוזרת  ואחרֿכך רבקה, את להביא לשליחותו בקשר
רש"י  מסביר רבקה, למשפחת זאת בספרו שוב כך על
יפה  אחא רבי "אמר כי) הענין, חביבות מפני (שזה
בנים  של מתורתן המקום לפני אבות עבדי של שיחתן
גופי  והרבה בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי

ברמיזה" אלא ניתנו לא .31תורה

הקדושֿברוךֿהוא, על החביב שענין יודעים, מזה
בתורה  נוספים 32נכפל אינם אם גם פרטיו, לכל

בעניננו  גם וכך .33חידושים,

.„
"‰ÁÈ˘"Ï "‰¯Â˙" ÔÈ· Ï„·‰‰

יוצא, זה רש"י מפירוש להבין: יש עדיין אך
לעניננו. שייכת איננה זו שסיבה ההיפך, לכאורה,

של שיחתן ב"יפה lyהכוונה ozxezn ..zea` icar
mipa מתן שלאחר בנים", של "תורתן שאצל היא, "

ייכפלו  שבגללה כזאת, חביבות קיימת אינה תורה,
של שיחתן אצל כמו בתורה, `zeaענינים icar אם .

שהיא  המשכן, עשיית לגבי זה הסבר לומר אין כך,
של .mipaתורתן

הוא: לכך ההסבר

שיחתן  "יפה רש"י, עלֿידי המובא המאמר כוונת
את  להדגיש איננה בנים", של מתורתן אבות.. עבדי של
את  להראות אלא "בנים", על אבות" "עבדי של היתרון

"תורה": פני על ב"שיחה" לפעמים שיש החביבות

הוראות, היא "תורה" הוא: ביניהם הפשוט ההבדל
ה' שציוה ודינים "שיחה"ציוויים לעשות. ומתי מה

בגלוי  אשר דיבור והוראה,34היא ציווי איננו ובפשטות
פעולה מאורע, מצב, המתאר סיפור כפי dneckeאלא ,

אברהם  על מספר הוא אברהם, עבד אליעזר שאצל
שבו  האופן ועל הדרך, קפיצת על קורותיו, ועל ויצחק

וכו'. רבקה את הקדושֿברוךֿהוא לו זימן

"שיחה", של היתרון מודגש זה חז"ל במאמר
של שיחה `zea"שלפעמים icar" elit`"יפה" היא

בנים".ozxezמ" של

שלפנינו, בפרשיות גם מובנות זה xg`lyלפי
ציוויים  להעביר באות הן אין ותצוה: תרומה פרשיות
כאן  ידועים. כבר אשר לעשות, ומתי מה של והוראות
רבינו  משה העביר כיצד בהרחבה התורה מספרת
המשכן, מלאכת על הללו ה' ציוויי כל את לישראל
של  ענין זהו – למעשה ישראל זאת קיימו וכיצד

בענין היא שהשיחה וכיוון היא okynd"שיחה". הרי ,
כך בכל daiagכל ההרחבה קיימת כך לשם אשר עד ,

בתורה". "כפולה של באופן הפרטים,
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"ונדע26) כג): (ט, שמיני העגל".xtkzpyובפרש"י עון לנו
על 27) לצוותו התחיל יא) לג, יח. לא, (תשא רש"י שלדעת ובפרט

ובלב  בשמחה לישראל" הקב"ה "שנתרצה יוה"כ אחר המשכן מלאכת
ח. תרומה תנחומא וראה שלם.

יוד.28) לב, תשא
לד.29) שם,
מב.30) כד,
ואילך.31) 90 עמ' ח"ל בלקו"ש בארוכה נתבאר זה פרש"י ביאור

ג"כ32) א.i"yxtnלהעיר א, במדבר יא. כב, וירא :
(33f"cr והצורך השינוי שביאר (לאחרי בסופו שם הרמב"ן כתב

קצת. באו"א – אבל כו'", כ"ז הכלל "ועל בתורה) הכל שנאמר בזה
לאו 34) דאורייתא דאמרי חייביא לאינון ווי אמרז"ל: – בתוכנו אבל

זכאין  יתיר, ולא דא בלבושא מסתכלי ואינון בעלמא סיפורא אלא איהו
עיי"ש  א קנב, (זח"ג יאות כדקא באורייתא דמסתכלי צדיקייא אינון

באריכות).
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.‰
(‡Á‡ '¯) ¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘ È"˘¯ ÔÈÈˆÓ ÚÂ„Ó
בפרשת  רש"י מציין מדוע מובן לעיל האמור לפי
וזאת, אחא", "רבי המאמר בעל של שמו את חייֿשרה
להבנת  מוסיף האמור ששם מפני רבות, פעמים כאמור
שאין  מובן, אחא" "רבי השם ציון עלֿידי הפירוש:
אבות..." עבדי של שיחתן "יפה המאמר בכוונת
"בנים", פני על אבות" "עבדי של היתרון את להדגיש
לכך  ההסבר ואת "שיחה", של המעלה את אלא

להלן: כמוסבר מתורתן", שיחתן... ש"יפה שייתכן

יומא  ודברת 35במסכת רבנן, "תנו הברייתא מובאת
אחרים. בדברים ולא לדבר רשות לך יש בם iaxבם.

`g` תעשם ואל קבע אותן עשה בם, ודברת אומר
ארעי".

תורה  דבר לגבי רק  מדבר אחא שרבי מזה לכאורה,
את  מזכיר ואינו ארעי", תעשם ואל קבע אותן "עשה
 ֿ בעל שמזכיר כפי אחרים", "דברים של השלילה
נראה, אחרים", בדברים ולא בם... "ודברת מחלוקתו

`g` iax itly לומר הייתכן אך זו, שלילה קיימת אין
היתר  יש אחא רבי –36שלדעת אחרים לדברים

?!37בטלים 

לגבי  שהחובה מדגיש אחא רבי הוא: לכך ההסבר
אך  בארעי, ולא בקבע בם", "ודברת היא תורה דברי
שישנם  מפני לחלוטין, לשלול אין אחרים" "דברים את
דברים  אינם אשר "שיחה", של אחרים" "דברים
אלה  אין כלומר, תורה. אינם זאת עם אך בטלים,

וסיפורים, דיבורים אלא וכו', ודינים ציוויים הוראות,
"יפה" לפעמים להיות יכולים "מתורתן".38אשר אפילו

הציווי  קיים התורה לגבי רק זאת בכל "עשה 39אך
לבן  גם בפשטות מובן כי ארעי", תעשם ואל קבע אותן

שצריך את cinzחמש, וללמוד, לדבר לשנן, לזכור,
(דברי  וכו' לעשות אסור מה לבצע, שיש ההוראות

.40תורה)

.Â
(ÈÂÂÈˆ) "„·Ú"Â (·Ï) "‰ÁÈ˘" Ï˘ ‰ÏÏÎ‰

הוא: הענינים בפנימיות לכך ההסבר

המשכן  פרטי כל נשנים שבהם הפרשיות בשתי
של  לבם נדיבות א) כלליות: נקודות שתי יש וכליו,
כל  את ביותר, גדולה ובזריזות הביאו, אשר ישראל,
עוד  יעשו "אל להכריז היה שצריך עד המשכן, צרכי

"והותר" והיה .41מלאכה",

את  ועשו ה', ציווי את קיימו לב" ש"חכמי ב)
אשר "ככל וכליו המשכן אתdevמלאכת .dyn"ה'

בין  (איחוד) "התכללות" רואים יותר מפורט באופן
קויים  המשכן נדבת בהבאת גם הנזכרות: הנקודות שתי
אשר  איש כל מאת תרומה לי "ויקחו ה' של הציווי

לבו... גם 42ידבנו וכן, (כעבד), תרומה..." מאתכם קחו
"נשאו  של הענין היה לב" חכמי "כל של במעשיהם

eal"43.

"שיחה" הענינים: שני כאן שקיימים מובן, זה לפי
אבות". ו"עבדי
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ב.35) יט,
ואין 36) בד"ת אלא מדבר הכתוב אין ר"א שלדעת יל"פ שבדוחק אף

בנ  מאומה מזה ר"א ללמוד לדעת קצת: אחר בסגנון אחרים. לדברים וגע
"בם". בתיבת – ת"ק ולדעת "ודברת" בתיבת היא ההדגשה

הילדים 37) שיחת אחרים) בדברים ולא ד"ה (שם בגמרא פרש"י ע"פ
(גם  איסור אין (סתם) בטלים שדברים משמע לכאורה – ראש וקלות
(לא  סתם שמדברים אלא הגוף צורך שהם הרשות, דבורי ועאכו"כ לת"ק)
להרמב"ם  פיה"מ וראה – פ"ח שם וראה רפ"ז. תניא ראה – לש"ש) –
"בם  שהמיעוט דאת"ל ביותר קשה פרש"י ע"פ אבל ובכ"מ. ספ "א. אבות
וקלות  הילדים "שיחת רק הכוונה אחרים" בדברים ולא רשות לך יש
אחא  שלרבי לומר והיתכן ע"ז, גם מיעוט אין אחא לרבי א"כ ראש",

כו'". הילדים "שיחת מותרת
להלן  יעקב בר אחא רב של כהלימוד ס"ל אחא שרבי ס"ל ואולי
[ואא"ל  לתרץ) ר"א בא (וזה גו' הדברים כל שנאמר בלאו שעובר בגמרא
מ"בם" דריש שהרי כרבא בם" ודברת שנא' בעשה "שעובר שס"ל

.2 הערה 268 ע' ח"ז לקו"ש וראה כו']. קבע שתעשם
איש38) בלב דאגה מב,dpgiyiעדמש"נ: סוטה כה. יב, (משלי

מצינו מזה ויתרה dyrnlסע"ב). dkld c"qtle ואפילו כו' אסור :
מותר  להם עונג כו' שמועות שסיפור ובנ"א להרבות אסור דב"ט בשיחת

בשבת legaלספרם enk.(רסש"ז או"ח (שו"ע
"ודברת 39) הדרשא שהביא ה"ב פ"ג לאדה"ז ת"ת מהל' משמע וכן

"לידי  בטעמיהן", "ההלכות לענין שם והמדובר כו'" עיקר שתעשם בם..
שהוא כולה שבע"פ התורה עיקר b"ixzdידיעת yexit כהלכותיהן מצות

נכלל  ולא הסעיף, המשך שם ראה סופרים", ודקדוקי ודקדוקיהן בתנאיהן
ענינים האגדות `dcbדבריc"rבזה משא"כ – ס"ד) שם (ראה בכלל

יסוה"ת  הל' רמב"ם וראה וש"נ). ס"ט, פ"ב שם (ראה מעשה לידי שמביא
מיד  כו' האדם שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו הדרך היא היאך רפ"ב:
צ"ח  (סי' תפלה הל' שו"ע וראה ה'. אהבת מצות קיום היינו אוהב, הוא
האֿל  מרוממות התפלה קודם ויחשוב שם), אדה"ז ושו"ע רמ"א ס"א.

יהא "שלא שם כתב שאדה"ז אלא ס"ד), שם (וראה `l`דיבורךlkכו'
בספרי  הדרשא על גם סמך כי טפלה", ולא עיקר שתעשם כלומר בם

תורתו "לעשות ומבאר שם) i`xr(כנסמן ezk`lne raw בהערה וראה ."
ואכ"מ. בלקו"ש. שם

ואילך.40) ס"ט פ"ב (לאדה"ז) ת"ת הל' ראה
וֿז.41) לו, ויקהל
תרומה.42) דר"פ
חכם43) איש "כל ונא' ב. שם, חכמהalויקהל ה' נתן ealaאשר

גו'".
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ענין  היא "שיחה" כי ל"לב", קשורה שיחה
חז"ל  כמאמר שבלב 44התפלה, עבודה היא ותפלה ,45,

קיום  היא העבד מהות כי המצוות, קיום ענין הוא ועבד

האדון. ציווי

של  לבם נדיבות המשכן, נדבת הענינים: שני ואלה

על  הציווי קיום שיחה, – עבד.ישראל – המשכן עשיית

שקיום  אלה, שני של "התכללות" להיות וצריכה

נדיבות  עם ביחד להיות צריך העבד, ענין המצוות,
לחוש 46הלב  צריך הלב ובנדיבות מצד47, שזה ,ieeiv
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תפלה.44) אלא שיחה אין ב: כו, סג):i"yxtaeברכות כד, (ח"ש
כו'. תפלה לשון – לשוח

בתחלתו.45) תענית
"כבר 46) שכתב מה שבפרש"י תורה" של ב"יינה לבאר יש ועפ"ז

צוואתם" במקום ומלאכתו המשכן נדבת כי eal"נדיבd"caפירשתי "

נדיב ה"שיחה" חביבות בעיקר מדגיש ומלאכתו המשכן .alנדבת
פעולת 47) לענין ואילך 135 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה

עיי"ש. האדם. של פנימים כחות ועל השכל על קב"ע
למען 48) ד"ה ד. פמ"ט, ב"ר (ראה דאברהם בנדיבות מרז"ל ע"ד

פ"ה). ח"א) קונטרסים (בסה"מ תר"צ דעת
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 
ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 

לשמוע את דבריו.
והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.
6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 

7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.
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(‡Á‡ '¯) ¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘ È"˘¯ ÔÈÈˆÓ ÚÂ„Ó
בפרשת  רש"י מציין מדוע מובן לעיל האמור לפי
וזאת, אחא", "רבי המאמר בעל של שמו את חייֿשרה
להבנת  מוסיף האמור ששם מפני רבות, פעמים כאמור
שאין  מובן, אחא" "רבי השם ציון עלֿידי הפירוש:
אבות..." עבדי של שיחתן "יפה המאמר בכוונת
"בנים", פני על אבות" "עבדי של היתרון את להדגיש
לכך  ההסבר ואת "שיחה", של המעלה את אלא

להלן: כמוסבר מתורתן", שיחתן... ש"יפה שייתכן

יומא  ודברת 35במסכת רבנן, "תנו הברייתא מובאת
אחרים. בדברים ולא לדבר רשות לך יש בם iaxבם.

`g` תעשם ואל קבע אותן עשה בם, ודברת אומר
ארעי".

תורה  דבר לגבי רק  מדבר אחא שרבי מזה לכאורה,
את  מזכיר ואינו ארעי", תעשם ואל קבע אותן "עשה
 ֿ בעל שמזכיר כפי אחרים", "דברים של השלילה
נראה, אחרים", בדברים ולא בם... "ודברת מחלוקתו

`g` iax itly לומר הייתכן אך זו, שלילה קיימת אין
היתר  יש אחא רבי –36שלדעת אחרים לדברים

?!37בטלים 

לגבי  שהחובה מדגיש אחא רבי הוא: לכך ההסבר
אך  בארעי, ולא בקבע בם", "ודברת היא תורה דברי
שישנם  מפני לחלוטין, לשלול אין אחרים" "דברים את
דברים  אינם אשר "שיחה", של אחרים" "דברים
אלה  אין כלומר, תורה. אינם זאת עם אך בטלים,

וסיפורים, דיבורים אלא וכו', ודינים ציוויים הוראות,
"יפה" לפעמים להיות יכולים "מתורתן".38אשר אפילו

הציווי  קיים התורה לגבי רק זאת בכל "עשה 39אך
לבן  גם בפשטות מובן כי ארעי", תעשם ואל קבע אותן

שצריך את cinzחמש, וללמוד, לדבר לשנן, לזכור,
(דברי  וכו' לעשות אסור מה לבצע, שיש ההוראות

.40תורה)

.Â
(ÈÂÂÈˆ) "„·Ú"Â (·Ï) "‰ÁÈ˘" Ï˘ ‰ÏÏÎ‰

הוא: הענינים בפנימיות לכך ההסבר

המשכן  פרטי כל נשנים שבהם הפרשיות בשתי
של  לבם נדיבות א) כלליות: נקודות שתי יש וכליו,
כל  את ביותר, גדולה ובזריזות הביאו, אשר ישראל,
עוד  יעשו "אל להכריז היה שצריך עד המשכן, צרכי

"והותר" והיה .41מלאכה",

את  ועשו ה', ציווי את קיימו לב" ש"חכמי ב)
אשר "ככל וכליו המשכן אתdevמלאכת .dyn"ה'

בין  (איחוד) "התכללות" רואים יותר מפורט באופן
קויים  המשכן נדבת בהבאת גם הנזכרות: הנקודות שתי
אשר  איש כל מאת תרומה לי "ויקחו ה' של הציווי

לבו... גם 42ידבנו וכן, (כעבד), תרומה..." מאתכם קחו
"נשאו  של הענין היה לב" חכמי "כל של במעשיהם

eal"43.

"שיחה" הענינים: שני כאן שקיימים מובן, זה לפי
אבות". ו"עבדי
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ב.35) יט,
ואין 36) בד"ת אלא מדבר הכתוב אין ר"א שלדעת יל"פ שבדוחק אף

בנ  מאומה מזה ר"א ללמוד לדעת קצת: אחר בסגנון אחרים. לדברים וגע
"בם". בתיבת – ת"ק ולדעת "ודברת" בתיבת היא ההדגשה

הילדים 37) שיחת אחרים) בדברים ולא ד"ה (שם בגמרא פרש"י ע"פ
(גם  איסור אין (סתם) בטלים שדברים משמע לכאורה – ראש וקלות
(לא  סתם שמדברים אלא הגוף צורך שהם הרשות, דבורי ועאכו"כ לת"ק)
להרמב"ם  פיה"מ וראה – פ"ח שם וראה רפ"ז. תניא ראה – לש"ש) –
"בם  שהמיעוט דאת"ל ביותר קשה פרש"י ע"פ אבל ובכ"מ. ספ "א. אבות
וקלות  הילדים "שיחת רק הכוונה אחרים" בדברים ולא רשות לך יש
אחא  שלרבי לומר והיתכן ע"ז, גם מיעוט אין אחא לרבי א"כ ראש",

כו'". הילדים "שיחת מותרת
להלן  יעקב בר אחא רב של כהלימוד ס"ל אחא שרבי ס"ל ואולי
[ואא"ל  לתרץ) ר"א בא (וזה גו' הדברים כל שנאמר בלאו שעובר בגמרא
מ"בם" דריש שהרי כרבא בם" ודברת שנא' בעשה "שעובר שס"ל

.2 הערה 268 ע' ח"ז לקו"ש וראה כו']. קבע שתעשם
איש38) בלב דאגה מב,dpgiyiעדמש"נ: סוטה כה. יב, (משלי

מצינו מזה ויתרה dyrnlסע"ב). dkld c"qtle ואפילו כו' אסור :
מותר  להם עונג כו' שמועות שסיפור ובנ"א להרבות אסור דב"ט בשיחת

בשבת legaלספרם enk.(רסש"ז או"ח (שו"ע
"ודברת 39) הדרשא שהביא ה"ב פ"ג לאדה"ז ת"ת מהל' משמע וכן

"לידי  בטעמיהן", "ההלכות לענין שם והמדובר כו'" עיקר שתעשם בם..
שהוא כולה שבע"פ התורה עיקר b"ixzdידיעת yexit כהלכותיהן מצות

נכלל  ולא הסעיף, המשך שם ראה סופרים", ודקדוקי ודקדוקיהן בתנאיהן
ענינים האגדות `dcbדבריc"rבזה משא"כ – ס"ד) שם (ראה בכלל

יסוה"ת  הל' רמב"ם וראה וש"נ). ס"ט, פ"ב שם (ראה מעשה לידי שמביא
מיד  כו' האדם שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו הדרך היא היאך רפ"ב:
צ"ח  (סי' תפלה הל' שו"ע וראה ה'. אהבת מצות קיום היינו אוהב, הוא
האֿל  מרוממות התפלה קודם ויחשוב שם), אדה"ז ושו"ע רמ"א ס"א.

יהא "שלא שם כתב שאדה"ז אלא ס"ד), שם (וראה `l`דיבורךlkכו'
בספרי  הדרשא על גם סמך כי טפלה", ולא עיקר שתעשם כלומר בם

תורתו "לעשות ומבאר שם) i`xr(כנסמן ezk`lne raw בהערה וראה ."
ואכ"מ. בלקו"ש. שם

ואילך.40) ס"ט פ"ב (לאדה"ז) ת"ת הל' ראה
וֿז.41) לו, ויקהל
תרומה.42) דר"פ
חכם43) איש "כל ונא' ב. שם, חכמהalויקהל ה' נתן ealaאשר

גו'".
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תפלה.44) אלא שיחה אין ב: כו, סג):i"yxtaeברכות כד, (ח"ש
כו'. תפלה לשון – לשוח

בתחלתו.45) תענית
"כבר 46) שכתב מה שבפרש"י תורה" של ב"יינה לבאר יש ועפ"ז

צוואתם" במקום ומלאכתו המשכן נדבת כי eal"נדיבd"caפירשתי "

נדיב ה"שיחה" חביבות בעיקר מדגיש ומלאכתו המשכן .alנדבת
פעולת 47) לענין ואילך 135 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה

עיי"ש. האדם. של פנימים כחות ועל השכל על קב"ע
למען 48) ד"ה ד. פמ"ט, ב"ר (ראה דאברהם בנדיבות מרז"ל ע"ד

פ"ה). ח"א) קונטרסים (בסה"מ תר"צ דעת

נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 
ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 

לשמוע את דבריו.
והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.
6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 

7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.
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ָנה: ֶלְך ָחָרֽ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲֽעֹקב ִמּבְ בראשית כח, י: ַוּיֵ

א

ביאור המדרש )ב"ר פס"ה, ד( אין זווגו של איש אלא 
מן הקב"ה, מטרונא הכניסה אלף עבדים ואלף שפחות 

לזווגם ולא עלתה בידה כלום" — דכל ענין הזיווגים הוא 
רק בדרך אמונה, ולא בשכל אנושי

שאין  וכו'  בתורה  מצינו  אבהו  ר'  בשם  פנחס  רבי 

זיווגו של איש אלא מן הקב"ה. בתורה מנין )בראשית 

כד( ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר וכו'.

זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו.  יש1 שהוא הולך אצל 

והנה  וירא  סג(  כד,  )בראשית  אצלו  בא  זיווגו  יצחק 

גמלים באים. יעקב הלך אצל זיווגו דכתיב ויצא יעקב.

לו,  אמרה  חלפתא,  בר  יוסי  ר'  את  שאלה  מטרונה 

לששת  לה  אמר  עולמו,  את  הקב"ה  ברא  ימים  לכמה 

את  ה'  עשה  ימים  ששת  כי  כ(  )שמות  כדכתיב  ימים 

עושה מאותה  הוא  לו, מה  ואת הארץ, אמרה  השמים 

שעה ועד עכשיו, אמר לה, הקב"ה יושג ומזווג זיווגים, 

בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו 

של פלוני לפלוני.

אמרה לו, ודאי הוא אומנתי' אף אני יכולה לעשות 

אני  קלה  לשעה  לי,  יש  שפחות  כמה  עבדים  כמה  כן, 

קשה  בעיניך,  היא  קלה  אם  לה  אמר  לזווגן,  יכולה 

יוסי בר  היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. הלך לו ר' 

שפחות  ואלף  עבדים  אלף  נטלה  עשתה  מה  חלפתא, 

והעמידה אותן שורות, שורות, אמרה פלן יסב לפלונית 

ופלונית תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר 

דין  שמיטא,  עינו  דין  פציעא,  מוחיה  דין  לגבה,  אתון 

רגלי' תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא 

בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדין.

מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא, אמרה לו, 

לית אלוה כאלהכון, אמת היא תורתכון נאה ומשובחת 

יפה אמרת, אמר לא כך אמרתי לך אם קלה בעיניך קשה 

היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף.

בראשית רבה פרשה סה, ד

פלן כו', ופלוני זה ישא פלונית זו, ופלונית תינסב 

1( ראה ביאור לקמן סימן כז, דאצל יעקב הי' ב' בחי', הוא הלך אצל 

זיווגו — רחל, וזיווגו בא אצלו — לאה, ע"ש.

ופי'  ג',  פרשה  רבה  במדבר  ג"כ  וה"ג  גרסינן,  לפלוני 

שהוא  ואמר  לפלוני  בראשונה  שזווגה  פלונית  אותה 

ולא  לו  גם עלי' שהיא תינשא  גזרה עכשיו  יקח אותה 

תמאן בדבר.

אותן עבדים  כל  באו  ומחר  פי'  גרסינן,  לגבה  אתון 

ושפחות אצלה זו מוחו נפצע וזה נשמט עינו וזה נשבר 

רגלו אמרה להם מה אירע לכם.

דא אמרה כו', זאת אומרה אינו רוצה בזה.

לית אלוה כו', אין אלוה כאלקיכם.
מתנות כהונה

כל ענין הזיווגים הוא רק בדרך2 אמונה, ולא בשכל 

אנושי, וכמארז"ל3 אמונת זה סדר זרעים, פירוש לקיים 

מצות זרעים שהו"ע זיווג כדרז"ל4 ע"פ5 בבקר זרע זרעך 

זה,  תופס  אין  אנושי  שכל  כי  אמונה.  בדרך  הוא  כו', 

שלכאורה עפ"י שכל די לו להפקיע את עצמו ולפרנס 

הוא  רק  צוארו,  על  רחים  ליקח6  לו  ולמה  עצמו,  את 

מפני אמונת אמן בה' אמת שלמעלה מן השכל לגמרי, 

וכמ"ש7 בית והון נחלת אבות, שבית והון יכול להיות 

מאבות מוחין, משא"כ הזיווג ליקח אשה משכלת מה', 

שם הוי' דלעילא, שלמעלה ממוחין.

כאלה,  לעשות  רצתה  זה  דלעומת  והמטרונא 

2( ראה גם לקמן סימן יט.

3( שבת לא, א. אמר ר"ל מאי דכתיב )ישעי' לג, ו( והי' אמונת עתיך 

חוסן ישועות חכמה ודעת וגו', אמונת זה סדר זרעים, עתיך זה סדר 

מועד וכו'". )וראה לקוטי שיחות חלק א' עמוד 216, עמוד 240. חלק 

טו עמוד 370. חלק יח עמוד 295. חלק לב עמוד 159. רשימות חוברת 

סח(.

4( )יבמות סב:( נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו, היו לו 

זרע  ו( בבקר  יא,  יהיו לו בנים בזקנותו שנא' )קהלת  בנים בילדותו 

את זרעך ולערב אל תנח ידיך". ע"ש. הרי מוכח דלשון זרע"־זרעים" 

קאי על הזיווג.

5( קהלת יא, ו.

6( לשון הגמ' קידושין דף כט: רחיים בצוארו ויעסוק בתורה".

7( משלי יט, יד. בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת". ומדייק 

הוא  ואם  דאב  ג'  פרק  תניא  וראה  מוחין,  בחי'  היינו  אבות"  דמ"ש 

חכמה ובינה, דכמו בגשמיות האב ואם מוליד ילדים, כן חכמה ובינה 

ומ"ש  להיות ממוחין,  יכול  והון"  בית  וכן  מוליד מדות,  — השכל, 

אח"ז ומה' אשה משכלת", היינו ענין הזווג הוא מה', שהוא למעלה 

משכל, והוא שם ה'" דלעילא דלמעלה ממוחין — אבות.

]וראה החילוק בין שם הוי' דלתתא ושם הוי' דלעילא, בתורת מנחם 

— ספר המאמרים מלוקט חלק ב' עמוד רלג ואילך. חלק ד' עמוד רג 

ואילך. הדרנים על הרמב"ם עמוד קמב ואילך[.

ילקוט מתורת לוי יצחק
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שהכניסה אלף עבדים ואלף שפחות לזווגם ולא עלתה 

בידה כלל.

יניקת  כי  היינו  דוקא,  אלף8  במספר  שהכניסה  ומה 

כידוע  אלף,  ששרשם9  מהגבורות,  הוא  זה  הלעומת 

8( בהבא לקמן ראה מאורי אור אות אלף סעיף פז. וביאיר נתיב שם. 

לקוטי תורה פרשת אמור עמוד לו, א. ועיין הערה 9.

9( ראה אור התורה פרשת וארא עמוד קנד וז"ל: במדרש רבה פרשת 

לך פמ"ו וז"ל: אני א־ל שדי אני הוא שאמרתי לעולמי די ולשמים די 

ולארץ די שאלולי שאמרתי להם די עד עכשיו היו נמתחים והולכים 

עכ"ל . . והנה ידוע דבבחי' התהו לפי שהיו האורות מרובים והכלים 

הי' במיעוט לכך נשברו, וכמ"ש בז' מלכין קדמאין וימלוך וימת כו' 

בהתרחבות  והכלי  במיעוט  שהאור  בהיפך  הוא  התיקון  בחי'  אבל 

ובריבוי התחלקות כלים רבים לאור א' כו'. וכענין שלשים כלים דזו"ן 

עולמות  לג'  והם שרש  תיכון חיצוני'  פנימי'  ג' בחי'  כלי  שיש בכל 

בי"ע ועיין מזה בלקוטי תורה בשיר השירים ]לקוטי תורה שם מ, ב[ 

ובביאור ע"פ ששים המה מלכות השני'. ומזה עיקר בחינת התיקון 

כנודע.

וזהו ג"כ כוונת המדרש שהי' העולם והרקיע מתפשט עד בלי די . . 

כאשר הי' אור האלקי מאיר בלתי הגבלה בכלי בע"ס דבי"ע ממילא 

אז הי' התפשטות שלהם בנבראים בלי שיעור ומדה בכל עולם לפי 

הרקיעים  כמו  העולמות  בחיצוני'  בין  העולמות  בפנימי'  בין  ערכו 

הראשון  מצמצום  שנמשך  פי'  די  לעולמו  שאמר  עד  כו'  וההיכלות 

בחי'  שרש  והוא  דבי"ע  דע"ס  העליונים  באורות  המגביל  כח  בחי' 

הכלים שהן מגבילים את האור כנ"ל ואזי ממילא נמשך מדה וגבול 

גם בעולמות הנבראים יש מאין כו'.

וזהו שאמר פי' המשיך לעולמו די שרש בחי' מדה והוא הנק' די, והן 

הנרמז בשם  די  לעולמו  לפי שמה שאמר  ויו"ד משם שד"י,  דלי"ת 

שדי היינו דוקא מאצי' לבי"ע והיינו גימט' אל שדי במילואיו עולה 

אלף.

)ועיין מזה בביאור ע"פ כי אתה נרי שהם ג"כ הבירורים שבבריאה 

אלף טורין דאכלת לון בהמה רבה וכ"כ במק"מ שם וא"כ לפי"ז יש 

לפרש פי' וארא אל אברהם כו' באל שדי ע"י שהי' מרכבה ובוררו 

הבירורים הנ"ל בבחי' אלף המגן וע' במדרש רבה בשיר השירים ע"פ 

אלף המגן(, ע"ש.

אדמו"ר  מאמרי  צז.  סימן  לקמן  אלף",  במספר  עוד  ועיין 

עקב  פרשת  התורה  אור  רמג.  עמוד  א'  חלק  דברים  האמצעי 

עמוד א'תמט־נ.

שדי12  11אל  אלף,  שעולה  דאלקים10  אחוריים  בענין 

דוכרין,  גבורות  הוא  עבדים  והאלף  אלף13,  במלואו, 

במ"א  )עדמ"ש  נוקבין,  גבורות  הוא  שפחות  והאלף 

בענין נערי ונערות בלעו"ז(.

והיחוד הוא ע"י גבורות, איש — אש י', אשה — אש 

ה'14.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד קצז

10( פירוש: אלקים באחוריים בגי' אלף" הוא אלקים במילוי אות ה' 

באחוריים, כזה:

אל"ף )111(.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74( = 185.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10( = 195.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10(, + יו"ד )20( = 215.

 + ,)20( יו"ד   + ,)10( )74(, + ה"ה  )בגי' 111(, + למ"ד  + אל"ף 

מ"ם )80( = 295.

לקמן  )ועיין   1001  =  111  +  185  +  195  +  215  +  295 הכל  סך 

הערה 12(.

11( אל שדי: ראה המשך תער"ב חלק א' עמוד רנא. רנח. דמ"ש שאמר 

ויקרא שם אברם בשם הוי' אל עולם" דעד  יג, ד(  אברהם )בראשית 

אברהם הי' העולם בבחי' תהו ואברהם המשיך הי"ג מדות הרחמים 

ם אל שד"י בבריאה, ומבואר באדרא רבא  המתחיל בשם אל", וזהו ׁשֵ

ם אל", אל שדי"  )זהר ח"ג( דף קלב, א ובמפרשים שם, דיש ג' בחי' ׁשֵ

בבריאה, אל אלקים" ביצירה, ואל אדני" בעשי', והם כנגד בינה, ז"א, 

מלכות. ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לספר התניא עמוד יא.

דל"ת   +  ,)360( שי"ן   +  ,)74( למ"ד   +  )111( אל"ף  פירוש:   )12

נשלם  לאלף,  שחסר  אחד  והמספר   ,999  =  )20( יו"ד   +  ,)434(

מהמספר אחד שהוא יותר באחוריים דאלקים. עיין לקמן סימן צז.

נמצא דיש ב' פעמים אלף", א( אל שד"י" במלוי, ב( אלקים באחוריים, 

וזהו כנגד הב' פעמים אלף", האלף" דעבדים והאלף" דשפחות.

הוא  ששם  לבריאה,  שנפל  דתהו  דדעת  בלע*  מהמלך  ושרשם   )13

מספר אלף" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

יש אות א', שלכאורה הי' צ"ל רק ש'  ועפי"ז א"ש מה שבאש   )14

לפי המבואר בלקוטי תורה להאריז"ל פרשת וירא בפירוש אש יצא 

מחשבון )ד"ה סוד עמון ומואב(, אך האות א' רומז על המספר אלף, 

ואכמ"ל". )לקוטי לוי יצחק כאן(

אגרות  יצחק  לוי  לקוטי   — לשבת"  בתיבת  ש"  אות  הביאור  ]ראה 

קודש עמוד רטו.[

*( ראה לקמן סימן צז.

ילקוט מתורת לוי יצחק

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"א אדר, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... איני יודע הנהוג בירושלים ת"ו בחוגים שונים בהנוגע להעמדת מצבה, אבל ידועה מסקנת 

כמה מפוסקים אחרונים, שאין לאחרה ופשיטא שלא לחכות עד מלאת שנה וכיו"ב.

ומענין לענין מעין אותו ענין, נפלאת הוראת חז"ל שתיכף לפטירת אדם מישראל הרי דוקא 

הקרובים שלו עליהם להשתדל שיאמר בקשר עם הפטירה יתגדל ויתקדש שמיה רבא )ולא רק בשמים 

המשך בעמוד נ



כ

משכן  המשכן  פקודי  אלה   – כא  לח, 
העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים 

ביד איתמר בן אהרן הכהן

א. אלה פקודי המשכן משכן העדות. מהו משכן 
שני פעמים א"ר שמואל בר מרתא שנתמשכן שני פעמים 
על ידיהם וכו' לכך כתיב אלה פקודי המשכן משכן העדות 

ב' פעמים.
שמות רבה פ' נא, ג

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד. 
אמרה  פקודי,  פעמים  וב'  בפסוק  משכן  פעמים  שני  נזכר 
כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע פקדון הוא אצלך משכון 

הוא אצלך וכו'.
המשכן. עם ה' אותיותיו עולה ת"כ כמנין שנים שעמד 

בית שני.
משכן. עולה ת"י, כמנין שנים שעמד בית ראשון.

רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

שנתמשכן ב' פעמים וכו' לכך כתיב אלה פקודי 
פי'  פוקד  אשר  העדות  משכן  הכתוב  שאמר  פי'  המשכן, 
שהי'  שפירושו  דוד  מקום  ויפקד  כה(  כ,  )שמואל-א  כמו 
משכן אשר פקד פי' אשר  נחסר מקום דוד אף כאן ה"ק 
פי משה פי' שאמר הכתוב הטעם למה נחסר  על  נחסר 
לפי שנעשה ע"י משה ע"י בשר ודם משא"כ לעתיד שיהי' 
בהם מעשה ידי הקב"ה ולא יחרב לעולם כן נ"ל בן המחבר.
ידי משה על מד"ר

ב. "אלה פקודי המשכן משכן העדות". "המשכן 
משכן, שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין"1, 
כלומר, "משכן" מלשון "משכון", והרי ענין המשכון הוא – 
אותו  מחזירים  ואח"כ  בלבד,  זמן  למשך  אותו  שלוקחים 
בשלימותו, וכן הוא בעניננו – ששני החורבנין דבית ראשון 
ובית שני אינם אלא באופן ד"משכון", מכיון שכל הענינים 
והמעלות דבית ראשון ובית שני יוחזרו לבנ"י בשלימותם – 
בבית המקדש השלישי )נוסף על המשכן עצמו, אשר מכיון 
ויתגלו כל חלקי  יוחזרו  שמעשה ידי משה נצחיים2, בודאי 

המשכן בשלימותם בבית המקדש השלישי(3.
וכל זה נפעל ע"י מעשינו ועבודתינו – שנקודתם ותוכנם 
מישראל,  כאו"א  על  קאי   – "עדות"  העדות":  "משכן 
כמש"נ4 "אתם עדי", היינו, שישראל הם עדות על הקב"ה5, 
באברהם  כמ"ש6   – בעולם  אלקות  מתגלה  על-ידם  אשר 
עולם",  א-ל  ה'  בשם  שם  "ויקרא  הראשון(  )היהודי  אבינו 
שמציאות  שפועלים  עד  כו'"7,  ויקריא  אלא  ויקרא  "א"ת 

1( פרש"י ר"פ פקודי. תנחומא פקודי ב. שמו"ר פנ"א. ג.

2( סוטה ט, סע"א. וראה צפע"נ עה"ת ר"פ תרומה.

3( ראה לקו"ש חכ"א ע' 262. וש"נ.

4( ישעי' מג, י. שם, יב. וראה זח"ג פו, א.

5( עיין ספרי ואתחנן ו, ה. וראה ספר המצוות להרמב"ם מצות עשה ג. ועיין יומא פו.

6( וירא כא, לג.

7( סוטה י, סע"א ואילך.

גופא מורה ומגלה על האלקות, "א-ל עולם"8 ע"ד  העולם 
שהי' במ"ת, ש"מסתכלין למזרח ושומעין את הדיבור יוצא 
והמשכו  ולמטה"9,  ולמעלה  רוחות  לארבע  וכן  כו',  אנכי 
שהשכינה  עולם  באי  לכל  היא  "עדות   – ומקדש  במשכן 
נעשית  גופא  העולם  שמציאות  ועד  בישראל"10,  שורה 

משכן לו ית' – דירה לו ית' בתחתונים.
בבנין   – כפשוטו  העדות"  ד"משכן  לענין  זוכים  ועי"ז 

ביהמ"ק השלישי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו – משיחת ש"פ 

ויקהל, פ' שקלים

המשכן,  פקודי  אלה  הכתוב  בפירוש  תורה'  ב'לקוטי  ג. 
ויחוד, כמו חייב  מבאר ד"פקודי" הוא )גם( מלשון פקידה 
וצריך להבין הקשר דפירוש  וכו'  אדם לפקוד את אשתו11 
למקדש  רמז  הוא  פעמים  שני  משכן  שמשכן  רש"י 
עם  ישראל,  של  עוונותיהן  על  חורבנין  בשני  שנתמשכן 
הם  פעמים  שני  משכן  שהמשכן  תורה'  ב'לקוטי  הפירוש 
המשכות נעלות ביותר, ועד לפקודי המשכן, פקודי מלשון 

פקידה ויחוד.
ויש לומר הביאור בזה, שע"י שהי' כפרה על חטא העגל, 
מלכתחילה  העגל  במעשה  )דלמעלה(  שהכוונה  נתגלה, 
היתה בכדי שעי"ז יגיעו למעלת התשובה. ועד"ז הוא בנוגע 
של  עוונותיהן  ע"י  פעמים  שני  שנתמשכן  שהמקדש  לזה 
ישראל, שהכוונה בזה היא בכדי שיגיעו למעלת התשובה, 
ועי"ז יוחזר אח"כ המשכון לישראל באופן נעלה יותר מכמו 

שהי' קודם החורבן.
וזהו הקשר דשני הענינים באלה פקודי המשכן, פקודי 
מלשון פקידה ויחוד, ומשכן מלשון משכון, כי ע"י התשובה 
דפקודי  המעלה  מתגלית  המקדש  שנתמשכן  ע"י  הבאה 

מלשון פקידה ויחוד, ישראל וקוב"ה כולא חד.
ויש להוסיף, דזה שמביא בלקו"ת ראי' על זה שהיחוד 
אשתו12,  את  לפקוד  אדם  חייב  שארז"ל  מזה  פקידה  נק' 
אשתו  את  לפקוד  בהחיוב  מדבר  זה  במארז"ל  כי  הוא, 
בשעה שהוא יוצא לדרך, ובזה מרמז, דנוסף להענין דפקודי 
המשכן, שהכוונה בזה שהמקדש נתמשכן היא בכדי שע"י 
נעלה  באופן  )פקידה(  היחוד  )לע"ל(  אח"כ  יהי'  התשובה 
יותר, גם בשעה זו עצמה )כשנתמשכן המקדש( הי' היחוד.
וכמבואר במק"א13 מה שארז"ל14 בשעה שנכנסו נכרים 
תמוה15,  דלכאורה  בזה,  זה  המעורים  כרובים  ראו  להיכל 
הרי כרובים מעורין זה בזה מורה על גודל החיבה דהקב"ה 
וישראל כחיבת איש ואשה16, ובשעה שנכנסו נכרים להיכל 

8( ראה לקו"ת תבוא מב, ד. מג, ג. ובכ"מ.

9( תניא פל"ו. וראה תקו"ז תכ"ב )סד, ב(. תנחומא שמות כה. שמו"ר פ"ה, ט.

10( שבת כב, ב. מנחות פו, ב.

11( יבמות סב, ב.

12( אף שבסוגיא זו עצמה )יבמות סב, ב( נאמר לשון פקידה בנוגע יחוד גם לפנ"ז.

13( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רסט.

14( יומא נד, ב.

15( כמו שהקשה בחדא"ג מהרש"א ליומא שם )נד, א(.

16( יומא שם, א. וראה ב"ב צט, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פקודי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oihib(iying meil)

,dpyna epipyáúk:øLk dúëéðçå Búëéðç ¨©£¦¨©£¦¨¨¨¥
,hba dkipg my zaizk oipra ,dpynd ixac z` zxxan `xnbd

:`ziixad ixac jeznïðaø eðz,`ziixaa epipy -úBáà úëéðç ¨©¨¨£¦©¨
ïéhéâa`l` eia` epi` ipelt eze`e ,'ipelt oa oae`x' hba azk m` - §¦¦

azky s`e ,xyk hbd ,dfn dlrnl e` epiwf owf'ipelt oa' hba
hb ly epic mincn ep` oi`e ,eny lr `ed qgiizn ,epa epi` `ede
oky ,leqty dy`d e` yi`d my z` ea dpiyy hb ly epicl df
eze`y calae ,mzgtyn lecb my lr qgiizdl dgtynd jxc

`l` epnn wegx epi` edeqgiy ipeltúBøBc äøNò ãò. ©£¨¨
,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`weeceny lry lecb eze` m` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

epnn wegx ,edeqgiìL,úBøBc äLhbd,øLklecb m` j` §Ÿ¨¨¥
epnn wegx edeqgi eilry dgtyndïàkî[zexec dylyn-] ¦¨

Cìéàåhbd ,,ìeñtepi`e eia` epi` `ede 'ipelt oa' azk ixdy §¥¨¨
ea dpiyy hb ly epick ,df hb ly epicy `vnp ,eny lr qgiizn

lirl dpynd ezlqty ,dy`d e` yi`d my z`.(.t)

,`xnbd zxxanàðéðç éaø øîàc àä àìæà ïàîkly ezhiyk - §©©§¨¨§¨©©¦£¦¨
,xn`y `pipg iax ly `xnind dxn`p ,inúBáà úëéðç áúk̈©£¦©¨

ãò ïéhéâaìL,úBøBc äLd daiyn,`xnbïàîk,ink -ïBòîL éaøk §¦¦©§Ÿ¨§©§©¦¦§
,øæòìà ïa.`ziixaa `nw `pz ixac lr wlgpy ¤¤§¨¨

z` qgil yiy ,xfrl` oa oerny iax ixacl jnq d`ian `xnbd
cr mdn wegxy mzgtyn lecb my lr dy`d e` yi`d my

:zexec dyly
dàø÷ éàî àðeä áø øîàzexec dyly cry ,weqta fnxp okid - ¨©©¨©§¨¨

`ed oi` zexec dylyn dlrnle ,eizea` my xg` qgiizn mc`
weqtd oeyla fenx df xac .mdixg` cer qgiizníéða ãéìBú ék'¦¦¨¦

'ízðLBðå íéðá éðáe(dk c mixac)miipyd zexecd z`y ixd , §¥¨¦§©§¤
l` qgiin aezkd ,['mipa ipa'd] miiyilyd zexecd oke ,['mipa'd]
lr qgiin weqtd oi` o`kn xg`ly zexecd z` eli`e ,mdizea`
zexec dyly cry `vnp ,'mzpyepe' xne` `l` mdizea` my

.dfn dlrnl `le ,eizea` xg` yi`d qgiizn cala
mixaca weqtd ixac z` yexcl d`ian `xnbd(dk c)cilFz iM' ,¦¦

lM zpEnY lqR mziUre mYgWde ux`A mYpWFpe mipa ipaE mipÄ¦§¥¨¦§©§¤¨¨¤§¦§©¤©£¦¤¤¤§©Ÿ
:'Fqirkdl Lidl` 'd ipirA rxd mziUre©£¦¤¨©§¥¥¡Ÿ¤§©§¦

äòáL da eãáòL ãò ìàøNé õøà äáøç àì ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨§¨¤¤¦§¨¥©¤¨§¨¦§¨
íéðéc ézal`xyi iklnn mikln ly zegtyn dray -äøæ äãBáò, ¨¥¦¦£¨¨¨

ïä elàå,èáð ïa íòáøéäiçà ïa àLòáe ,éøîò ïa áàçàå ,,ïa àeäéå §¥¤¨¨§¨¤§¨©§¨¤£¦¨§©§¨¤¨§¦§¥¤
éLîðeäéìîø ïa ç÷ôe ,éãb ïa íçðîe ,ïa òLBäå ,äìà,elb einiay ¦§¦¤©¤§©§¨§©¥¤¨¦§¥¤¥¨

.oaxegd ligzd ef dryne ,mihayd zxyrøîàpL(h eh dinxi), ¤¤¡©
íîBé ãòa dLîL äàa dLôð äçôð äòáMä úãìé äììîà'äLBa ª§§¨Ÿ¤¤©¦§¨¨§¨©§¨¨¨¦§¨§Ÿ¨¨

äøôçåx`azn jke .''d m`p mdiai` iptl oY` axgl mzix`WE §¨¥¨§¥¦¨©¤¤¤¥¦§¥Ÿ§¥¤§ª
dray mdn ecnry mihayd zxyre oexney dllne` ,weqtd
dxdin dpnf `lae ytp gtn dl did ,dxf dcearl zegtyn

e ,letil.dnilke dyeaa dleba zayei `id
dàø÷ éàî ,énà áø øîàdidi oaxegdy weqta fnexn okid - ¨©©©¦©§¨¨

xn`py ,zexec dray xg`l(dk c mixac),'íéða éðáe íéða ãéìBú ék'¦¦¨¦§¥¨¦
'mipa' ,zexec ipy 'ipae' ,zexec ipy 'mipa' ,cg` xec 'cilez ik' -

yxetn xacd seqe ,zexec dray mlek jq `vnp ,zexec ipy
eixg`ly weqta(ek weqt my)z`e minXd z` mFId mka izcird' ,©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦§¤

.'ebe 'ux`d lrn xdn oEca`Y ca` iM ux`d̈¨¤¦¨ŸŸ¥©¥¥©¨¨¤
déì eøîàel`y -áøì éqà áøå àðäk áø,äìà ïa òLBäa déa áéúk ¨§¥©©£¨§©©¦§©§¦¥§¥©¤¥¨

(b fi ,a mikln)ìàøNé éëìîk àì ÷ø 'ä éðéòa òøä Nòiå'Eid xW` ©©©¨©§¥¥©Ÿ§©§¥¦§¨¥£¤¨
.'eiptláéúëedl` oa ryed iabl weqt cer(a weqt my),äìò åéìò' §¨¨§¦¨¨¨¨

Bâå øñàðîìLdgpn Fl aWIe car rWFd Fl idie xEX` Kln.'xace §§©§¤¤§¤¤©©§¦¥©¤¤©¨¤¦§¨
okl ,eiptl eidy miklnk drx dyr `ly iptn ike ,`ed `lt df

.zelbl `vie einia zeprxetd d`ay yprp `ed `weec
eäì øîà,iq` axle `pdk axl ax aiyd -úBàéñcøt ïúBà- ¨©§¨©§¥¥

mixneyíòáøé áéLBäLhap oaeìòé àlL éãk íéëøcä ìòipa ¤¦¨¨§¨©©§¨¦§¥¤Ÿ©£
ìàøNél`xyi zekln lkayìâøì,milyexilïìhéáe òLBä àa ¦§¨¥¨¤¤¨¥©¦§¨

,elri evxiy mewn dfi`l xn`e,ìâøì ìàøNé eìò àì ïë ét ìò óàå§©©¦¥Ÿ¨¦§¨¥¨¤¤
Ceøa LBãwä øîà,àeädgene akrny in xak did `ly xg`n ¨©©¨¨

ok lr ,elr `l mpevxn z`f lkae elri `ly mdaàlL íéðL ïúBà¨¨¦¤Ÿ
.éáMa eëìé ,ìâøì ìàøNé eìò̈¦§¨¥¨¤¤¥§©¤¦

:mihayd zelb oipra ztqep dyxc `xnbd d`ian
dì éøîàå ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîàmixne` yie -áø øîà ¨©©¦§¨¨©©§¨§¨§¥¨¨©©

øîéøî Løc ,[äéîøé éaø øîà] àcñç,l`yeáéúëc éàîedn - ¦§¨¨©©¦¦§§¨¨©§¥©©¦§¦
weqtd ly eyexit(ci h l`ipc)ék eðéìò äàéáéå äòøä ìò 'ä ã÷Liå'©¦§Ÿ©¨¨¨©§¦¤¨¨¥¦

'ä ÷écöeðéäìàike .'FlwA EprnW `le dUr xW` eiUrn lM lr ©¦¡Ÿ¥©¨©£¨£¤¨¨§Ÿ¨©§§Ÿ
'ä ÷écö'c íeMî'eðéäìàok iptnå äòøä ìò 'ä ãB÷Liå''eðéìò äàéáé ¦§©¦¡Ÿ¥©¦§©¨¨¨©§¦¤¨¨¥

.epilr zelbd z` `iadl xdin -àlà,weqtd zpeek `id jkä÷ãö ¤¨§¨¨
Ceøa LBãwä äNòL ìàøNé íò àeäe xdinäìâäz`eäi÷ãö úeìb ¨¨©¨¨¦¦§¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨

,l`xyi lk elbe milyexi daxgy dryaúîéi÷ äéðëé úeìb ïééãòå©£©¦¨§¨§¨©¤¤
mr elb maexy ,milecbd dxezd inkg laaa miniiw eid oiicre -
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äéðëé(fh ck ,a mikln)e'Løçäóìà øbñnäådngln iUr mixFAB lMd §¨§¨§¤¨¨§©©§¥¤¤©Ÿ¦¦Ÿ¥¦§¨¨

ediwcv ly exec elbiyky icka ,'dlaA dlFB laA Kln m`iaie©§¦¥¤¤¨¤¨¨¤¨
.dxez mecnli ,laaa oiicr mi`vnpd xbqnde yxgd ,laal

dn iptn :el` zenya dxezd inkg e`xwp recn zx`an `xnbd
e`xwp,'Løç'meynïéçúBtL äòLaLixaca gzet cg`yky - ¨¨¤§¨¨¤§¦
dxezïéLøçk ìkä eNòðe`xwp dn iptne .oiwzey lkd -,'øbñî' ©£©Ÿ§¥§¦©§¥

ïåékïéçúBt ïðéà áeL ïéøâBqL`ed mdipiray dkld xac lky - ¥¨¤§¦¥¨§¦
aey ,mze` mil`eyl eilr aiydl mircei md oi`y ,xebqe mezg
aiydle winrdl ,df dkld xac geztl rciy in `vni `l

,eilr daeyzänëå,oikiedi mr milebd oia eid minkgóìà. §©¨¤¤
'd cwWIe' weqtd ixac z` sqep ote`a zayiine zyxec `xnbd©¦§Ÿ

:'ebe 'Epidl` 'd wiCv iM Epilr d`aie drxd lr,øîà àìeòidef ©¨¨¨©§¦¤¨¨¥¦©¦¡Ÿ¥¨¨©
,`ed jexa yecwd dyry dwcvdíéðL ézL íéc÷äL'ízðLBðå'ì ¤¦§¦§¥¨¦§§©§¤

,miynge ze`n dpenyd dpyd seqa oaxegd z` `iadl xdiny -
zpy `idy ,mvx`a zayl mdl ie`x didy onfd iptl mipy izy
'mzpyepe' mda miiwzi `ly icka ,mizye miyng ze`n dpeny
miiwzn did f`y ,mizye miyng ze`n dpeny `ixhniba dlery

:'oeca`z cea` ik' weqtd seq mda

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



כי

הרי הי' לכאורה היפך החיבה.
היא  ישראל  כנסת  הגלות  שבזמן  דכיון  בזה,  והביאור 
יציאתו של  לפני  לכן,  הים17,  בעלה למדינת  שהלך  כאשה 
הבעל )הקב"ה( לדרך, היתה הפקידה, ולכן היו אז הכרובים 
היתה  אז  שהיתה  שהפקידה  אלא  ולויות.  איש  כמער18 

17( תענית כ, א. סנהדרין קד, סע"א. איכ"ר עה"פ )איכה א, א( היתה כאלמנה. זח"ב 

קכב, א. וראה סידור )עם דא"ח( נח, ב ואילך. אוה"ת נ"ך כרך ב ע' א'מז ואילך.

18( מלכים-א ז, לו. וראה יומא שם, סע"א ואילך.

היא  בזה  והכוונה  והגלות,  החורבן  הי'  ובגילוי  בהעלם, 
שע"י העבודה שבזמן הגלות, ובפרט ע"י עבודת התשובה, 
יוחזר  ואז  השלישי,  ביהמ"ק  בבנין  בגילוי  הפקידה  תהי' 
צדקנו  בביאת משיח  העדות,  ומשכן  גם המשכון, המשכן 

בקרוב ממש.
ספר המאמרים מלוקט ח"ה עמוד רד-רו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פקודי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oihib(iying meil)

,dpyna epipyáúk:øLk dúëéðçå Búëéðç ¨©£¦¨©£¦¨¨¨¥
,hba dkipg my zaizk oipra ,dpynd ixac z` zxxan `xnbd

:`ziixad ixac jeznïðaø eðz,`ziixaa epipy -úBáà úëéðç ¨©¨¨£¦©¨
ïéhéâa`l` eia` epi` ipelt eze`e ,'ipelt oa oae`x' hba azk m` - §¦¦

azky s`e ,xyk hbd ,dfn dlrnl e` epiwf owf'ipelt oa' hba
hb ly epic mincn ep` oi`e ,eny lr `ed qgiizn ,epa epi` `ede
oky ,leqty dy`d e` yi`d my z` ea dpiyy hb ly epicl df
eze`y calae ,mzgtyn lecb my lr qgiizdl dgtynd jxc

`l` epnn wegx epi` edeqgiy ipeltúBøBc äøNò ãò. ©£¨¨
,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø`weeceny lry lecb eze` m` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

epnn wegx ,edeqgiìL,úBøBc äLhbd,øLklecb m` j` §Ÿ¨¨¥
epnn wegx edeqgi eilry dgtyndïàkî[zexec dylyn-] ¦¨

Cìéàåhbd ,,ìeñtepi`e eia` epi` `ede 'ipelt oa' azk ixdy §¥¨¨
ea dpiyy hb ly epick ,df hb ly epicy `vnp ,eny lr qgiizn

lirl dpynd ezlqty ,dy`d e` yi`d my z`.(.t)

,`xnbd zxxanàðéðç éaø øîàc àä àìæà ïàîkly ezhiyk - §©©§¨¨§¨©©¦£¦¨
,xn`y `pipg iax ly `xnind dxn`p ,inúBáà úëéðç áúk̈©£¦©¨

ãò ïéhéâaìL,úBøBc äLd daiyn,`xnbïàîk,ink -ïBòîL éaøk §¦¦©§Ÿ¨§©§©¦¦§
,øæòìà ïa.`ziixaa `nw `pz ixac lr wlgpy ¤¤§¨¨

z` qgil yiy ,xfrl` oa oerny iax ixacl jnq d`ian `xnbd
cr mdn wegxy mzgtyn lecb my lr dy`d e` yi`d my

:zexec dyly
dàø÷ éàî àðeä áø øîàzexec dyly cry ,weqta fnxp okid - ¨©©¨©§¨¨

`ed oi` zexec dylyn dlrnle ,eizea` my xg` qgiizn mc`
weqtd oeyla fenx df xac .mdixg` cer qgiizníéða ãéìBú ék'¦¦¨¦

'ízðLBðå íéðá éðáe(dk c mixac)miipyd zexecd z`y ixd , §¥¨¦§©§¤
l` qgiin aezkd ,['mipa ipa'd] miiyilyd zexecd oke ,['mipa'd]
lr qgiin weqtd oi` o`kn xg`ly zexecd z` eli`e ,mdizea`
zexec dyly cry `vnp ,'mzpyepe' xne` `l` mdizea` my

.dfn dlrnl `le ,eizea` xg` yi`d qgiizn cala
mixaca weqtd ixac z` yexcl d`ian `xnbd(dk c)cilFz iM' ,¦¦

lM zpEnY lqR mziUre mYgWde ux`A mYpWFpe mipa ipaE mipÄ¦§¥¨¦§©§¤¨¨¤§¦§©¤©£¦¤¤¤§©Ÿ
:'Fqirkdl Lidl` 'd ipirA rxd mziUre©£¦¤¨©§¥¥¡Ÿ¤§©§¦

äòáL da eãáòL ãò ìàøNé õøà äáøç àì ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨§¨¤¤¦§¨¥©¤¨§¨¦§¨
íéðéc ézal`xyi iklnn mikln ly zegtyn dray -äøæ äãBáò, ¨¥¦¦£¨¨¨

ïä elàå,èáð ïa íòáøéäiçà ïa àLòáe ,éøîò ïa áàçàå ,,ïa àeäéå §¥¤¨¨§¨¤§¨©§¨¤£¦¨§©§¨¤¨§¦§¥¤
éLîðeäéìîø ïa ç÷ôe ,éãb ïa íçðîe ,ïa òLBäå ,äìà,elb einiay ¦§¦¤©¤§©§¨§©¥¤¨¦§¥¤¥¨

.oaxegd ligzd ef dryne ,mihayd zxyrøîàpL(h eh dinxi), ¤¤¡©
íîBé ãòa dLîL äàa dLôð äçôð äòáMä úãìé äììîà'äLBa ª§§¨Ÿ¤¤©¦§¨¨§¨©§¨¨¨¦§¨§Ÿ¨¨

äøôçåx`azn jke .''d m`p mdiai` iptl oY` axgl mzix`WE §¨¥¨§¥¦¨©¤¤¤¥¦§¥Ÿ§¥¤§ª
dray mdn ecnry mihayd zxyre oexney dllne` ,weqtd
dxdin dpnf `lae ytp gtn dl did ,dxf dcearl zegtyn

e ,letil.dnilke dyeaa dleba zayei `id
dàø÷ éàî ,énà áø øîàdidi oaxegdy weqta fnexn okid - ¨©©©¦©§¨¨

xn`py ,zexec dray xg`l(dk c mixac),'íéða éðáe íéða ãéìBú ék'¦¦¨¦§¥¨¦
'mipa' ,zexec ipy 'ipae' ,zexec ipy 'mipa' ,cg` xec 'cilez ik' -

yxetn xacd seqe ,zexec dray mlek jq `vnp ,zexec ipy
eixg`ly weqta(ek weqt my)z`e minXd z` mFId mka izcird' ,©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦§¤

.'ebe 'ux`d lrn xdn oEca`Y ca` iM ux`d̈¨¤¦¨ŸŸ¥©¥¥©¨¨¤
déì eøîàel`y -áøì éqà áøå àðäk áø,äìà ïa òLBäa déa áéúk ¨§¥©©£¨§©©¦§©§¦¥§¥©¤¥¨

(b fi ,a mikln)ìàøNé éëìîk àì ÷ø 'ä éðéòa òøä Nòiå'Eid xW` ©©©¨©§¥¥©Ÿ§©§¥¦§¨¥£¤¨
.'eiptláéúëedl` oa ryed iabl weqt cer(a weqt my),äìò åéìò' §¨¨§¦¨¨¨¨

Bâå øñàðîìLdgpn Fl aWIe car rWFd Fl idie xEX` Kln.'xace §§©§¤¤§¤¤©©§¦¥©¤¤©¨¤¦§¨
okl ,eiptl eidy miklnk drx dyr `ly iptn ike ,`ed `lt df

.zelbl `vie einia zeprxetd d`ay yprp `ed `weec
eäì øîà,iq` axle `pdk axl ax aiyd -úBàéñcøt ïúBà- ¨©§¨©§¥¥

mixneyíòáøé áéLBäLhap oaeìòé àlL éãk íéëøcä ìòipa ¤¦¨¨§¨©©§¨¦§¥¤Ÿ©£
ìàøNél`xyi zekln lkayìâøì,milyexilïìhéáe òLBä àa ¦§¨¥¨¤¤¨¥©¦§¨

,elri evxiy mewn dfi`l xn`e,ìâøì ìàøNé eìò àì ïë ét ìò óàå§©©¦¥Ÿ¨¦§¨¥¨¤¤
Ceøa LBãwä øîà,àeädgene akrny in xak did `ly xg`n ¨©©¨¨

ok lr ,elr `l mpevxn z`f lkae elri `ly mdaàlL íéðL ïúBà¨¨¦¤Ÿ
.éáMa eëìé ,ìâøì ìàøNé eìò̈¦§¨¥¨¤¤¥§©¤¦

:mihayd zelb oipra ztqep dyxc `xnbd d`ian
dì éøîàå ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîàmixne` yie -áø øîà ¨©©¦§¨¨©©§¨§¨§¥¨¨©©

øîéøî Løc ,[äéîøé éaø øîà] àcñç,l`yeáéúëc éàîedn - ¦§¨¨©©¦¦§§¨¨©§¥©©¦§¦
weqtd ly eyexit(ci h l`ipc)ék eðéìò äàéáéå äòøä ìò 'ä ã÷Liå'©¦§Ÿ©¨¨¨©§¦¤¨¨¥¦

'ä ÷écöeðéäìàike .'FlwA EprnW `le dUr xW` eiUrn lM lr ©¦¡Ÿ¥©¨©£¨£¤¨¨§Ÿ¨©§§Ÿ
'ä ÷écö'c íeMî'eðéäìàok iptnå äòøä ìò 'ä ãB÷Liå''eðéìò äàéáé ¦§©¦¡Ÿ¥©¦§©¨¨¨©§¦¤¨¨¥

.epilr zelbd z` `iadl xdin -àlà,weqtd zpeek `id jkä÷ãö ¤¨§¨¨
Ceøa LBãwä äNòL ìàøNé íò àeäe xdinäìâäz`eäi÷ãö úeìb ¨¨©¨¨¦¦§¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨

,l`xyi lk elbe milyexi daxgy dryaúîéi÷ äéðëé úeìb ïééãòå©£©¦¨§¨§¨©¤¤
mr elb maexy ,milecbd dxezd inkg laaa miniiw eid oiicre -

,ediwcv zelbl mcew dpy dxyr zg` oikiediúeìâa déa áéúëc¦§¦¥§¨
äéðëé(fh ck ,a mikln)e'Løçäóìà øbñnäådngln iUr mixFAB lMd §¨§¨§¤¨¨§©©§¥¤¤©Ÿ¦¦Ÿ¥¦§¨¨

ediwcv ly exec elbiyky icka ,'dlaA dlFB laA Kln m`iaie©§¦¥¤¤¨¤¨¨¤¨
.dxez mecnli ,laaa oiicr mi`vnpd xbqnde yxgd ,laal

dn iptn :el` zenya dxezd inkg e`xwp recn zx`an `xnbd
e`xwp,'Løç'meynïéçúBtL äòLaLixaca gzet cg`yky - ¨¨¤§¨¨¤§¦
dxezïéLøçk ìkä eNòðe`xwp dn iptne .oiwzey lkd -,'øbñî' ©£©Ÿ§¥§¦©§¥

ïåékïéçúBt ïðéà áeL ïéøâBqL`ed mdipiray dkld xac lky - ¥¨¤§¦¥¨§¦
aey ,mze` mil`eyl eilr aiydl mircei md oi`y ,xebqe mezg
aiydle winrdl ,df dkld xac geztl rciy in `vni `l

,eilr daeyzänëå,oikiedi mr milebd oia eid minkgóìà. §©¨¤¤
'd cwWIe' weqtd ixac z` sqep ote`a zayiine zyxec `xnbd©¦§Ÿ

:'ebe 'Epidl` 'd wiCv iM Epilr d`aie drxd lr,øîà àìeòidef ©¨¨¨©§¦¤¨¨¥¦©¦¡Ÿ¥¨¨©
,`ed jexa yecwd dyry dwcvdíéðL ézL íéc÷äL'ízðLBðå'ì ¤¦§¦§¥¨¦§§©§¤

,miynge ze`n dpenyd dpyd seqa oaxegd z` `iadl xdiny -
zpy `idy ,mvx`a zayl mdl ie`x didy onfd iptl mipy izy
'mzpyepe' mda miiwzi `ly icka ,mizye miyng ze`n dpeny
miiwzn did f`y ,mizye miyng ze`n dpeny `ixhniba dlery
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icewtכב zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"k oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` e"k oey`x mei ß

(àë)ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî ét-ìò©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«
i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ הּמׁשּכן נדבת מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו לכל ּבפרׁשה ּכליו ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף, ≈∆¿≈ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÔkLÓ.עבֹודתֹו ÔkLn‰∑ יׂשראל ׁשל עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן רמז ּפעמים, .ׁשּתי ֲָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
˙„Ú‰ ÔkLÓ∑ ׁשכינתֹועדּות הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם ׁשּוּתר ליׂשראל, ƒ¿«»≈Àְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

‰ÌiÂÏ.ּביניהם  ˙„·Ú∑ הּוא ּפקּוד וכליו, הּמׁשּכן ּולהֹוריד י לׂשאת ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה ּולהקים,עבֹודה ֵֵֶ¬…««¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו עליו הּמפקד למּׂשאֹו איׁש ‡Ó˙È¯.איׁש „Èa∑ למסר עליהם ּפקיד היה הּוא ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ¿«ƒ»»ְֲִִֵֶָָָֹ

ׁשעליו  עבֹודה אב, ּבית .לכל ְֲֵֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(673 .e"nyz icewtÎldwie zyxt ycewÎzay zecreezdn)

העדהעדהעדהעדּוּוּוּותתתת ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן פקפקפקפקּוּוּוּודידידידי כא)אאאאּלּלּלּלהההה (לח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש רמז ּפעמים, ׁשני מׁשּכן. (רש"י)הּמׁשּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

מּכאן  ּבׁשלמּותֹו. נׁשאר הּוא אבל מסּים, לזמן אֹותֹו לֹוקחים ׁשאמנם ּדבר 'מׁשּכֹון', מּלׁשֹון הּוא ׁש'מׁשּכן' מפרׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻרׁש"י
הּבּתים  ּבׁשני ׁשהיּו הּמעלֹות ּכל ּבׁשלמּותן יחזרּו הּׁשליׁשי הּבית ּבנין עם ׁשּמּיד ּבאפן הּוא ּבּתי־הּמקּדׁש ׁשני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשחרּבן

ְִַהּקֹודמים.
ּבזמן  יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ּבמעׂשיהם ּתלּוי הּמׁשיח, ּבימֹות לבא ּׁשעתיד מה ׁשּכל ,לכ ּגם רֹומז העדּות" "מׁשּכן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבּטּוי

ַָהּגלּות:
ּכדכתיב 'עדים', ליׂשראל קרא י)הּקּב"ה מג, ּבעֹולם.(ישעיה הּקּב"ה את ּומסּפרים 'מעידים' המגּלים, הם ּכי עדי", "אּתם , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

"מׁשּכן  את עכׁשו) ועבֹודתם (ּבמעׂשיהם ּבֹונים יׂשראל ּבני ּכ עֹולם, לבאי הּגדֹול ׁשמֹו את הקריא אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם
ּבּגמרא חז"ל אמרּו ּבית־הּמקּדׁש ועל ׁשעליו ב)העדּות" כב, ּביׂשראל".(שבת ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל היא "עדּות , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz icewtÎldwie zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אֹומרים א)חז"ל מב, מפריע (בבא־מציעא ּגֹורם מהּוה הּדבר ספירת ועל־ּכן העין, מן הּסמּוי ּבדבר אּלא ׁשֹורה הּברכה ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מגּבלת. ּבלּתי ּברכה ּוממׁשי הּׁשכינה המׁשכת את מביא הּדבר מׁשה", "על־ּפי נעׂשית הּספירה ּכאׁשר אבל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻלּברכה.

ּבאמצעּות  אּלא - 'מנין' יׁש אם למׁשל, לדעת, ּכדי - ׁשּבקדּׁשה לדבר אפילּו יׂשראל, את למנֹות ׁשאין קֹובעת ההלכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻלכן
מׁשה'. מ'ּתֹורת הּוא הּפסּוק ׁשהרי מׁשה", על־ּפי ּפּוקד "אׁשר ּבכלל הּוא זה מנין ׁשּגם לֹומר ויׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּפסּוק.

קדׁש היכל אל אׁשּתחוה בית אבא חסּד ּברב "ואני הּוא ׁשהּפסּוק מּובא לרׁש"י הּפרּדס ּבספר מֹונים? ּפסּוק ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבאיזה
למנֹות  האחרֹונים ּבּדֹורֹות נהגּו לבית־הּכנסת, ּבמיחד קׁשּור הּפסּוק ׁשּתכן אף ואּולם, מּלים. עׂשר ּבֹו ׁשּיׁש ,"ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּביראת
ׁשּבעקבתא  מּׁשּום היא, לכ ׁשהּסּבה לֹומר ויׁש העֹולם". עד ונּׂשאם ּורעם נחלת את ּובר עּמ את "הֹוׁשיעה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבּפסּוק
הּגאּלה. ּכבר ׁשּתבא - "עּמ את "הֹוׁשיעה היא ׁשּלהם הראׁשֹונה והּמׁשאלה הּבּקׁשה יחד, נפּגׁשים יהּודים ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּדמׁשיחא,
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ã ycew zegiyn zecewp ã(198 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

העדהעדהעדהעדּוּוּוּותתתת ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן פקפקפקפקּוּוּוּודידידידי כא)אאאאּלּלּלּלהההה (לח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּלמּטה. הּגׁשמי והּמׁשּכן ׁשּלמעלה, הרּוחני הּמׁשּכן - הּמׁשּכנים לׁשני רֹומז מׁשּכן" "הּמׁשּכן הּכפּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּלׁשֹון

ּגלּוי  ּדבר על ונעלם; מכּסה ּבדבר רק ׁשּיכת 'עדּות' ּכי הּגׁשמי. הּמׁשּכן - ּדוקא הּׁשני ּבּמׁשּכן נאמרה "העדּות" הּמּלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻא
הּגׁשמי  ׁשּבּמׁשּכן ּכ על לעדּות זקּוקים לכן ּבגיּלּוי, אלקּות נראית לא הּגׁשמית, ׁשּבּמציאּות ּומאחר ּבעדּות. צר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹאין

הּׁשכינ  הׁשראת ה.היתה ְְְִַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשלללל עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיהןתיהןתיהןתיהן עלעלעלעל .... .... ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתמתמתמתמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כא)רמזרמזרמזרמז לח, ּבפרׁשתנּו,(רש"י הּמקּדׁש חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
אּלא  ּבׁשלמּות, נמצא הרי מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו למעלּיּותא, ׁשהּוא לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ּבבנין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהעֹוסקת
ּבּטּול  מׁשמעּותֹו אין הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ּכ ואחר מסּים, זמן למׁש הּמלוה אל הּלוה מן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשעֹובר

לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכ ואחר ּכמׁשּכֹון, לקחֹו הּקּב"ה אּלא ח"ו, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש,

(áë)äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e∑' ּכתיב אין מׁשה' אֹותֹו צּוה אׁשר ¿«¿≈∆ƒ¿»»≈»¬∆ƒ»∆…∆ְֲִִֵֶֶָֹ
למׁשה  ּׁשּנאמר למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכאן,
ּדהא  קאמר, להתנּדב צּוּוי לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבסיני,
ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוה להפ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאדרּבה
אּלא  הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוּוי
וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמירי
ּלי  מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב לענין אבל הּכלים, ואחרּֿכ מֹועד", אהל "את מּתחּלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהזּכר

הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב נט)מה עליוֿהּׁשלֹום (ברכות רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצּוה
,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן מׁשה" את ה' צ ּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוקּצר
לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ואחרּֿכ ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָודֹוק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. מּפי ׁשמעּתי ּכ, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכלים  עׂשה ואחרּֿכ ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה , .וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl')

ממממׁשׁשׁשׁשהההה אתאתאתאת הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשהההה כב)ּוּוּוּובצלאלבצלאלבצלאלבצלאל............ (לח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ג)ּב'ירּוׁשלמי' הלכה ד פרק ה'")(ברכות צּוה ("ּכאׁשר הּצּוּויים י"ח ּכנגד הן ׁשמֹונה־עׂשרה, ׁשּבתפּלת הּברכֹות שי"ח מּובא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אהליאב" מ"ואּתֹו ּבפרׁשתנּו, כג)הּמֹופיעים הּמנין,(ּפסּוק מן אינּנּו זה ּבפסּוק האמּור ה'" צּוה "אׁשר אבל הּפרׁשה. לסֹוף עד ְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
אהליאב. ּבלי ּבצלאל רק ּבֹו ׁשּנזּכר ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָמאחר

אהליאב? ּגם ּבהם ׁשּנזּכר הּפסּוקים את ורק א מֹונים מּדּוע ב) לּמׁשּכן? הּתפּלה ּברכֹות ּבין הּקׁשר מה א) להבין: ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
הּׁשכינה. להׁשראת למׁשּכן והפיכתם ּביֹותר, הּנחּותים הּדברים וזּכּו ּברּור הּוא: חד - הּתפּלה ענין ותכן הּמׁשּכן ּתכן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא:
למעלה, ארצּיים ענינים מעלה היא אף הּתפּלה הּׁשכינה. להׁשראת מקֹום נעׂשה ׁשעל־ידם ּגׁשמּיים מחמרים נבנה ְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן

הּׁשמימה". מּגיע וראׁשֹו ארצּיים) (ענינים ארצה מּצב "סּולם ּבבחינת היא ׁשהּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּכּידּוע
והּנחּותים  הּתחּתֹונים החלקים את ּגם להעלֹות עליה ּכן העֹולם, ׁשל הּנמּוכה החמרּיּות את להעלֹות ענינּה ׁשּתפּלה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם
הּׁשבטים, מּגדֹולי היה ּבצלאל ּכי אהליאב, וגם ּבצלאל ּגם נזּכר ּו ׁשּבהם מהּכתּובים רק הּצּוּויים י"ח את מֹונים לכן ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּבּנפׁש.

הּירּודים מהּׁשבטים היה אהליאב לד)ואילּו לה, שמות ה'ּבצלאל'(רש"י את רק לא להעלֹות הּוא ענינּה הּתפּלה וכאמּור, . ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה. ה'אהליאב' את ּגם אּלא ֳִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנפׁש

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
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:ïäkä©Ÿ¥«
i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ הּמׁשּכן נדבת מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו לכל ּבפרׁשה ּכליו ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף, ≈∆¿≈ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÔkLÓ.עבֹודתֹו ÔkLn‰∑ יׂשראל ׁשל עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן רמז ּפעמים, .ׁשּתי ֲָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
˙„Ú‰ ÔkLÓ∑ ׁשכינתֹועדּות הׁשרה ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם ׁשּוּתר ליׂשראל, ƒ¿«»≈Àְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

‰ÌiÂÏ.ּביניהם  ˙„·Ú∑ הּוא ּפקּוד וכליו, הּמׁשּכן ּולהֹוריד י לׂשאת ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה ּולהקים,עבֹודה ֵֵֶ¬…««¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו עליו הּמפקד למּׂשאֹו איׁש ‡Ó˙È¯.איׁש „Èa∑ למסר עליהם ּפקיד היה הּוא ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ¿«ƒ»»ְֲִִֵֶָָָֹ

ׁשעליו  עבֹודה אב, ּבית .לכל ְֲֵֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(673 .e"nyz icewtÎldwie zyxt ycewÎzay zecreezdn)

העדהעדהעדהעדּוּוּוּותתתת ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן פקפקפקפקּוּוּוּודידידידי כא)אאאאּלּלּלּלהההה (לח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש רמז ּפעמים, ׁשני מׁשּכן. (רש"י)הּמׁשּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

מּכאן  ּבׁשלמּותֹו. נׁשאר הּוא אבל מסּים, לזמן אֹותֹו לֹוקחים ׁשאמנם ּדבר 'מׁשּכֹון', מּלׁשֹון הּוא ׁש'מׁשּכן' מפרׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻרׁש"י
הּבּתים  ּבׁשני ׁשהיּו הּמעלֹות ּכל ּבׁשלמּותן יחזרּו הּׁשליׁשי הּבית ּבנין עם ׁשּמּיד ּבאפן הּוא ּבּתי־הּמקּדׁש ׁשני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשחרּבן

ְִַהּקֹודמים.
ּבזמן  יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ּבמעׂשיהם ּתלּוי הּמׁשיח, ּבימֹות לבא ּׁשעתיד מה ׁשּכל ,לכ ּגם רֹומז העדּות" "מׁשּכן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּבּטּוי

ַָהּגלּות:
ּכדכתיב 'עדים', ליׂשראל קרא י)הּקּב"ה מג, ּבעֹולם.(ישעיה הּקּב"ה את ּומסּפרים 'מעידים' המגּלים, הם ּכי עדי", "אּתם , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

"מׁשּכן  את עכׁשו) ועבֹודתם (ּבמעׂשיהם ּבֹונים יׂשראל ּבני ּכ עֹולם, לבאי הּגדֹול ׁשמֹו את הקריא אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם
ּבּגמרא חז"ל אמרּו ּבית־הּמקּדׁש ועל ׁשעליו ב)העדּות" כב, ּביׂשראל".(שבת ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל היא "עדּות , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz icewtÎldwie zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אֹומרים א)חז"ל מב, מפריע (בבא־מציעא ּגֹורם מהּוה הּדבר ספירת ועל־ּכן העין, מן הּסמּוי ּבדבר אּלא ׁשֹורה הּברכה ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מגּבלת. ּבלּתי ּברכה ּוממׁשי הּׁשכינה המׁשכת את מביא הּדבר מׁשה", "על־ּפי נעׂשית הּספירה ּכאׁשר אבל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻלּברכה.

ּבאמצעּות  אּלא - 'מנין' יׁש אם למׁשל, לדעת, ּכדי - ׁשּבקדּׁשה לדבר אפילּו יׂשראל, את למנֹות ׁשאין קֹובעת ההלכה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻלכן
מׁשה'. מ'ּתֹורת הּוא הּפסּוק ׁשהרי מׁשה", על־ּפי ּפּוקד "אׁשר ּבכלל הּוא זה מנין ׁשּגם לֹומר ויׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּפסּוק.

קדׁש היכל אל אׁשּתחוה בית אבא חסּד ּברב "ואני הּוא ׁשהּפסּוק מּובא לרׁש"י הּפרּדס ּבספר מֹונים? ּפסּוק ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבאיזה
למנֹות  האחרֹונים ּבּדֹורֹות נהגּו לבית־הּכנסת, ּבמיחד קׁשּור הּפסּוק ׁשּתכן אף ואּולם, מּלים. עׂשר ּבֹו ׁשּיׁש ,"ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּביראת
ׁשּבעקבתא  מּׁשּום היא, לכ ׁשהּסּבה לֹומר ויׁש העֹולם". עד ונּׂשאם ּורעם נחלת את ּובר עּמ את "הֹוׁשיעה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבּפסּוק
הּגאּלה. ּכבר ׁשּתבא - "עּמ את "הֹוׁשיעה היא ׁשּלהם הראׁשֹונה והּמׁשאלה הּבּקׁשה יחד, נפּגׁשים יהּודים ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּדמׁשיחא,
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ã ycew zegiyn zecewp ã(198 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

העדהעדהעדהעדּוּוּוּותתתת ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן פקפקפקפקּוּוּוּודידידידי כא)אאאאּלּלּלּלהההה (לח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּלמּטה. הּגׁשמי והּמׁשּכן ׁשּלמעלה, הרּוחני הּמׁשּכן - הּמׁשּכנים לׁשני רֹומז מׁשּכן" "הּמׁשּכן הּכפּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּלׁשֹון

ּגלּוי  ּדבר על ונעלם; מכּסה ּבדבר רק ׁשּיכת 'עדּות' ּכי הּגׁשמי. הּמׁשּכן - ּדוקא הּׁשני ּבּמׁשּכן נאמרה "העדּות" הּמּלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻא
הּגׁשמי  ׁשּבּמׁשּכן ּכ על לעדּות זקּוקים לכן ּבגיּלּוי, אלקּות נראית לא הּגׁשמית, ׁשּבּמציאּות ּומאחר ּבעדּות. צר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹאין

הּׁשכינ  הׁשראת ה.היתה ְְְִַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשלללל עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיהןתיהןתיהןתיהן עלעלעלעל .... .... ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתמתמתמתמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ללללּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כא)רמזרמזרמזרמז לח, ּבפרׁשתנּו,(רש"י הּמקּדׁש חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
אּלא  ּבׁשלמּות, נמצא הרי מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו למעלּיּותא, ׁשהּוא לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ּבבנין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהעֹוסקת
ּבּטּול  מׁשמעּותֹו אין הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ּכ ואחר מסּים, זמן למׁש הּמלוה אל הּלוה מן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻׁשעֹובר

לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכ ואחר ּכמׁשּכֹון, לקחֹו הּקּב"ה אּלא ח"ו, ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש,

(áë)äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e∑' ּכתיב אין מׁשה' אֹותֹו צּוה אׁשר ¿«¿≈∆ƒ¿»»≈»¬∆ƒ»∆…∆ְֲִִֵֶֶָֹ
למׁשה  ּׁשּנאמר למה ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכאן,
ּדהא  קאמר, להתנּדב צּוּוי לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבסיני,
ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוה להפ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאדרּבה
אּלא  הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה 'וּיקהל', ריׁש עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה וצּוּוי הּקרׁשים. ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוּוי
וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמירי
ּלי  מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב לענין אבל הּכלים, ואחרּֿכ מֹועד", אהל "את מּתחּלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהזּכר

הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב נט)מה עליוֿהּׁשלֹום (ברכות רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצּוה
,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן מׁשה" את ה' צ ּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹוקּצר
לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ואחרּֿכ ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָודֹוק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. מּפי ׁשמעּתי ּכ, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּכלים  עׂשה ואחרּֿכ ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה , .וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl')

ממממׁשׁשׁשׁשהההה אתאתאתאת הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשהההה כב)ּוּוּוּובצלאלבצלאלבצלאלבצלאל............ (לח, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ג)ּב'ירּוׁשלמי' הלכה ד פרק ה'")(ברכות צּוה ("ּכאׁשר הּצּוּויים י"ח ּכנגד הן ׁשמֹונה־עׂשרה, ׁשּבתפּלת הּברכֹות שי"ח מּובא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אהליאב" מ"ואּתֹו ּבפרׁשתנּו, כג)הּמֹופיעים הּמנין,(ּפסּוק מן אינּנּו זה ּבפסּוק האמּור ה'" צּוה "אׁשר אבל הּפרׁשה. לסֹוף עד ְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
אהליאב. ּבלי ּבצלאל רק ּבֹו ׁשּנזּכר ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָמאחר

אהליאב? ּגם ּבהם ׁשּנזּכר הּפסּוקים את ורק א מֹונים מּדּוע ב) לּמׁשּכן? הּתפּלה ּברכֹות ּבין הּקׁשר מה א) להבין: ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
הּׁשכינה. להׁשראת למׁשּכן והפיכתם ּביֹותר, הּנחּותים הּדברים וזּכּו ּברּור הּוא: חד - הּתפּלה ענין ותכן הּמׁשּכן ּתכן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא:
למעלה, ארצּיים ענינים מעלה היא אף הּתפּלה הּׁשכינה. להׁשראת מקֹום נעׂשה ׁשעל־ידם ּגׁשמּיים מחמרים נבנה ְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן

הּׁשמימה". מּגיע וראׁשֹו ארצּיים) (ענינים ארצה מּצב "סּולם ּבבחינת היא ׁשהּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּכּידּוע
והּנחּותים  הּתחּתֹונים החלקים את ּגם להעלֹות עליה ּכן העֹולם, ׁשל הּנמּוכה החמרּיּות את להעלֹות ענינּה ׁשּתפּלה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם
הּׁשבטים, מּגדֹולי היה ּבצלאל ּכי אהליאב, וגם ּבצלאל ּגם נזּכר ּו ׁשּבהם מהּכתּובים רק הּצּוּויים י"ח את מֹונים לכן ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּבּנפׁש.

הּירּודים מהּׁשבטים היה אהליאב לד)ואילּו לה, שמות ה'ּבצלאל'(רש"י את רק לא להעלֹות הּוא ענינּה הּתפּלה וכאמּור, . ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה. ה'אהליאב' את ּגם אּלא ֳִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנפׁש

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆



icewtכד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"k oey`x meil inei xeriy

(âë)Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáe©¥«

(ãë)úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLeLa ì÷L íéL:Lãwä ì÷ §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ּכּכר ׁשּׁשים הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר הרי היה, ƒ»ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת קדׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לכּכר  מּגיעין .ׁשאין ְִִִֵֶַָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìëì§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

ì äìòîåìLe óìà úBàî-LLLîçå íéôìà úL ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל הּוא מחצית B‚Â'.ׁשל ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ
הּמׁשּכן  ׁשהּוקם אחר ׁשל מנינם הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חצאין  אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשׁש
עֹולין  חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' הן ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ׁשקלים  וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע .אלף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).äãòä éãe÷t óñëåxnF` Fpi` §¤¤§¥¨¥¨¥¥
FnM dtEpYd sqM `le dnExYd sqM¤¤©§¨§Ÿ¤¤©§¨§

xnF`WdtEpYd zWgpLl ciBdl , ¤¥§¤©§¨§©¦§
df oipnl dlFr dcrd oipn sqMW¤¤¤¦§©¨¥¨¤§¦§¨¤
oMWOd zk`lnl Kixv did xW`M©£¤¨¨¨¦¦§¤¤©¦§¨

:mEvnvA§¦§
óñkáedn aEzMd WxiR zWFgpE ©¤¤§¤¥©©¨©

EUrp milMd aFxW itl ,mdA dUrP©£¨¨¤§¦¤©¥¦©£
`NW itl WxiR `l adGA la` ,mdn¥¤£¨©¨¨Ÿ¥©§¦¤Ÿ
dxFpOd wx mlW ilM dPOn dUrp©£¨¦¤¨§¦¨¥©©§¨
miCAle miWxTl iERive zxFRMde§©©¤§¦©§¨¦§©©¦

:oglXle adGd gAfnlE§¦§©©¨¨§©ª§©
àa`EdW oMWOd aiag dOM d`xE Ÿ§¥©¨¨¦©¦§¨¤

mFIA ,cviM .mlFr lW FziIxA cbpM§¤¤§¦¨¤¨¥©©

minXd z` 'ebe ziW`xA oFW`xd̈¦§¥¦¥©¨©¦
(` ` ziy`xa)aizkE ,(a cw mildz)dhFp §¦¤

ziUre oMWOA oCbpkE ,drixiM minẄ©¦©§¦¨§¤§¨©¦§¨§¨¦¨
miGr zrixi(f ek lirl)riwx idi ipXA . §¦Ÿ¦¦©¥¦§¦¨¦©
liCan idie(e ` ziy`xa)oMWOA FcbpkE , ¦¦©§¦§¤§©¦§¨

mkl zkxRd dliCade(bl ek lirl). §¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤
miOd EeTi iWilXA(h ` ziy`xa)FcbpkE , ©§¦¦¦¨©©¦§¤§

xFIM ziUre(gi l lirl)miOd mXW , §¨¦¨¦¤¨©©¦
zx`n idi iriaxA .oiqPEkn` ziy`xa) §¨¦¨§¦¦§¦§ŸŸ

(ciadf zxpn ziUre oCbpkE ,dk lirl) §¤§¨§¨¦¨§Ÿ©¨¨
(`lstFri sFre miOd EvxWi iWingA .©£¦¦¦§§©©¦§§¥

(k ` ziy`xa)iUxR miaExMd Eide FcbpkE ,§¤§§¨©§¦Ÿ§¥
mitpk(e dk lirl)mc` `xap iXXA . §¨©¦©¦¦¦§¨¨¨

(fk ` ziy`xa)Lil` axwd dY`e FcbpkE ,§¤§§©¨©§¥¥¤

Lig` oxd` z`(` gk lirl)iriaXA . ¤©£Ÿ¨¦©§¦¦
ENkie(` a ziy`xa)lkYe FcbpkE ,hl oldl) ©§ª§¤§©¥¤

(alaizM mWlE .(b a ziy`xa)Kxaie §¨§¦©§¨¤
dWn mz` Kxaie FcbpkE ,midl`oldl) ¡Ÿ¦§¤§©§¨¤Ÿ¨Ÿ¤

(bn hlaizM mWl .(my ziy`xa)WCwie §¨§¦©§©¥
Fz` WCwie Fz` gWnIe FcbpkE ,FzŸ̀§¤§©¦§©Ÿ©§©¥Ÿ

(` f xacna)iWcw ziA ,minW cbpkE .§¤¤¨©¦¥¨§¥
ÎKExAÎWFcTd zpikW mXW ,miWcTd©¢¨¦¤¨§¦©©¨¨
,ux`d ixtE ux`d cbpkE .`Ed§¤¤¨¨¤§¦¨¨¤
mgl lW zFkxrn iYWE oglEXd©§¨§¥©£¨¤¤¤
dXW cbpM zFkxrOd WW ,mipRd©¨¦¥©©£¨§¤¤¦¨
uiwe mFge xFwe xivwe rxf ,miYr¦¦¤©§¨¦§¨§©¦

:sxFgë¤
éãå÷ô úùøô úìñç

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k ipy meil inei xeriy

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È„‡ צ"ו ∑‡˙ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הא  ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני ּבהם אדנים, ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסף ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּבגדי ׁשׁש הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלא  מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻּכהּנה,
ׁשׁש ּבהם  .היה ֵֶָָָ

ß '` xc` f"k ipy mei ß

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»



כה icewt zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"k oey`x meil inei xeriy

(âë)Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáe©¥«

(ãë)úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLeLa ì÷L íéL:Lãwä ì÷ §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ּכּכר ׁשּׁשים הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר הרי היה, ƒ»ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת קדׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לכּכר  מּגיעין .ׁשאין ְִִִֵֶַָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìëì§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

ì äìòîåìLe óìà úBàî-LLLîçå íéôìà úL ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל הּוא מחצית B‚Â'.ׁשל ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ
הּמׁשּכן  ׁשהּוקם אחר ׁשל מנינם הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חצאין  אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשׁש
עֹולין  חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' הן ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ׁשקלים  וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע .אלף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).äãòä éãe÷t óñëåxnF` Fpi` §¤¤§¥¨¥¨¥¥
FnM dtEpYd sqM `le dnExYd sqM¤¤©§¨§Ÿ¤¤©§¨§

xnF`WdtEpYd zWgpLl ciBdl , ¤¥§¤©§¨§©¦§
df oipnl dlFr dcrd oipn sqMW¤¤¤¦§©¨¥¨¤§¦§¨¤
oMWOd zk`lnl Kixv did xW`M©£¤¨¨¨¦¦§¤¤©¦§¨

:mEvnvA§¦§
óñkáedn aEzMd WxiR zWFgpE ©¤¤§¤¥©©¨©

EUrp milMd aFxW itl ,mdA dUrP©£¨¨¤§¦¤©¥¦©£
`NW itl WxiR `l adGA la` ,mdn¥¤£¨©¨¨Ÿ¥©§¦¤Ÿ
dxFpOd wx mlW ilM dPOn dUrp©£¨¦¤¨§¦¨¥©©§¨
miCAle miWxTl iERive zxFRMde§©©¤§¦©§¨¦§©©¦

:oglXle adGd gAfnlE§¦§©©¨¨§©ª§©
àa`EdW oMWOd aiag dOM d`xE Ÿ§¥©¨¨¦©¦§¨¤

mFIA ,cviM .mlFr lW FziIxA cbpM§¤¤§¦¨¤¨¥©©

minXd z` 'ebe ziW`xA oFW`xd̈¦§¥¦¥©¨©¦
(` ` ziy`xa)aizkE ,(a cw mildz)dhFp §¦¤

ziUre oMWOA oCbpkE ,drixiM minẄ©¦©§¦¨§¤§¨©¦§¨§¨¦¨
miGr zrixi(f ek lirl)riwx idi ipXA . §¦Ÿ¦¦©¥¦§¦¨¦©
liCan idie(e ` ziy`xa)oMWOA FcbpkE , ¦¦©§¦§¤§©¦§¨

mkl zkxRd dliCade(bl ek lirl). §¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤
miOd EeTi iWilXA(h ` ziy`xa)FcbpkE , ©§¦¦¦¨©©¦§¤§

xFIM ziUre(gi l lirl)miOd mXW , §¨¦¨¦¤¨©©¦
zx`n idi iriaxA .oiqPEkn` ziy`xa) §¨¦¨§¦¦§¦§ŸŸ

(ciadf zxpn ziUre oCbpkE ,dk lirl) §¤§¨§¨¦¨§Ÿ©¨¨
(`lstFri sFre miOd EvxWi iWingA .©£¦¦¦§§©©¦§§¥

(k ` ziy`xa)iUxR miaExMd Eide FcbpkE ,§¤§§¨©§¦Ÿ§¥
mitpk(e dk lirl)mc` `xap iXXA . §¨©¦©¦¦¦§¨¨¨

(fk ` ziy`xa)Lil` axwd dY`e FcbpkE ,§¤§§©¨©§¥¥¤

Lig` oxd` z`(` gk lirl)iriaXA . ¤©£Ÿ¨¦©§¦¦
ENkie(` a ziy`xa)lkYe FcbpkE ,hl oldl) ©§ª§¤§©¥¤

(alaizM mWlE .(b a ziy`xa)Kxaie §¨§¦©§¨¤
dWn mz` Kxaie FcbpkE ,midl`oldl) ¡Ÿ¦§¤§©§¨¤Ÿ¨Ÿ¤

(bn hlaizM mWl .(my ziy`xa)WCwie §¨§¦©§©¥
Fz` WCwie Fz` gWnIe FcbpkE ,FzŸ̀§¤§©¦§©Ÿ©§©¥Ÿ

(` f xacna)iWcw ziA ,minW cbpkE .§¤¤¨©¦¥¨§¥
ÎKExAÎWFcTd zpikW mXW ,miWcTd©¢¨¦¤¨§¦©©¨¨
,ux`d ixtE ux`d cbpkE .`Ed§¤¤¨¨¤§¦¨¨¤
mgl lW zFkxrn iYWE oglEXd©§¨§¥©£¨¤¤¤
dXW cbpM zFkxrOd WW ,mipRd©¨¦¥©©£¨§¤¤¦¨
uiwe mFge xFwe xivwe rxf ,miYr¦¦¤©§¨¦§¨§©¦

:sxFgë¤
éãå÷ô úùøô úìñç

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k ipy meil inei xeriy

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‰L„w.ּכתרּגּומֹו: È„‡ צ"ו ∑‡˙ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈«…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הא  ׁשאר וכל מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני ּבהם אדנים, ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑,עּמּודים ּכסף ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑אֹומר אני ּומּכאן ּכאן, נאמר לא ּבגדי ׁשׁש הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּלא  מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ׁשּמכּסים ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻּכהּנה,
ׁשׁש ּבהם  .היה ֵֶָָָ

ß '` xc` f"k ipy mei ß

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»



icewtכו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k ipy meil inei xeriy

i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמ ֹו אׁשטנדר"א (תהלים הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
טּסין  מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין (אויזדעהנען), ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבלע"ז
ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּדּקין
הּמינים  ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד חּוט "זהב", ּבהן ְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנאמר

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי חּוט  והּזהב ׁשּׁשה, ּכפ ּול .חּוטן ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyily meil inei xeriy

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçä©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß '` xc` g"k iyily mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøL §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ



כז icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k ipy meil inei xeriy

i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמ ֹו אׁשטנדר"א (תהלים הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". "לרקע : «¿«¿ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
טּסין  מרּדדין החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. טסין (אויזדעהנען), ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבלע"ז
ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּדּקין
הּמינים  ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד חּוט "זהב", ּבהן ְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנאמר

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי חּוט  והּזהב ׁשּׁשה, ּכפ ּול .חּוטן ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyily meil inei xeriy

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçä©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß '` xc` g"k iyily mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøL §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk ‰e‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ



icewtכח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyily meil inei xeriy

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLî¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשניניניני ותותותותֹוֹוֹוֹולעתלעתלעתלעת וארוארוארוארּגּגּגּגמןמןמןמן ּוּוּוּותכלתתכלתתכלתתכלת ממממׁשׁשׁשׁשזרזרזרזר ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש האבנטהאבנטהאבנטהאבנט כט)ואתואתואתואת חּבּורן (לט, ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּטּול  ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻעֹולה

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין הההה''''להקּב"ה, לעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָאהבה

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ועלֿידי »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּניח  ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלֹומר

ל  והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. על נתּון היה והּציץ מלמעלה"?ּתפּלין, הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו אֹומר הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי כח)ועֹוד "וׂשמּת(לעיל : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אּלא  אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת , ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ּפתיל אני : ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאתֹו
קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמאזן
מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל אחת וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹותֹולהּו
ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכן
ואל  הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ"ועליו
וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻּתתמּה
היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹועל

אפׁשר  אי מּׁשנים ּפחֹות ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי  ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות .ב' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 cenr ,`i jxk 'zegiy ihewl')

ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אתאתאתאת הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּככלכלכלכל ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לב־לג)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (לט, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
העמידֹו ּומׁשה להקימֹו... יכֹולים היּו (רש"י)ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶַָֹֹ

.יתּבר לה' הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ּבהקמת ׁשלמּותֹו לתכלית להּגיע האדם יכֹול ּכיצד אֹותנּו מלּמדים אּלּו ּפסּוקים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשני
להם  נּתנה לא עדין א ה'"), צּוה אׁשר ("ּככל ּפרטיו ּכל עם ּתחּלה לעׂשֹותֹו יׂשראל ּבני נדרׁשּו הּגׁשמי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבבנין

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k iriax meil inei xeriy
הּמׁשּכן. הּוקם מׁשה אל ּכׁשהביאּוהּו ורק להקימֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהרׁשּות

הא  על ּבתחּלה לבֹוראֹו: האדם ּבעבֹודת ּגם עדין ּכ א אפׁשרּויֹותיו, ּכל את ּולמּצֹות יכלּתֹו ּככל עבֹודתֹו את לעבד דם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּבּדֹור  ה'מׁשה' אל ּולהתקּׁשר עבֹודתֹו מלאכת את להביא עליו הּפרטי. ּב'בית־מקּדׁשֹו' הּׁשכינה להׁשראת מסּפיק זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאין
אז  ורק ּוביניכם"), ה' ּבין עֹומד ("אנכי ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבני את מחּבר אׁשר ּדרא"), ּבכל ּדמׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ("אתּפׁשטּותא

ּולהתקּים. לקּום הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ְְְְִִִֵַַַַָָָיּוכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(458 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּכּכּכּכןןןן ממממׁשׁשׁשׁשהההה אתאתאתאת הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּככלכלכלכל ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לב)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (לט, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבני־יׂשראל  "וּיעׂשּו ּבּפסּוק הסּתּפקה ולא וּיקהל־ּפקּודי), (ּבפרׁשּיֹות וכליו הּמׁשּכן עׂשּית ּפרטי ּכל על הּתֹורה חזרה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּדּוע

עׂשּו"? ּכן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ְֲִֵֶֶֶָָֹֹּככל
"יפה  ּכי ּבּתֹורה, אליעזר ּפרׁשת נכּפלה למׁשל, לכן, הּדבר. חביבּות מּפני זה הרי מסּים, ענין ּכֹופלת הּתֹורה ּכאׁשר ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻאּלא,

ּבנים" ׁשל מּתֹורתן הּמקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל מב)ׂשיחתן כד, בראשית יקר (רש"י ּכה הּׁשכינה, הׁשראת מקֹום הּמׁשּכן, . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפרטיו. ּכל את הּתֹורה ּכפלה זה ׁשּמּׁשּום עד יׂשראל, לבני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוחביב

(169 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

מסּפר  יׂשראל, ּבני ׁשעׂשּו הּמׁשּכן ועל ּותצּוה. ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות מסּפר מׁשה", את ה' צּוה "אׁשר הּמׁשּכן על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻועֹוד:
מׁשּכן  הּוא למׁשה הּקּב"ה ׁשהראה ה ּמׁשּכן והּגׁשמי. הרּוחני - ה'מׁשּכנֹות' לׁשני  מרּמזים אּלה ׁשני וּיקהל־ּפקּודי. ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבפרׁשּיֹות

ּגׁשמי. מׁשּכן היה יׂשראל ּבני ׁשעׂשּו והּמׁשּכן ׁשּלמעלה; הּמׁשּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָרּוחני,
אחת  ּבכל ּכי ּופקּודי, וּיקהל ּבפרׁשּיֹות ונכּפלּו חזרּו - ּותצּוה ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּפרטי ּכל נאמרּו ׁשּכבר אף ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלכן,

'ׁשֹונה'. ּבמׁשּכן מדּבר ְְְִֵֶַָָָָֻמהּפרׁשֹות

ß '` xc` h"k iriax mei ß

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו הּניח ׁשּלא ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי להקימֹו, «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מחמ  אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכבדלֹו ּבאדם ת ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו: אמר אדם? עלֿידי הקמתֹו אפׁשר אי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלזקפן,
מאליו, הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעסק

ּתנחּומא  רּבי .מדרׁש ְְִִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםם ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה לג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לט, "(רש"י ׁשּכתב (נדבת ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםםמּמה להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ֶֶֶֶֹֹ ָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
'מלאכה' ׁשּנקראת ו־ז)הּמׁשּכן), לו, ּבריׁש(ויקהל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא אי ותמּוּה, . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' צּוה אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, לכם לכם לכם לכם ּפרׁשת ׁשּבני לאמרלאמרלאמרלאמר היה ׁשהּצּוּוי ּומּכיון ." ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
זאת.ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לעׂשֹות למׁשה היה אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡zÎ¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯tk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»



כט icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyily meil inei xeriy

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLî¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשניניניני ותותותותֹוֹוֹוֹולעתלעתלעתלעת וארוארוארוארּגּגּגּגמןמןמןמן ּוּוּוּותכלתתכלתתכלתתכלת ממממׁשׁשׁשׁשזרזרזרזר ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש האבנטהאבנטהאבנטהאבנט כט)ואתואתואתואת חּבּורן (לט, ׁשאין ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן צמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּטּול  ׁשענינּה ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף מרּגׁשת ּבהם ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻעֹולה

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ולא לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין הההה''''להקּב"ה, לעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת "אין רז"ל: ּוכמאמר . ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת אּלא אהבה, ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָאהבה

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ועלֿידי »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּניח  ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלֹומר

ל  והּציץ למעלה המצנפת הרי הּמצח'. על נתּון היה והּציץ מלמעלה"?ּתפּלין, הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו אֹומר הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי כח)ועֹוד "וׂשמּת(לעיל : ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אּלא  אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת , ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ּפתיל אני : ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאתֹו
קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמאזן
מצחֹו, לצד מּתחת ואחת מּמעל אחת וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹותֹולהּו
ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכן
ואל  הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ"ועליו
וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻּתתמּה
היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹועל

אפׁשר  אי מּׁשנים ּפחֹות ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי  ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות .ב' ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 cenr ,`i jxk 'zegiy ihewl')

ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אתאתאתאת הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּככלכלכלכל ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לב־לג)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (לט, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
העמידֹו ּומׁשה להקימֹו... יכֹולים היּו (רש"י)ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶַָֹֹ

.יתּבר לה' הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ּבהקמת ׁשלמּותֹו לתכלית להּגיע האדם יכֹול ּכיצד אֹותנּו מלּמדים אּלּו ּפסּוקים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשני
להם  נּתנה לא עדין א ה'"), צּוה אׁשר ("ּככל ּפרטיו ּכל עם ּתחּלה לעׂשֹותֹו יׂשראל ּבני נדרׁשּו הּגׁשמי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבבנין

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k iriax meil inei xeriy
הּמׁשּכן. הּוקם מׁשה אל ּכׁשהביאּוהּו ורק להקימֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהרׁשּות

הא  על ּבתחּלה לבֹוראֹו: האדם ּבעבֹודת ּגם עדין ּכ א אפׁשרּויֹותיו, ּכל את ּולמּצֹות יכלּתֹו ּככל עבֹודתֹו את לעבד דם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּבּדֹור  ה'מׁשה' אל ּולהתקּׁשר עבֹודתֹו מלאכת את להביא עליו הּפרטי. ּב'בית־מקּדׁשֹו' הּׁשכינה להׁשראת מסּפיק זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאין
אז  ורק ּוביניכם"), ה' ּבין עֹומד ("אנכי ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבני את מחּבר אׁשר ּדרא"), ּבכל ּדמׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ("אתּפׁשטּותא

ּולהתקּים. לקּום הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ְְְְִִִֵַַַַָָָיּוכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(458 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּכּכּכּכןןןן ממממׁשׁשׁשׁשהההה אתאתאתאת הההה'''' צצצצּוּוּוּוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּככלכלכלכל ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לב)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו (לט, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבני־יׂשראל  "וּיעׂשּו ּבּפסּוק הסּתּפקה ולא וּיקהל־ּפקּודי), (ּבפרׁשּיֹות וכליו הּמׁשּכן עׂשּית ּפרטי ּכל על הּתֹורה חזרה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּדּוע

עׂשּו"? ּכן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ְֲִֵֶֶֶָָֹֹּככל
"יפה  ּכי ּבּתֹורה, אליעזר ּפרׁשת נכּפלה למׁשל, לכן, הּדבר. חביבּות מּפני זה הרי מסּים, ענין ּכֹופלת הּתֹורה ּכאׁשר ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻאּלא,

ּבנים" ׁשל מּתֹורתן הּמקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל מב)ׂשיחתן כד, בראשית יקר (רש"י ּכה הּׁשכינה, הׁשראת מקֹום הּמׁשּכן, . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפרטיו. ּכל את הּתֹורה ּכפלה זה ׁשּמּׁשּום עד יׂשראל, לבני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוחביב

(169 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

מסּפר  יׂשראל, ּבני ׁשעׂשּו הּמׁשּכן ועל ּותצּוה. ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות מסּפר מׁשה", את ה' צּוה "אׁשר הּמׁשּכן על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻועֹוד:
מׁשּכן  הּוא למׁשה הּקּב"ה ׁשהראה ה ּמׁשּכן והּגׁשמי. הרּוחני - ה'מׁשּכנֹות' לׁשני  מרּמזים אּלה ׁשני וּיקהל־ּפקּודי. ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבפרׁשּיֹות

ּגׁשמי. מׁשּכן היה יׂשראל ּבני ׁשעׂשּו והּמׁשּכן ׁשּלמעלה; הּמׁשּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָרּוחני,
אחת  ּבכל ּכי ּופקּודי, וּיקהל ּבפרׁשּיֹות ונכּפלּו חזרּו - ּותצּוה ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּפרטי ּכל נאמרּו ׁשּכבר אף ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלכן,

'ׁשֹונה'. ּבמׁשּכן מדּבר ְְְִֵֶַָָָָֻמהּפרׁשֹות

ß '` xc` h"k iriax mei ß

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו הּניח ׁשּלא ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי להקימֹו, «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
מחמ  אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכבדלֹו ּבאדם ת ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו: אמר אדם? עלֿידי הקמתֹו אפׁשר אי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלזקפן,
מאליו, הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף והּוא ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעסק

ּתנחּומא  רּבי .מדרׁש ְְִִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםם ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה לג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לט, "(רש"י ׁשּכתב (נדבת ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוםםםםמּמה להבאה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ֶֶֶֶֹֹ ָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
'מלאכה' ׁשּנקראת ו־ז)הּמׁשּכן), לו, ּבריׁש(ויקהל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא אי ותמּוּה, . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", ה' צּוה אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, לכם לכם לכם לכם ּפרׁשת ׁשּבני לאמרלאמרלאמרלאמר היה ׁשהּצּוּוי ּומּכיון ." ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
זאת.ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל לעׂשֹות למׁשה היה אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡zÎ¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯tk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»



icewtל zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l iying meil inei xeriy

(çì)úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷: §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ
-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤

Bpk: ©«

(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøá ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר אלהינּו(תהלים ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למׁשה  ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא וגֹו'", .עלינּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i jxk zegiy ihewl)

למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתפתפתפתפּלּלּלּלהההה מזממזממזממזמֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאחדמאחדמאחדמאחד אחדאחדאחדאחד מג)והוהוהוהּוּוּוּואאאא לט, זה (רש"י ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמזמֹור  ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמֹופיע
מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ּבאמצע ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּובן

ß '` xc` 'l iying mei ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l iying meil inei xeriy

(ã)úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä: ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
ãòBî-ìäà: «Ÿ¤¥«

(æ)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
íéî íL zúðå: §¨«©¨¬−̈¨«¦

(ç)øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
øöçä: ¤«¨¥«

(è)ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּתּתּתּתנתנתנתנת אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם והלוהלוהלוהלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּתּתּתּתקריבקריבקריבקריב ּבּבּבּבניוניוניוניו יד)ואתואתואתואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו לֹומר,(כט, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת לכהלכהלכהלכהּנּנּנּנה ה ה ה ּדהּנה הּבגדים,לחלחלחלחּנּנּנּנכםכםכםכם ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם - ּתפקידֹו זה את ּכּכּכּככהנים כהנים כהנים כהנים ּכי רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹ
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ להכניסם ּכדי הּגּוף, ּכל את המכּסה  העּקרי, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּבגד

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈



לי icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l iying meil inei xeriy

(çì)úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷: §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ
-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤

Bpk: ©«

(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøá ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑,ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: צ)אמר אלהינּו(תהלים ה' נעם "ויהי : «¿»∆…»…∆ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למׁשה  ׁשּבתפּלה מזמֹורים מי"א אחד והּוא וגֹו'", .עלינּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i jxk zegiy ihewl)

למלמלמלמׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתפתפתפתפּלּלּלּלהההה מזממזממזממזמֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאחדמאחדמאחדמאחד אחדאחדאחדאחד מג)והוהוהוהּוּוּוּואאאא לט, זה (רש"י ּפסּוק והרי זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמזמֹור  ׁשהתחלת לֹומר אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה אם לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמֹופיע
מׁשה, אמרם זה ׁשּלאחר הּמזמֹורים ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו מה הּוא סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא,

מׁשה. מּדברי הּוא הּכל - ּבאמצע ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּובן

ß '` xc` 'l iying mei ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l iying meil inei xeriy

(ã)úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä: ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
ãòBî-ìäà: «Ÿ¤¥«

(æ)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
íéî íL zúðå: §¨«©¨¬−̈¨«¦

(ç)øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
øöçä: ¤«¨¥«

(è)ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּתּתּתּתנתנתנתנת אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם והלוהלוהלוהלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּתּתּתּת ּתּתּתּתקריבקריבקריבקריב ּבּבּבּבניוניוניוניו יד)ואתואתואתואת ּתצּוה(מ, ּבפרׁשת ח־ט)ואּלּו לֹומר,(כט, ויׁש והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכדי הּבגדים את ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת לכהלכהלכהלכהּנּנּנּנה ה ה ה ּדהּנה הּבגדים,לחלחלחלחּנּנּנּנכםכםכםכם ּכל את אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ

ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הּׁשמיני ּבּיֹום אבל ּבכהּנה. לחּנכם - ּתפקידֹו זה את ּכּכּכּככהנים כהנים כהנים כהנים ּכי רק אֹותם הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹ
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ להכניסם ּכדי הּגּוף, ּכל את המכּסה  העּקרי, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּבגד

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈



icewtלב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` iyiy meil inei xeriy

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNò̈¨«

ß 'a xc` '` iyiy mei ß

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 434 cenr fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

mc`d lW FlkUA d"ATd `vnp - dxFYd cEOlA§¦©¨¦§¨©¨¨§¦§¤¨¨¨

הארֹון" אל העדּות את וּיּתן "וּיּקח הּפסּוק כ)על הּלּוחֹות.(מ, - העדּות רׁש"י, מפרׁש ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
רּבה' ּב'ׁשמֹות איתא ב)והּנה הּמׁשּכן (פ"נ, מהּו לֹו: אמר לבצלאל. ואמר ּבא הּמׁשּכן, עׂשה למׁשה, הּקּב"ה ׁשאמר "ּבׁשעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

. . לֹו אמר נתּונה? הּתֹורה והיכן ּבצלאל: לֹו אמר ּתֹורה. ליׂשראל ּומלּמד ּבתֹוכֹו, ׁשכינתֹו הּקּב"ה ׁשּיׁשרה לֹו: אמר ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּזה?
ָָהארֹון".

ּדהׁשראת  הארֹון", ׁשהּוא הּׁשכינה מנּוחת מקֹום . . ּבּמׁשּכן החפץ ׁש"עּקר הרמּב"ן ּדברי ידּועים הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָולכאֹורה
הּתֹורה? ּבׁשביל הּוא ׁשהארֹון ּבּמדרׁש איתא מּדּוע ואם־ּכן ּבארֹון, ּבעיּקר היתה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּׁשכינה

הּׁשכינה  הׁשראת ּדהּנה הּתֹורה. על־ידי ּדוקא היא נעלה הכי ּבאפן הּׁשכינה ׁשהׁשראת הּמדרׁש, מרּמז ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
הּוא: ּביניהם והחּלּוק הּמצֹות. וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי היא יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבבני

לּולב, ּבנטילת העֹוסקת יד ּולדּוגמא מתאחדים, אינם והּמצוה האדם אבל הּקּב"ה, רצֹון האדם מקּים - הּמצֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבקּיּום
ּבעצמֹו. הּקּב"ה עם מתאחדת עצמּה הּיד אין מּכל־מקֹום הּקּב"ה, רצֹון קּים זֹו ׁשּביד אף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּנה

ה' ׁשחכמת על־ידי ּתֹורה, ּדבר ּבהבנת הּנה חד", ּכּוּלא וקּודׁשא־ּברי־הּוא ׁש"אֹוריתא מּכיון הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
הּקּב"ה עם מאחד ּבעצמֹו האדם ּדׂשכל ונמצא, האדם. ׁשל ּבׂשכלֹו ּבעצמֹו הּקּב"ה ׁשֹורה תניא ּבקרּבֹו, בארוכה בזה (וראה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

.פ"ה)
עצמֹו: והארֹון הּמׁשּכן ּכללּות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוזה

הּׁשכינה  ּׁשרתה ּו"מּדתֹו" "מקֹומֹו" ּבתֹו הּנה - הּתֹורה - הּלּוחֹות היּו ׁשּבֹו מּכיון ׁשּבארֹון, הּמּדה". מן אינֹו ארֹון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ"מקֹום
ׁשרתה  ולא ּבמּדתֹו, נׁשאר (על־ּדר־מׁשל) הּמזּבח מקֹום אבל הּׁשכינה, ּׁשרתה ׁשם ׁשּגם אף הּמׁשּכן, ּבׁשאר אבל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבגלּוי.

ּכבארֹון. אפן ּבאֹותֹו ׁשכינה ְְְִֶָָָָֹׁשם

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy
(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤

ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ
אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé: §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמנחהנחהנחהנחה ואתואתואתואת העלההעלההעלההעלה אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... ססססּמּמּמּמיםיםיםים קטרתקטרתקטרתקטרת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר .... .... ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... לחםלחםלחםלחם ערערערער עליועליועליועליו כב־כט)ווווּיּיּיּיערערערער (מ, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
למׁשה ה' ּבצּוּוי ד)ואּלּו ּפסּוק נעׂשּו(לעיל אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה הרגיל, ּבזמּנן ההההּלּלּלּלחםחםחםחםׁשּלא לּמּלּואים עריכתעריכתעריכתעריכת הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון. יֹום ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתתהיה ּבּבקר.הדלקתהדלקתהדלקתהדלקת להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ß 'a xc` 'a ycew zay ß

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑ מׁשה ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום ׁשהּוא לּמּלּואים, הּׁשמיני ּבּיֹום והקריב אף «««»»¿ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ט)קרּבנֹות וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ∆»…»
נסכים ∑Án‰Œ˙‡Â‰.הּתמיד עלת  ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל ּבּׁשמן (לעיל ּבלּול סלת "ועּׂשרן : ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

.וגֹו" ְ

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆



לג icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` iyiy meil inei xeriy

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNò̈¨«

ß 'a xc` '` iyiy mei ß

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 434 cenr fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

mc`d lW FlkUA d"ATd `vnp - dxFYd cEOlA§¦©¨¦§¨©¨¨§¦§¤¨¨¨

הארֹון" אל העדּות את וּיּתן "וּיּקח הּפסּוק כ)על הּלּוחֹות.(מ, - העדּות רׁש"י, מפרׁש ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
רּבה' ּב'ׁשמֹות איתא ב)והּנה הּמׁשּכן (פ"נ, מהּו לֹו: אמר לבצלאל. ואמר ּבא הּמׁשּכן, עׂשה למׁשה, הּקּב"ה ׁשאמר "ּבׁשעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

. . לֹו אמר נתּונה? הּתֹורה והיכן ּבצלאל: לֹו אמר ּתֹורה. ליׂשראל ּומלּמד ּבתֹוכֹו, ׁשכינתֹו הּקּב"ה ׁשּיׁשרה לֹו: אמר ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּזה?
ָָהארֹון".

ּדהׁשראת  הארֹון", ׁשהּוא הּׁשכינה מנּוחת מקֹום . . ּבּמׁשּכן החפץ ׁש"עּקר הרמּב"ן ּדברי ידּועים הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָולכאֹורה
הּתֹורה? ּבׁשביל הּוא ׁשהארֹון ּבּמדרׁש איתא מּדּוע ואם־ּכן ּבארֹון, ּבעיּקר היתה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּׁשכינה

הּׁשכינה  הׁשראת ּדהּנה הּתֹורה. על־ידי ּדוקא היא נעלה הכי ּבאפן הּׁשכינה ׁשהׁשראת הּמדרׁש, מרּמז ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
הּוא: ּביניהם והחּלּוק הּמצֹות. וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי היא יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבבני

לּולב, ּבנטילת העֹוסקת יד ּולדּוגמא מתאחדים, אינם והּמצוה האדם אבל הּקּב"ה, רצֹון האדם מקּים - הּמצֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבקּיּום
ּבעצמֹו. הּקּב"ה עם מתאחדת עצמּה הּיד אין מּכל־מקֹום הּקּב"ה, רצֹון קּים זֹו ׁשּביד אף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהּנה

ה' ׁשחכמת על־ידי ּתֹורה, ּדבר ּבהבנת הּנה חד", ּכּוּלא וקּודׁשא־ּברי־הּוא ׁש"אֹוריתא מּכיון הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
הּקּב"ה עם מאחד ּבעצמֹו האדם ּדׂשכל ונמצא, האדם. ׁשל ּבׂשכלֹו ּבעצמֹו הּקּב"ה ׁשֹורה תניא ּבקרּבֹו, בארוכה בזה (וראה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

.פ"ה)
עצמֹו: והארֹון הּמׁשּכן ּכללּות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוזה

הּׁשכינה  ּׁשרתה ּו"מּדתֹו" "מקֹומֹו" ּבתֹו הּנה - הּתֹורה - הּלּוחֹות היּו ׁשּבֹו מּכיון ׁשּבארֹון, הּמּדה". מן אינֹו ארֹון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ"מקֹום
ׁשרתה  ולא ּבמּדתֹו, נׁשאר (על־ּדר־מׁשל) הּמזּבח מקֹום אבל הּׁשכינה, ּׁשרתה ׁשם ׁשּגם אף הּמׁשּכן, ּבׁשאר אבל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבגלּוי.

ּכבארֹון. אפן ּבאֹותֹו ׁשכינה ְְְִֶָָָָֹׁשם

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy
(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤

ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ
אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé: §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמנחהנחהנחהנחה ואתואתואתואת העלההעלההעלההעלה אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... ססססּמּמּמּמיםיםיםים קטרתקטרתקטרתקטרת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר .... .... ההההּנּנּנּנרתרתרתרת ווווּיּיּיּיעלעלעלעל .... .... לחםלחםלחםלחם ערערערער עליועליועליועליו כב־כט)ווווּיּיּיּיערערערער (מ, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
למׁשה ה' ּבצּוּוי ד)ואּלּו ּפסּוק נעׂשּו(לעיל אּלה עבֹודֹות ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת הּלחם עריכת רק נזּכרּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה הרגיל, ּבזמּנן ההההּלּלּלּלחםחםחםחםׁשּלא לּמּלּואים עריכתעריכתעריכתעריכת הּׁשמיני ויֹום ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון. יֹום ההההּנּנּנּנררררֹוֹוֹוֹותתתתהיה ּבּבקר.הדלקתהדלקתהדלקתהדלקת להדליקם נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà: ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ß 'a xc` 'a ycew zay ß

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑ מׁשה ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום ׁשהּוא לּמּלּואים, הּׁשמיני ּבּיֹום והקריב אף «««»»¿ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ט)קרּבנֹות וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ∆»…»
נסכים ∑Án‰Œ˙‡Â‰.הּתמיד עלת  ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל ּבּׁשמן (לעיל ּבלּול סלת "ועּׂשרן : ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

.וגֹו" ְ

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆



icewtלד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà: ¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב (תורת ז')אחד מׁשה (במדבר "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶָָֹֹ
ׁשהיה  זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי  ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאל

עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, .עליו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
Búìòä: ¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
קרּוי  הּוא אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכןיחנּו יג)מּסע, למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", מסעי",(במדבר "אּלה : ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות: ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻלפי

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

ÔÈÏËלו  ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז  ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e jxk zegiy ihewl)

מסעיהםמסעיהםמסעיהםמסעיהם לח)ּבּבּבּבכלכלכלכל ממממּסּסּסּסעעעעֹוֹוֹוֹותתתת(מ, ּכּכּכּכּלּלּלּלןןןן נקראנקראנקראנקראּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן ונסעונסעונסעונסעּוּוּוּו,,,, חזרחזרחזרחזרּוּוּוּו החנהחנהחנהחנּיּיּיּיהההה ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם על (רש"י)לפילפילפילפי מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
מּתן  מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻירידה
ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹורה,
לפני  ּכבר היא זֹו 'חנּיה' - ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ּכלֹומר: ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּלכּתחּלה

'מּסע'. ֵַָכן
סימן. כ"ל בל"י פסוקים, צ"ב

icEwR zWxR oniq('zay z`xwl' jezn - q"yd lr z"ez extq seqa dqtcp ,d"r oiq`cei xcprq xcpqkl` 'x b"dxdl zxb` jezn) ¦©¨¨©§¥

נרׁשם  לא ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ׁשּבּפרׁשה הּפסּוקים מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּברב
הּדפּוס. טעּות הּוא ּובפׁשטּות ְְְִַַָָסימן,

"ּבלי  ׁשּבגימטרּיא ּפסּוקים צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ּבזה והּכּונה סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּולי
הּסימן... והׁשמיט זֹו, לפרׁשה סימן ׁשאין ּכפׁשּוטֹו, זה והבין טעה, הּמדּפיסים ואחד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל",

פקודי  פרשת חסלת

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

âø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì éãå÷ô úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oihib(iying meil)

s` xaca oecl ep` milekiy ,oicd `ed jk m` ,`xnbd dywn
ux` ipa ly mzegily miyer ep`y zngn ,mikenq ep` oi`y

,oecl zeyx epl epzpy l`xyiéëä éàipic ,ok m` -úBìáçå úBìéæb ¦¨¦§¥©£¨
énðmzeyx gkn ,zelag ipicae zelifb ipica oecl lkep ok mb - ©¦

ux` ipa lyoixcdpqa dpyna eli`e ,l`xyi(.a)oi`y ,x`ean
mi`yx ep` oi` recn jixacle ,mignen dylya `l` mda mipc

.mda oecl
,`xnbd zvxzneäééúeçéìL ïðéãáò ék,oecl zeyx epl epzp okid - ¦©§¦¨§¦©§

`weecàçéëLc àúléîa,d`eld ipiiprk ievn `edy xaca - §¦§¨¦§¦¨
,oihib ipiiprke ,aega xtek deelde micr ipta ipeltl ipelt deldy

mle`àçéëL àìc àúléîazelifb oebk miievn mpi`y mixaca - §¦§¨§Ÿ§¦¨
,zelageeäééúeçéìL ïðéãáò àìep` oi`e ,zeyx epl epzp `l - Ÿ©§¦¨§¦©§

:xaca oecl mdigely

äðùî
zycewn `idy xira lew dilr `viy dy` oic zx`an dpynd

:zyxebn e`øéòa dîL àöédiept dy` lr xira lew `vi m` - ¨¨§¨¨¦
`idy,úLce÷î,'ipeltl meid dycwzp zipelt' exn`yeæ éøä §¤¤£¥

úLce÷î`ypidl dxeq`e ,zycewn ok` `idy df lewl oiyyeg - §¤¤
.ipelt eze`n hb lawzy `la xg`ldy` lr lew `vi m` oke

y d`eypúLøBâîid dyxbzp zipelt' exn`y ,`id,'ipeltn me §¤¤
.úLøBâî eæ éøähb `la weyl zxzen `id didzy dpeekd oi`e £¥§¤¤

`l` ,`nlrl yi` zy` xizdl lewd lr oikneq oi` ixdy ,xg`
ayil dxeq` ,`id odk zy` m`y ,`xnegl lewd dfl oiyyeg

.xg` hba dp`ivei `l` ,odkl dyexb xeqi` zngn eizgz cer
:xen`d oicd z` dliabn dpyndelewl oiyyegy x`azpy dn

`ed ,xira `viyíL àäé àlL ãáìálewd mràìúîàlk mrh - ¦§¨¤Ÿ§¥¨£©§¨
la` .['lew ly exaey' `xwpd `ede] lewd gk z` xaeyd ,`edy
eze`l oiyyeg oi` lewd z` xeayl ick ea yiy mrh my yi m`

.lewd

,dpynd zx`anàìúîà àéä Bæéàlewd gk z` zlhand ¥¦£©§¨
y xira lew `viy oebk ,oiyexib oiprl .oiyexiba e` oiyeciwaLøéb¥©

.éàðz ìò BzLà úà éðBìt Léàlew `viy oebk ,oiyeciw oiprle ¦§¦¤¦§©§©
ipelt yi`y xiradì ÷øæz` diept dy`l -,äéLecé÷zerne ¨©¨¦¤¨

eltp oiyeciwdmewna`edydì áBø÷ ÷ôñ,zycewneáBø÷ ÷ôñ ¨¥¨¨¨¥¨
Bì,zycewn dpi`eúîà àéä Bæàì'i`pzd'y .lewd z` zlhand ¦£©§¨

miiwzp `l `ny xnel yiy oeik ,oiyexibd lew ly 'exaey' `ed
'exaey' `ed 'el aexw wtq dl aexw wtq'e .zyxebn dpi`e i`pzd
.zycewn dpi`e el aexw `edy xnel yiy oeik ,oiyeciwd lew ly
wxfy e` ,i`pz lr dyciwy lew `viy jtidl oke ,el` mipte`ae

.lewd eze`l oiyyeg oi` ,el aexw wtq dl aexw wtq dhib dl

àøîâ
oiyyeg ,dyxbzpy odk zy` lr lew `viyky ,dpyna x`ean

:dlral dxeq`e lewd eze`l
,`xnbd zl`eyàøábà dì ïðéøñàåep` df lew jnq lr ike - §©§¦¨¨©©§¨

,dlral dy` mixqe`éMà áø øîà àäåïéàeOéð øúác àì÷ ìk , §¨¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
déì ïðéLééç àìoi` di`eyip xg`l dy` lr `veid lew lk - Ÿ©§¦¨¥

lew dilr `vi jk xg`e ,odkl z`yipy dy` oebk .el oiyyeg
oi`e ,df lewl oiyyeg oi` ,el dxeq`e dpef e` dyexb dzidy
`viyk o`k s`e .jk lr micirny micr `la epnn dze` oi`iven
,lewd `viy mcew `id zcnere d`eyp ixd ,dyxbzpy lew dilr

.dlral dxeq`e df lewl miyyegy dpyna epipy recne
,`xnbd zvxznøîà÷ éëä,xnel dpynd zpeek `id jk -àöé ¨¦¨¨©¨¨

øéòa dîL`idy xira lew diept dy` lr `vi -úLce÷îyi`l §¨¨¦§¤¤
,ipeltúLce÷î Bæ éøälawzy cr xg` yi`l `ypidl dxeq`e ,el £¥§¤¤

`vi m` j` .ipelt eze`n hbdy` lrlewúLce÷îdycwzpy - §¤¤
,ipeltlelew dilr `vi okn xg`lúLøBâîipelt eze` dyxiby - §¤¤

,el dycwzpy dligza lew dilr `viy
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לה icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà: ¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑(ויקרא פרשת כהנים אֹומרוכתּוב (תורת ז')אחד מׁשה (במדבר "ּובבא : ¿…»……∆»∆…∆≈ְְֵֶֶָָֹֹ
ׁשהיה  זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי  ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאל

עּמֹו ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, .עליו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
Búìòä: ¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
קרּוי  הּוא אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכןיחנּו יג)מּסע, למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", מסעי",(במדבר "אּלה : ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מּסעֹות: ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻלפי

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

ÔÈÏËלו  ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז  ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e jxk zegiy ihewl)

מסעיהםמסעיהםמסעיהםמסעיהם לח)ּבּבּבּבכלכלכלכל ממממּסּסּסּסעעעעֹוֹוֹוֹותתתת(מ, ּכּכּכּכּלּלּלּלןןןן נקראנקראנקראנקראּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן ונסעונסעונסעונסעּוּוּוּו,,,, חזרחזרחזרחזרּוּוּוּו החנהחנהחנהחנּיּיּיּיהההה ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם על (רש"י)לפילפילפילפי מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
מּתן  מצרים, יציאת ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה התעּלּות על מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻירידה
ה'חנּיה' ׁשּמּטרת מּכיון ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ׁשהתעּלּות מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹורה,
לפני  ּכבר היא זֹו 'חנּיה' - ּובהעלם ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ּכלֹומר: ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻמּלכּתחּלה

'מּסע'. ֵַָכן
סימן. כ"ל בל"י פסוקים, צ"ב

icEwR zWxR oniq('zay z`xwl' jezn - q"yd lr z"ez extq seqa dqtcp ,d"r oiq`cei xcprq xcpqkl` 'x b"dxdl zxb` jezn) ¦©¨¨©§¥

נרׁשם  לא ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ׁשּבּפרׁשה הּפסּוקים מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּברב
הּדפּוס. טעּות הּוא ּובפׁשטּות ְְְִַַָָסימן,

"ּבלי  ׁשּבגימטרּיא ּפסּוקים צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ּבזה והּכּונה סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָואּולי
הּסימן... והׁשמיט זֹו, לפרׁשה סימן ׁשאין ּכפׁשּוטֹו, זה והבין טעה, הּמדּפיסים ואחד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל",

פקודי  פרשת חסלת

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

âø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì éãå÷ô úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oihib(iying meil)

s` xaca oecl ep` milekiy ,oicd `ed jk m` ,`xnbd dywn
ux` ipa ly mzegily miyer ep`y zngn ,mikenq ep` oi`y

,oecl zeyx epl epzpy l`xyiéëä éàipic ,ok m` -úBìáçå úBìéæb ¦¨¦§¥©£¨
énðmzeyx gkn ,zelag ipicae zelifb ipica oecl lkep ok mb - ©¦

ux` ipa lyoixcdpqa dpyna eli`e ,l`xyi(.a)oi`y ,x`ean
mi`yx ep` oi` recn jixacle ,mignen dylya `l` mda mipc

.mda oecl
,`xnbd zvxzneäééúeçéìL ïðéãáò ék,oecl zeyx epl epzp okid - ¦©§¦¨§¦©§

`weecàçéëLc àúléîa,d`eld ipiiprk ievn `edy xaca - §¦§¨¦§¦¨
,oihib ipiiprke ,aega xtek deelde micr ipta ipeltl ipelt deldy

mle`àçéëL àìc àúléîazelifb oebk miievn mpi`y mixaca - §¦§¨§Ÿ§¦¨
,zelageeäééúeçéìL ïðéãáò àìep` oi`e ,zeyx epl epzp `l - Ÿ©§¦¨§¦©§

:xaca oecl mdigely

äðùî
zycewn `idy xira lew dilr `viy dy` oic zx`an dpynd

:zyxebn e`øéòa dîL àöédiept dy` lr xira lew `vi m` - ¨¨§¨¨¦
`idy,úLce÷î,'ipeltl meid dycwzp zipelt' exn`yeæ éøä §¤¤£¥

úLce÷î`ypidl dxeq`e ,zycewn ok` `idy df lewl oiyyeg - §¤¤
.ipelt eze`n hb lawzy `la xg`ldy` lr lew `vi m` oke

y d`eypúLøBâîid dyxbzp zipelt' exn`y ,`id,'ipeltn me §¤¤
.úLøBâî eæ éøähb `la weyl zxzen `id didzy dpeekd oi`e £¥§¤¤

`l` ,`nlrl yi` zy` xizdl lewd lr oikneq oi` ixdy ,xg`
ayil dxeq` ,`id odk zy` m`y ,`xnegl lewd dfl oiyyeg

.xg` hba dp`ivei `l` ,odkl dyexb xeqi` zngn eizgz cer
:xen`d oicd z` dliabn dpyndelewl oiyyegy x`azpy dn

`ed ,xira `viyíL àäé àlL ãáìálewd mràìúîàlk mrh - ¦§¨¤Ÿ§¥¨£©§¨
la` .['lew ly exaey' `xwpd `ede] lewd gk z` xaeyd ,`edy
eze`l oiyyeg oi` lewd z` xeayl ick ea yiy mrh my yi m`

.lewd

,dpynd zx`anàìúîà àéä Bæéàlewd gk z` zlhand ¥¦£©§¨
y xira lew `viy oebk ,oiyexib oiprl .oiyexiba e` oiyeciwaLøéb¥©

.éàðz ìò BzLà úà éðBìt Léàlew `viy oebk ,oiyeciw oiprle ¦§¦¤¦§©§©
ipelt yi`y xiradì ÷øæz` diept dy`l -,äéLecé÷zerne ¨©¨¦¤¨

eltp oiyeciwdmewna`edydì áBø÷ ÷ôñ,zycewneáBø÷ ÷ôñ ¨¥¨¨¨¥¨
Bì,zycewn dpi`eúîà àéä Bæàì'i`pzd'y .lewd z` zlhand ¦£©§¨

miiwzp `l `ny xnel yiy oeik ,oiyexibd lew ly 'exaey' `ed
'exaey' `ed 'el aexw wtq dl aexw wtq'e .zyxebn dpi`e i`pzd
.zycewn dpi`e el aexw `edy xnel yiy oeik ,oiyeciwd lew ly
wxfy e` ,i`pz lr dyciwy lew `viy jtidl oke ,el` mipte`ae

.lewd eze`l oiyyeg oi` ,el aexw wtq dl aexw wtq dhib dl

àøîâ
oiyyeg ,dyxbzpy odk zy` lr lew `viyky ,dpyna x`ean

:dlral dxeq`e lewd eze`l
,`xnbd zl`eyàøábà dì ïðéøñàåep` df lew jnq lr ike - §©§¦¨¨©©§¨

,dlral dy` mixqe`éMà áø øîà àäåïéàeOéð øúác àì÷ ìk , §¨¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
déì ïðéLééç àìoi` di`eyip xg`l dy` lr `veid lew lk - Ÿ©§¦¨¥

lew dilr `vi jk xg`e ,odkl z`yipy dy` oebk .el oiyyeg
oi`e ,df lewl oiyyeg oi` ,el dxeq`e dpef e` dyexb dzidy
`viyk o`k s`e .jk lr micirny micr `la epnn dze` oi`iven
,lewd `viy mcew `id zcnere d`eyp ixd ,dyxbzpy lew dilr

.dlral dxeq`e df lewl miyyegy dpyna epipy recne
,`xnbd zvxznøîà÷ éëä,xnel dpynd zpeek `id jk -àöé ¨¦¨¨©¨¨

øéòa dîL`idy xira lew diept dy` lr `vi -úLce÷îyi`l §¨¨¦§¤¤
,ipeltúLce÷î Bæ éøälawzy cr xg` yi`l `ypidl dxeq`e ,el £¥§¤¤

`vi m` j` .ipelt eze`n hbdy` lrlewúLce÷îdycwzpy - §¤¤
,ipeltlelew dilr `vi okn xg`lúLøBâîipelt eze` dyxiby - §¤¤

,el dycwzpy dligza lew dilr `viy
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום חמישי עמ' ב



לו

יום ראשון - כ"ו אדר א'
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט אדר א'
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז אדר א'
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' אדר א'
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח אדר א'
פרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' אדר ב'
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' אדר ב'
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת פקודי תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 

'` xc` f"kÎe"k ipyÎoey`x mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ו ראשון יום
áì÷øô ,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøîâá ù"îå,82 'nr cr.íéãøç 'ñá

'àøãàæ"ë-å"ëéðù-ïåùàøíåé

א' אדר כ"ז שני יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéàù éî ìáà,82 'nr cr.íéòéø úáäà

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

`epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala ef `l
"jenk jrxl zad`e" zevny ixd ,lirl epcnly dn itle ;eze`

`idlkl?l`xyin cg`
,ef dl`yl daeyzd -

:`ideðéäxn`py dn - ©§
,eze`pyl devny `xnba

df ixdäøBúa Bøáça©£¥§¨
,úBöîe`ed zlefdy - ¦§

edenky df oaena "exag"
dxez xney `ed mb

- dxiar xaere lykp `ed miieqn "hxt"ay `l` ,zeevnew"ke
epiaxxiaqn8,"oecf dler cenlz zbby elit` `linae" :dxrda

,zeevne dxez xney ,"exag" `ed `hegdyk `wec :xnelk
,(zeevne) dxez oa ezeida ik ,e`hg llba eze` `epyl devn

- "cenlz zbby" zngn ea lykp `edy ,dfk `hg mb el aygp
- efk dxnega zaygp ef dxiar ."oecf"kexagazeevne dxeza

ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf dler'e" - ,cala
) "jzinr z` gikez gked zevnepiax w"k oeylmb :xnelk ,(

e`hgy zexnl ,"exiag"a
- "oecf dler" bbeya
witqn df oi` ,oecfl aygp
on `l` ,eze` `epyl ick
i`pz o`k didiy gxkdd

:sqepBa íi÷ øáëe§¨¦¥
úà çéëBz çëBä" úåöî¦§©¥©¦©¤

"Eúéîò9l"f epinkge - £¦¤
mixne`10:"jzinr" lrEzàL íò,jil` deey -äøBúa ¦¤¦§§¨
úBöîáe,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle --ìò-óàå §¦§§©©

,Bàèçî áL àì ïë-ét) "yexita oecf f"de" -w"k oeyl ¦¥Ÿ¨¥¤§
epiax,(.'íéãøç øôñ'a áeúkL Bîk.eze`pyl devn eze` - §¤¨§¥¤£¥¦

Bøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -epiax w"k oeyl: £¨¦¤¥£¥
in ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf `linae"
eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y
,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne`

`ed m` mb jkl m`zdae
oi` - oecfa dxiar xaer
,eze` `epyl daiq jka
aygp e`hgy oeikn
seq lirl d`x) dbbyk
dn lr sqepe ,('l wxt
dxeza exiag epi` `edy

mb `ed ,zeevnaeBðéàå§¥
,Bìöà áø÷î-dfi`a §Ÿ¨¤§

oi`y jk ,didiy oipr
,epnn cnli `edy dpkqï÷fä ìlä øîà äæ ìò äpä11éåä" : ¦¥©¤¨©¦¥©¨¥¡¥

,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî,mely scexe - ¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§
,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

e` "mc` ipa" x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`
,"zeixa" x`eza `l` "miyp`"úøBzî íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦¦©

àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå 'ä"zeixa" - ©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§©§¨
mb - mze` `xa d"awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn ,mzq

,dl`kéøöïëLîì C- ¨¦§¨§¨
,mze` "jeynl"éìáça§¤§¥

élëå ,äáäà úBúBáò£©£¨§ª¥
éàä,df lk iciÎlr - ©

ïáø÷ì ìëeé éìeàå§©©§¨§¨
ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì§¨©£©§¥

àì:xnelk ,`l m` mbe - Ÿ
`l mde ,gilvi `l m` mb
dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearleãéñôä àìŸ¦§¦
.íéòø úáäà úåöî øëNmze` ade` `edy xacd mvra - §©¦§©©£©¥¦

zevn miiw xak - 'd zcearle dxezl mze` axwl lczyde
.mirx zad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù

82íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות
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,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne`

`ed m` mb jkl m`zdae
oi` - oecfa dxiar xaer
,eze` `epyl daiq jka
aygp e`hgy oeikn
seq lirl d`x) dbbyk
dn lr sqepe ,('l wxt
dxeza exiag epi` `edy

mb `ed ,zeevnaeBðéàå§¥
,Bìöà áø÷î-dfi`a §Ÿ¨¤§

oi`y jk ,didiy oipr
,epnn cnli `edy dpkqï÷fä ìlä øîà äæ ìò äpä11éåä" : ¦¥©¤¨©¦¥©¨¥¡¥

,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî,mely scexe - ¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§
,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

e` "mc` ipa" x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`
,"zeixa" x`eza `l` "miyp`"úøBzî íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦¦©

àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå 'ä"zeixa" - ©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§©§¨
mb - mze` `xa d"awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn ,mzq

,dl`kéøöïëLîì C- ¨¦§¨§¨
,mze` "jeynl"éìáça§¤§¥

élëå ,äáäà úBúBáò£©£¨§ª¥
éàä,df lk iciÎlr - ©

ïáø÷ì ìëeé éìeàå§©©§¨§¨
ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì§¨©£©§¥

àì:xnelk ,`l m` mbe - Ÿ
`l mde ,gilvi `l m` mb
dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearleãéñôä àìŸ¦§¦
.íéòø úáäà úåöî øëNmze` ade` `edy xacd mvra - §©¦§©©£©¥¦

zevn miiw xak - 'd zcearle dxezl mze` axwl lczyde
.mirx zad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù

82íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות



`'לח xc` g"k iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ח שלישי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åéìà íéáøå÷îä íâå,82 'nr cr.[úáùã æ"è

íçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâå,drxd mzbdpd lr -eáL àìå §©©§Ÿ¨¦¥¨§¦¨§Ÿ¨
òîíäéúBðBxen`ky -íúàðNì äåönLxne` df oi` - ¥£¥¤¤¦§¨¦§Ÿ¨

,"jenk jrxl zad`e" zevn zniiw oi` aey mdiably ,oiicr
,`l`.ïk íb íáäàì äåöîipy eidiy ixyt` cvik ,mxa - ¦§¨§©£¨©¥

`epyl ,cgi mixacd
jk mr cgie ,mze`aed`l

"`ipz"d xiaqn - ,mze`
d`pydy xg`ny oldl
izyn zeraep dad`de
- d`pyd :zecxtp zeaiq
- dad`de ,mday rxdn
- mday xzqend aehdn
zg` zexzeq od oi`

- dipylïä ïäézLe§¥¤¥
:úîà`id dad`d - ¡¤

- d`pyde ,zizin`
:zizin`äàðN,mdl - ¦§¨

,íäaL òøä ãvî- ¦©¨©¤¨¤
,`ehgl mze` `iand

äáäàå,mdl -áBhä úðéça ãvîwxta - lirl xen`ky - §©£¨¦©§¦©©
`edy `l` ,xenb ryxa mb epyi - h"ie g"i,íäaL æeðbä- ©¨¤¨¤

,mda xzqene fepbäiçîä íëBúaL úe÷ìà õBöéð àeäL¤¦¡Ÿ¤§¨©§©¤
.úé÷ìàä íLôð,zecxtp zeaiq izyn ze`a ody xg`ne - ©§¨¨¡Ÿ¦

elv` `eal ,dad`e d`py ,dl` micbepn zeybx ipy mileki
.mc` eze` l` iehia icil,íâå,eilr -Baìa íéîçø øøBòì §©§¥©£¦§¦

,äéìò,mday ziwl`d ytpd lr -úeìb úðéçáa àéä ék ¨¤¨¦¦¦§¦©¨
,íéòLøa äéìò øáBbä àøçà-àøèqî òøä CBúa§¨©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨¦§¨¦

,äáäàä úøøBòîe äàðOä úìháî úeðîçøäåjk lre - §¨©£¨§©¤¤©¦§¨§¤¤¨©£¨
:oldl xne` `edäãt øLà á÷òé"ì :áeúkM änî òãBpk©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨

úà"íäøáà12ly ezcny zrya ,`id dpeekd ,ipgex oaena - ¤©§¨¨
jxev yie ,mlrda elv` `id ,dad`de cqgd zcn ,mdxa`
`ed in ixd ,dad`d z` ekeza zelbl ,dzelble dze` zectl
xen`k ,mingxd zcn - "awri" - ?dze` dlbne dcety df
,dxe`kl .dad`d z` zxxerne d`pyd z` zlhan zepngxy
m` - ?dze` zlhan zepngxdy - ?o`k xaecn d`py efi` lr
ik ,dze` lhal oi`y ixd ,eze`pyl devny "rx"l d`pyd lr

ixddevnzepngxdy ,`id dpeekdy - iaxd yxtn ?eze`pyl
:xnelk .llka mc` eze`l ,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan
,ekezay "rx"l d`py zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n
,xyt` ixd ,zeizin` zeidl odizy lre ,eay "aeh"l dad`e
ybxde ,deey ote`a zeidl zekixv odizyy aeygl ile`

enk ,ea mi`vnp aehde rxdy df `edy) llka mc`l qgide
rxd :"`ipz"a xne`ymdayaehd e`mdaycer mileki (

xxeri `edy xg`ny ,xne` `ed okl .jkn mirtyen zeidl
"aeh"a ezeppeazdn zraepd ,mc` eze` lr zepngx ekeza
,mc` eze` ly "rx"ae
eybxy eilr rityz `id
mc` eze`l ezeqgizde
jezn eidi ,illk ote`a
,dad` ly qgie ybx
ly dira xxerzzyke
,mc` eze`l daeh ziiyr
mc`l miyer ixd daehe

elekz` el dyri - ,
"d`py"d ik ,daehd
"rx"l wxe j` zlaben
qgide ybxd la` ,eay
eidi - llka mc` eze`l

.dad` jeznw"k oeylae
:epiaxsiqeny d`xpk"

ely qgide ybxddy xn`i l` zn` odipyy s`y - dfa cer
odipya exaglxxerl jixvy oeeik ik .'ek deye 'idi lewy -

zeppeazd i"r edfe) 'ek mingx`"aadf if` (exagay x"ehda
(rxd) lirl 'wpd) exagl dad`d xxerne d`pyd lhan

mday(aehd) ,mday(x"eh) f"ef :b"itxe .ohteyhtey -(oze`
zellka -rxa wx opeaziyk mb eqgi lr rityi dfy oaene .

ird lr sqep .exagayegikedyk elit` ,exagl ybxddy - xw
edfy) el daeh ziiyrl rbepe .dad` f"d - ezellkl dpd - 'eke
."l"we 'ek 'ize`veze dad` - f`y ,a"eike (ezellkl - dyer
- eze`pyl devny in s`y ,owfd epax o`k xn` ,mipt lk lr
zilkz" xn` jlnd cec ixd :dxe`kl ,eze` aed`l mb devn

- "?miz`py d`py:íBìMä-åéìò Cìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤¨¨©¨
"'Bâå íéúàðN äàðN úéìëz"13,dad` ly ybx mey ila - ©§¦¦§¨§¥¦§

,mdil`÷ìç íäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò àlà¤¨©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥¨¤¥¤
,ìàøNé éäìàazilkz mze` `pey `edy cec xn` mdilr - ¥Ÿ¥¦§¨¥

zngn mze` aed`l devnd zniiw `l mdiabl ,oky .d`py
,"l`xyi iwl`a wlg mdl oi`"y xg`n ,mday "aeh"d

àúéàãk,mi`ven ep`y enk -:[úaLc æè ÷øt Léø àøîba ¦§¦¨©§¨¨¥¤¤§©¨
itlk eli`e .miz`py d`py zilkz - jlnd cec xn` mdilr -
mdilr xnel jiiy `l - miqexwit`e mipin mpi`y dl`

zilkz"ixd - eze` `epyl devny in mb ik ,"miz`py d`py
.eay "aeh"d zpigan eze` aed`l devn mb
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íéøîà éèå÷éì
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå

:[úáùã æ"è ô"ø àøîâá
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כב.12. כט, כב.13.ישעי' קלט, תהלים

'` xc` h"k iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ט רביעי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .âì ÷øô,bn 'nr cråæ äðåîàá.

.âì ÷øticediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil `a

zeevn miiwiy iciÎlry oeayg ezeyra ,zizin` dgny ekeza cin

,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei miaeh miyrne

zindad eytp z` diabi mbe

xeaic daygn :diyeale

ynzyiyk ,dyecwl ,dyrne

dyrnde exeaic ,ezaygna

ixac xacle aeygl ,ely

.dyrna zeevn miiwle dxez

úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©
èøôáe ,úézîàä Lôpä©¤¤¨£¦¦¦§¨
íézòa BLôða äàBøLk§¤¤§©§§¦¦

éøvL íéðnæîdëkæì C §ª¨¦¤¨¦§©§¨
,ááì úçîNa døéàäìe§¨¦¨§¦§©¥¨
BzáLçî ÷éîòé éæà£©©£¦©£©§

Búðéáe BìëNa øiöéå- ¦©¥§¦§¦¨
oipra - dpaddy ,xnelk
lawzz - oldl ea xaeciy
eli`k ,zexidaa elkya
gpend xeiva opeazn `ed

- eiptlBãeçé ïéðò¦§©¦
,ézîàä Cøaúédpipr - ¦§¨¥¨£¦¦

,"'d zecg`" ly izin`d
`l` ,mlerd z` `xay ,cigi dwl` `ed d"awdy ,wx epi`
- ecrla ik ,dcigid zizin`d ze`ivnd ,cigid "yi"d `edy

:oldl xaqeiy itke ,xac mey miiw `léààeä C,d"awd - ¥
ïéîìò ìk àlîî,zenlerd lk z` `lnn -íéðBéìò §©¥¨¨§¦¤§¦

,íéðBzçúåziwl` zinipt zeig zniiw xac lkay :xnelk - §©§¦
zeig .sebd z` d`lnne dignd dnypd enk ,eze` digndef

,ziwl`d zeigd z` `xapd ly eleaiw gekl zn`zene zlaben
lcad miiw df oipra ;ze`ivna lhazi `le eneiwa x`yiy
:mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiay zeiga
zenlera xy`n xzei dielb zeigd mipeilrd zenlera

,mipezgzd,Cøaúé BãBák àeä Bælä õøàä ìk àìî elôàå©£¦§Ÿ¨¨¨¤©¥§¦§¨¥
"zeig" ly zxg` dxevl dpeekd -1z` dignd "zeig" -

siwn zpiga `ed - "ceak") oinlr lk aaeq zpigaa zenlerd
dpi` ,ef "zeig" ;zenlerd lk z` siwn `edy ote`a ,(aaeqe
drityn `id `l` ,mi`xapl m`zda zlabene znvnevn
oi` ,ef zeig iable ,mi`xapdn daxda zilrp dzeida - `xapa
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad mey

- "eceak `ln" - inybd mlera mby cràìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨
,Lnî áéLç,melk `lk aeyg - eiabl lkde -Bcáì àeäå ¨¦©¨§§©

íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa àeä¨¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨§©Ÿ¤

,úéLàøa éîé úLLcaln xac mey miiw did `l ,f` - ¥¤§¥§¥¦
`ed miiw - mi`xapde zenlerd e`xapy ixg` mb jk ,d"awd

epi` eli`k eiabl lkd - oky ,cala,miiwäfä íB÷na íâå§©©¨©¤
,íàáö ìëå õøàäå íéîMä ,äfä íìBò Ba àøápL`av - ¤¦§¨¨©¤©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨

,ux`d `ave minydäéä̈¨
àlîî Bcáì àeä§©§©¥

,äfä íB÷nämdy iptl - ©¨©¤
,e`xapäzò íâåixg` - §©©¨

dl` lky,e`xapàeä ïk¥
éepL íeL éìa Bcáì§©§¦¦
ìkL éðtî ,ììk§¨¦§¥¤¨
Bìöà íéìèa íéàøápä©¦§¨¦§¥¦¤§

,Lnî úeàéöna- ¦§¦©¨
d"awd iably xg`ne
,ynn ze`ivna lha lkd
eidy enk eiabl mdy ixd
oiadl ick .e`xapy iptl
milha mi`xapd lk cvik
- d"awd iabl ze`ivna
z` owfd epax xiaqn
:ytpdn lyna xacd
øeacä úBiúBà ìehák§¦¦©¦
ïøB÷îa äáLçnäå§©©£¨¨¦§¨
úeäî àeä ,ïLøLå§¨§¨¨
úòãå äðéa äîëç :äéúBðéça øNò ïäL ,dúeîöòå Lôpä©¤¤§©§¨¤¥¤¤§¦¤¨¨§¨¦¨¨©©

,'eëyxeye xewn ody 'eke zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd -
ly mipipr xacne ayeg mc` ,ixdy) daygnde xeaicd zeize`
mi`xwp ,zecnde lkyd zegek ,mde (zecn ly mipipr e` lky

,daygnde xeaicd iyeall qgia ,ytpd zenvre zedn :ïéàL¤¥
íäa,zecnae lkya -íã÷ ïéãò úBiúBà úðéça ¨¤§¦©¦£©¦Ÿ¤

ë ÷øôa øàaúpL Bîk] äáLçnä Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§©©£¨¨§¤¦§¨¥§¤¤
.[íL ïiò ,úeëéøàa àëå,daygna ligzn zeize`d oipry - §©£¦©¥¨

,ald ze`z z` e` lkyd z` rval ji` ayeg xak mc`yk
,dl` zeize`a xacne ayeg cg` mc`y ,lcadd miiw o`ky
wnrzn `edy drya ,eli`e .zexg` zeize`a - ipy mc`e
- miieqn xacl de`zd ybx ea ybxenyk e` ,envr "lky"a
- ipyde ,dl` zeize`a dee`zne oian cg`dy ,xnel oi`
`l` ,zeize` oiicr zeybxen `l f` ,oky .zexg` zeize`a
zeize`y myk ,ixd .dnvr dcnd ielibe envr lkyd ielib
ytpd ielib iabl jxr mey odl oi` ,daygnd e` xeaicd

ize`n dlrnlye` xeaicd zeize`a enlbzd ody iptle ;ze
e` "lky"d - oyxeye oxewna zelelk oiicr odyk ,daygnd
`ly ,ixnbl ze`ivna opi` my ixd ,zelha od ,"zecn"d
e`xapy) mi`xapd lk ,jk - zeize` ly ze`ivn mey zybxen
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xg`n `l` ,xpd xe`a f` miyibxn eid ,eil` xecgi `l ynyd
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åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
åøå÷îá úåàéöîá ìèá àåä íùù àìà íìåòä ììçá
ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå
çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå :'ä íàð éìà úùâì åáì
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç
ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
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íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
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ג.2. פרק והאמונה" היחוד א.3.ב"שער כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אמונה אן עס רופט "ער
האמונה על מיוסד] שזה מפני - אמונה לכך קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל דאחדות ˘·„·¯- הענין שאפילו ועוד גו' נעשו שמים ה'

הוא האמיתית וכו'".Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ‰השם שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל"ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, ירמי'

'` xc` h"k iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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"'d cegi" oipra,izin`d
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çîNå NN Baì¦¨§¨¥©
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א.7. כד, ד.8.מכות ב, יג.9.חבקוק כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק ב.12.סוף קמט, תהלים



מי '` xc` h"k iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mxewn iabl milha (dlrnly daygnde xeaicd zeize`n
megzn lyn `ed xen`d .`edÎjexa seqÎoi` xe` - myxeye

:inyb oiprn sqep lyn owfd epax `iai oldle .ytpdBîëe§
øçà íB÷îa ïk íb øàaúpL2ìeha ïéðòî ,äæì éîLb ìLî ¤¦§¨¥©¥§¨©¥¨¨©§¦¨¤¥¦§©¦

LîMä øBàå åéæ¦§©¤¤
øeck óeb àeä ,BøB÷îa¦§©
íbL ,òé÷øaL LîMä©¤¤¤¨¨¦©¤©

íL,ynyd xeck seba - ¨
éàcå èMtúîe øéàî¥¦¦§©¥©©

,BøBàå Båéæ,ynyd ly - ¦§
úàN øúéáe§¤¤§¥
Búøàäå BúeèMtúäî¥¦§©§§¤¨¨

,íìBòä ììça,oky - ©£©¨¨
aexw ynyd eify lkk
i`ce `ed ,ynyl xzei

,xzei xi`níML àlà- ¤¨¤¨
,ynyd xeck sebaàeä-

,xe`de eifdìèä¥
BøB÷îa úeàéöna¦§¦¦§
úeàéöna Bðéà elàëe§¦¥¦§¦

:ììkxeck seba ,oky - §¨
xewnd ybxen ,ynyd
ynyd `edy ,cala
xe`e eif eli`e ,dnvr
.llk xkip epi` ynyd
mixacd z` xzei axwl
dn ,lynl df ixd ,lkyl

mixne` l"f epinkgy3:
i`n `xdiha `bxy"

oi`y ,dpeekd oi` ixd ,(!liren dn - mixdva wlecd xp) "ipd`
xe`y ,xcgd zepelg z` miqkn eid m` ,ixdy ,xe` uitn xpd
xg`n `l` ,xpd xe`a f` miyibxn eid ,eil` xecgi `l ynyd
el oi`e xpd xe` d`xp `l - ynyd ly xzei lecb xe` miiwy
,xi`dl `id xpd ly eze`ivn lky xg`ne - llk drtyd mey
xzeie ,jk ;ze`ivnl aygp `ed oi` - xi`n `ed oi`y oeik ixd
`vnp `edy drya ,ze`ivn meyn ynyd xe`e eifa oi` ,jkn

.dnvr ynya ,exewnaìeha àeä ,ìLî-Cøc Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨¦
óBñ-ïéà øBà àeäL BøB÷î éaâì úeàéöna Bàìîe íìBòä̈¨§Ÿ¦§¦§©¥§¤¥

,àeä-Ceøaeli`ke ,ze`ivna milha - ei`exa lke mlerdy - ¨
iniiw mpi`,`edÎjexa seqÎoi` xe` iabl ,llk møàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥

.úeëéøàa íLzecg`" oipr ly zizin`d ezernyn efy - ¨©£¦
xac mey oi` - ecrlae ,izin`d "yi"d `ed cala d"awdy ,"'d

.miiw,äaøä äæa ÷éîòiLk ,äpäåzecg`" oipr z` oiadl - §¦¥§¤©£¦¨¤©§¥
,"'dLôðå áì ìëa ïpøå úìéb óà BLôð ìâúå Baì çîNé¦§©¦§¨¥©§©¦©§©¥§¨¥§¤¤

äðeîàa ãàîe4íéäìà úáø÷ àéä ék ,àéä äaø ék ,Bæ §Ÿ¤¡¨¦©¨¦¦¦¦§©¡Ÿ¦
.Lnî`ed "'d zecg`" oipr z` ahid yg mc`dy drya - ©¨

.ynn d"awdl aexw,Búàéøa úéìëúå íãàä ìk äæå§¤¨¨¨¨§©§¦§¦¨
Bì úBéäì ¯ íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìk úàéøáe- §¦©¨¨¨¤§¦§©§¦¦§

,d"awdlBæ äøéc¦¨
,íéðBzçzami`xapa - ©©§¦
,mipezgzdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥

ïn÷ì5.úeëéøàalky - §©¨©£¦
lke mc`d z`ixa zilkz
mipeilrd zenlerd
ik ,`id mipezgzde
el zeidl d"awd de`zp
mi`xapa "dxic"
mda dlbziy ,mipezgzd
zecg`" ly izin`d epipr
ezxic lynl enk - "'d
`vnpe xc da ,mc` ly
jk ,mc`d ly ezenvr
oipr zezin` dlbzz
mi`xapa "'d zecg`"

.mipezgzdänk ,äpäå§¦¥©¨
èBéãä úçîN äìBãb- §¨¦§©¤§

- epnn rexby dneìôLe§©
Búeáø÷úäa ,íéLðà£¨¦§¦§¨§

íãå-øNa Cìîì`le - §¤¤¨¨¨¨
,eil` axwzn `edyk wx
,efn dxizi `l`
Bnò Bzà øãå ïñëàúnä©¦§©§¥§¨¦¦

,Búéáalty ly - §¥
jlnl ezeaxwzd m` ,ixd ,jlnd lkida cgi `le - ,miyp`d

,xzeia dlecb dgny mc`l daiqn ,mceÎxyaïéàì øîçå-ì÷å§©¨Ÿ¤§¥
õ÷,c`na dlecb dgnydy -éëìî Cìî úøéãå úáø÷ì ¥§¦§©§¦©¤¤©§¥

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäaxwzn mc`dy dryay - ©§¨¦©¨¨
i`ce - ezxica oqk`zne xc lekiak d"awdy ote`ae ,d"awdl
,xzeia dlecb dgny mc`l aqdl jixv df xacy i`cee

áéúëãëe6íàð ,éìà úLâì Baì áøò øLà äæ àeä éî ék" : §¦§¦¦¦¤£¤¨©¦¨¤¤¥©§ª
:"'ämc`d dyrp ,"'d cegi"l zelhazde dpen` iciÎlre -

.ez` cgi ezxica xc d"awdy ote`ae ,d"awdl aexwäæ ìòå- §©¤
,"'d cegi"l lehiad lrì äéãBäå çáL ïzì eðwzCøaúé BîL ¦§¦¥¤©§¨¨¦§¦§¨¥

äôi äîe 'eëå eð÷ìç áBh äî eðéøLà" :øîBìå ,ø÷a ìëa§¨Ÿ¤§©©§¥©¤§¥§©¨¨
äìôpL äMøéa çîNå NN íãàäL Bîk ,øîBìk ,"eðúMøé§ª¨¥§©§¤¨¨¨¨§¨¥©¦ª¨¤¨§¨
eðì Lé ,õ÷ ïéàì ïkî øúBéå ïk ,Ba ìîò àlL ÷úò ïBä Bì¨¥¤Ÿ¨©¥§¥¦¥§¥¥¥¨
'ä ãeçé àeä ,eðéúBáà eðeìéçðäL eðúMøé ìò çîNì¦§Ÿ©©§ª¨¥¤¦§¦£¥¦
Bæå ,Bcálî ãBò ïéà ¯ úçzî õøàa elôà øLà ,ézîàä̈£¦¦£¤£¦¨¨¤¦©©¥¦§©§
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íéøîà éèå÷éì
åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
åøå÷îá úåàéöîá ìèá àåä íùù àìà íìåòä ììçá
ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå
çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå :'ä íàð éìà úùâì åáì
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç
ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
åðúùåøé ìò çåîùì åðì ùé õ÷ ïéàì ïëî øúåéå
'éôà øùà éúéîàä 'ä ãåçé àåä åðéúåáà åðìéçðäù
íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
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ג.2. פרק והאמונה" היחוד א.3.ב"שער כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אמונה אן עס רופט "ער
האמונה על מיוסד] שזה מפני - אמונה לכך קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל דאחדות ˘·„·¯- הענין שאפילו ועוד גו' נעשו שמים ה'

הוא האמיתית וכו'".Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ‰השם שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל"ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, ירמי'

'` xc` h"k iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéðBzçza Búøéc àéäeidie erci mipezgzd mi`xapdy - ¦¦¨©©§¦
icrla miiw xac mey oi`y ,"ecaln cer oi`" oiprl milha
epiid `l ,zinvrd epzceara ik ,"dyexi" `xwp df oipr .d"awd

,`l` .izin`d "'d cegi" oiprl ribdl milekidf xac eplaw
oipry ,epizea`n dyexia
hlwiie oaei "'d zecg`"
.icedi ly eznypa ahid

ì"æø eøîàL eäæå7: §¤¤¨§©©
eðzð úBöî â"éøz©§©¦§¦§
÷ewáç àa ,ìàøNéì§¦§¨¥¨£©

,úçà ìò ïãéîòäå- §¤¡¦¨©©©
.dpen`d zevn `id

øîàpL8÷écöå" : ¤¤¡©§©¦
,"äéçé Búðeîàa¤¡¨¦§¤
÷ø dðéà elàk ,øîBìk§©§¦¥¨©
àéä ,úçà äåöî¦§¨©©¦
-ìò ék ,dcáì äðeîàä̈¡¨§©¨¦©

dcáì äðeîàä éãé- §¥¨¡¨§©¨
"'d cegi" oipra,izin`d

,lirl epcnly itkàáé̈Ÿ
â"éøzä ìk íei÷ì§¦¨©©§©
äéäiLk ,eðéäc .úBöî¦§§©§§¤¦§¤
çîNå NN Baì¦¨§¨¥©
'ä ãeçéa Búðeîàa¤¡¨§¦
,äçîOä úéìëúa§©§¦©¦§¨
åéìò äúéä àì elàk§¦Ÿ¨§¨¨¨
,dcáì Bæ äåöî ÷ø©¦§¨§©¨
úéìëz dcáì àéäå§¦§©¨©§¦
ìk úàéøáe Búàéøa§¦¨§¦©¨

úBîìBòä,lynl enk - ¨¨
zniiwy ,mc`d rci eli`

lk z`ixae ez`ixa zilkz `ide ,cala zg` devn eiabl
dze` miiwn xzeia dax dgny jezn did ixd ,zenlerd
"'d cegi"a dpen`d zevna genyl eilr dcn dze`a - devn

,izin`dälòúz Bæ äaø äçîNa BLôð úeiçå çëa éøä£¥§Ÿ©§©©§§¦§¨©¨¦§©¤
â"éøzä ìk íei÷ íéòðBnä ìk ìò ,äìòî äìòîì BLôð©§§©§¨©§¨©¨©§¦¦¨©©§©

úéaî úBöî,zindad eytpe etebn zeraepd zerxtd - ¦§¦©¦
.õeçîelky :epiide ,eze` aaeqdn zeraepd zerxtd - ¦

`l ,mlerd ipiprne zindad eytpe etebn zeraepd zeripnd
z` yg `edy xg`n ,oky .zeevnd b"ixz miiwln eze` erpni
oi`y ixd ,'d icrlan xac mey oi`y ,"'d cegi" oipra dpen`d
epevx ody zeevne dxez miiwl el rixtdl eciay xac mey

.zeevnd lk ceqi `id "dpen`"d - okle ,d"awd lyeäæå§¤
"äéçé Búðeîàa" øîàL,"'igi ezpen`a wicve" :aezky enk - ¤¨©¤¡¨¦§¤

,à÷éc "äéçé",`wec -Ck ,ìLî Cøc ,íéúnä úiçúk ¦§¤©§¨¦§¦©©¥¦¤¤¨¨¨
äìeôk äçîN àéäå .Bæ äaø äçîNa BLôð äéçz¦§¤©§§¦§¨©¨§¦¦§¨§¨

úìkNnä Lôpä úçîN ãálî ék ,úìtëîeytpd - §ª¤¤¦¦§©¦§©©¤¤©©§¤¤

,dpianyBnò Bzà Búøéãå 'ä úáø÷a,'d zaxw z` - §¦§©§¦¨¦¦
dnevr dgny `id z`fy - enr ez` zg` dxica "xc" ezeide

,jk lr sqep ixd ,ytplúçîNa íéìôëa çîNé úàæ ãBòŸ¦§©§¦§©¦§¦§©
çð ìãâå 'ä,Bæ äðeîàa Cøaúé åéðôì çeø úytpay - §Ÿ¤©©©§¨¨¦§¨¥¤¡¨

,mc`dàéôkúàc§¦§©§¨
Lnî àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨©¨
àëBLç Ctäúàå§¦§©¥£¨

,àøBäðìdnn - ¦§¨
zitkp "`xg`Î`xhq"dy
jtdp jyegde ,ynn

,xe`lCLç àeäL¤Ÿ¤
äfä íìBòaL úBtìwä©§¦¤¨¨©¤
íéëéLçnä éøîçä©¨§¦©©£¦¦
Cøaúé BøBà ìò íéqëîe§©¦©¦§¨¥
Bîk ,"õ÷ úò ãò"©¥¥§

áeúkL9íN õ÷" : ¤¨¥¨
"CLçìea onf ribiy - ©Ÿ¤

zetilwd jyegl seq didi
zeqkndxe` lr

.dyecwdõ÷" eðéäc]§©§¥
,"ïéîiädlbziyk - ©¨¦

,dlrnly "oini"d
øéáòiLz` ,d"awd - ¤©£¦

,õøàä ïî äàîhä çeø©©ª§¨¦¨¨¤
eàøå ,'ä ãBák äìâðå"§¦§¨§§¨

"åcçé øNa ìë10Bîëe , ¨¨¨©§¨§
[ïn÷ì øàaúiL11.lk - ¤¦§¨¥§©¨

dtilwdyk didi df
,dzr eli`e ,lhazz
dqkn oiicr dtilwdyk
,ixd ,dyecwd lr
,"dtilw"d z` xaey ,"'d cegi" oipra ezpen`a ,mc`dyk
zgp znixb meyn jka yi ,xe`l "dtilw"d jyeg z` jtede

.d"awdl ax gexíénòä õøà øéåàL ,õøàì õeça èøôáe¦§¨§¨¨¤¤£¦¤¤¨©¦
åéðôì äçîN ïéàå ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìîe àîè̈¥¨¥§¦§¦§¨¨¢¨§¥¦§¨§¨¨

Cøaúé,enk -äçîNå äøBàkly dlrnd sexiva -ïBøúéa ¦§¨¥§¨§¦§¨§¦§
.à÷éc CLçä ïî àaä øBà.xe`l jyegd zkitdn ,`wec - ©¨¦©Ÿ¤©§¨

meyn jka yi ,"'d zecg`" oipr ea hlwp ux`l uegayke -
oaen ,jkl m`zda .dlrnl zcgein dlecb dgny znixb
dlecb jk - mewna xxeyd jyegd xzei lecby lkky ,`linn
"'d zecg`"a dpen`dn zraepd dlrnl 'gex zgp'd xzei
`id dgnydy ,ixd .oin`n mewn eze`a `vnpd icediy
znixb lr dgnyde ,d"awdl dzaxw lr ytpd zgny :dletk

.lekiak d"awdl dgnyde 'gex zgp'dáeúkL eäæå12çîNé" : §¤¤¨¦§©
,"åéNBòa ìàøNé"eiyera" -òøfî àeäL éî ìkL ,Leøt ¦§¨¥§¨¥¤¨¦¤¦¤©

øLà ,'ä úçîNa çîNì Bì Lé ¯ ìàøNé,d"awd -NN ¦§¨¥¥¦§Ÿ©§¦§©£¤¨
íäL ,íéðBzçza Búøéãa çîNå,mleray mi`xapd - §¨¥©§¦¨©©§¦¤¥
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íéøîà éèå÷éì
÷å÷áç àá ìàøùéì åðúéð úåöî â"éøú ì"æø ù"æå
øîåìë äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå
é"ò éë äãáì äðåîàä àéä úçà äåöî ÷ø äðéà åìàë
åðééäã úåöî â"éøúä ìë íåé÷ì àáé äãáì äðåîàä
úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù åáì äéäéùë
àéäå äãáì åæ äåöî ÷ø åéìò äúéä àì åìàë äçîùä
çëá éøä úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøá úéìëú äãáì
äìòîì åùôð äìòúú åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå
úéáî úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä ìë ìò äìòî
úééçúë à÷ééã äéçé äéçé åúðåîàá øîàù åäæå .õåçîå
åæ äáø äçîùá åùôð äéçú êë ìùî êøã íéúîä
úçîù ãáìî éë úìôåëîå äìåôë äçîù àéäå
úàæ ãåò .åîò åúà åúøéãå 'ä úáø÷á úìëùîä ùôðä
'úé åéðôì çåø úçð ìãåâå 'ä úçîùá íééìôëá çîùé
àëåùç êôäúàå ùîî à"ñ àéôëúàã åæ äðåîàá
éøîåçä æä"òáù úåôéì÷ä êùç àåäù àøåäðì
õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå
àáä øåà ïåøúéá äçîùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàå
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
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א.7. כד, ד.8.מכות ב, יג.9.חבקוק כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק ב.12.סוף קמט, תהלים



`'מב xc` 'l iying mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ל' חמישי יום
,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ãì ÷øô,bn 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

.Lnî úéîLb äiNò úðéça.d"awdl dxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨
" xn`p okleeiyera`id dgnydy :xn`l ,diyr oeyl - "

jeza znwen ,lekiak d"awdl dxicdy dnn xzeia dlecb
.diyrd mleray mi`xapdì "åéNBòa" áeúkL eäæåïBL §¤¤¨§¨§

,íéaø-dl`miyery ©¦
jixv did dxe`kl) eze`
l`xyi gnyi" xnel
(cigi oeyl - "eyera
éîLbä äfä íìBò àeäL¤¨©¤©©§¦
-àøèñå úBtì÷ àìnä©¨¥§¦§¦§¨
úeLø" àø÷pL ,àøçà̈¢¨¤¦§¨§

"íéaøäly zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx `le - ¨©¦
zeax ody ,zetilw,"àãeøôc éøeè"ålky ,cexitd ixd - §¥¦¥¨

dyry in yi mdn cg` lke ,deab cxtp xd `ed envrl cg`
,(miax oeyl "eiyer" xn`p okl) 'd `ed - eze`ïëtäúàå§¦§©§¨

,àøBäðì,xe`l miktdp mde -"ãéçiä úeLø" íéNòðå ¦§¨§©£¦§©¨¦
:Bæ äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéìicedi ly ezpen` iciÎlr - §¦¦§¨¥¤¡¨

- zizin`d "'d zecg`"a
zeyx" dyrp df lk
ly ecigi"l "cigid
xn`p okle ,"mler
,miax oeyl "eiyera"
`id dlrnl dgnydy
ipipr lky jkn cgeina
oipra dpen`d iciÎlr dyecwd xe`l miktdp micxtpd diyrd

."'d zecg`"

.ãì ÷øtlr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ezeppeazd iciÎlr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl mc`d

dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d"awdy ji` ,izin`d 'd cegi oipra

.llk zniiw dpi` eli`k ,eiabl ze`ivna

úàæ úòãeî ,äpäå- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciïä úBáàä"L¤¨¨¥

"äákønä ïä1,- ¥©¤§¨¨
byend fnex ,xen`k
lhay xacl ,"dakxn"
el oi`e ,edyinl ixnbl
`l` ,xg` oevx mey
lha `edy in ly epevx
"dakxn" enk ,eil`
oevxl ixnbl dpezpy

.da bdepdíäéîé ìkL¤¨§¥¤
e÷éñôä àì íìBòì§¨Ÿ¦§¦
úçà äòL elôà£¦¨¨©©
íúîLðå ízòc øM÷lî¦§©¥©§¨§¦§¨¨
ìehaa íéîìBòä ïBaøì§¦¨¨¦©¦
Bãeçéì ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦

.Cøaúé,d"awdl ze`ivna lehiaa cinz ecnr zea`d - ¦§¨¥
;izin`d ecegii z` zicinzd mzybxdaíäéøçàå,dl` eid - §©£¥¤

,BúâOäå BúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä ìk- ¨©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨§©¨¨
zbixcn mexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd

,ezbyd lceble eznypàéä íBìMä-åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,äðlk ìò äìBòä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨

,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤
.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d"awdl ze`ivna
ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly epexb zelhazdke

,dpikyl dynäæ ïéòîezea`d zelhazdn edyna - ¥¥¤
,mi`iapdeeëæ,lk -,éðéñ øä ãîòîa ìàøNéeze`a - ¨¦§¨¥§©£©©¦©

oeinca ,d"awdl ze`ivna zelhazda mlek ecnr ,cnrn
.mi`iapde zea`d ly ze`ivna zelhazdl edylkàlL ÷ø©¤Ÿ

,ìañì eìëéax lehia - ¨§¦§Ÿ
,dfkì"æø øîàîk3ìòL §©£©©©¤©

øeac ìkzxyr ly - ¨¦
,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨

,'eëd"awdy `l` -
zenypd z` mdl xifgd

miznd ziigz ly "lh"a4,
àeäL,"oznyp dgxt" - ¤

úeàéöna ìeha ïéðò¦§©¦¦§¦
.ìéòì økæpäxaqend - ©¦§¨§¥

.lirlïëì`ly iptn - ¨¥
"leaql" elkiielib z`

cr ,iteqÎoi`d xe`d
lehia"d mdilr ritydy
`l dnypdy ,"ze`ivna

,seba x`yidl lkezãiî¦¨
Báe ,ïkLî Bì úBNòì íäì øîà- ,okyna -éLã÷ ¨©¨¤©£¦§¨¨§¥

,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwäly miycwd iycway - ©¨¨¦§©§¨©§¦¨
,dpikyd dxyz ,okyndàeäL:`id dpikyd z`xyd -éelb ¤¦

,Cøaúé Bãeçé,d"awd ly -ïn÷ì øàaúiL Bîk5.dnay - ¦¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
`ln ixde - ycwnae okyna dpikyd z`xyd d`hazdlk

ux`ddf oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak
dxeva `le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer oi` d"awdy
'd cegi" zelbzdy ,ixd .mlera `ed xacdy itk zxzqen

.ycwnde okynd iciÎlr dzid ,l`xyi ipal "izin`d
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íéøîà éèå÷éì

éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå

ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
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כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, להלן 4.שבת שיוסבר כפי
לו. נג.5.בפרק פרק

'a xc` 'aÎ'` w"yÎiyiy mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר א' שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק א 'ֿ ב 'אדר ב ' ,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"îäá áøçùîå,86 'nr cr.åì 'ä

ב' אדר ב' קודש שבת יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä áéçøé íàå,86 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeBîìBòa àeä-êeø ¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨§¨
ì ïBëîe ïkLî,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáL`eai ea mewn - ¦§¨¨§¦§¦¦§¨¥

zia oaxeg ixg` .jxazi 'd ly ecegi ,zelbzde iehia icil
,`vnpa dfk mewn oi` ,ycwndìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤

,äëìäcala dxeza - £¨¨
,'d cegi dlbznàeäL- ¤
,`id dklddBðBöø§

Búîëçå Cøaúé¦§¨¥§¨§¨
úBëìäa íéLaìîä©§ª¨¦©£¨

.eðéðôì úBëeøòä- ¨£§¨¥
dxezd zeklday xg`ne
eznkge epevx miyaeln

edf - d"awd lyepevx
jke jky d"awd ly

,oicd wqt didieznkge
"lky"d `id d"awd ly
epevxe - dkldd ly
md ,d"awd ly eznkge
ixd ;ez` cg` xac
ly ielibd epyi dxezay

.'d cegiøçà ,ïëìå§¨¥©©
íãàä ÷éîòiL¤©£¦¨¨¨
ìeha ïéðòa BzáLçî©£©§§¦§©¦
éôk ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦

:Baì ìà áéLé úàæ ,Bzìëé:mi`ad mixaca opeazi -ék §¨§Ÿ¨¦¤¦¦
,ìéëäî éúîLð LøLå éìëN ïè÷ úBéäî,lbeqn ippi` - ¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦¥¨¦

,iznyp yxeye ilky zephw llbaïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨
élc äáLçî úéìc øçàî ,Bzîàì úîàa Cøaúé Bãeçéì§¦¦§¨¥¤¡¤©£¦¥©©§¥©£¨¨¦¦

ììëe ììk Cøaúé Ba úâOîe àñéôzilky geka oi` - §¦¨©¤¤¦§¨¥§¨§¨
,d"awd z` biydle "qetzl" ,llke llk izaygneíeL

eäpî õîL àìå ,íìBòa äâOä,edyn `le -úâOäî ©¨¨¨¨§Ÿ¤¤¦§¥©¨©
,íéàéápäå úBáàägeka did ,zewl`a mzbyd iciÎlr - ¨¨§©§¦¦

;'d cegi zelbzdl "okyn"e "dakxn" zeidl mi`iapde zea`d
il xyt` i` ,mzbydn uny elit` ia oi`yk ,ip` eli`e

;"okyn"e "dakxn" ly ze`ivnl ,izbyd iciÎlr ,ribdléà¦
úàæì,jky oeikn -Bì äNòà,d"awdl -ïBëîe ïkLî ¨Ÿ¤¡¤¦§¨¨

ì,BzáLdxev dze`a - §¦§
,izlkia `idyàeä

äøBz ãeîìúa ÷ñòä- ¨¥¤§©§¨
ixd `id dxez ,xen`ky
ezayl oekne okyn"

,"jxaziéàðtä éôk§¦©§©
íézò úeòéá÷a ,élL- ¤¦¦§¦¦¦

,dxezd cenillíBia©
äðzpä úãk ,äìéláe©©§¨§¨©¦§¨
ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa§¦§©§¨
itl cg` lky dnk cr -
lr aiiegn ,eavne ezbyd
,dxez cenll dkldd it

ì"æø øîàîëe6elôà" : §©£©©©£¦
."'eë úéøçL ãçà ÷øt¤¤¤¨©£¦
m` ,ziaxr cg` wxte -
cenll ezexyt`a oi`
ixd - miwxt ipyn xzei
dxez cenlz zevn ef
okyn dfÎiciÎlr dyrp `ede ,cinz elv` zkynpy ely

.jxazi ezayl oekneäàãBä ïzéå ,ìéâéå Baì çîNé äæáe¨¤¦§©¦§¨¦§¦¥¨¨
úBéäì äëfL ìò ,ááì áeèáe äçîNa B÷ìç ìò©¤§§¦§¨§¥¨©¤¨¨¦§

ïëéætLà,gx`n -äøeábìdxezd iciÎlr ,d"awdl - ª§©¦¨©§¨
itn "dpzip"y"dxeabd,úòä éôk ,íBé ìëa íéîòt©£©¦§¨§¦¨¥
,BlL éàðtäå,dxez cenll el yiy -Bãé úqîkitk - §©§©¤§¦©¨

,el dpzipy zexyt`d:Bì 'ä áéçøä øLàonfd z` - £¤¦§¦
.dxez cenll

íàå:hilgne envrl ayeg `ed -ãBò Bì 'ä áéçøédidie - §¦©§¦
cenll i`pt xzei el

,dxezíéãé øBäè" éæà£©§¨©¦
éñBé"õîà ó7,`ed ,f` - ¦Ÿ¤

xzeie xzei yicwi ,hilgn
,dxez cenill epnfn

."'eë äáBè äáLçî"e- ©£¨¨¨
,daeh daygn dze`

cr) xzeie xzei dxez cnli "aigxiykl"y ,ezaygna hilgdy
zaygp ,(elek meid lkl

ok` eli`kdyrjk
l"f epinkg xn`nk)8:

d"awd daeh daygn"
("dyrnl dtxvn9,íâå§©

÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨
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íéøîà éèå÷éì

ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá
äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä

íàå
éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó

ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הקדושות,9.קידושין משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם



מג '` xc` 'l iying mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ל' חמישי יום
,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ãì ÷øô,bn 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

.Lnî úéîLb äiNò úðéça.d"awdl dxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨
" xn`p okleeiyera`id dgnydy :xn`l ,diyr oeyl - "

jeza znwen ,lekiak d"awdl dxicdy dnn xzeia dlecb
.diyrd mleray mi`xapdì "åéNBòa" áeúkL eäæåïBL §¤¤¨§¨§

,íéaø-dl`miyery ©¦
jixv did dxe`kl) eze`
l`xyi gnyi" xnel
(cigi oeyl - "eyera
éîLbä äfä íìBò àeäL¤¨©¤©©§¦
-àøèñå úBtì÷ àìnä©¨¥§¦§¦§¨
úeLø" àø÷pL ,àøçà̈¢¨¤¦§¨§

"íéaøäly zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx `le - ¨©¦
zeax ody ,zetilw,"àãeøôc éøeè"ålky ,cexitd ixd - §¥¦¥¨

dyry in yi mdn cg` lke ,deab cxtp xd `ed envrl cg`
,(miax oeyl "eiyer" xn`p okl) 'd `ed - eze`ïëtäúàå§¦§©§¨

,àøBäðì,xe`l miktdp mde -"ãéçiä úeLø" íéNòðå ¦§¨§©£¦§©¨¦
:Bæ äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéìicedi ly ezpen` iciÎlr - §¦¦§¨¥¤¡¨

- zizin`d "'d zecg`"a
zeyx" dyrp df lk
ly ecigi"l "cigid
xn`p okle ,"mler
,miax oeyl "eiyera"
`id dlrnl dgnydy
ipipr lky jkn cgeina
oipra dpen`d iciÎlr dyecwd xe`l miktdp micxtpd diyrd

."'d zecg`"

.ãì ÷øtlr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ezeppeazd iciÎlr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl mc`d

dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d"awdy ji` ,izin`d 'd cegi oipra

.llk zniiw dpi` eli`k ,eiabl ze`ivna

úàæ úòãeî ,äpäå- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciïä úBáàä"L¤¨¨¥

"äákønä ïä1,- ¥©¤§¨¨
byend fnex ,xen`k
lhay xacl ,"dakxn"
el oi`e ,edyinl ixnbl
`l` ,xg` oevx mey
lha `edy in ly epevx
"dakxn" enk ,eil`
oevxl ixnbl dpezpy

.da bdepdíäéîé ìkL¤¨§¥¤
e÷éñôä àì íìBòì§¨Ÿ¦§¦
úçà äòL elôà£¦¨¨©©
íúîLðå ízòc øM÷lî¦§©¥©§¨§¦§¨¨
ìehaa íéîìBòä ïBaøì§¦¨¨¦©¦
Bãeçéì ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦

.Cøaúé,d"awdl ze`ivna lehiaa cinz ecnr zea`d - ¦§¨¥
;izin`d ecegii z` zicinzd mzybxdaíäéøçàå,dl` eid - §©£¥¤

,BúâOäå BúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä ìk- ¨©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨§©¨¨
zbixcn mexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd

,ezbyd lceble eznypàéä íBìMä-åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,äðlk ìò äìBòä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨

,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤
.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d"awdl ze`ivna
ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly epexb zelhazdke

,dpikyl dynäæ ïéòîezea`d zelhazdn edyna - ¥¥¤
,mi`iapdeeëæ,lk -,éðéñ øä ãîòîa ìàøNéeze`a - ¨¦§¨¥§©£©©¦©

oeinca ,d"awdl ze`ivna zelhazda mlek ecnr ,cnrn
.mi`iapde zea`d ly ze`ivna zelhazdl edylkàlL ÷ø©¤Ÿ

,ìañì eìëéax lehia - ¨§¦§Ÿ
,dfkì"æø øîàîk3ìòL §©£©©©¤©

øeac ìkzxyr ly - ¨¦
,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨

,'eëd"awdy `l` -
zenypd z` mdl xifgd

miznd ziigz ly "lh"a4,
àeäL,"oznyp dgxt" - ¤

úeàéöna ìeha ïéðò¦§©¦¦§¦
.ìéòì økæpäxaqend - ©¦§¨§¥

.lirlïëì`ly iptn - ¨¥
"leaql" elkiielib z`

cr ,iteqÎoi`d xe`d
lehia"d mdilr ritydy
`l dnypdy ,"ze`ivna

,seba x`yidl lkezãiî¦¨
Báe ,ïkLî Bì úBNòì íäì øîà- ,okyna -éLã÷ ¨©¨¤©£¦§¨¨§¥

,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwäly miycwd iycway - ©¨¨¦§©§¨©§¦¨
,dpikyd dxyz ,okyndàeäL:`id dpikyd z`xyd -éelb ¤¦

,Cøaúé Bãeçé,d"awd ly -ïn÷ì øàaúiL Bîk5.dnay - ¦¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
`ln ixde - ycwnae okyna dpikyd z`xyd d`hazdlk

ux`ddf oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak
dxeva `le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer oi` d"awdy
'd cegi" zelbzdy ,ixd .mlera `ed xacdy itk zxzqen
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éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå

ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, להלן 4.שבת שיוסבר כפי
לו. נג.5.בפרק פרק
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הקדושות,9.קידושין משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
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úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
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במשך  שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה הכוונה 
לו  שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון משכן היום כל
שתהיה  היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן יותר לו ויהיה השי"ת
מצורפת  - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים על-ידי נעשית מלאכתו
נקודותיים  הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת
איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:)
הצדקה  ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי -ÂÏÈ‡Î להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון ב.10.משכן קלג, א.11.שבת תיקון זהר, בתרא 12.תיקוני בבא ב; מט, סוכה
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לו  שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון משכן היום כל
שתהיה  היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן יותר לו ויהיה השי"ת
מצורפת  - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים על-ידי נעשית מלאכתו
נקודותיים  הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת
איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:)
הצדקה  ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי -ÂÏÈ‡Î להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון ב.10.משכן קלג, א.11.שבת תיקון זהר, בתרא 12.תיקוני בבא ב; מט, סוכה
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שתהיה  היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן יותר לו ויהיה השי"ת
מצורפת  - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים על-ידי נעשית מלאכתו
נקודותיים  הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת
איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:)
הצדקה  ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי -ÂÏÈ‡Î להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון ב.10.משכן קלג, א.11.שבת תיקון זהר, בתרא 12.תיקוני בבא ב; מט, סוכה

א. ט,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oihib(iriax meil)

minezgd micrde ,oihib ipy el` oi` zn`ae ,zg` dlibna mixeh
ely hbd lr enzgy micrd md oi` [il`nyd] ipyd hbd lr

.[ipnid]
,`xnbd daiynøîàáøàaàøîà,áøLiLkçåéøähîlî- ¨©©©¨¨©©§¤¥¤©¦§©¨

xiipd oeilb xzepy ote`a zxacn dpynd,oey`xd hbd seqa wix
`l` ,dne`n hbd on jzgp `le ,sqep xac my azkp `ly gikend

.df cvl df micenr ipya azkpy ,ezligzn hbd zxev `id jk
,le`yl `xnbd dtiqenàîìãåïîæàøúácæâéîdééæbyi oiicre - §¦§¨§©§©§¨¥©©§¥

epevxn ea xfg ,oey`xd ely hbd zaizk rvn`a `ny yegl

oeilrd ewlgae ,ezaizk z` milyd `l ok lre ezy` z` yxbl
dyxbl dvx xy`ke ,xg` ly hb aezk did jenqd cenrd ly
ote`a [il`nyd] ipyd hbd ly oeilrd ewlg z` jzg zipya
ici lre ,oey`xd hba milinl jynda eidi ipyd hba milindy

.ely hbd zaizk z` milyd jk
,`xnbd daiynøîàãkáøàaàøîàáø`a` ax xn`y myk - ¦§¨©©©¨¨©©

mixen` epizpyn ixacy ,ax myaLiLkçåéøähîlîxzepyk - §¤¥¤©¦§©¨
`le xac my aezk did `ly xkip jk jezne ,hbd seqa wix oeilb

,eteqa jzgp `ny yeygl oi` ok lre ,dne`n hbd on xqgp
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ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ ְצִעיִרים  ְצִריִכים   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה,  ַאֲהַבת  ה',  ַאֲהַבת   – ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ ת ַלֲעֹבד  ָלֶגׁשֶ
ַמִים  ַמְעַין ְמקֹור  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ר ֵלב  ֲאׁשֶ מּור הּוא,  ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ַמֲחַלת  ב ִעם  ֵ ִהְתַחּשׁ ִלי  ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים לֹא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת  ּתֵ ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ּפָ ַהג'  ִסּיּום  ּבְ ֲחנּון.  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין אֹוְמִרים  ׁשֶ ָיִמים  ָאר  ׁשְ ּבִ ָצִריְך לֹוַמר  ֲאָבל  ְויֹום־טֹוב, 
ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ "ַלְמַנּצֵ

יום 
ראשון

יום 
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יום 
שלישי



היום יום . . . מו

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח 
רבינו הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם 
נוסח זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין 
"לחיים  והנוסח הוא  זקוקים לברכה.  ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן  סוד,  יצא 
ולברכה" - אותיות לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ַעת  ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות לֹא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ

נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח  ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
ּוָבֲעבֹוָדה  ַיִין ָיָצא סֹוד,  ִנְכַנס  י  ּכִ ר ִלְהיֹות  ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ּפַ ְמעּוהּו ָאז  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה".  "ֵלב־ַרּכָ אֹוִתּיֹות   – ְוִלְבָרָכה"  ים  "ְלַחּיִ ח הּוא  ּסָ ְוַהּנֻ ִלְבָרָכה.  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא 

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט 
קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא 

זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ַמה  ֵכָליו,  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו   – לֹא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹאל  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc oihib(iriax meil)

íéðåé íéãò íéðL,oei iyp` bdpnk minzege ,oeia mixbd micedi - §©¦¥¦§¨¦
mdly odizenizg mbeäæ úçzî íéàaipnid hbd -äæ úçúì- ¨¦¦©©¤§©©¤

eia` mye il`nyd hbd zgz crd myy `vnpe ,il`nyd hbd
y ,`ed oicd .oei bdpnk enzg md ixdy ,ipnid hbd zgzúàhbd ¤

íéðBLàøä íéãòäL[mipeilrd-]Bnò ïéàø÷ðenzg eizgzy hbd - ¤¨¥¦¨¦¦¦§¨¦¦
`ed ,[mdia` my z` `le] mny z` mipeilrd micrdøLk.,okl ¨¥

,xyk ipnid hbd mipeid micrd lrn enzg mixard micrd m`
il`nyd hbd mixard micrd lrn enzg mipeid micrd m`e

y ote`a micrd enzg m`e .xykéøáò ãçà ãò,oey`x mzg ¥¤¨¦§¦
,il`nyd zgz eia` mye ipnid hbd zgz eny `vnpeåeizgzn §

mzgéðåé ãçà ãò,dhiyd seqa eia` my z` aezkl ligzdy ¥¤¨§¨¦
dhiyd zligza eny z` aezkl jiynde ,il`nyd hbd zgz

`ad,ipnid hbd zgz ,dåmzg eixg`éøáò ãçà ãò,df ote`a §¥¤¨¦§¦
hbd zgz eia` mye dhiyd seqa il`nyd hbd zgz enyy

,ipnidåmzg oexg`éðåé ãçà ãòzligza mezgl ligzdy §¥¤¨§¨¦
,il`nyd zgz enye ipnid hbd zgz eia` my `vnpe ,dhiyd

odizenizgeúçzî ïéàahbúçúì äæhbäæ,x`azd xy`k ¨¦¦©©¤§©©¤
mye ipnid hbd zgz mny z` ipyde oey`xd crd enzgy
mny z` enzg iriaxde iyilyd crde ,il`nyd zgz mdia`

y `ed oicd ,ipnid zgz mdia` mye il`nyd hbd zgzíäéðL- §¥¤
oihibd ipy.ïéìeñt§¦

àøîâ
dpyna x`ean(a"r oldl)mezgl leki crdy mipte` dyly yiy

oae`x' mezgl jixv epi` ,awri oa oae`x enyy mc` oebk .hbd lr
'cr awri oa' e` 'cr oae`x' mezgl leki `ed `l` 'cr awri oa

.'awri oa oae`x' e`
mixar micr ipyy ,`yixa x`azdy ote`d lr dywn `xnbd
x`azde ,mipei micr ipy mdizgze oihibd ipy zgz mkxck enzg

,`xnbd dywn .xyk cg` hb wxyéàä øMkúéìåipnid hbd - §¦§©¥©
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מז היום יום . . . 

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ַהּיֹוֶרה  אֹו  ּוְזרּוָעה,  ה  ֲחרּוׁשָ ֶדה  ׂשָ ַעל   – ָטר  ַהּמָ ּוְכמֹו  ּבֹו,  ָאֵחז  ּתֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלֵאיֶזה  ְצִריָכה  ָרָכה  ַהּבְ
יֹוֶרה  ָטר  ַהּמָ ֵאין  ְזרּוָעה,  ְולֹא  ה  ֲחרּוׁשָ לֹא  ּבּור  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲאָבל  ֶרם.  ְוַהּכֶ ֶדה  ַהּשָׂ בּוַאת  ּתְ ַעל   – ּוַמְלקֹוׁש 

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc oihib(iriax meil)
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v"ndqeמח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו ראשון יום בראש־חודש  תענית איסור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰íBé íeöiL øãBpä©¥¤¨
íBé àeä éøäå äæ íBé Ba òâôe ,åéîé ìk éLéìL íBé Bà ïBLàø¦§¦¦¨¨¨¨©¤©£¥
éøö ïéàå .íeöì áiç äæ éøä Z íéøetkä íBé áøò Bà áBèC ¤¤©¦¦£¥¤©¨¨§¥¨¦

éðtî Bøãð äçcé Z íéøeôe äkðç Ba òât .Lãç Làø øîBì©ŸŸ¤¨©£ª¨¦¦¨¤¦§¦§¥
éøä Z íéøôBñ éøácî íäa íBvä øeqàå ìéàBä ;elàä íéîiä©¨¦¨¥¦§¦©¨¤¦¦§¥§¦£¥

.÷efç ïéëéøö ïä¥§¦¦¦
בראשֿחודש? לצום מהתורה אסור האם

א)התוספות יב, להתענות (תענית שלא ליזהר "יש כתבו:
בטלה  לא ודאי דמאלו ובפורים, ובחנוכה בראשֿחודש
המנויים  הטובים שהימים למרות כלומר, תענית". מגילת
ראשֿחודש  הבית, חורבן לאחר בטלו תענית' ב'מגילת

בהם. לצום מדרבנן ואסור בטלו, לא ופורים וחנוכה
שכן  מהתורה, הוא שהאיסור נראה הרמב"ם מדברי אך
מדרבנן, לא אך מהתורה מצוה לבטל חלים שנדרים כתב

לצום הנודר ולכן חיזוק, צריכים חכמים שדברי axraמשום
ycegÎy`xa e` mixetikd mei שלא לצום, וחייב חל נדרו

שהם  משום חל אינו שהנדר ופורים בחנוכה לצום כנודר
הרמב"ם בדעת מהמפרשים כמה נקטו וכן שו"ע מדרבנן. (ראה

שם) הגר"א ובביאור ד תיח, סי' .או"ח
התענית  שאיסור נראה שאין כתב משנה' ה'כסף אך
חדשים  ראשי שהוקשו ואף מהתורה, הוא אלו בימים
ובראשי  ובמועדיכם שמחתכם 'וביום (שנאמר למועדים
הרמב"ם  וכוונת 'אסמכתא' רק הוא זה לימוד חדשיכם'),
'אסמכתא' לו ומצאו מאחר מדרבנן, שהאיסור אף כי היא
כשאר  חיזוק צריך ואינו העם בעיני תוקף יותר לו יש בכתוב

חל. והנדר חכמים, דברי
 ֿ בראש התענית איסור אם אף כי להיפך, שנקטו ויש

מהתורה הוא רק חודש ולא גמורה דרשה הוא למועדים (וההיקש

המפורשים 'אסמכתא') איסורים כי בו, להחמיר יש מקום מכל ,
בראשֿחודש  התענית איסור אך חיזוק, צריכים אינם בתורה
הנדר  ידי על בטל ואינו חיזוק, צריך בתורה מפורש שאינו

השבועה סקי"א)או רטו סי' יו"ד ש"ך .(ראה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז שני יום מותר? גורם' וזה 'זה מדוע

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò åéúBøt øñBàä̈¥¥¨©
.elà úBøt éìecâa øeñà Bøáç ...Bøáç£¥£¥¨§¦¥¥¥
הרמב"ם כתב הראב"ד: ע"ז והקשה הי"ד)(הל' "כל פ"ז

ואם  מותר". זה הרי – לו גורמין מותר ודבר אסור שדבר
הרי  בנדר, עליו שנאסרו הפירות גידולי אסורים מדוע כן,
היתר  שהיא הקרקע גם האסורים, הפירות של לזרעים בנוסף

אמרו זה ומטעם לגידולם, ב)גורמת מח, ערלה (ע"ז של "אגוז
בפירותיה"? מותר
הרדב"ז: ותירץ

יכול  כי מתירין", לו "שיש איסור הוא בנדר הנאסר דבר
נדרו על מתירין הי"ב)(לעיל להישאל לו שיש שדבר ומאחר ,

- גורם וזה "זה בו אומרים אין בטל, לא באלף אפילו
מותר".

מילואים' ה'אבני בסוה"ס)ומבאר ו סי' :(בשו"ת
הר"ן כדעת סובר הרי"ף)הרמב"ם בדפי א, כא, שיסוד (ע"ז ,

וכשם  ברוב, ביטול מדין הוא גורם" וזה "זה של ההיתר
איסור  ידי על הנולד דבר כך היתר, ברוב בטל בעין שאיסור
שכל  ואף המותר. בגורם בטל האסור הגורם – יחד והיתר
כאן  שאין גורם", וזה ב"זה ברוב, לפחות הוא ביטול
וכיון  בטל. באחד אחד בלבד, גורם אלא איסור ממשות
ואינו  מתירין לו שיש בדבר הרי ביטול, משום הוא שההיתר

בטל. לא האסור ה'גורם' בטל,
חסד' ה'תורת כתב הר"ן שיטת פי )ועל כא סי' :(או"ח

אברהם' ה'מגן ה)לדעת ס"ק תמ"ה סי' או (א"ח האופה ,
אסור  שהחמץ כיון בחמץ, שהסיקוהו בתנור בפסח מבשל
אינו  ומדוע בהנאה. אסורים והתבשיל המאפה גם בהנאה,
מצטרפים  והחמץ העצים שהרי גורם" וזה "זה משום מותר
שהיתר  כהר"ן סובר אברהם' ה'מגן כי - ולבישול? לאפיה
אסור  בפסח שחמץ וכיון ביטול, מדין הוא גורם" וזה "זה

מתבטל. אינו האסור הגורם בטל, ואינו במשהו

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ח שלישי יום ממון? - הנאה טובת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò Búéðä øñàL éî¦¤¨©£¨¨©
ìò íäéúBðzî ïéìèBðå ïéàa elà éøä Z íiåìä ìòå íéðäkä©Ÿ£¦§©©§¦¦£¥¥¨¦§§¦©§¥¤©
.ïéøeñà elà éøä Z elà íiåìe elà íéðäk :øîà íàå .Bçøk̈§§¦¨©Ÿ£¦¥§¦¦¥£¥¥£¦

משנה': ה'כסף מבאר
כרבא פוסק א)הרמב"ם פה, ממון',(נדרים - הנאה ש'טובת

שירצו, לוי או כהן לאיזה המתנות את לתת הבעלים זכות כי
והמעשר  התרומה על בעלים הם כאילו נחשבת זו וזכות

על לאסרם הלוייםwlgויכולים או ולוים מהכהנים אלו ("כהנים

עלאלו") המתנות את אסר אם אבל .lk וגם והלויים, הכהנים

והרי  הנאה טובת כל לו אין אותן, לתת יכול אינו לישראלים
והלויים  הכהנים ולכן בעלות, כל ללא דארעא' כ'עפרא הן

כרחו". על מתנותיהן ונוטלין "באין
את  לאסור יכול הבית שבעל הרמב"ם פסק איך והקשה:
שיש  הנאה' 'טובת מצד הלויים או מהכהנים לחלק המתנות

הרמב"ם לדעת והרי בהן, ה"ו)לו פ"ה אישות ישראל (הל'
אלא  בה לו "אין כי מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש

הנאה... oennטובת dpi` d`pd zaehe?"
ותירץ:

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

זו  הרי ההנאה במודר אך ממון, אינה הנאה טובת אמנם
הנאה" במודר אסור ויתור "אפילו כי עליו, ונאסרת הנאה

ב) לב, שאדם (נדרים דברים אפילו אסור הנאה שלמודר היינו ,
חצרו  דרך לעבור כגון עליהם, ה"ג)מוותר פ"ו זה (לעיל גם כי

מבעל  תרומתם נוטלים הכהנים כאשר ולכן, הנאה. נחשב
הבית  שבעל הנאה זו הרי כך, על טובה לו ומחזיקים הבית

עליהם. אסרה
ב)והנצי"ב פד, נדרים שדה מרומי ביאר:(

הבית  לבעל אסור ממון, אינה הנאה טובת אם גם

המתנות את עליהם,miiciaלתת הנאתו שאסר לאלו
דוקא היא כהונה מתנות נתינת שמצות ozepykוכיון

dpzn zxeza(א יא, ב"מ בהו"ֿ כתיב נתינה כהונה רשאי ("מתנות
אסר  אם אבל בהנאה, אסרם שלא לאלו רק לתת הוא
לקיים  באפשרותו ואין והלויים הכהנים כל על הנאתו
כרחו  בעל מתנותיהם ליטול הם רשאים נתינה, מצות
ליטול  אסורים ממון' הנאה ש'טובת לדעה (ואמנם
אינה  הנאה 'טובת הרמב"ם לדעת אך גזל, משום

ממון').

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט רביעי יום רעה  מחשבה על כפרה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰áàä dì øôäå äøãð̈§¨§¥¥¨¨¨
Bæ éøä ...døãð ìò äøáòå øôäL äòãé àì àéäå ,ìòaä Bà©©©§¦Ÿ¨§¨¤¥¥§¨§¨©¦§¨£¥
Z øzää äOòðå ìéàBä ,øeqàì äðekúpL ét ìò óàå .äøeèt§¨§©©¦¤¦§©§¨§¦¦§©£¨©¤¥

.dúà äéáà àéðä ék ,dì çìñé 'äå :øîàð äæ ìòå .äøeèt§¨§©¤¤¡©©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨
א)בגמרא כג, –(נזיר לה יסלח וה' הפרם "אשה אמרו:

שהיא  מדבר, הכתוב - ידעה לא והיא בעלה לה שהפר באשה
וכפרה". סליחה צריכה

לחדש  בא שהפסוק נראה הגמרא לשון מפשטות והנה,
איסור, כל עברה לא שלמעשה אףֿעלֿפי כפרה שצריכה

חטא. כל בידה שאין אומרים היינו הפסוק ולולא
היינו  הכתוב לולא להיפך: לדייק יש הרמב"ם מלשון אך

גמור חטא שעשתה zewlnאומרים zaiige מחדש והפסוק ,
זו 'הרי כתב שהרי מלקות ללא מתכפר ,dxehtשחטאה

כי  לה יסלח 'וה' נאמר זה ועל לאיסור... שנתכוונה ואע"פ

שפטורה  לחדש בא שהכתוב הרי אותה', אביה הניא
ממלקות.

למעשה' מצרפה הקב"ה אין רעה ש'מחשבה פי על ואף
ב) לט, אליה (קידושין התלווה שלא מחשבה לגבי רק זה הרי ,

המעשה  אבל מותר, דבר אכלה אמנם כאן אך כלל, מעשה
מרידה בכוונת נעשה כי איסור, כמעשה נחשב (חידושי עצמו

א) כג, נזיר .הגרי"ז
זה  היה שבפועל למרות בכפרה הצורך את שביארו ויש
לעשות  חושב אדם כאשר כלל בדרך כי מותר, מעשה
הרעה  ממחשבתו בו יחזור דבר של שבסופו מניחים איסור,
המחשבה  כאשר אך למעשה, מצטרפת המחשבה אין ולכן
שהוא  שסברה המאכל את שאכלה כאן כגון פועל לידי באה
עצם  על כפרה צריכה ולכן בה, חזרה שלא רואים הרי אסור,

בפתיחה)המחשבה הכרי, .(תרומת

ה'תשע"ו  א' אדר ל' חמישי יום החכם  להתרת הבעל הפרת בין

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰øézî ìòaäå áàä ïéà¥¨¨§©©©©¦
.Bøôîe Búlçzî øãpä ø÷Bò àlà ,íëçä Bîk§¤¨¨¤¨¥©¤¤¦§¦¨§¥

האחרונים הרדב"ז)הקשו שו"ת משנה, לחם משנה, :(כסף
הנדר  את עוקר שהבעל הרמב"ם דברי לכאורה,

הגמרא למסקנת בסתירה הם א)מתחילתו, כב, שהבעל (נזיר
לאשתו שמפר משעה רק ומבטלו הנדר את epi`e'גוזז'

ezligzn exwer ֿ ואחר יין ושתתה בנזיר שנדרה האשה ולכן ,
כי  מלקות, חייבת נזירותה נדר את בעלה לה הפר כך

הרמב"ם פסק וכן למפרע, נעקרת אינה פי"ב הנזירות (לעיל

!הי"ט)
עוקר  אינו שהחכם היא הרמב"ם דברי משמעות ועוד:
זה  וגם ולהבא, מכאן מתירו אלא מתחילתו הנדר את

הגמרא לדברי בסתירה ב)לכאורה עד, עוקר (כתובות שהחכם
שאין  מנת על האשה את המקדש ולכן מעיקרו, הנדר את
והתיר  חכם אצל והלכה נדרים עליה ונמצאו נדרים עליה
בשעת  היו לא וכאילו נעקרו הנדרים כי - מקודשת לה,

ה"ח)הקידושין פ"ז אישות !(הל'

וביארו:
להתרת  (והאב) הבעל הפרת בין לחלק הרמב"ם כוונת
שחל  הנדר את ומבטלת עוקרת (והאב) הבעל הפרת החכם:

עתה אלא עד היה לא שכאילו משמעו אין מתחילתו' הנדר 'עוקר (והלשון

בשרשו") הדבר "עוקר ולהבא ומבטל שמכאן עוקר אינו החכם ואילו
כיון  מתחילתו מותר שהנדר הוראה מורה אלא הנדר את

כן. דעת על נדר שלא
יחזקאל' )וב'חזון ה"א פ"ו נדרים תוספתא אברמסקי. (להגר"י

מפרש:
שהיא  כיון אך ולהבא, מכאן אכן היא והאב הבעל הפרת

עצם  על להם נתנה שהתורה מהבעלות של נובעת הדיבור
בעלה)הנדר  ברשות והאשה אביה, ברשות הבת עוקרים (שהרי הם הרי ,

הנודרתxeaicdאת מהדיבור)של שנעשה האיסור את רק מכאן (ולא
הנודר  של הדיבור עצם על זכות לו אין החכם ואילו ולהבא.
זה  והרי מהדיבור המתחייב האיסור את מתיר הוא אלא
ביניהם  מינה' ו'נפקא מתחילתו. היה לא הנדר איסור כאילו
מתיר  אינו והבעל הבעל, בלשון להתיר יכול אינו שהחכם

החכם ה"ה).בלשון פ"ו שבועות הל' (ראה
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ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו ראשון יום בראש־חודש  תענית איסור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰íBé íeöiL øãBpä©¥¤¨
íBé àeä éøäå äæ íBé Ba òâôe ,åéîé ìk éLéìL íBé Bà ïBLàø¦§¦¦¨¨¨¨©¤©£¥
éøö ïéàå .íeöì áiç äæ éøä Z íéøetkä íBé áøò Bà áBèC ¤¤©¦¦£¥¤©¨¨§¥¨¦

éðtî Bøãð äçcé Z íéøeôe äkðç Ba òât .Lãç Làø øîBì©ŸŸ¤¨©£ª¨¦¦¨¤¦§¦§¥
éøä Z íéøôBñ éøácî íäa íBvä øeqàå ìéàBä ;elàä íéîiä©¨¦¨¥¦§¦©¨¤¦¦§¥§¦£¥

.÷efç ïéëéøö ïä¥§¦¦¦
בראשֿחודש? לצום מהתורה אסור האם

א)התוספות יב, להתענות (תענית שלא ליזהר "יש כתבו:
בטלה  לא ודאי דמאלו ובפורים, ובחנוכה בראשֿחודש
המנויים  הטובים שהימים למרות כלומר, תענית". מגילת
ראשֿחודש  הבית, חורבן לאחר בטלו תענית' ב'מגילת

בהם. לצום מדרבנן ואסור בטלו, לא ופורים וחנוכה
שכן  מהתורה, הוא שהאיסור נראה הרמב"ם מדברי אך
מדרבנן, לא אך מהתורה מצוה לבטל חלים שנדרים כתב

לצום הנודר ולכן חיזוק, צריכים חכמים שדברי axraמשום
ycegÎy`xa e` mixetikd mei שלא לצום, וחייב חל נדרו

שהם  משום חל אינו שהנדר ופורים בחנוכה לצום כנודר
הרמב"ם בדעת מהמפרשים כמה נקטו וכן שו"ע מדרבנן. (ראה

שם) הגר"א ובביאור ד תיח, סי' .או"ח
התענית  שאיסור נראה שאין כתב משנה' ה'כסף אך
חדשים  ראשי שהוקשו ואף מהתורה, הוא אלו בימים
ובראשי  ובמועדיכם שמחתכם 'וביום (שנאמר למועדים
הרמב"ם  וכוונת 'אסמכתא' רק הוא זה לימוד חדשיכם'),
'אסמכתא' לו ומצאו מאחר מדרבנן, שהאיסור אף כי היא
כשאר  חיזוק צריך ואינו העם בעיני תוקף יותר לו יש בכתוב

חל. והנדר חכמים, דברי
 ֿ בראש התענית איסור אם אף כי להיפך, שנקטו ויש

מהתורה הוא רק חודש ולא גמורה דרשה הוא למועדים (וההיקש

המפורשים 'אסמכתא') איסורים כי בו, להחמיר יש מקום מכל ,
בראשֿחודש  התענית איסור אך חיזוק, צריכים אינם בתורה
הנדר  ידי על בטל ואינו חיזוק, צריך בתורה מפורש שאינו

השבועה סקי"א)או רטו סי' יו"ד ש"ך .(ראה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז שני יום מותר? גורם' וזה 'זה מדוע

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò åéúBøt øñBàä̈¥¥¨©
.elà úBøt éìecâa øeñà Bøáç ...Bøáç£¥£¥¨§¦¥¥¥
הרמב"ם כתב הראב"ד: ע"ז והקשה הי"ד)(הל' "כל פ"ז

ואם  מותר". זה הרי – לו גורמין מותר ודבר אסור שדבר
הרי  בנדר, עליו שנאסרו הפירות גידולי אסורים מדוע כן,
היתר  שהיא הקרקע גם האסורים, הפירות של לזרעים בנוסף

אמרו זה ומטעם לגידולם, ב)גורמת מח, ערלה (ע"ז של "אגוז
בפירותיה"? מותר
הרדב"ז: ותירץ

יכול  כי מתירין", לו "שיש איסור הוא בנדר הנאסר דבר
נדרו על מתירין הי"ב)(לעיל להישאל לו שיש שדבר ומאחר ,

- גורם וזה "זה בו אומרים אין בטל, לא באלף אפילו
מותר".

מילואים' ה'אבני בסוה"ס)ומבאר ו סי' :(בשו"ת
הר"ן כדעת סובר הרי"ף)הרמב"ם בדפי א, כא, שיסוד (ע"ז ,

וכשם  ברוב, ביטול מדין הוא גורם" וזה "זה של ההיתר
איסור  ידי על הנולד דבר כך היתר, ברוב בטל בעין שאיסור
שכל  ואף המותר. בגורם בטל האסור הגורם – יחד והיתר
כאן  שאין גורם", וזה ב"זה ברוב, לפחות הוא ביטול
וכיון  בטל. באחד אחד בלבד, גורם אלא איסור ממשות
ואינו  מתירין לו שיש בדבר הרי ביטול, משום הוא שההיתר

בטל. לא האסור ה'גורם' בטל,
חסד' ה'תורת כתב הר"ן שיטת פי )ועל כא סי' :(או"ח

אברהם' ה'מגן ה)לדעת ס"ק תמ"ה סי' או (א"ח האופה ,
אסור  שהחמץ כיון בחמץ, שהסיקוהו בתנור בפסח מבשל
אינו  ומדוע בהנאה. אסורים והתבשיל המאפה גם בהנאה,
מצטרפים  והחמץ העצים שהרי גורם" וזה "זה משום מותר
שהיתר  כהר"ן סובר אברהם' ה'מגן כי - ולבישול? לאפיה
אסור  בפסח שחמץ וכיון ביטול, מדין הוא גורם" וזה "זה

מתבטל. אינו האסור הגורם בטל, ואינו במשהו

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ח שלישי יום ממון? - הנאה טובת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò Búéðä øñàL éî¦¤¨©£¨¨©
ìò íäéúBðzî ïéìèBðå ïéàa elà éøä Z íiåìä ìòå íéðäkä©Ÿ£¦§©©§¦¦£¥¥¨¦§§¦©§¥¤©
.ïéøeñà elà éøä Z elà íiåìe elà íéðäk :øîà íàå .Bçøk̈§§¦¨©Ÿ£¦¥§¦¦¥£¥¥£¦

משנה': ה'כסף מבאר
כרבא פוסק א)הרמב"ם פה, ממון',(נדרים - הנאה ש'טובת

שירצו, לוי או כהן לאיזה המתנות את לתת הבעלים זכות כי
והמעשר  התרומה על בעלים הם כאילו נחשבת זו וזכות

על לאסרם הלוייםwlgויכולים או ולוים מהכהנים אלו ("כהנים

עלאלו") המתנות את אסר אם אבל .lk וגם והלויים, הכהנים

והרי  הנאה טובת כל לו אין אותן, לתת יכול אינו לישראלים
והלויים  הכהנים ולכן בעלות, כל ללא דארעא' כ'עפרא הן

כרחו". על מתנותיהן ונוטלין "באין
את  לאסור יכול הבית שבעל הרמב"ם פסק איך והקשה:
שיש  הנאה' 'טובת מצד הלויים או מהכהנים לחלק המתנות

הרמב"ם לדעת והרי בהן, ה"ו)לו פ"ה אישות ישראל (הל'
אלא  בה לו "אין כי מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש

הנאה... oennטובת dpi` d`pd zaehe?"
ותירץ:
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זו  הרי ההנאה במודר אך ממון, אינה הנאה טובת אמנם
הנאה" במודר אסור ויתור "אפילו כי עליו, ונאסרת הנאה

ב) לב, שאדם (נדרים דברים אפילו אסור הנאה שלמודר היינו ,
חצרו  דרך לעבור כגון עליהם, ה"ג)מוותר פ"ו זה (לעיל גם כי

מבעל  תרומתם נוטלים הכהנים כאשר ולכן, הנאה. נחשב
הבית  שבעל הנאה זו הרי כך, על טובה לו ומחזיקים הבית

עליהם. אסרה
ב)והנצי"ב פד, נדרים שדה מרומי ביאר:(

הבית  לבעל אסור ממון, אינה הנאה טובת אם גם

המתנות את עליהם,miiciaלתת הנאתו שאסר לאלו
דוקא היא כהונה מתנות נתינת שמצות ozepykוכיון

dpzn zxeza(א יא, ב"מ בהו"ֿ כתיב נתינה כהונה רשאי ("מתנות
אסר  אם אבל בהנאה, אסרם שלא לאלו רק לתת הוא
לקיים  באפשרותו ואין והלויים הכהנים כל על הנאתו
כרחו  בעל מתנותיהם ליטול הם רשאים נתינה, מצות
ליטול  אסורים ממון' הנאה ש'טובת לדעה (ואמנם
אינה  הנאה 'טובת הרמב"ם לדעת אך גזל, משום

ממון').

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט רביעי יום רעה  מחשבה על כפרה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰áàä dì øôäå äøãð̈§¨§¥¥¨¨¨
Bæ éøä ...døãð ìò äøáòå øôäL äòãé àì àéäå ,ìòaä Bà©©©§¦Ÿ¨§¨¤¥¥§¨§¨©¦§¨£¥
Z øzää äOòðå ìéàBä ,øeqàì äðekúpL ét ìò óàå .äøeèt§¨§©©¦¤¦§©§¨§¦¦§©£¨©¤¥

.dúà äéáà àéðä ék ,dì çìñé 'äå :øîàð äæ ìòå .äøeèt§¨§©¤¤¡©©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨
א)בגמרא כג, –(נזיר לה יסלח וה' הפרם "אשה אמרו:

שהיא  מדבר, הכתוב - ידעה לא והיא בעלה לה שהפר באשה
וכפרה". סליחה צריכה

לחדש  בא שהפסוק נראה הגמרא לשון מפשטות והנה,
איסור, כל עברה לא שלמעשה אףֿעלֿפי כפרה שצריכה

חטא. כל בידה שאין אומרים היינו הפסוק ולולא
היינו  הכתוב לולא להיפך: לדייק יש הרמב"ם מלשון אך

גמור חטא שעשתה zewlnאומרים zaiige מחדש והפסוק ,
זו 'הרי כתב שהרי מלקות ללא מתכפר ,dxehtשחטאה

כי  לה יסלח 'וה' נאמר זה ועל לאיסור... שנתכוונה ואע"פ

שפטורה  לחדש בא שהכתוב הרי אותה', אביה הניא
ממלקות.

למעשה' מצרפה הקב"ה אין רעה ש'מחשבה פי על ואף
ב) לט, אליה (קידושין התלווה שלא מחשבה לגבי רק זה הרי ,

המעשה  אבל מותר, דבר אכלה אמנם כאן אך כלל, מעשה
מרידה בכוונת נעשה כי איסור, כמעשה נחשב (חידושי עצמו

א) כג, נזיר .הגרי"ז
זה  היה שבפועל למרות בכפרה הצורך את שביארו ויש
לעשות  חושב אדם כאשר כלל בדרך כי מותר, מעשה
הרעה  ממחשבתו בו יחזור דבר של שבסופו מניחים איסור,
המחשבה  כאשר אך למעשה, מצטרפת המחשבה אין ולכן
שהוא  שסברה המאכל את שאכלה כאן כגון פועל לידי באה
עצם  על כפרה צריכה ולכן בה, חזרה שלא רואים הרי אסור,

בפתיחה)המחשבה הכרי, .(תרומת

ה'תשע"ו  א' אדר ל' חמישי יום החכם  להתרת הבעל הפרת בין

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰øézî ìòaäå áàä ïéà¥¨¨§©©©©¦
.Bøôîe Búlçzî øãpä ø÷Bò àlà ,íëçä Bîk§¤¨¨¤¨¥©¤¤¦§¦¨§¥

האחרונים הרדב"ז)הקשו שו"ת משנה, לחם משנה, :(כסף
הנדר  את עוקר שהבעל הרמב"ם דברי לכאורה,

הגמרא למסקנת בסתירה הם א)מתחילתו, כב, שהבעל (נזיר
לאשתו שמפר משעה רק ומבטלו הנדר את epi`e'גוזז'

ezligzn exwer ֿ ואחר יין ושתתה בנזיר שנדרה האשה ולכן ,
כי  מלקות, חייבת נזירותה נדר את בעלה לה הפר כך

הרמב"ם פסק וכן למפרע, נעקרת אינה פי"ב הנזירות (לעיל

!הי"ט)
עוקר  אינו שהחכם היא הרמב"ם דברי משמעות ועוד:
זה  וגם ולהבא, מכאן מתירו אלא מתחילתו הנדר את

הגמרא לדברי בסתירה ב)לכאורה עד, עוקר (כתובות שהחכם
שאין  מנת על האשה את המקדש ולכן מעיקרו, הנדר את
והתיר  חכם אצל והלכה נדרים עליה ונמצאו נדרים עליה
בשעת  היו לא וכאילו נעקרו הנדרים כי - מקודשת לה,

ה"ח)הקידושין פ"ז אישות !(הל'

וביארו:
להתרת  (והאב) הבעל הפרת בין לחלק הרמב"ם כוונת
שחל  הנדר את ומבטלת עוקרת (והאב) הבעל הפרת החכם:

עתה אלא עד היה לא שכאילו משמעו אין מתחילתו' הנדר 'עוקר (והלשון

בשרשו") הדבר "עוקר ולהבא ומבטל שמכאן עוקר אינו החכם ואילו
כיון  מתחילתו מותר שהנדר הוראה מורה אלא הנדר את

כן. דעת על נדר שלא
יחזקאל' )וב'חזון ה"א פ"ו נדרים תוספתא אברמסקי. (להגר"י

מפרש:
שהיא  כיון אך ולהבא, מכאן אכן היא והאב הבעל הפרת

עצם  על להם נתנה שהתורה מהבעלות של נובעת הדיבור
בעלה)הנדר  ברשות והאשה אביה, ברשות הבת עוקרים (שהרי הם הרי ,

הנודרתxeaicdאת מהדיבור)של שנעשה האיסור את רק מכאן (ולא
הנודר  של הדיבור עצם על זכות לו אין החכם ואילו ולהבא.
זה  והרי מהדיבור המתחייב האיסור את מתיר הוא אלא
ביניהם  מינה' ו'נפקא מתחילתו. היה לא הנדר איסור כאילו
מתיר  אינו והבעל הבעל, בלשון להתיר יכול אינו שהחכם

החכם ה"ה).בלשון פ"ו שבועות הל' (ראה



v"ndqeנ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  ב' אדר א' שישי יום טומאה  במקום הנזיר שהיית

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰Bà únä ìäàì ñðëð¦§©§Ÿ¤©¥
õô÷ àìå ,Ba eøúä Bì òãBpL øçàå ,äââLa úBøáwä úéáì§¥©§¨¦§¨¨§©©¤©¦§§Ÿ¨©
éãk íL àäLiL àeäå .ä÷Bì äæ éøä Z íL ãîò àlà àöéå§¨¨¤¨¨©¨£¥¤¤§¤¦§¤¨§¥

.äéåçzLä¦§©£¨¨
להלן משנה': ה'לחם ה"ט)הקשה הרמב"ם (פ"ו כתב

החוצצים  ומגדל תיבה שידה בתוך הקברות לבית שהנכנס
ופרע  חבירו בא כך ואחר נזירות, עליו וקיבל לטומאה בינו
למרות  ונטמא, הוסרה שהחציצה כך המעזיבה, את עליו
ולכאורה  לוקה. אינו - שם לשהות המשיך אלא יצא שלא
או  המת לאהל שנכנס שהנזיר כאן, לדבריו סותרים הדברים
שם  לשהות המשיך לו שנודע ולאחר בשגגה הקברות לבית

לוקה! יצא, ולא
מחלק: והרדב"ז

נזרו  יטמא ולא שיצא בו התרו לו שנודע לאחר - כאן
ולא  בו התרו לו שנודע "ואחר הרמב"ם: (וכלשון יצא ולא
בנכנס  - להלן ואילו שהייתו, על לוקה ולכן ויצא") קפץ
לא  נזירות עליו וקיבל ומגדל תיבה בשידה הקברות לבית
ושהה, בו התרו "אם אבל לוקה, אינו ולכן שיצא, בו התרו

לוקה". שהוא פשיטא
אריה' י"ב)וה'שאגת סי' מיישב:(החדשות

עליו  וקיבל הקברות לבית ומגדל תיבה בשידה הנכנס
בהיתר, נעשו הנזירות וקבלת למקום הכניסה – נזירות
הרי  החציצה, ובטלה המעזיבה את פרע חבירו וכאשר
ולכן  מעשה', בו שאין 'לאו היא הטומאה במקום השהיה

לוקה. אינו
פשוט  לו ואמרו בו התרו "אם כלאים בגד שלענין ואף
חייב" וללבוש... לפשוט כדי ושהה בו לבוש והוא פשוט

ה"ל) פ"י כלאים על (הל' היתה הלבישה שתחילת מכיוון זה הרי ,
דוקא  זהו אך כמעשה. השהיה גם נחשבת מעשה, ידי
להיות  כשממשיך ולכן באיסור, הלבישה שתחילת בכלאים,
דומה  ואינו המעשה. תחילת אחר נגררת השהיה לבוש,
ותחילת  ומגדל' תיבה 'בשידה הקברות לבית שנכנס לנזיר
למקום  נכנס שהנזיר כאן, מהֿשאיןֿכן בהיתר. מעשהו
שנודע  לאחר גם הטומאה במקום לשהות המשיך טומאה
כל  בשוגג) כי (אף באיסור היתה המעשה שתחילת כיון לו,

ולוקה. כ'מעשה', נחשבת המת באהל שהייתו

ה'תשע"ו  ב' אדר ב' קודש שבת גדול  איסור מול קטנים איסורים

˙ÂÎÏ‰:יג הלכה ז, פרק úîaנזירות eòâtL ïäëå øéæð̈¦§Ÿ¥¤¨§§¥
úMã÷ BúMã÷ äfL .ïäë ànhé ìàå ...øéæð ànhé Z äåöî¦§¨¦©¨¨¦§©¦©¨Ÿ¥¤¤§ª¨§ª©

.íìBò úMã÷ BúMã÷ ïäkäå ...äòL̈¨§©Ÿ¥§ª¨§ª©¨
ולפניו  נפש, פיקוח מחמת בשבת בשר לאכול הזקוק
בשר  לאכול ב. בשבת. בהמה לשחוט א. אפשריות: שתי

יעדיף? מהשתיים איזו נבילה.
הראב"ד בשם הר"ן הרי"ף)כתב מדפי ב ד, שעליו (חולין

שחיטה  שאיסור ואף נבילה. בשר לאכול ולא בהמה לשחוט
הוא  בשבת מלאכה איסור שכן נבלה, מאיסור חמור בשבת
נבלה  יאכל אם הרי בלאו, היא נבילה ואכילת בסקילה,
עצמו, בפני איסור הוא 'כזית' כל כי איסורים כמה על יעבור
לשחוט  עדיף ולכן אחד איסור על יעבור בשחיטה ואילו

האיסורים  בכמות להמעיט .כדי

להכריע  צריך שכאשר זו מהלכה כך על קשה ולכאורה
קדושתו  כי להיטמא, הנזיר על נזיר, או כהן למת, יטמא מי
שהכהן  עדיף הר"ן לדברי ואילו הכהן, מקדושת פחותה
שכתב  כמו איסורים, כמה על עובר שנטמא נזיר שהרי יטמא

לעיל הכ"א)הרמב"ם ואילו (פ"ה לאווין, ארבעה על שעובר ,
שיטמא  עדיף כן ואם אחד, איסור על עובר שנטמא כהן

יותר? חמור שהאיסור למרות באיסורים, ונמעט הכהן
לחלק: ויש

זה, אחר בזה איסורים כמה על עובר נבילה האוכל
אך  בשבת, אחת איסור פעולת מאשר יותר חמור והדבר
אלא  חדֿפעמית היא האיסור פעולת נטמא הנזיר כאשר
גדולה  אינה זו וחומרא איסורים, כמה על עובר זו שבפעולה

יותר. חמור אחד איסור על לעבור כמו
(f"id c"it zexeq` zelk`n zekld jlnd xry)

mixcp zekld - d`ltd xtq - '` xc` e"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz 'aÎxc`Î'aÎ'`Îxc`Îe"k -

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו א' 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
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.

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

והן  הנפטר  בשביל  הן  הוא  זו  ודאי שהכוונה באמירה  והרי  כרעותיה,  דברא  בעלמא  כי אם(  ממעל, 

לטענה הטבעית,  ותירוץ  ע"י הסברה  ואת"ל  לאבליו,  ונחום  זכות להנשמה  בשביל החיים שליט"א, 

וכו' שהעולם והנהגתו הרי הוא כרעותי', רצונו של בורא העולם, והרי אין כל פלא אם שכל  היתכן 

האדם שמוגבל הוא בתכלית, אין לו השגה ברצון העליון, והחקר אלוקה תמצא.

עלי'  והרי  כוונתי הפצת היהדות המסורתית,  לענינים הכללים,  וגם  לעניני' הפרטים  בברכה 

להתעסק בזה עתה פי שנים, והרי חוב מסוג זה גם זכות הוא, וזכות גם להנשמה אשר נצחית היא 

ולבשו"ט בגו"ר.

החוברת נתקבלה ות"ח על השימת לב לשלחה לכאן.

המשך מעמוד יט



ני v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  ב' אדר א' שישי יום טומאה  במקום הנזיר שהיית

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰Bà únä ìäàì ñðëð¦§©§Ÿ¤©¥
õô÷ àìå ,Ba eøúä Bì òãBpL øçàå ,äââLa úBøáwä úéáì§¥©§¨¦§¨¨§©©¤©¦§§Ÿ¨©
éãk íL àäLiL àeäå .ä÷Bì äæ éøä Z íL ãîò àlà àöéå§¨¨¤¨¨©¨£¥¤¤§¤¦§¤¨§¥

.äéåçzLä¦§©£¨¨
להלן משנה': ה'לחם ה"ט)הקשה הרמב"ם (פ"ו כתב

החוצצים  ומגדל תיבה שידה בתוך הקברות לבית שהנכנס
ופרע  חבירו בא כך ואחר נזירות, עליו וקיבל לטומאה בינו
למרות  ונטמא, הוסרה שהחציצה כך המעזיבה, את עליו
ולכאורה  לוקה. אינו - שם לשהות המשיך אלא יצא שלא
או  המת לאהל שנכנס שהנזיר כאן, לדבריו סותרים הדברים
שם  לשהות המשיך לו שנודע ולאחר בשגגה הקברות לבית

לוקה! יצא, ולא
מחלק: והרדב"ז

נזרו  יטמא ולא שיצא בו התרו לו שנודע לאחר - כאן
ולא  בו התרו לו שנודע "ואחר הרמב"ם: (וכלשון יצא ולא
בנכנס  - להלן ואילו שהייתו, על לוקה ולכן ויצא") קפץ
לא  נזירות עליו וקיבל ומגדל תיבה בשידה הקברות לבית
ושהה, בו התרו "אם אבל לוקה, אינו ולכן שיצא, בו התרו

לוקה". שהוא פשיטא
אריה' י"ב)וה'שאגת סי' מיישב:(החדשות

עליו  וקיבל הקברות לבית ומגדל תיבה בשידה הנכנס
בהיתר, נעשו הנזירות וקבלת למקום הכניסה – נזירות
הרי  החציצה, ובטלה המעזיבה את פרע חבירו וכאשר
ולכן  מעשה', בו שאין 'לאו היא הטומאה במקום השהיה

לוקה. אינו
פשוט  לו ואמרו בו התרו "אם כלאים בגד שלענין ואף
חייב" וללבוש... לפשוט כדי ושהה בו לבוש והוא פשוט

ה"ל) פ"י כלאים על (הל' היתה הלבישה שתחילת מכיוון זה הרי ,
דוקא  זהו אך כמעשה. השהיה גם נחשבת מעשה, ידי
להיות  כשממשיך ולכן באיסור, הלבישה שתחילת בכלאים,
דומה  ואינו המעשה. תחילת אחר נגררת השהיה לבוש,
ותחילת  ומגדל' תיבה 'בשידה הקברות לבית שנכנס לנזיר
למקום  נכנס שהנזיר כאן, מהֿשאיןֿכן בהיתר. מעשהו
שנודע  לאחר גם הטומאה במקום לשהות המשיך טומאה
כל  בשוגג) כי (אף באיסור היתה המעשה שתחילת כיון לו,

ולוקה. כ'מעשה', נחשבת המת באהל שהייתו

ה'תשע"ו  ב' אדר ב' קודש שבת גדול  איסור מול קטנים איסורים

˙ÂÎÏ‰:יג הלכה ז, פרק úîaנזירות eòâtL ïäëå øéæð̈¦§Ÿ¥¤¨§§¥
úMã÷ BúMã÷ äfL .ïäë ànhé ìàå ...øéæð ànhé Z äåöî¦§¨¦©¨¨¦§©¦©¨Ÿ¥¤¤§ª¨§ª©

.íìBò úMã÷ BúMã÷ ïäkäå ...äòL̈¨§©Ÿ¥§ª¨§ª©¨
ולפניו  נפש, פיקוח מחמת בשבת בשר לאכול הזקוק
בשר  לאכול ב. בשבת. בהמה לשחוט א. אפשריות: שתי

יעדיף? מהשתיים איזו נבילה.
הראב"ד בשם הר"ן הרי"ף)כתב מדפי ב ד, שעליו (חולין

שחיטה  שאיסור ואף נבילה. בשר לאכול ולא בהמה לשחוט
הוא  בשבת מלאכה איסור שכן נבלה, מאיסור חמור בשבת
נבלה  יאכל אם הרי בלאו, היא נבילה ואכילת בסקילה,
עצמו, בפני איסור הוא 'כזית' כל כי איסורים כמה על יעבור
לשחוט  עדיף ולכן אחד איסור על יעבור בשחיטה ואילו

האיסורים  בכמות להמעיט .כדי

להכריע  צריך שכאשר זו מהלכה כך על קשה ולכאורה
קדושתו  כי להיטמא, הנזיר על נזיר, או כהן למת, יטמא מי
שהכהן  עדיף הר"ן לדברי ואילו הכהן, מקדושת פחותה
שכתב  כמו איסורים, כמה על עובר שנטמא נזיר שהרי יטמא

לעיל הכ"א)הרמב"ם ואילו (פ"ה לאווין, ארבעה על שעובר ,
שיטמא  עדיף כן ואם אחד, איסור על עובר שנטמא כהן

יותר? חמור שהאיסור למרות באיסורים, ונמעט הכהן
לחלק: ויש

זה, אחר בזה איסורים כמה על עובר נבילה האוכל
אך  בשבת, אחת איסור פעולת מאשר יותר חמור והדבר
אלא  חדֿפעמית היא האיסור פעולת נטמא הנזיר כאשר
גדולה  אינה זו וחומרא איסורים, כמה על עובר זו שבפעולה

יותר. חמור אחד איסור על לעבור כמו
(f"id c"it zexeq` zelk`n zekld jlnd xry)

mixcp zekld - d`ltd xtq - '` xc` e"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz 'aÎxc`Î'aÎ'`Îxc`Îe"k -

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו א' 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
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.
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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»««»¿»∆…«»»¿»

¯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
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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≈
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
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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»««»¿»∆…«»»¿»

¯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
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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≈
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

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



mixcpנד zekld - d`ltd xtq - '` xc` e"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 - ÂÈÙÏ122È¯„k .·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ ¿»»«»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

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
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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

.‰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

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



נה mixcp zekld - d`ltd xtq - '` xc` e"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 - ÂÈÙÏ122È¯„k .·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ ¿»»«»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

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
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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

.‰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
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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:

.Á:¯ÓB‡‰ ÔÎÂÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆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
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¿
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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¿»≈∆»
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
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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:

.Á:¯ÓB‡‰ ÔÎÂÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆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
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¿
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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¿»≈∆»
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
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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∆»«»»∆≈«»

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. «≈»∆
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¯„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»«¿∆¿∆
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
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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∆»«»»∆≈«»

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. «≈»∆
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¯„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»«¿∆¿∆
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
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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

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'?
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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

.‰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,
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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

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'?
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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

.‰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,
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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‰14Ïa ÌÈOiL ÔB‚k .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ba «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¿

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.
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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

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז ב' 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

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



סג mixcp zekld - d`ltd xtq - '` xc` f"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‰14Ïa ÌÈOiL ÔB‚k .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ba «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¿

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.
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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

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז ב' 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
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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,
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
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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

.ÁÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¯Ù ¿≈∆»»«««≈≈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

.‚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
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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,
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
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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

.ÁÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¯Ù ¿≈∆»»«««≈≈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

.‚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
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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
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
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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

.‡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
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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
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
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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

.‡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
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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

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«¬…««
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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

חבירו, עם ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו

.‡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
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»¿»«¬»
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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

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«¬…««
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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

חבירו, עם ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו

.‡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
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»¿»«¬»
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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
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'תשע"ו  א' אדר כ"ח ג' 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
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¯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
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,
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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
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'תשע"ו  א' אדר כ"ח ג' 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
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¯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
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,
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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»≈
¯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
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.‡,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

.„¯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¿»¿∆¿
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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»≈
¯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
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.‡,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

.„¯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¿»¿∆¿
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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»∆∆
‡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
 ֿ (כסף 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¿≈…«≈»∆
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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»∆…»«
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
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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»∆∆
‡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
 ֿ (כסף 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¿≈…«≈»∆
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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»∆…»«
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
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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¿»≈¿»»

Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ÏÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ ¿«≈¬≈∆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≈
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:
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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

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
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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¿»≈¿»»

Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ÏÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ ¿«≈¬≈∆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≈
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:
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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

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
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[„·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
 ֿ (כסף 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
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
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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. »∆

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¿«
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[„·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
 ֿ (כסף 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
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
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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. »∆

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¿«
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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»
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¿»≈
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.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
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
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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»
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¿»≈
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.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
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
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‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«

‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»

BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
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,
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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
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 ֿ 128)המתנות, בבא
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט ד' 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≈¬≈»≈¿»≈≈
Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ ¿≈¿≈∆»¿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≈«»««¬≈∆
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‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«

‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»

BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
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,
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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
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 ֿ 128)המתנות, בבא
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט ד' 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≈¬≈»≈¿»≈≈
Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ ¿≈¿≈∆»¿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≈«»««¬≈∆
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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¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:
צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,

נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.·BÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ

dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.‚e‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»
Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא

וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
שנתן  מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

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

mixcp zekld - d`ltd xtq - '` xc` h"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.ËıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם
פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.È„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

מקדים 47) בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
על 48)להגיע. אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי
ולהקל. להיפך הדין הורגלו 49)והוא נדרו במקום שאם

אינו  הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור

.‡È¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈

d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי

בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל
שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים

שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו
- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,

(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה
בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
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
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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¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:
צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,

נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.·BÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ

dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.‚e‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»
Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא

וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
שנתן  מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על
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השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.ËıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם
פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.È„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

מקדים 47) בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
על 48)להגיע. אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי
ולהקל. להיפך הדין הורגלו 49)והוא נדרו במקום שאם

אינו  הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור

.‡È¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈

d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי

בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל
שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים

שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו
- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,

(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה
בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
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
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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¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
L‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L‰tÁÏ ÒkzL „Ú Bz51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה
(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,

מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י
שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי

שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.‡È‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»

,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»
‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,
לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי
לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.·ÈdÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ
ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«

ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע
הט"ו. פי"ב, לקמן וכמבואר שמיעה, ביום אלא הפרה שאין

.„È¯Ù‰Â Bc·Ï ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe¯‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò¯‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»

ÌBia61ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÒe¯‡Â ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È¯„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
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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,
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
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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¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
L‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L‰tÁÏ ÒkzL „Ú Bz51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה
(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,

מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י
שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי

שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.‡È‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»

,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»
‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,
לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי
לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.·ÈdÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ
ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«

ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע
הט"ו. פי"ב, לקמן וכמבואר שמיעה, ביום אלא הפרה שאין

.„È¯Ù‰Â Bc·Ï ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe¯‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò¯‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»

ÌBia61ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÒe¯‡Â ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È¯„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
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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,
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

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



mixcpפח zekld - d`ltd xtq - '` xc` h"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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
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¿«««
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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
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
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.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
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¿«««
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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
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
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‰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
 ֿ (לחם 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¿«««∆≈»¿»
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,
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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
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 B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lLL·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡l20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
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‰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
 ֿ (לחם 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¿«««∆≈»¿»
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,
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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
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 B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lLL·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡l20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
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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

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'
 ֿ קל 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
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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
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
 ֿ הוא 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
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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

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'
 ֿ קל 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
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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
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
 ֿ הוא 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
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מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן
הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:

הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ

ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»
Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈

˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»
¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.ËÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
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
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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
 ֿ (לחם 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'תשע"ו  א' אדר ל' ה' 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

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
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מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן
הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:

הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ

ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»
Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈

˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»
¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.ËÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
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
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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
 ֿ (לחם 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'תשע"ו  א' אדר ל' ה' 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

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
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‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו

הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈
¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ

ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת

חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא
מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא

הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא

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∆»»
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באו  שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
את  - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא

היפר. לכלל בא לא עדיין) נדרה,29)חל שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר

כאן 30) כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על אף
שדווקא  יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה

השליח. ולא ולא 31)הבעל אביה אותה" אביה הניא "כי
השליח.

.ÈÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.‡ÈBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.·ÈÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.‚ÈB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על
אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה

כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם
חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן
על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו

דברו". יחל "לא

.„Èz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.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
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‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו

הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈
¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ

ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת

חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא
מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא

הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא

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∆»»
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באו  שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
את  - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא

היפר. לכלל בא לא עדיין) נדרה,29)חל שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר

כאן 30) כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על אף
שדווקא  יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה

השליח. ולא ולא 31)הבעל אביה אותה" אביה הניא "כי
השליח.

.ÈÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.‡ÈBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.·ÈÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.‚ÈB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על
אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה

כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם
חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן
על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו

דברו". יחל "לא

.„Èz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.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
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הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈

ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

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
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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

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. בשוחד.85)אץ להיכשל שלא כדי
אכלתי 86) לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים,
למלאות  הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה,
יצרי  עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש
במי  שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי
שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

.‰Î‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈

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
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‰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
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הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈

ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

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
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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

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. בשוחד.85)אץ להיכשל שלא כדי
אכלתי 86) לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים,
למלאות  הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה,
יצרי  עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש
במי  שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי
שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

.‰Î‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈

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
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˙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,
שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו
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לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.ËÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו

שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. ֿ ואינו (כסף 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

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈
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˙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,
שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו
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לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.ËÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו

שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. ֿ ואינו (כסף 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

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈
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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

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'
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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,

.‰B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„ ¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈
'È‡Â' ¯Ó‡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"אםֿתמצי 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
 ֿ "אם שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו
שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:

(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
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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

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'
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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,

.‰B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„ ¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈
'È‡Â' ¯Ó‡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"אםֿתמצי 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
 ֿ "אם שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו
שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:

(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
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כדי  ישתה שלא העבד, את קונסים לחירות, יצא ולא הואיל
תקנת  משום זה וכל לשתות. ויכופהו לרבו ויחזור שיצטער
פסק  זה, על חולק יוסי שרבי ואע"פ וברש"י). סב: (נזיר  רבו
את  פירשה שם הש"ס שסוגיית משום מאיר, כרבי רבינו
שהלכה  מפני ודאי יוסי, רבי אחרי באחרונה, מאיר רבי דברי
קנס  וזהו הואיל מתרץ, רוקח' וב'מעשה (רדב"ז). כמותו
בגזירתו, מאיר כרבי הלכה לומר עלינו לרבו, שישוב לעבד,

ב. ס, בכתובות נחמן רב במלאת 96)כדברי נזיר כל כדין
נזרו. קדומים.97)ימי בדפוסים וכן ידע, ולא צ"ל:

נזירותו.98) ונתבטלה כופהו שהיה יתכן ידע, שאילו אע"פ
(תוספתא 99) לכופו הספיק לא ורבו נזירותו, ונגמרה הואיל

מ"ה). פ"ו, נשלמה 100)נזיר ולא הואיל שם, תוספתא
לנהוג  וחייב נזרו ידי יצא לא גילוח, שמחוסרת נזירותו,
שלא  העבד שנוהג נזירות שכל הדבר, וטעם אחרת. נזירות
ויכופו  רבו ישמע שמא ספק", "נזירות נחשבת רבו, מדעת
לחירות, ויצא נזירותו השלים כשלא ולפיכך נזירותו, ויבטל
היה  אם שמא כי לו, עולה עבד, בעודו שמנה המנין אין

ואין המנין, כל ומבטל כופהו רבו היה עבד מנין עדיין
שנשתחרר  לאחר עליו שחלה ודאי לנזירות לו עולה הספק

המשנה'). הדברים,101)('מרכבת ופירוש שם. תוספתא,
נזיר  כל כדין טומאה קרבנות מביא אינו לחרות, שיצא אע"פ
מיום  נזירותו מנין את להתחיל צריך אינו וגם שנטמא, טהור
מביא  הוא שבו - שנטמא טהור נזיר כדין - לטהרתו השמיני
כשיטבול  לטומאתו השביעי ביום אלא קרבנותיו, את
ידיעת  בלא נזירותו ונהג הואיל כי נזירותו. למנות מתחיל
ובטלה  ויכופו רבו ישמע שמא כי ודאי, מניינו היה לא רבו,
והרי  לקרבן, ראויה ואינה נזירותו, פקעה וכשנטמא נזירותו,
עולה  שלו שביעי שיום מת, טמא והוא בנזיר לנדר דומה זה
לקמן  כמבואר טומאה, קרבן מביא ואינו נזירות ממנין לו
"נטמא  אמרו: ה"א, פ"ט נזיר וב'ירושלמי' ה"זֿח. פ"ו,
רבינו  אולם טומאה". קרבן מביא לחירות, יצא ואחרֿכך

המשנה'). ('מרכבת הנ"ל כתוספתא פוסק

.Î˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי
שנינו  וכן הבית. בפני שלא גם הנוהגים איסור נדרי כשאר
ביהמ"ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב:) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ"ק חרב שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב
שיכול  נזיר", אינו ביהמ"ק ומשחרב בנזירות), לנהוג וחייב
(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

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'תשע"ו  ב' אדר א' ו' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
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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¿»≈

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»

¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
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
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כדי  ישתה שלא העבד, את קונסים לחירות, יצא ולא הואיל
תקנת  משום זה וכל לשתות. ויכופהו לרבו ויחזור שיצטער
פסק  זה, על חולק יוסי שרבי ואע"פ וברש"י). סב: (נזיר  רבו
את  פירשה שם הש"ס שסוגיית משום מאיר, כרבי רבינו
שהלכה  מפני ודאי יוסי, רבי אחרי באחרונה, מאיר רבי דברי
קנס  וזהו הואיל מתרץ, רוקח' וב'מעשה (רדב"ז). כמותו
בגזירתו, מאיר כרבי הלכה לומר עלינו לרבו, שישוב לעבד,

ב. ס, בכתובות נחמן רב במלאת 96)כדברי נזיר כל כדין
נזרו. קדומים.97)ימי בדפוסים וכן ידע, ולא צ"ל:

נזירותו.98) ונתבטלה כופהו שהיה יתכן ידע, שאילו אע"פ
(תוספתא 99) לכופו הספיק לא ורבו נזירותו, ונגמרה הואיל

מ"ה). פ"ו, נשלמה 100)נזיר ולא הואיל שם, תוספתא
לנהוג  וחייב נזרו ידי יצא לא גילוח, שמחוסרת נזירותו,
שלא  העבד שנוהג נזירות שכל הדבר, וטעם אחרת. נזירות
ויכופו  רבו ישמע שמא ספק", "נזירות נחשבת רבו, מדעת
לחירות, ויצא נזירותו השלים כשלא ולפיכך נזירותו, ויבטל
היה  אם שמא כי לו, עולה עבד, בעודו שמנה המנין אין

ואין המנין, כל ומבטל כופהו רבו היה עבד מנין עדיין
שנשתחרר  לאחר עליו שחלה ודאי לנזירות לו עולה הספק

המשנה'). הדברים,101)('מרכבת ופירוש שם. תוספתא,
נזיר  כל כדין טומאה קרבנות מביא אינו לחרות, שיצא אע"פ
מיום  נזירותו מנין את להתחיל צריך אינו וגם שנטמא, טהור
מביא  הוא שבו - שנטמא טהור נזיר כדין - לטהרתו השמיני
כשיטבול  לטומאתו השביעי ביום אלא קרבנותיו, את
ידיעת  בלא נזירותו ונהג הואיל כי נזירותו. למנות מתחיל
ובטלה  ויכופו רבו ישמע שמא כי ודאי, מניינו היה לא רבו,
והרי  לקרבן, ראויה ואינה נזירותו, פקעה וכשנטמא נזירותו,
עולה  שלו שביעי שיום מת, טמא והוא בנזיר לנדר דומה זה
לקמן  כמבואר טומאה, קרבן מביא ואינו נזירות ממנין לו
"נטמא  אמרו: ה"א, פ"ט נזיר וב'ירושלמי' ה"זֿח. פ"ו,
רבינו  אולם טומאה". קרבן מביא לחירות, יצא ואחרֿכך

המשנה'). ('מרכבת הנ"ל כתוספתא פוסק

.Î˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי
שנינו  וכן הבית. בפני שלא גם הנוהגים איסור נדרי כשאר
ביהמ"ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב:) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ"ק חרב שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב
שיכול  נזיר", אינו ביהמ"ק ומשחרב בנזירות), לנהוג וחייב
(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

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'תשע"ו  ב' אדר א' ו' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
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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¿»≈

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»

¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
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
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נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡È¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡ ¯ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.·È¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

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.
פי  על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע וגם הפלשתים

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∆»«
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ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון
הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»

‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

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"
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נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡È¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡ ¯ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.·È¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

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.
פי  על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע וגם הפלשתים

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∆»«
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ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון
הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»

‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

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"
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‡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

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
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Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ48;B¯„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿
‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙e¯ÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
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‡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

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
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Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ48;B¯„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿
‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙e¯ÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
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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. ∆»»»»

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

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
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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

.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
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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. ∆»»»»

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

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
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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

.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
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הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ

שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.

.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰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
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ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים
ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים

ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««
‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ

‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ
˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח

הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון
בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר

ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו
יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה

שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -

הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".
חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
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. ∆
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הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ

שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.

.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰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
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ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים
ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים

ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««
‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ

‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ
˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח

הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון
בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר

ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו
יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה

שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -

הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".
חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
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. ∆
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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
 ֿ והוא ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
 ֿ דיבור וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»

BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜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
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בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈

¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…
„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«

BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא

על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד ֿ 66)לוקה מצות 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»»≈≈∆
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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
 ֿ והוא ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
 ֿ דיבור וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»

BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜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
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בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈

¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…
„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«

BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא

על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד ֿ 66)לוקה מצות 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»»≈≈∆
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ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה
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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¿
‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - „ÈÊÓ‰˜BÏ Ì106‰˜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

ה'תשע"ו  ב' אדר ב' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
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ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה
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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¿
‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - „ÈÊÓ‰˜BÏ Ì106‰˜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

ה'תשע"ו  ב' אדר ב' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
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הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה
טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי

טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא
שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»

‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
 ֿ ולא עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
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.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ

˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈
BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈

,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ
ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,

הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח
התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
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הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה
טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי

טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא
שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»

‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
 ֿ ולא עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
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.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ

˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈
BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈

,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ
ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,

הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח
התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
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מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈

‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»

¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈
·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……

ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆

ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»
Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ

Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי
(רע"ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם),
ובדפוס  מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי,
כותב  ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל",
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע מטמא

שם. שמאי להלן.46)בדברי ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה
מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה

ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל

הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל
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וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה
אז.5) רק כלומר,

.·ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם

ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר
וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו

רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה
חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר

שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
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נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
 ֿ (אףֿעל טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש
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מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈

‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»

¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈
·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……

ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆

ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»
Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ

Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי
(רע"ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם),
ובדפוס  מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי,
כותב  ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל",
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע מטמא

שם. שמאי להלן.46)בדברי ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה
מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה

ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל

הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל
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וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה
אז.5) רק כלומר,

.·ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם

ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר
וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו

רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה
חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר

שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
 ֿ (אףֿעל טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש
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הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל
ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
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.Ê‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ

ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:

.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר

כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא
הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא

שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,
ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk„ÓBÚ B˙e¯83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
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הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל
ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
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.Ê‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ

ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:

.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר

כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא
הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא

שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,
ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk„ÓBÚ B˙e¯83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
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ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…
·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים
א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
הלכה  שזוהי שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי לשיור
שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט' וב'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע כהנים' ב'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי שער מיעוט לבן, הפך בנגע "ושער ב)
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי ששייר

ביום 42)גילוח. ט): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב, נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי
כל  שיגלח לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי שייר ואם ראשו,

.Ê˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰¯LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡46˙Á‡ ‰¯L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי 43) את אלא כולו הראש את  גילח לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי, בזה שנסתפק כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי ושייר משגילח
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח. שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח שבשעה
שערות  משתי בפחות גילוח ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿

Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים
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‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL10¯OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆
˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜¯ ‰¯OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«

ÌÈ¯OÚ‰13‰Ê ¯eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ"ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב
הזה  האיש כי . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב"ן וכתב
מקדושתו  נזור עתה הוא כי הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע"פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב.6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י
כאילו 8) זה הרי לנזירותי, אלו הרי ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע"ב מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע"פ
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט'). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח, (במדבר
שני  העשרון: נמצא, הי"ג. פ"א, עירובין בהל' כמבואר

הט"ו). פ"ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק
פ"ט, הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב משוח, - והרקיק
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט שיכתוב מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח, ובמנחות רוקח').
לעשרת  נזיר שלמי לרבות - שלמיו תודת זבח "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב), חלות שתי (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט, בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב
מהן  לוקח "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ"ט הקרבנות

מין". מכל אחת חלות, שתי (מהחלות)

.·¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏM·Óe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈
- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»

‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
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ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…
·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים
א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
הלכה  שזוהי שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי לשיור
שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט' וב'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע כהנים' ב'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי שער מיעוט לבן, הפך בנגע "ושער ב)
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי ששייר

ביום 42)גילוח. ט): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב, נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי
כל  שיגלח לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי שייר ואם ראשו,

.Ê˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰¯LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡46˙Á‡ ‰¯L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי 43) את אלא כולו הראש את  גילח לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי, בזה שנסתפק כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי ושייר משגילח
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח. שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח שבשעה
שערות  משתי בפחות גילוח ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿

Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים
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‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL10¯OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆
˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜¯ ‰¯OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«

ÌÈ¯OÚ‰13‰Ê ¯eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ"ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב
הזה  האיש כי . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב"ן וכתב
מקדושתו  נזור עתה הוא כי הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע"פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב.6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י
כאילו 8) זה הרי לנזירותי, אלו הרי ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע"ב מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע"פ
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט'). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח, (במדבר
שני  העשרון: נמצא, הי"ג. פ"א, עירובין בהל' כמבואר

הט"ו). פ"ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק
פ"ט, הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב משוח, - והרקיק
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט שיכתוב מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח, ובמנחות רוקח').
לעשרת  נזיר שלמי לרבות - שלמיו תודת זבח "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב), חלות שתי (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט, בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב
מהן  לוקח "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ"ט הקרבנות

מין". מכל אחת חלות, שתי (מהחלות)

.·¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏM·Óe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈
- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»

‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
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נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה
נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין

שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם
אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«

·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח
משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי

המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י השני.
לעיל  שהערנו כמו הי"ח, להתחלת המקור ומכאן ב. יא, שם

צ. אות

.Î¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰100B¯·Á ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó101.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב"ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי לגלח ועלי

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי מביא "זה התימנים: בכת"י
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי"ט המקור שהיא - ב יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב: יב, שם במשנה גורס היה שרבינו יתכן הרדב"ז, ולדעת
ואני, ואמר חבירו ושמע נזיר, חצי לגלח ועלי נזיר, "הריני

נזיר". חצי לגלח ועלי



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz aÎxc`Î'aÎ'`Îxc`Îe"k -

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו א' יום

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי בו יתבאר

לאחד  קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
B˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át ÌL»««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈ¯ËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „B·k ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈ¯ÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
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.‡È‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ"ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח

.·ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈ¯Lk -64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי בן הרי 64)שיהיה

נדבה. כשלמי נדבה,65)הם לשלמי בניגוד נזיר, כשלמי
אחד. ולילה ימים לשני הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח הגיה ולפיכך נדבה? משלמי אף
זרוע, ולא מתנות אלא שצ"ל: המשנה', ב'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי הניתנת האיל מן הזרוע כלומר,
הם  והרי בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי
נמי. שלמים ד"ה א עמ' שם ב'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח' וה'אור
הנזיר, כפי על תנופה ניתנים שאינם ושוק, לחזה והכוונה
הואיל  כט, אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי על אותם הכהן
כי  לכהן, מתנה שניתנים ודאי זה אבל ה"ט, פ"ט הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק. בחזה חייבים נדבה שלמי אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני.69)המנויות מעשר ממעות ולא
המחוייב 70) ש"כל הט"ו, פט"ז הקרבנות מעשה הל'

במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ"ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב ו): טז, (ויקרא
בא  אינו - שבחובה דבר כל אף מעשר, משל ולא משלו

א. פב, שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,

תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני
שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ
‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

ֿ 79)האב. דיבור שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
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נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה
נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין

שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם
אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«

·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח
משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי

המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י השני.
לעיל  שהערנו כמו הי"ח, להתחלת המקור ומכאן ב. יא, שם

צ. אות

.Î¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰100B¯·Á ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó101.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב"ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי לגלח ועלי

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי מביא "זה התימנים: בכת"י
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי"ט המקור שהיא - ב יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב: יב, שם במשנה גורס היה שרבינו יתכן הרדב"ז, ולדעת
ואני, ואמר חבירו ושמע נזיר, חצי לגלח ועלי נזיר, "הריני

נזיר". חצי לגלח ועלי



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz aÎxc`Î'aÎ'`Îxc`Îe"k -

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו א' יום

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי בו יתבאר

לאחד  קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
B˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át ÌL»««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈ¯ËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „B·k ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈ¯ÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
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.‡È‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ"ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח

.·ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈ¯Lk -64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי בן הרי 64)שיהיה

נדבה. כשלמי נדבה,65)הם לשלמי בניגוד נזיר, כשלמי
אחד. ולילה ימים לשני הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח הגיה ולפיכך נדבה? משלמי אף
זרוע, ולא מתנות אלא שצ"ל: המשנה', ב'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי הניתנת האיל מן הזרוע כלומר,
הם  והרי בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי
נמי. שלמים ד"ה א עמ' שם ב'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח' וה'אור
הנזיר, כפי על תנופה ניתנים שאינם ושוק, לחזה והכוונה
הואיל  כט, אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי על אותם הכהן
כי  לכהן, מתנה שניתנים ודאי זה אבל ה"ט, פ"ט הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק. בחזה חייבים נדבה שלמי אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני.69)המנויות מעשר ממעות ולא
המחוייב 70) ש"כל הט"ו, פט"ז הקרבנות מעשה הל'

במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ"ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב ו): טז, (ויקרא
בא  אינו - שבחובה דבר כל אף מעשר, משל ולא משלו

א. פב, שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,

תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני
שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ
‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

ֿ 79)האב. דיבור שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
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בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי אחורי

.È,ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B¯ÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ ¯fÁÓ ‰È‰Â .‡¯˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e·‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ¯ÓLÓe ¯ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
¯‰ LÈ‡" BÏ ¯ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ¯ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BË·BÁ ,ÔLÈ ‡e‰L ¯k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ Û¯OÏ BÏ ‰È‰ ˙eL¯e ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰¯ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.Bz¯ÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙ¯O ÂÈ„‚·e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף

מותר. מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי בן שרק משמע

.‡ÈBÏ CeÓÒ ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,¯ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡B·È38˙È·aL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ¯ÚM‰39ÒÎÂ ‰¯ÊÚ‰ ÔÈ·e „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ eÒÎÂ .‰¯ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa ¯B‡ ÏL ˙B˜e·‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .·¯ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,Á¯ÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈz·Á ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈz·Á ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈz·Á ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב בפרק הוא וכן השחר, לעלות קרוב שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי.41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.·È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
¯e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙B¯pa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒ·¯ÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי על אף

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז ב' יום

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך
המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות
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בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה
מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב. כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום

בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי
במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈ¯ÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚·a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈL·BÏÂ ,Ô‰ÈL‡¯21,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆÁ È¯ÓBL Ïk C¯„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא
כהן  ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
ניתנו  כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי 21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ¯˜ Ú¯‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜¯w‰24‡Ï ˙Èa‰ ¯‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

Ï·BËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ ·LBÈÂ ¯ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ¯˜aa ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד קרי בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי
שמש  שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á¯‰ È¯ÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈ¯ÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
Â ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰˙Bpt Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ

‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰¯ÊÚa ·LÈÏ ¯eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰¯ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ¯ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ¯ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È¯‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó ¯OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי  לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם,

.ËÔa¯w‰ ˙kLÏa ÌÈ¯ÓBL „BÚÂ29˙kLÏ·e , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Î¯t‰30˙¯tk‰Œ˙Èa È¯BÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆
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בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי אחורי

.È,ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B¯ÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ ¯fÁÓ ‰È‰Â .‡¯˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e·‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ¯ÓLÓe ¯ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
¯‰ LÈ‡" BÏ ¯ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ¯ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BË·BÁ ,ÔLÈ ‡e‰L ¯k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ Û¯OÏ BÏ ‰È‰ ˙eL¯e ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰¯ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.Bz¯ÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙ¯O ÂÈ„‚·e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף

מותר. מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי בן שרק משמע

.‡ÈBÏ CeÓÒ ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,¯ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡B·È38˙È·aL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ¯ÚM‰39ÒÎÂ ‰¯ÊÚ‰ ÔÈ·e „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ eÒÎÂ .‰¯ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa ¯B‡ ÏL ˙B˜e·‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .·¯ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,Á¯ÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈz·Á ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈz·Á ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈz·Á ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב בפרק הוא וכן השחר, לעלות קרוב שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי.41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.·È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
¯e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙B¯pa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒ·¯ÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי על אף

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז ב' יום

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך
המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות
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בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה
מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב. כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום

בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי
במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈ¯ÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚·a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈL·BÏÂ ,Ô‰ÈL‡¯21,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆÁ È¯ÓBL Ïk C¯„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא
כהן  ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
ניתנו  כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי 21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ¯˜ Ú¯‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜¯w‰24‡Ï ˙Èa‰ ¯‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

Ï·BËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ ·LBÈÂ ¯ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ¯˜aa ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד קרי בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי
שמש  שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á¯‰ È¯ÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈ¯ÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
Â ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰˙Bpt Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ

‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰¯ÊÚa ·LÈÏ ¯eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰¯ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ¯ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ¯ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È¯‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó ¯OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי  לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם,

.ËÔa¯w‰ ˙kLÏa ÌÈ¯ÓBL „BÚÂ29˙kLÏ·e , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Î¯t‰30˙¯tk‰Œ˙Èa È¯BÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆
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Cq‰ Ï·‡ .BÏˆ‡ ÌÈ¯Ê el‡ ÔÈ‡Â ,¯Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk - CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙¯k ·iÁ - ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡¯Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסףֿמשנה. ראה כרת, חייב – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אףֿעלֿפי
– כזית צריך בנתינה ורק שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי – חייב ויהא
סיכה  אף בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰M¯È ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ - ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .Bc·Ï ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL· ‡Ï - ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙¯ÒÓ ‰Ê ¯·„Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ"א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב

משיחה. בלי בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט. זו משיחה היתה ולא יב. יא, מלכיםֿב

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט, שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב זה ועל דוד, בית למלכי אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואףֿעלֿפי
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
 ֿ ואףֿעל המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פיֿכן

דוד. בית ממלכי

.·ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï ¯a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«

˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
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בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
במשקל  משקל יניח "שלא שם בגמרא שגרס ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואףֿעלֿפי המוריה) (הר וישחוק"
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף
ותירגם  "ממולח", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב". רבי בריי 9)אונקלוס כדברי יא: בהוריות תא
אלו.10)יוסי. דברים מקור נודע בפ"א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ¯e¯v‰ Ìc‰ ‡e‰ ¯n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈ¯nb˙Óe ·BË BÁÈ¯L ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO· ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ô·zk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,·BË ÔÁÈ¯Â¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

È¯va ÌÈ‡ÙB¯‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב: עליו, השיג והראב"ד מג. שבברכות המוסק והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי "אין
(שמות  עה"ת והרמב"ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף ההוא הלחות כי קושיא, אינה "זו כתב כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב הדם מרוב

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס". הרי עיון: צריך
ג  הלכה פ"ב להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי (כסףֿמשנה). לחוד וקושט לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני
כב. ח, ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú¯‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa17¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ e‰Ók Á˜¯È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי משם, ידענו לא "הוסיף" אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

העושה  מתכונתו.לפטור על יתר ב.17)בהוספה כריתות
חדשים.18) דפוסים ע"פ שם.19)נוסף

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
·Ó - ‚‚BL·eÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ ¯Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
- epnÓ :¯Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba ¯Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ ¯Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י.20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈ¯Á‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .¯Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ‰Ó‰·e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯eËt - Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח.) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙B¯B„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„·Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe82Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.¯ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי את גם ממנו משחו מרע"ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב.27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאףֿעלֿפי
גם  והרי יא), הלכה (להלן ישראל בקרב ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ"ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È·a31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈ·Ïa ‰a¯˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„·Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a L·BÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד למעלה ראה
ט:32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב), הלכה פ"ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡¯35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :¯Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡¯ ÏÚ ¯Ê ÔÈÓk37,˙B¯Á‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰a¯È ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב, ו"ממנו" רבינו. בדברי

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
 ֿ (כסף י הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - eÁLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«
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Cq‰ Ï·‡ .BÏˆ‡ ÌÈ¯Ê el‡ ÔÈ‡Â ,¯Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk - CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙¯k ·iÁ - ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡¯Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסףֿמשנה. ראה כרת, חייב – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אףֿעלֿפי
– כזית צריך בנתינה ורק שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי – חייב ויהא
סיכה  אף בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰M¯È ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ - ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .Bc·Ï ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL· ‡Ï - ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙¯ÒÓ ‰Ê ¯·„Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ"א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב

משיחה. בלי בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט. זו משיחה היתה ולא יב. יא, מלכיםֿב

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט, שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב זה ועל דוד, בית למלכי אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואףֿעלֿפי
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
 ֿ ואףֿעל המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פיֿכן

דוד. בית ממלכי

.·ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï ¯a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«

˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
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בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
במשקל  משקל יניח "שלא שם בגמרא שגרס ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואףֿעלֿפי המוריה) (הר וישחוק"
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף
ותירגם  "ממולח", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב". רבי בריי 9)אונקלוס כדברי יא: בהוריות תא
אלו.10)יוסי. דברים מקור נודע בפ"א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ¯e¯v‰ Ìc‰ ‡e‰ ¯n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈ¯nb˙Óe ·BË BÁÈ¯L ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO· ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ô·zk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,·BË ÔÁÈ¯Â¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

È¯va ÌÈ‡ÙB¯‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב: עליו, השיג והראב"ד מג. שבברכות המוסק והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי "אין
(שמות  עה"ת והרמב"ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף ההוא הלחות כי קושיא, אינה "זו כתב כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב הדם מרוב

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס". הרי עיון: צריך
ג  הלכה פ"ב להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי (כסףֿמשנה). לחוד וקושט לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני
כב. ח, ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú¯‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa17¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ e‰Ók Á˜¯È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי משם, ידענו לא "הוסיף" אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

העושה  מתכונתו.לפטור על יתר ב.17)בהוספה כריתות
חדשים.18) דפוסים ע"פ שם.19)נוסף

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
·Ó - ‚‚BL·eÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ ¯Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
- epnÓ :¯Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba ¯Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ ¯Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י.20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈ¯Á‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .¯Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ‰Ó‰·e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯eËt - Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח.) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙B¯B„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„·Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe82Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.¯ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי את גם ממנו משחו מרע"ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב.27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאףֿעלֿפי
גם  והרי יא), הלכה (להלן ישראל בקרב ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ"ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È·a31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈ·Ïa ‰a¯˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„·Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a L·BÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד למעלה ראה
ט:32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב), הלכה פ"ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡¯35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :¯Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡¯ ÏÚ ¯Ê ÔÈÓk37,˙B¯Á‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰a¯È ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב, ו"ממנו" רבינו. בדברי

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
 ֿ (כסף י הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - eÁLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«
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ycwndקלב ilk zekld - dcear xtq - '` xc` h"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰¯Ê ˙¯Ë˜ ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰ÈÓÓqÓƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆»»
Ìht elÙ‡ .‰¯Lk - dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ dÓhtƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»¬ƒƒ≈

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa Ò¯Ùe ˙È¯ÁLa Ò¯t¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

.ËÈÙÏ el‡ ÔÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡Ó ˙¯Ë˜ ‰OBÚ‰»∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
ÁÈ¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ¯‰Ï È„k el‡ ˙BÏ˜LÓƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…≈ƒ«
‚‚BL·e ;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ˙¯k ·iÁ -«»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ¿≈
Ï˜Ln‰ ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»«ƒ¿»
ÈÙÏ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ‡l‡ BlkÀ∆»∆¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ
‡Ï dzk˙Óa :¯Ó‡pL .˙¯k ·iÁ - el‡ ˙BÏ˜LÓƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»…
da ÁÈ¯‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ«̇¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

.È.¯eËt - ¯eavÏ d¯ÒÓÏ B‡ da „nÏ˙‰Ï d‡OÚ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ»
BÈ„ ‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ¯‰≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»ƒ
˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁ ‡Ï .Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»»≈

.da ÁÈ¯‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

.‡È˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÂÈÏÚ - ÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
¯ÈË˜‰ Ì‡Â .¯Á‡ ¯·c ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰L B‡ ,BÊk dÈ‡L ˙¯Á‡ ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ»»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
·È¯˜‰ B‡ ,ÌÈa¯ B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ ·c˙‰L BÊk ˙¯Ë¿̃…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa¯˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…

.¯ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

.·ÈÔÈ‡ - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔB¯‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBnL ˙Úa¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»≈
‡l‡ ,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»∆»
ÏÚ B‡Oe „Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ¿»«
ÏÚ B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ı¯t ı¯Ù ,‰Ï‚Ú‰»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«
.e‡OÈ Û˙ka Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·Ú Èk :¯Ó‡pL ,Û˙k‰«»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB - Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
‡lL ÌÈ¯‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÈt»ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆…

‰ eËÓMÈÔÓ „Á‡ ¯ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
Ô¯‡‰ ˙ÚaËa :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…»»…

.epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט ד' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ Ïc·Ó Blk ÈÂÏ Ú¯Ê∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ ÈÈ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ¯ ‡lL ÔÈa eˆ¯2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ :¯Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ô·e .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף
בעל  הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

.·.Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„B·Ú¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ È¯ÚL ÁzÙÏ ÔÈ¯ÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôa¯w‰ ÏÚ ¯¯BLÏ ÔÈ¯¯BLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙¯LÂ :¯Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙e¯L e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
¯eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰¯ÈL ¯ÓB‡ È˙Óe .‰¯ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰·BÁ‰7˙¯ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï·‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰·„ ˙BÏBÚ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰¯ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י) י, (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי 8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

 ֿ קדשי שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים
אם  ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח? במה אלקים משמח אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח. קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14¯¯BLÏe „·ÚÏ ¯zÓ -15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ ¯OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡¯OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .¯ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ
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ÌÈÁ·Ê ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…
˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ -67ÔÓL ˙„È„ÓÏ - ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯ ÏÎÏ68da ˜lÁÏ - ˙ÈÚÈ·¯e . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈz·ÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ"ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י"ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב). הלכה עירובין מהלכות (פ"א בקירוב" דינר וחצי דינרין
יהיה 66) ההין חצי "ונסכיהם יד) כח, (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי"ב פט. פח. (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח:68)מעשה שהרי 69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי"ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ ¯·„ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁ·e .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈ·¯·e .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ¯ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .Ú¯ˆÓ ˙¯‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.e¯Ó‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב,71)כיון הלכה למעלה
פח. פז: במנחות מפורש פח.72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
L·i‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆe¯a ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ -76ÏÁ - L·i‰ ˙BcÓ Èˆe¯·e ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ. אחר 75)שם הכלי מן שנופל מה
שם). (רש"י קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי

מבפנים  נמשחו הלח וכלי הכלי, גב על יורד שהוא לפי
כוונת  שאין אףֿעלֿפי הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי בלבד, שבכלי למה אלא המודד

ט). הלכה פ"ב (שם לחול" שרת "בירוצי 77)מכלי
(שם). קודש" העשרון גב שאין חול, סולת של המדות

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ח ג' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי רבינו בו יבאר

אותה.

.‡˙ÂˆÓ d˙iOÚÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙¯Ëw‰«¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
eL¯t˙Â .¯ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ‰z‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈¿ƒ¿»¿
,˙ÏÁLe ,ÛË :Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa¯‡ ‰¯Bza«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»¿≈∆
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ¯‡Le .‰B·Ïe ,‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»¿∆

.ÈÈqÓƒƒ«

.·Ì‰Â ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ÌÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«¿≈

‡Ïa Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe .ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆¿…
‰ÏÚnL „Á‡ ·OÚÂ Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ˙ÈÓ„Ò ÁÏÓ Ï˜LÓƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆∆»∆«¬∆
,ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔLÚ»»¿…»¿ƒ∆»¬»ƒ¿ƒ

.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â¿»»¬»»¿»»ƒƒƒƒ

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ ¯OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚ·L Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ - ‰B·Ïe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c¯ ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e ¯Óe .ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL - ËL˜ .‰Ó ¯OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ - ÌBk¯ÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL - ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz - ÔBÓp˜ .‰Ó ¯OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»
ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL .‰Ó»∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««∆«
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆
LÏL .‰Ó ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆¿
;‰nÁ‰ ˙BÓÈ „‚k - ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿««»
ÌBÈ ·¯Ú Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆∆
‡ÏÓ ‰pnÓ ‡ÈˆBnL „Ú ,‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒƒ∆»¿…
¯˙BÓ ‡e‰ ¯‡M‰Â ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»«

.ÌÈÏ˜La e¯Ó‡L ˙¯Ëw‰«¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL Ô¯tv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .È¯v‰«√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈
,¯BÁL L·„ BÓk - ‰aÏÁ‰Â .˙B¯Ó‚na Ì„‡‰»»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
e‰ÊÂ .ÔÂÈ È¯Úa ˙BÏÈ‡ Û¯O ‡e‰Â ,‰L˜ BÁÈ¯Â¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆
¯‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :È·¯Ú ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À
.‰kÈÏÒ ¯L˜Â ,„eÚÂ ,ËO˜Â ,Ô¯ÙÚÊÂ ,ÔÈ¯eËÏ‡«¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»

.¯aÚÂ¿«¿«

.‰ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰¯BL Ck ¯Á‡Â ,Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ ‰ÈL¯k ˙È¯Baƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»∆
B‡ ÔÈÒÈ¯Ù˜ ÔÈÈ ÏL ·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈«¿ƒƒ
„Á‡ Ïk ˜ÁBL Ck ¯Á‡Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»≈»∆»
:¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe ,˜„‰ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈¿∆≈≈
·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ ,·ËÈ‰ ˜„‰»≈≈≈»≈≈≈»¿«∆≈¿»≈

.Ïk‰«…

.Â.Lc˜‰ ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a L„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆∆¿≈
ÔÈlÁ ÏL ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ∆Àƒ

.‰ÏeÒt -¿»

.Ê˙BÓÈa .˙LzÎnÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt«¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆ƒ
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

.dÁÈ≈̄»

.Á„Á‡ ¯qÁ .‰ÏeÒt - ‡e‰L Ïk L·c dÎB˙Ï Ô˙»«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
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.‰¯Ê ˙¯Ë˜ ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰ÈÓÓqÓƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆»»
Ìht elÙ‡ .‰¯Lk - dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ dÓhtƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»¬ƒƒ≈

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa Ò¯Ùe ˙È¯ÁLa Ò¯t¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

.ËÈÙÏ el‡ ÔÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡Ó ˙¯Ë˜ ‰OBÚ‰»∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
ÁÈ¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ¯‰Ï È„k el‡ ˙BÏ˜LÓƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…≈ƒ«
‚‚BL·e ;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ˙¯k ·iÁ -«»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ¿≈
Ï˜Ln‰ ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»«ƒ¿»
ÈÙÏ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ‡l‡ BlkÀ∆»∆¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ
‡Ï dzk˙Óa :¯Ó‡pL .˙¯k ·iÁ - el‡ ˙BÏ˜LÓƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»…
da ÁÈ¯‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ«̇¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

.È.¯eËt - ¯eavÏ d¯ÒÓÏ B‡ da „nÏ˙‰Ï d‡OÚ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ»
BÈ„ ‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ¯‰≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»ƒ
˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁ ‡Ï .Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»»≈

.da ÁÈ¯‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

.‡È˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÂÈÏÚ - ÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
¯ÈË˜‰ Ì‡Â .¯Á‡ ¯·c ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰L B‡ ,BÊk dÈ‡L ˙¯Á‡ ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ»»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
·È¯˜‰ B‡ ,ÌÈa¯ B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ ·c˙‰L BÊk ˙¯Ë¿̃…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa¯˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…

.¯ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

.·ÈÔÈ‡ - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔB¯‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBnL ˙Úa¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»≈
‡l‡ ,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»∆»
ÏÚ B‡Oe „Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ¿»«
ÏÚ B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ı¯t ı¯Ù ,‰Ï‚Ú‰»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«
.e‡OÈ Û˙ka Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·Ú Èk :¯Ó‡pL ,Û˙k‰«»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB - Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
‡lL ÌÈ¯‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÈt»ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆…

‰ eËÓMÈÔÓ „Á‡ ¯ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
Ô¯‡‰ ˙ÚaËa :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…»»…

.epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט ד' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ Ïc·Ó Blk ÈÂÏ Ú¯Ê∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ ÈÈ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ¯ ‡lL ÔÈa eˆ¯2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ :¯Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ô·e .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף
בעל  הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

.·.Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„B·Ú¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ È¯ÚL ÁzÙÏ ÔÈ¯ÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôa¯w‰ ÏÚ ¯¯BLÏ ÔÈ¯¯BLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙¯LÂ :¯Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙e¯L e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
¯eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰¯ÈL ¯ÓB‡ È˙Óe .‰¯ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰·BÁ‰7˙¯ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï·‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰·„ ˙BÏBÚ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰¯ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י) י, (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי 8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

 ֿ קדשי שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים
אם  ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח? במה אלקים משמח אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח. קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14¯¯BLÏe „·ÚÏ ¯zÓ -15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ ¯OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡¯OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .¯ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ
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ÌÈÁ·Ê ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…
˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ -67ÔÓL ˙„È„ÓÏ - ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯ ÏÎÏ68da ˜lÁÏ - ˙ÈÚÈ·¯e . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈz·ÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ"ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י"ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב). הלכה עירובין מהלכות (פ"א בקירוב" דינר וחצי דינרין
יהיה 66) ההין חצי "ונסכיהם יד) כח, (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי"ב פט. פח. (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח:68)מעשה שהרי 69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי"ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ ¯·„ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁ·e .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈ·¯·e .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ¯ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .Ú¯ˆÓ ˙¯‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.e¯Ó‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב,71)כיון הלכה למעלה
פח. פז: במנחות מפורש פח.72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
L·i‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆe¯a ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ -76ÏÁ - L·i‰ ˙BcÓ Èˆe¯·e ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ. אחר 75)שם הכלי מן שנופל מה
שם). (רש"י קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי

מבפנים  נמשחו הלח וכלי הכלי, גב על יורד שהוא לפי
כוונת  שאין אףֿעלֿפי הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי בלבד, שבכלי למה אלא המודד

ט). הלכה פ"ב (שם לחול" שרת "בירוצי 77)מכלי
(שם). קודש" העשרון גב שאין חול, סולת של המדות

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ח ג' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי רבינו בו יבאר

אותה.

.‡˙ÂˆÓ d˙iOÚÂ ,‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙¯Ëw‰«¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
eL¯t˙Â .¯ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ‰z‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈¿ƒ¿»¿
,˙ÏÁLe ,ÛË :Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa¯‡ ‰¯Bza«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»¿≈∆
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ¯‡Le .‰B·Ïe ,‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»¿∆

.ÈÈqÓƒƒ«

.·Ì‰Â ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ÌÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«¿≈

‡Ïa Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe .ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆¿…
‰ÏÚnL „Á‡ ·OÚÂ Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ˙ÈÓ„Ò ÁÏÓ Ï˜LÓƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆∆»∆«¬∆
,ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔLÚ»»¿…»¿ƒ∆»¬»ƒ¿ƒ

.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â¿»»¬»»¿»»ƒƒƒƒ

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ ¯OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚ·L Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ - ‰B·Ïe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c¯ ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e ¯Óe .ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL - ËL˜ .‰Ó ¯OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ - ÌBk¯ÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL - ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz - ÔBÓp˜ .‰Ó ¯OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»
ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL .‰Ó»∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««∆«
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆
LÏL .‰Ó ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆¿
;‰nÁ‰ ˙BÓÈ „‚k - ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿««»
ÌBÈ ·¯Ú Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆∆
‡ÏÓ ‰pnÓ ‡ÈˆBnL „Ú ,‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒƒ∆»¿…
¯˙BÓ ‡e‰ ¯‡M‰Â ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»«

.ÌÈÏ˜La e¯Ó‡L ˙¯Ëw‰«¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL Ô¯tv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .È¯v‰«√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈
,¯BÁL L·„ BÓk - ‰aÏÁ‰Â .˙B¯Ó‚na Ì„‡‰»»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
e‰ÊÂ .ÔÂÈ È¯Úa ˙BÏÈ‡ Û¯O ‡e‰Â ,‰L˜ BÁÈ¯Â¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆
¯‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :È·¯Ú ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À
.‰kÈÏÒ ¯L˜Â ,„eÚÂ ,ËO˜Â ,Ô¯ÙÚÊÂ ,ÔÈ¯eËÏ‡«¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»

.¯aÚÂ¿«¿«

.‰ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰¯BL Ck ¯Á‡Â ,Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ ‰ÈL¯k ˙È¯Baƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»∆
B‡ ÔÈÒÈ¯Ù˜ ÔÈÈ ÏL ·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈«¿ƒƒ
„Á‡ Ïk ˜ÁBL Ck ¯Á‡Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»≈»∆»
:¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe ,˜„‰ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈¿∆≈≈
·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ ,·ËÈ‰ ˜„‰»≈≈≈»≈≈≈»¿«∆≈¿»≈

.Ïk‰«…

.Â.Lc˜‰ ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a L„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆∆¿≈
ÔÈlÁ ÏL ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ∆Àƒ

.‰ÏeÒt -¿»

.Ê˙BÓÈa .˙LzÎnÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt«¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆ƒ
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

.dÁÈ≈̄»

.Á„Á‡ ¯qÁ .‰ÏeÒt - ‡e‰L Ïk L·c dÎB˙Ï Ô˙»«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
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שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי אחד".

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי,

ג. הלכה

.Ë‰‡B¯‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ¯ÓLÓ „·BÚÂ ,˙B¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
¯ÓLn‰ L‡¯ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ¯ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„·BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B·‡ Èz·Ï¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„·BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B·‡‰ ÈL‡¯Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„B·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e·¯˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ - ÚbÏ Ï·‡ ,‰„B·ÚÏ -47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש
ידי  על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות
לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים

מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו
שם 47) שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי

בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א
דעת  ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע. מותרין היו

.È˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :¯Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,B¯·Á ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:¯Ó‡pL ;¯¯BLÓÏ ¯ÚBM‰ ‡ÏÂ ¯ÚBMÏ ¯¯BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Ú e„·ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ - BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ï·‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡ - ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו  שמסייע
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת
שהרי  לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע וכתב השיגו הראב"ד
נמי  ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי
עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא
במה  שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

ה'תשע"ו  א' אדר ל' ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעבודת 1) לוי שבט מכל הובדלו הכהנים כי בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc·‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô¯‰‡ Ï„aiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc·‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa¯˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.·È¯˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ"ה במדות שאמרו למה הכוונה כי [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול
המצוה  וזוהי קדשיֿהקדשים". בבית ה' לפני לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.·‰a¯‰ „B·k Ô‰a ‚‰Ï Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰¯Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡¯4ÔBL‡¯ C¯·Ïe ,5ÔBL‡¯ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט:3) לב).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י ועיין ראשון". "לפתוח שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני ישראל עושה ישראל, עם לחלוק בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י שירצה איזה בורר וכהן שווין,
 ֿ תלמיד ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ גדול וכהן חכם,

ה). פרק שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea¯ ‰LÓ7,˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .¯Ó˙È‡Ó ‰Úa¯‡Â ¯ÊÚÏ‡Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈ·e .‡È·p‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï CÏn‰8¯ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
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‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯¯BLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.¯OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי  שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד
על  [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי 17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙B¯BpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏ·a ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰n·e«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ· ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙B¯Bpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„·Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי של 20)מיני רחבות חתיכות שתי הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח. לפני מכה (דברי 22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡¯·e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôa¯w‰ ˙ÚLa ˙B¯ˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ

È¯ÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‰¯ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡¯·e ÌÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰¯ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ d˙B‡25‰¯Lk -26¯‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt - ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
·ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.·¯Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ·ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר כח. מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף, מן היו כהנים של חצוצרות ורק הקורנס.
אלא  שאינם לפי רבינו כן כתב לא לויים של בחצוצרות

כסף.25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי וזהו לבסוף מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ ¯OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁL·e , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡¯‰ ÌBi·e ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ·e , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙¯ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓL·e ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„B·Ú¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי 32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי בראשון, הקריב

למעט 33) בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי

דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
חליל  ורק השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê :¯Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,‰L ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„B·ÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„·Ú¬…»

אפשר 36) ואי ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס לוי בן "אין וכתב דקדק ולמעלה
שאינו  כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד
הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי
לפני  גם פסול אינו שנה חמישים אחרי נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡ - ‰„·Ú‰ ‡·vÓ ·eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙B¯B„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡ - ˙B¯B„Ï Ï·‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40·¯Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Lc˜na B˙„B·ÚÏ ÏÒtÈ - «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈ¯ÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï·‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים  בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים
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קלה ycwnd ilk zekld - dcear xtq - '` xc` 'l 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי אחד".

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי,

ג. הלכה

.Ë‰‡B¯‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ¯ÓLÓ „·BÚÂ ,˙B¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
¯ÓLn‰ L‡¯ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ¯ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„·BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B·‡ Èz·Ï¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„·BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B·‡‰ ÈL‡¯Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„B·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e·¯˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ - ÚbÏ Ï·‡ ,‰„B·ÚÏ -47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש
ידי  על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות
לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים

מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו
שם 47) שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי

בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א
דעת  ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע. מותרין היו

.È˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :¯Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,B¯·Á ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:¯Ó‡pL ;¯¯BLÓÏ ¯ÚBM‰ ‡ÏÂ ¯ÚBMÏ ¯¯BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Ú e„·ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ - BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ï·‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡ - ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו  שמסייע
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת
שהרי  לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע וכתב השיגו הראב"ד
נמי  ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי
עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא
במה  שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

ה'תשע"ו  א' אדר ל' ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעבודת 1) לוי שבט מכל הובדלו הכהנים כי בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc·‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô¯‰‡ Ï„aiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc·‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa¯˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.·È¯˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ"ה במדות שאמרו למה הכוונה כי [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול
המצוה  וזוהי קדשיֿהקדשים". בבית ה' לפני לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.·‰a¯‰ „B·k Ô‰a ‚‰Ï Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰¯Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡¯4ÔBL‡¯ C¯·Ïe ,5ÔBL‡¯ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט:3) לב).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י ועיין ראשון". "לפתוח שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני ישראל עושה ישראל, עם לחלוק בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י שירצה איזה בורר וכהן שווין,
 ֿ תלמיד ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ גדול וכהן חכם,

ה). פרק שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea¯ ‰LÓ7,˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .¯Ó˙È‡Ó ‰Úa¯‡Â ¯ÊÚÏ‡Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈ·e .‡È·p‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï CÏn‰8¯ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
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‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯¯BLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.¯OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי  שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד
על  [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי 17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙B¯BpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏ·a ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰n·e«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ· ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙B¯Bpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„·Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי של 20)מיני רחבות חתיכות שתי הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח. לפני מכה (דברי 22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡¯·e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôa¯w‰ ˙ÚLa ˙B¯ˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ

È¯ÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‰¯ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡¯·e ÌÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰¯ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ d˙B‡25‰¯Lk -26¯‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt - ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
·ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.·¯Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ·ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר כח. מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף, מן היו כהנים של חצוצרות ורק הקורנס.
אלא  שאינם לפי רבינו כן כתב לא לויים של בחצוצרות

כסף.25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי וזהו לבסוף מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ ¯OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁL·e , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡¯‰ ÌBi·e ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ·e , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙¯ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓL·e ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„B·Ú¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי 32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי בראשון, הקריב

למעט 33) בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי

דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
חליל  ורק השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê :¯Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,‰L ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„B·ÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„·Ú¬…»

אפשר 36) ואי ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס לוי בן "אין וכתב דקדק ולמעלה
שאינו  כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד
הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי
לפני  גם פסול אינו שנה חמישים אחרי נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡ - ‰„·Ú‰ ‡·vÓ ·eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙B¯B„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡ - ˙B¯B„Ï Ï·‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40·¯Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Lc˜na B˙„B·ÚÏ ÏÒtÈ - «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈ¯ÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï·‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים  בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים
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להלן 31) שכתב כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
ועבודתה  שירצה, מי לכל נותנה ציבור, בקרבן טמא כהן
טמאים  טהורים, דאיכא אי דמי, היכי משמר. לאנשי ועורה
לאנשי  ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי עבדי. מצו מי
אימא: רבא, אמר אכלי. מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,
היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי
ובעל  כסףֿמשנה). (ועיין הראב"ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי "נותנו כדלהלן: רבינו דברי תיקן אורֿשמח
שבאותו  טהורים מומין לבעלי ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי הגמרא דברי בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני ונראה משמר". לאנשי "נותנו
הקרבן  שהרי מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי אחרת
ידי  על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי"ד), בתוספות ראה הפייס,
שם. באורֿשמח וראה משמר, לאנשי נותנו אלא שירצה, מי

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôa¯w‰ ‰È‰33B˙B - ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
¯‡a˙iL35.Ba¯˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ"ב להלן

ו. הלכה המקדש ביאת

.‡ÈÈz·Ï B¯ÓLÓ ˜lÁÓ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ L‡¯ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B·‡36ÌBÈa „·BÚ ÂÈL‡Â ·‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡¯ ·‡Â ·‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב תענית תוספתא
ב. הלכה פ"ד שם במשנה 37)וירושלמי לט. יומא

יג. והוריות

.·ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

È„‚aƒ¿≈

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ"א יומא בירושלמי עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב: יומא תוספתא ועיין

ע"א. של בב"ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי  הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק "אשר הכתוב:
בעת  אבל לדורות, רק וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם חֿיב) ח, (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט, (שמות הרמב"ן כתב וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י) הלכה המילואים (פרשת צו פ'

משחיתן  משה בימי שהיו הכלים שכל לפי מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי על משחום אלא בפניֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב כשמן שם: לספרא בפירושו הראב"ד כתב
פי  על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם ביחד

‰ÏB„‚ ‰p‰k40:¯Ó‡pL ;¯L‡ ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»¬∆
ÔÈa¯Ó - ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˜ˆeÈ«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»¿«ƒ

„·Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚·a B˙B‡41¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«¬∆
LaÏÏ B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡¯ ÏÚ ˜ˆeÈ««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
Ck ,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a¯˙nL ÌLk - ÌÈ„‚a‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»»

.ÌÈ„‚aa ‰a¯˙Óƒ¿«∆«¿»ƒ

מצנפת 40) מכנסים, (=כתונת, כהן כל של "הארבעה
ב). הלכה פ"ח (להלן וציץ" וחושן ואפוד, ומעיל ואבנט),

ח.41) הלכה פ"א למעלה גם ראה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL L·BÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈa¯Ó ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÁÓÏ ÔL·BÏÂ ¯ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰Ú·L ÌÈ„‚a Èea¯L ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„·Ú Ì‡Â .ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,‰Ú·L ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰Ú·L Ïk ÌÈ„‚aa ‰a¯˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a¯˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰Ú·L Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»

¯·c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ - ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי שיהיו עד גדול כהן חשוב אינו
הלכה  פ"י (להלן בגדים כמיותר הוא הרי כן ואם שבעה,
כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי שבדיעבד אלא ה),

ראב"ד). פ'44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן
יום  ונמשח אחד יום "נתרבה ב): הלכה ב (פרשה אמור
על  יוצק אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡È·nL ¯t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ ·iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈ¯·c‰ ¯‡LÏ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט: מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

- „·Ïa ÌÈ„‚a· ‰a¯˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג סנהדרין תוספתא
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‰pÓÓ „Á‡ L‡¯ ¯ÓLÓe9ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ
‰„B·ÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ¯ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿

‡e‰L ¯Á‡‰Â ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆
.‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ .e¯Ó‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈ¯Á‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚¯a11„·ÚÏ ‰ˆ¯Â Ï‚¯a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡B·iL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „·BÚ -≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ :¯Ó‡pL .E¯ÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈ¯ÚL13.¯ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב כמו ולא במשמרות,
הערה  עב עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14ÌÈÏ‚¯‰ ˙Ba¯˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ·e16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁ·e , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B·„e ÌÈ¯„ Ï·‡ ;˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚¯a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba¯˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯ÓBÏk .˙B·‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

¯eav‰18¯·kL ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»
¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÌeÚ·˜e ˙B·‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»

.BzaLa¿««

שם.14) שעירי 15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח לקיץ ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואףֿעלֿפי הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק (שם) כן למדו – הקבוע) במשמר אלא
לכל  היא שאף הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי

שם.17) ("וכי 18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי יבוא
שאינו  אףֿעלֿפי הפנים, לחם בחילוק כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„B·Ú ÔÎÂ19BpÓfL ¯ÓLna - ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe·˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„B·Ú Ï·‡ ;21ÏÎa - »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙B¯ÓLn‰22?ÌÈÏ‚¯a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa - Ï‡¯OÈ ÏkÓ EÈ¯ÚL „Á‡Ó :¯Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ¯ÚLa ÔÈ‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק"מ (הוצאת ד פרק סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא

שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח, (לדברים שופטים פרשת בספרי

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי – "ושרת" שנאמר
כסףֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa B·È¯˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
·È¯˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙¯LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ

B˙ÏÈÎ‡Â Ba¯˜ ÏL ¯BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ ¯tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»
Ba¯˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BlL‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„B·ÚÂ Ôa¯w‰ ¯BÚÂ ,Ô˙B - B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „·Ïaƒ¿«∆»«

קט:25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף פירוש,
שמח). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔa¯w‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba¯˜ Ô˙B - ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL ¯BÚ‰Â ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆

˜Ác‰ È„È ÏÚ „·ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba¯˜ Ô˙B - ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈
BÈ‡ Ì‡Â .¯ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„B·Ú‰Â ¯BÚ‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôa¯w‰ È¯‰ - ÏÏk „·ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י אבל שלו". ועורה
בירושלמי  הוא וכן כסףֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי ועורה
מעשה  מהלכות פ"י להלן וראה ו. הלכה פי"א יבמות
ואוכל, בקדשים חולק מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק שבוודאי שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק לו שיש שכל בעורות, חלק לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק לו מה 30)יש על קי. שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי שאלו: – משמר" לאנשי ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי אי דמי, היכי חולה או
בירושלמי  וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי נמי
משוי? היכי שליח עבודה, עביד מצי דלא ואי שם). יבמות
דכי  עבודה, הדחק. עלֿידי לעשות שיכול פפא, רב אמר
כהן  (=כל שליח ומשוי היא עבודה הדחק, עלֿידי עביד
גסה  אכילה הדחק, עלֿידי אכיל דכי אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי, משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,¯ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·Ï B˙B -¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
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להלן 31) שכתב כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
ועבודתה  שירצה, מי לכל נותנה ציבור, בקרבן טמא כהן
טמאים  טהורים, דאיכא אי דמי, היכי משמר. לאנשי ועורה
לאנשי  ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי עבדי. מצו מי
אימא: רבא, אמר אכלי. מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,
היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי
ובעל  כסףֿמשנה). (ועיין הראב"ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי "נותנו כדלהלן: רבינו דברי תיקן אורֿשמח
שבאותו  טהורים מומין לבעלי ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי הגמרא דברי בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני ונראה משמר". לאנשי "נותנו
הקרבן  שהרי מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי אחרת
ידי  על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי"ד), בתוספות ראה הפייס,
שם. באורֿשמח וראה משמר, לאנשי נותנו אלא שירצה, מי

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôa¯w‰ ‰È‰33B˙B - ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
¯‡a˙iL35.Ba¯˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ"ב להלן

ו. הלכה המקדש ביאת

.‡ÈÈz·Ï B¯ÓLÓ ˜lÁÓ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ L‡¯ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B·‡36ÌBÈa „·BÚ ÂÈL‡Â ·‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡¯ ·‡Â ·‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב תענית תוספתא
ב. הלכה פ"ד שם במשנה 37)וירושלמי לט. יומא

יג. והוריות

.·ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

È„‚aƒ¿≈

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ"א יומא בירושלמי עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב: יומא תוספתא ועיין

ע"א. של בב"ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי  הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק "אשר הכתוב:
בעת  אבל לדורות, רק וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם חֿיב) ח, (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט, (שמות הרמב"ן כתב וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י) הלכה המילואים (פרשת צו פ'

משחיתן  משה בימי שהיו הכלים שכל לפי מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי על משחום אלא בפניֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב כשמן שם: לספרא בפירושו הראב"ד כתב
פי  על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם ביחד

‰ÏB„‚ ‰p‰k40:¯Ó‡pL ;¯L‡ ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»¬∆
ÔÈa¯Ó - ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˜ˆeÈ«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»¿«ƒ

„·Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚·a B˙B‡41¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«¬∆
LaÏÏ B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡¯ ÏÚ ˜ˆeÈ««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
Ck ,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a¯˙nL ÌLk - ÌÈ„‚a‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»»

.ÌÈ„‚aa ‰a¯˙Óƒ¿«∆«¿»ƒ

מצנפת 40) מכנסים, (=כתונת, כהן כל של "הארבעה
ב). הלכה פ"ח (להלן וציץ" וחושן ואפוד, ומעיל ואבנט),

ח.41) הלכה פ"א למעלה גם ראה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL L·BÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈa¯Ó ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÁÓÏ ÔL·BÏÂ ¯ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰Ú·L ÌÈ„‚a Èea¯L ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„·Ú Ì‡Â .ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,‰Ú·L ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰Ú·L Ïk ÌÈ„‚aa ‰a¯˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a¯˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰Ú·L Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»

¯·c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ - ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי שיהיו עד גדול כהן חשוב אינו
הלכה  פ"י (להלן בגדים כמיותר הוא הרי כן ואם שבעה,
כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי שבדיעבד אלא ה),

ראב"ד). פ'44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן
יום  ונמשח אחד יום "נתרבה ב): הלכה ב (פרשה אמור
על  יוצק אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡È·nL ¯t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ ·iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈ¯·c‰ ¯‡LÏ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט: מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

- „·Ïa ÌÈ„‚a· ‰a¯˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג סנהדרין תוספתא
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‰pÓÓ „Á‡ L‡¯ ¯ÓLÓe9ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ
‰„B·ÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ¯ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿

‡e‰L ¯Á‡‰Â ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆
.‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ .e¯Ó‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈ¯Á‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚¯a11„·ÚÏ ‰ˆ¯Â Ï‚¯a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡B·iL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „·BÚ -≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ :¯Ó‡pL .E¯ÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈ¯ÚL13.¯ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב כמו ולא במשמרות,
הערה  עב עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14ÌÈÏ‚¯‰ ˙Ba¯˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ·e16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁ·e , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B·„e ÌÈ¯„ Ï·‡ ;˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚¯a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba¯˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯ÓBÏk .˙B·‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

¯eav‰18¯·kL ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»
¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÌeÚ·˜e ˙B·‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»

.BzaLa¿««

שם.14) שעירי 15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח לקיץ ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואףֿעלֿפי הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק (שם) כן למדו – הקבוע) במשמר אלא
לכל  היא שאף הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי

שם.17) ("וכי 18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי יבוא
שאינו  אףֿעלֿפי הפנים, לחם בחילוק כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„B·Ú ÔÎÂ19BpÓfL ¯ÓLna - ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe·˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„B·Ú Ï·‡ ;21ÏÎa - »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙B¯ÓLn‰22?ÌÈÏ‚¯a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa - Ï‡¯OÈ ÏkÓ EÈ¯ÚL „Á‡Ó :¯Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ¯ÚLa ÔÈ‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק"מ (הוצאת ד פרק סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא

שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח, (לדברים שופטים פרשת בספרי

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי – "ושרת" שנאמר
כסףֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa B·È¯˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
·È¯˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙¯LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ

B˙ÏÈÎ‡Â Ba¯˜ ÏL ¯BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ ¯tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»
Ba¯˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BlL‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„B·ÚÂ Ôa¯w‰ ¯BÚÂ ,Ô˙B - B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „·Ïaƒ¿«∆»«

קט:25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף פירוש,
שמח). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔa¯w‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba¯˜ Ô˙B - ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL ¯BÚ‰Â ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆

˜Ác‰ È„È ÏÚ „·ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba¯˜ Ô˙B - ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈
BÈ‡ Ì‡Â .¯ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„B·Ú‰Â ¯BÚ‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôa¯w‰ È¯‰ - ÏÏk „·ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י אבל שלו". ועורה
בירושלמי  הוא וכן כסףֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי ועורה
מעשה  מהלכות פ"י להלן וראה ו. הלכה פי"א יבמות
ואוכל, בקדשים חולק מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק שבוודאי שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק לו שיש שכל בעורות, חלק לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק לו מה 30)יש על קי. שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי שאלו: – משמר" לאנשי ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי אי דמי, היכי חולה או
בירושלמי  וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי נמי
משוי? היכי שליח עבודה, עביד מצי דלא ואי שם). יבמות
דכי  עבודה, הדחק. עלֿידי לעשות שיכול פפא, רב אמר
כהן  (=כל שליח ומשוי היא עבודה הדחק, עלֿידי עביד
גסה  אכילה הדחק, עלֿידי אכיל דכי אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי, משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,¯ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·Ï B˙B -¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
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שם). (תוספות שמשו שהעריב לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט מלחמה 70)ככהן שמשוח לפי

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב כן

בהוריות  אינו זה אבל ב). משנה פ"ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ"ה שקלים בירושלמי שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
הרי  גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסףֿמשנה. אב, בית ראש הדיוט, כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח אבל תמיד. הוא שאף
אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,
האחד  כאחד: גדולים כהנים שני מינוי ואף במקרה.
אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסףֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח

.Î¯‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
Ba ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈpÓÓ‰73.BL¯ÈÏ Èe‡¯‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙e¯¯OÏ Ì„B˜ - ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
BÓB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰iL75‰ÓÎÁa76‰‡¯Èa B‡ ,77Û‡ ∆ƒ¿∆¿«≈¿¿»¿»¿ƒ¿»«

‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna ¯Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
‡e‰Â .‰M¯È ˙eÎÏn‰L „nÏÓ - Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
- dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

ÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ.BÚ¯ ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ' בספרי
ישראל  פרנסי לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן

תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב פ'74)שהם בספרא
היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב) הלכה א (פרק שמיני
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח קודם, "בן (9 177 עמ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב) הלכה ה
 ֿ תלמוד אביו? מקום ממלא שאינו אףֿעלֿפי יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ"א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אףֿעלֿפי  שמים, יראת בו שאין מי ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אףֿעלֿפי ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»

ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«
.ÁLÓ ‡Ï - ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ - ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ - Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰¯¯OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ¯‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰¯¯OÏ81‰¯¯OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

Á¯Ò Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב: יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי שרק זו,
אלא  שררה, של מינוי שאינו מלחמה משוח אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי

יב). סימן או"ח עג.80)חלק כח.81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ"ב סנהדרין בירושלמי הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ז וראה

.·Î- ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83È·iÁÓ ¯‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈

B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני ולדונו ולכבדו
בפ"ה  וראה שם). (ירושלמי רבים בפני ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב)84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי
שם). (ירושלמי בקדושתו" אהרן אף (לעולם), בקדושתי אני

ה'תשע"ו  ב' אדר א' ו' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ÏB„b Ô‰k…≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡ .‰‡¯Ó·e ‰ÓÎÁa ,¯LÚa ,ÁÎa ,ÈBa¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»
,B¯LÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk -»«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿

.ÔlÎaL ¯ÈLÚÓ ¯˙BÈ ¯ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

.·;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ ,·kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a¯˙ - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a¯˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „B·k ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k ·iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
˙È·a ‡Ï Ì¯Ú B˙B‡ e‡¯È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ BÓˆÚa¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……¿≈
:¯Ó‡pL .¯tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈∆∆¡«
‰l„‚ Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ - ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰«…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ¿À»
˙eL¯‰ - BnÚ ÌÈ¯Á‡ eˆÁ¯iL ‡e‰ ‰ˆ¯ .‰¯˙È¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ»¿
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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

ycwnd ilk zekld - dcear xtq - '` xc` 'l 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ' הוקשו 48)ספרא שהרי
ועוד  (כסףֿמשנה). יב הלכה למעלה ראה וריבוי, משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ' [בספרא
כהנים  שני מושחים אין – "אותו – אותו" המשח "ביום
הרי  א. הלכה פ"א יומא בירושלמי הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי מפרש שם שבירושלמי ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי בין חילוק אין כן ואם  איבה, משום

יט]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „B·k ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב הוא כן
שריה  "את יח: כה, ושם המשנה". כהני ואת הגדול הכהן
שמח). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט. בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט. יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÓ „BÚÂÔÈpÓ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

ב.54) הלכה פ"ה שקלים שר 55)ירושלמי יוון בלשון
יט). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי 56)כללי

הקהל שם  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו .
לשון  כל ומיעוט הזהב, את יקחו והם מפסוק משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב אמר אמרכל? "מאי יג. ובהוריות ב. משנה פ"ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י).
לב) ג, (במדבר הלוי נשיאי ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ'
שקלים  המשניות (פירוש לואי" רברבי על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה רבינו כתב

לעזרה. היו שערים פ"א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב וכן אב, בית זקני בידי היו שהמפתחות א, משנה
זקני  כי יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ח למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח, (מעשה האמרכלים הם אב בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואףֿעלֿפיֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ"ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈ¯aÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈ·BbL Ì‰ ÔÈ¯aÊb‰Â .ÔÈ¯aÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא
להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף: על כתבֿיד ברמב"ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰a¯ÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
¯·ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙¯LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰a¯Óe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È¯˜ ˙ÓÁÓ67¯·BÚÏ Ì„B˜ È¯˜ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¬«∆ƒ≈¿≈
ÌeÓ ˙ÓÁÓ68Ô‰ÎÏ Ì„B˜ ÌeÓ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«¿»≈≈¬«≈¿…≈

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
ÏB˜Èz˜Ï Ì„B˜ Ô‚Òe71.Ïk¯Ó‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.¯ÓLÓ L‡¯Ï Ì„B˜ ¯aÊ‚Â .¯aÊ‚Ï Ì„B˜ Ïk¯Ó‡Â«¬«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿»
·‡ ˙Èa L‡¯Â .·‡ ˙Èa L‡¯Ï Ì„B˜ ¯ÓLn‰ L‡¯Â¿…«ƒ¿»≈¿…≈»¿…≈»
ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‰k‰ ¯‡LÓ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ Ì„B˜≈¿…≈∆¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿¿«…¬ƒ

˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני  השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני ממנין "אין הרי עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ. ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני  מושחין שאין שאףֿעלֿפי רבינו, שדעת ונראה משוח.
גדולים  כהנים שני מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי בבגדים, לרבות והשני האחד
א, הלכה פ"א (יומא בירושלמי כמפורש איבה, משום הוא
שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה

בע  מינכן)ועשיר כ"י נוסחת (לפי עג. ביומא אמרו וכן שיר".
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי
פוסקים  שלהלכה (ואףֿעלֿפי ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב רבינו מלשון קצת לדייק יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי למעלה, כמבואר השני, למשוח שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב"א לעבודה עתה ראוי שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי קרי, מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר
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שם). (תוספות שמשו שהעריב לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט מלחמה 70)ככהן שמשוח לפי

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב כן

בהוריות  אינו זה אבל ב). משנה פ"ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ"ה שקלים בירושלמי שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
הרי  גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסףֿמשנה. אב, בית ראש הדיוט, כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח אבל תמיד. הוא שאף
אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,
האחד  כאחד: גדולים כהנים שני מינוי ואף במקרה.
אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסףֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח

.Î¯‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
Ba ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈpÓÓ‰73.BL¯ÈÏ Èe‡¯‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙e¯¯OÏ Ì„B˜ - ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
BÓB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰iL75‰ÓÎÁa76‰‡¯Èa B‡ ,77Û‡ ∆ƒ¿∆¿«≈¿¿»¿»¿ƒ¿»«

‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna ¯Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
‡e‰Â .‰M¯È ˙eÎÏn‰L „nÏÓ - Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
- dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

ÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ.BÚ¯ ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ' בספרי
ישראל  פרנסי לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן

תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב פ'74)שהם בספרא
היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב) הלכה א (פרק שמיני
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח קודם, "בן (9 177 עמ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב) הלכה ה
 ֿ תלמוד אביו? מקום ממלא שאינו אףֿעלֿפי יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ"א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אףֿעלֿפי  שמים, יראת בו שאין מי ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אףֿעלֿפי ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»

ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«
.ÁLÓ ‡Ï - ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ - ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ - Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰¯¯OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ¯‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰¯¯OÏ81‰¯¯OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

Á¯Ò Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב: יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי שרק זו,
אלא  שררה, של מינוי שאינו מלחמה משוח אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי

יב). סימן או"ח עג.80)חלק כח.81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ"ב סנהדרין בירושלמי הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ז וראה

.·Î- ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83È·iÁÓ ¯‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈

B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני ולדונו ולכבדו
בפ"ה  וראה שם). (ירושלמי רבים בפני ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב)84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי
שם). (ירושלמי בקדושתו" אהרן אף (לעולם), בקדושתי אני

ה'תשע"ו  ב' אדר א' ו' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ÏB„b Ô‰k…≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡ .‰‡¯Ó·e ‰ÓÎÁa ,¯LÚa ,ÁÎa ,ÈBa¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»
,B¯LÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk -»«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿

.ÔlÎaL ¯ÈLÚÓ ¯˙BÈ ¯ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

.·;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ ,·kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a¯˙ - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a¯˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „B·k ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k ·iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
˙È·a ‡Ï Ì¯Ú B˙B‡ e‡¯È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ BÓˆÚa¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……¿≈
:¯Ó‡pL .¯tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈∆∆¡«
‰l„‚ Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ - ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰«…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ¿À»
˙eL¯‰ - BnÚ ÌÈ¯Á‡ eˆÁ¯iL ‡e‰ ‰ˆ¯ .‰¯˙È¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ»¿
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ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ' הוקשו 48)ספרא שהרי
ועוד  (כסףֿמשנה). יב הלכה למעלה ראה וריבוי, משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ' [בספרא
כהנים  שני מושחים אין – "אותו – אותו" המשח "ביום
הרי  א. הלכה פ"א יומא בירושלמי הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי מפרש שם שבירושלמי ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי בין חילוק אין כן ואם  איבה, משום

יט]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „B·k ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב הוא כן
שריה  "את יח: כה, ושם המשנה". כהני ואת הגדול הכהן
שמח). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט. בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט. יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÓ „BÚÂÔÈpÓ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

ב.54) הלכה פ"ה שקלים שר 55)ירושלמי יוון בלשון
יט). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי 56)כללי

הקהל שם  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו .
לשון  כל ומיעוט הזהב, את יקחו והם מפסוק משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב אמר אמרכל? "מאי יג. ובהוריות ב. משנה פ"ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י).
לב) ג, (במדבר הלוי נשיאי ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ'
שקלים  המשניות (פירוש לואי" רברבי על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה רבינו כתב

לעזרה. היו שערים פ"א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב וכן אב, בית זקני בידי היו שהמפתחות א, משנה
זקני  כי יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ח למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח, (מעשה האמרכלים הם אב בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואףֿעלֿפיֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ"ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈ¯aÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈ·BbL Ì‰ ÔÈ¯aÊb‰Â .ÔÈ¯aÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא
להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף: על כתבֿיד ברמב"ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰a¯ÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
¯·ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙¯LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰a¯Óe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È¯˜ ˙ÓÁÓ67¯·BÚÏ Ì„B˜ È¯˜ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¬«∆ƒ≈¿≈
ÌeÓ ˙ÓÁÓ68Ô‰ÎÏ Ì„B˜ ÌeÓ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«¿»≈≈¬«≈¿…≈

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
ÏB˜Èz˜Ï Ì„B˜ Ô‚Òe71.Ïk¯Ó‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.¯ÓLÓ L‡¯Ï Ì„B˜ ¯aÊ‚Â .¯aÊ‚Ï Ì„B˜ Ïk¯Ó‡Â«¬«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿»
·‡ ˙Èa L‡¯Â .·‡ ˙Èa L‡¯Ï Ì„B˜ ¯ÓLn‰ L‡¯Â¿…«ƒ¿»≈¿…≈»¿…≈»
ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‰k‰ ¯‡LÓ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ Ì„B˜≈¿…≈∆¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿¿«…¬ƒ

˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני  השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני ממנין "אין הרי עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ. ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני  מושחין שאין שאףֿעלֿפי רבינו, שדעת ונראה משוח.
גדולים  כהנים שני מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי בבגדים, לרבות והשני האחד
א, הלכה פ"א (יומא בירושלמי כמפורש איבה, משום הוא
שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה

בע  מינכן)ועשיר כ"י נוסחת (לפי עג. ביומא אמרו וכן שיר".
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי
פוסקים  שלהלכה (ואףֿעלֿפי ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב רבינו מלשון קצת לדייק יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי למעלה, כמבואר השני, למשוח שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב"א לעבודה עתה ראוי שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי קרי, מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר
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ycwndקמ ilk zekld - dcear xtq - 'a xc` 'a w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ו  ב' אדר ב' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי בו יבואר

אנשי  הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ·¯˜ Ì„‡ ÏL Ba¯˜ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa¯˜ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È· ewz CÎÈÙÏ .Ôa¯˜ ˙ÚLa ‰¯ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰3‡ËÁ È‡¯ÈÂ ÌÈ¯Lk Ï‡¯OiÓ e¯¯·iL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Ba¯w‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa¯‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡¯ ‡¯˜ƒ¿»…««¬»

ב)2) כח, (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.·˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ¯ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ -ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
ÚÈb‰L ÔÂÈk - „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ¯‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע.4) שבוע ג:5)בכל פרק תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏM·e Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁ·e ÈÚÈ·¯·e,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL ·¯Úa Ï·‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „B·k ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡·e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי שכל
חולי". תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁL :˙BlÙz Úa¯‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL ÔÈa ˙¯Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰¯˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰¯˙È‰ BÊ ‰lÙ˙·e ,˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚ·e10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰¯Bz ¯ÙÒa ÔÈ¯B˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙz·e ˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
ÔÈÙÈÒBnL11¯ÙÒa ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï·‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆

ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡¯B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰¯Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»

Ô‰L ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈
.˙aMÏ ÔÈ„e¯Ë¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף, בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה
איכא  מי ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי
וכן  מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"?
יש  זה ולפי ר"ח. בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב
שאף  להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי רבי כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים
חובתן. ידי אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰Lw·Ïe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡¯˜ ‰¯Bza ˙B¯˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני 13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי על בשבת
להם  שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡¯a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰ ‰n·e14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡¯a' ÔÈ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰15'ÚÈ˜¯ È‰È'Â16- ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜¯ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ' - ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆ¯LÈ'Â '˙B¯B‡Ó È‰È' - ÈÚÈ·¯a .'˙B¯B‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆ¯LÈ' - ÈLÈÓÁa18'ı¯‡‰ ‡ˆB˙'Â19- ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı¯‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ". ו.15)שמים פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי
(שם  וחמישי רביעי ומוסיף שלישי פסוק וקורא חוזר והשני
הלכה  תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט. פסוק עד ו מפסוק
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰ÏB„‚ ‰L¯t22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
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.„‡Ï,ÌÈa¯ ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙È·Ï ÒkÈ …ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
,‰ˆ¯ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï·‡ .‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»
‡È·ea¯Úa CÏB‰ BÈ‡ - CÏB‰ ‡e‰LÎe .Ï·‡‰ ˙È·Ï¿≈»»≈¿∆≈≈≈¿ƒ¿¿»
ÌÈ‰k‰ B˙B‡ ÔÈ·aÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ¯‡L ÌÚƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ«…¬ƒ
,ÌÚ‰ ÔÈ·Ï BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈»»
·‡ ˙Èa L‡¯Â ,BÈÓÈÓ ¯·ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈»
:ÌÈÏ·‡Ï ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ·‡‰Â¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

.‰Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó≈≈≈≈«¬»¿≈≈ƒ∆«
.B˙È·Ï BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ B˙Èa≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈
ÏÎÂ ·‡ ˙Èa L‡¯Â BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,‰¯eLa „ÓBÚ ‡e‰Â¿≈¿»¿»ƒƒ¿…≈»¿»
‡e‰Â !E˙¯tk e‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰»»ƒ¿…¿¿ƒ»«»»¿¿

!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

.Â,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
¯‡Lk B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ BÈ‡Â .ÏÒÙq‰ ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈ƒ¿»
- Ú¯˜ Ì‡Â .Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e :¯Ó‡pL ,ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ»«
BÈ‡Â .ÂÈÏ‚¯ „‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ Ú¯B˜ Ï·‡ .‰˜BÏ∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆«¿»¿≈
,Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ Ú¯t ‰a¯Ó¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆……ƒ¿»
·¯ÚÓ ¯tÒÓ ‡l‡ ;Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿«≈≈∆∆
.‚eÊa ‡l‡ ,¯Ú˙a ¯tÒÓ BÈ‡Â .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL«»¿∆∆«»¿≈¿«≈¿««∆»¿
ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡¯iL „Ú ,BÊ ¯wÚa BÊ ‰¯ÚO L‡…̄«¬»¿ƒ««∆≈»∆¿ƒ»«
,eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe ,eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯ :¯Ó‡pL .˙Á‡k¿««∆∆¡«…»…¿«≈∆«…¿«≈

.Ì‰ÈL‡¯ ˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk»ƒ¿¿∆»≈∆

.Ê˙kLÏ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙È·e«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
˜na ·LBÈ ‰È‰iL B„B·Îe Bz¯‡Ù˙Â .ÏB„b Ô‰kLc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»

B‡ ‰ÏÈla „·Ïa B˙È·Ï ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»
BÈ‡Â ÌÈÏLe¯Èa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈

.ÌMÓ ÊÊ»ƒ»

.ÁÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ,B˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k…≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
;„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc»ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»ƒ¿«

.EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

.Ë˙È·a elÙ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ¿≈
Ì‡Â .„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „B·k BÈ‡ ‰fL ;ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈc ˙È·a CÏB‰ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈¿≈ƒ

.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰«»≈ƒ

.È‰ÓÏ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰L ,‰M„˜ ¯ÙÒa e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
Ì‡Â .ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ
L¯‚iL „Ú ÌBv‰ ÌBÈa „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈzL ‡O»»¿«ƒ≈»«¬…¿««∆¿»≈
˙‡ ÔÈÓaÈÓe ,BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆
.ÌÚ‰ ¯‡LÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰M‡ L¯b Ì‡Â .BzL‡ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»»

.‡È- ˙BÂÁzL‰Ï ÏÎÈ‰Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰kL ÔÓÊaƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…
ÒkÈÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙B·BË ÌÈ·‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈
ÏL ÂÈÏ‚¯ ÏB˜ Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï«≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»∆
¯Á‡Â .˙Î¯t‰ ˙‡ BÏ dÈa‚Ó ,‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈«¿ƒ«∆«»…∆¿««

.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ¿ƒ¿«¬¿≈¿

.·È.¯ÈË˜Ó - ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBÂ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«
.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :¯ÓB‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
- ·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡e‰ È¯‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·È¯˜Ó«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ¯‡Lk.Ì ƒ¿»«…¬ƒ

.‚È‰ÏBÚ ‰È‰ ,·È¯˜‰Ï ÏB„b Ô‰k ‰ˆB¯L ÔÓÊaƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
ÊÁ‡ - L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka«∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«
‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡¯ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

.L‡Ï Ô˜¯BÊÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿»»≈

.„È„Á‡ Ïk :ÌÈ¯·‡‰ ¯‡L BÏ ÔÈËÈLBÓ eÈ‰ CÎÂ¿»»ƒƒ¿»»¬»ƒ»∆»
Ô˙B ÔBL‡¯‰Â ,ÔBL‡¯Ï B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ Ô˙B „Á‡Â¿∆»≈»¬»ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
‰ˆ¯ Ì‡Â .L‡Ï ˜¯BÊÂ CÓBÒ ‡e‰Â ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈¿≈»≈¿ƒ»»
.‰OBÚ - L‡Ï ˜¯BÊ ¯Á‡ [Ô‰k] ‰È‰ÈÂ „·Ïa CÓÒÏƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿∆…≈«≈≈»≈∆
,„·Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ¯·‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«
.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï·‡ ;B„B·k ÈtÓƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

.ÂË¯Lk ‡e‰ È¯‰ LÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ï·‡ ;‰„B·ÚÏ»¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ
BÈ‡Â .‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „·ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

.‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»

.ÊËBÈ‡ ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰lÁz „·BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL „Ú ,‰lÁz „·BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆
¯L‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê :¯Ó‡pL ;B„Èa „·BÚÂ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡È·iL Ì„˜ „·Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ e·È¯˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ
‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „·ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»

.‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL Ì„…̃∆∆»ƒ¬ƒƒ»≈»¬»¿≈»

.ÊÈ- ÏB„b Ô‰k e‰epnL ÂÈÓiÓ ÔÈ„Ú „·Ú ‡lL Ô‰k…≈∆…»«¬«ƒƒ»»∆ƒ…≈»
,‰lÁza B„Èa d„·BÚÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»«¿ƒ»
·È¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ¯‡Lkƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»«¿ƒ
¯Á‡Â ;ÏB„b Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈»¿««
Èz·Á ‡È‰L ,˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó Ck»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ∆ƒ¬ƒ≈
‰OÚÓe .¯‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ ÏÎa ·È¯˜nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«¿ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈«¬≈

.‡e‰ ‰ÂL ÔzLÏL¿»¿»»∆
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ה'תשע"ו  ב' אדר ב' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי בו יבואר

אנשי  הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ·¯˜ Ì„‡ ÏL Ba¯˜ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa¯˜ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È· ewz CÎÈÙÏ .Ôa¯˜ ˙ÚLa ‰¯ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰3‡ËÁ È‡¯ÈÂ ÌÈ¯Lk Ï‡¯OiÓ e¯¯·iL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Ba¯w‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa¯‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡¯ ‡¯˜ƒ¿»…««¬»

ב)2) כח, (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.·˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ¯ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ -ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
ÚÈb‰L ÔÂÈk - „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ¯‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע.4) שבוע ג:5)בכל פרק תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏM·e Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁ·e ÈÚÈ·¯·e,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL ·¯Úa Ï·‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „B·k ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡·e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי שכל
חולי". תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁL :˙BlÙz Úa¯‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL ÔÈa ˙¯Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰¯˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰¯˙È‰ BÊ ‰lÙ˙·e ,˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚ·e10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰¯Bz ¯ÙÒa ÔÈ¯B˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙz·e ˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
ÔÈÙÈÒBnL11¯ÙÒa ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï·‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆

ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡¯B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰¯Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»

Ô‰L ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈
.˙aMÏ ÔÈ„e¯Ë¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף, בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה
איכא  מי ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי
וכן  מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"?
יש  זה ולפי ר"ח. בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב
שאף  להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי רבי כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים
חובתן. ידי אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰Lw·Ïe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡¯˜ ‰¯Bza ˙B¯˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני 13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי על בשבת
להם  שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡¯a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰ ‰n·e14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡¯a' ÔÈ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰15'ÚÈ˜¯ È‰È'Â16- ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜¯ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ' - ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆ¯LÈ'Â '˙B¯B‡Ó È‰È' - ÈÚÈ·¯a .'˙B¯B‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆ¯LÈ' - ÈLÈÓÁa18'ı¯‡‰ ‡ˆB˙'Â19- ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı¯‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ". ו.15)שמים פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי
(שם  וחמישי רביעי ומוסיף שלישי פסוק וקורא חוזר והשני
הלכה  תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט. פסוק עד ו מפסוק
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰ÏB„‚ ‰L¯t22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
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.„‡Ï,ÌÈa¯ ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙È·Ï ÒkÈ …ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
,‰ˆ¯ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï·‡ .‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»
‡È·ea¯Úa CÏB‰ BÈ‡ - CÏB‰ ‡e‰LÎe .Ï·‡‰ ˙È·Ï¿≈»»≈¿∆≈≈≈¿ƒ¿¿»
ÌÈ‰k‰ B˙B‡ ÔÈ·aÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ¯‡L ÌÚƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ«…¬ƒ
,ÌÚ‰ ÔÈ·Ï BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈»»
·‡ ˙Èa L‡¯Â ,BÈÓÈÓ ¯·ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈»
:ÌÈÏ·‡Ï ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ·‡‰Â¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

.‰Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó≈≈≈≈«¬»¿≈≈ƒ∆«
.B˙È·Ï BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ B˙Èa≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈
ÏÎÂ ·‡ ˙Èa L‡¯Â BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,‰¯eLa „ÓBÚ ‡e‰Â¿≈¿»¿»ƒƒ¿…≈»¿»
‡e‰Â !E˙¯tk e‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰»»ƒ¿…¿¿ƒ»«»»¿¿

!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

.Â,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
¯‡Lk B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ BÈ‡Â .ÏÒÙq‰ ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈ƒ¿»
- Ú¯˜ Ì‡Â .Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e :¯Ó‡pL ,ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ»«
BÈ‡Â .ÂÈÏ‚¯ „‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ Ú¯B˜ Ï·‡ .‰˜BÏ∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆«¿»¿≈
,Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ Ú¯t ‰a¯Ó¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆……ƒ¿»
·¯ÚÓ ¯tÒÓ ‡l‡ ;Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿«≈≈∆∆
.‚eÊa ‡l‡ ,¯Ú˙a ¯tÒÓ BÈ‡Â .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL«»¿∆∆«»¿≈¿«≈¿««∆»¿
ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡¯iL „Ú ,BÊ ¯wÚa BÊ ‰¯ÚO L‡…̄«¬»¿ƒ««∆≈»∆¿ƒ»«
,eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe ,eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯ :¯Ó‡pL .˙Á‡k¿««∆∆¡«…»…¿«≈∆«…¿«≈

.Ì‰ÈL‡¯ ˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk»ƒ¿¿∆»≈∆

.Ê˙kLÏ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙È·e«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
˜na ·LBÈ ‰È‰iL B„B·Îe Bz¯‡Ù˙Â .ÏB„b Ô‰kLc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»

B‡ ‰ÏÈla „·Ïa B˙È·Ï ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»
BÈ‡Â ÌÈÏLe¯Èa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈

.ÌMÓ ÊÊ»ƒ»

.ÁÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ,B˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k…≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
;„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc»ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»ƒ¿«

.EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

.Ë˙È·a elÙ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ¿≈
Ì‡Â .„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „B·k BÈ‡ ‰fL ;ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈc ˙È·a CÏB‰ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈¿≈ƒ

.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰«»≈ƒ

.È‰ÓÏ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰L ,‰M„˜ ¯ÙÒa e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
Ì‡Â .ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ
L¯‚iL „Ú ÌBv‰ ÌBÈa „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈzL ‡O»»¿«ƒ≈»«¬…¿««∆¿»≈
˙‡ ÔÈÓaÈÓe ,BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆
.ÌÚ‰ ¯‡LÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰M‡ L¯b Ì‡Â .BzL‡ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»»

.‡È- ˙BÂÁzL‰Ï ÏÎÈ‰Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰kL ÔÓÊaƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬
,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…
ÒkÈÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙B·BË ÌÈ·‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈
ÏL ÂÈÏ‚¯ ÏB˜ Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï«≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»∆
¯Á‡Â .˙Î¯t‰ ˙‡ BÏ dÈa‚Ó ,‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈«¿ƒ«∆«»…∆¿««

.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ¿ƒ¿«¬¿≈¿

.·È.¯ÈË˜Ó - ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBÂ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«
.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :¯ÓB‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
- ·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡e‰ È¯‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·È¯˜Ó«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ¯‡Lk.Ì ƒ¿»«…¬ƒ

.‚È‰ÏBÚ ‰È‰ ,·È¯˜‰Ï ÏB„b Ô‰k ‰ˆB¯L ÔÓÊaƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
ÊÁ‡ - L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka«∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«
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a'קמב xc` '`Î'` xc` f"k iyiyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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. ֿ ּׁשהֹוציא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמה

יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: xacna)(bאמרֹו ,l. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ּ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 ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק לֹו
יום שני ֿ שישי כ "ז אדר א 'ֿ א 'אדר ב '

ְֵֶַַָָ

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז שני יום

צד. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הצ"ד ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ח שלישי יום

קנז. תעשה לא מצות
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּ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 ֿ הּדֹומה וכל עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ֿ הּיצא ּככל ּ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, ֿ הּדֹומה ּכל וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על ֿ ּׁשאסר מה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט רביעי 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 ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,
הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ
לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ו  א' אדר ל' חמישי יום

צב. צה. עשה מצות
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 ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשע"ו  ב' אדר א' שישי 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 ֿ מׁשרת "וכל יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ
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- ˙È¯ÁL ÔÈ‡¯BwL ˙BiL¯t ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡¯B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,¯Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙È¯ÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa¯˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„·Ïa ‰ÏÈÚ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙È¯ÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓ·e ‰iL ‰lÙ˙·eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי
ובראש  מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

של  שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים

המוסף.

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe·˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È·‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ È·Ï ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰ÊÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

·BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a Ba ÔÈ¯eÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚ·e28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב, היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני אני שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב יום כמו

שלצורך  ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש.
פי  על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב שביום

י. הלכה א פרק ביצה "אמר 27)בירושלמי שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב של בניו מבני אני צדוק ב"ר אלעזר רבי
בתענית  משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב למה מתאים זה באב, בתשעה
היו  השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש

באב]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת
הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי  על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום (שנדחה באב

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.È·c˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰Î¯Úna ÌÈ¯Ê‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ -30˙iOÚ·e ˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח עצים עלי הרי "האומר שם: בירושלמי
או  עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe ¯tÒlÓ ÔÈ¯eÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ ÈLÈÓÁ·e .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe ¯tÒÏ Ì‰ÈÏÚ e¯Ò‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ e¯tÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי
בשישי.
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ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו ראשון 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 ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת
(envrl)ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, (l`לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
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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. ֿ ּׁשהֹוציא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמה

יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: xacna)(bאמרֹו ,l. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ּ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 ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק לֹו
יום שני ֿ שישי כ "ז אדר א 'ֿ א 'אדר ב '

ְֵֶַַָָ

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ז שני יום

צד. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הצ"ד ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ח שלישי יום

קנז. תעשה לא מצות
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּ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 ֿ הּדֹומה וכל עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ֿ הּיצא ּככל ּ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, ֿ הּדֹומה ּכל וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על ֿ ּׁשאסר מה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ט רביעי 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 ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,
הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ
לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ו  א' אדר ל' חמישי יום

צב. צה. עשה מצות
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 ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשע"ו  ב' אדר א' שישי 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 ֿ מׁשרת "וכל יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ
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- ˙È¯ÁL ÔÈ‡¯BwL ˙BiL¯t ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡¯B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,¯Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙È¯ÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa¯˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„·Ïa ‰ÏÈÚ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙È¯ÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓ·e ‰iL ‰lÙ˙·eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי
ובראש  מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

של  שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים

המוסף.

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe·˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È·‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ È·Ï ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰ÊÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

·BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a Ba ÔÈ¯eÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚ·e28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב, היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני אני שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב יום כמו

שלצורך  ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש.
פי  על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב שביום

י. הלכה א פרק ביצה "אמר 27)בירושלמי שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב של בניו מבני אני צדוק ב"ר אלעזר רבי
בתענית  משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב למה מתאים זה באב, בתשעה
היו  השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש

באב]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת
הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי  על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום (שנדחה באב

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.È·c˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰Î¯Úna ÌÈ¯Ê‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ -30˙iOÚ·e ˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח עצים עלי הרי "האומר שם: בירושלמי
או  עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe ¯tÒlÓ ÔÈ¯eÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ ÈLÈÓÁ·e .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe ¯tÒÏ Ì‰ÈÏÚ e¯Ò‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ e¯tÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי
בשישי.
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ה'תשע"ו  א' אדר כ"ו ראשון 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 ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת
(envrl)ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, (l`לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
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.ÔÂÈÊÁ ‡È‚ רוב (‡) עליה שנתנבאו גיא ירושלים היא
Â‚‚Ï˙.נבואות : ÍÏÂÎ ˙ÈÏÚ ÈÎ חיל עליהם כשבא

ורבותינו  ולהלחם. החיל לראות גגותיהם על עולים
ומפתחות  היכל של גגו על שעלו כהנים על פירשו
אגדה  ומדרש תענית, במסכת כדאיתא בידם העזרה

רבתי: באיכה הרוח, גסי שהיו ˙˘Â‡Â˙אומר (·)
.‰‡ÏÓ אדם רוב קול תשואות מלאה שהיתה עיר

מתאבלת: לך מה עכשיו ועליזה Ï‡הומיה ÍÈÏÏÁ
.·¯Á ÈÏÏÁהיו מעכשיו טובים היו חרב חללי אילו

רעב: חללי ÁÈ„.שהם Â„„ ÍÈÈˆ˜ ÏÎ צדקיהו (‚)
בלילה: לברוח שיצאו ‡Â¯ÒÂ.ושריו ˙˘˜Ó אשר

בתוך  להסגר נאסרים היו בקשת חצים המורים מאימת
מרחוק  ורובן בזיקים יחד אוסרו בו הנמצאים וכל העיר

לכן: קודם ÈÓ.ברחו ÂÚ˘ הקב''ה („) כך ממני חדלו
השרת: למלאכי ÒÂ·ÓÂ‰.אומר בוססו (‰) כמו מרמס

בטיט  בוסים כגבורים וכמו יב) (ירמיה חלקתי את
י): (זכריה ˜È¯.חוצות ¯˜¯˜Ó קיר קירקור יום

‰‰¯.החומה: Ï‡ ÚÂ˘Â ההרים אל לנוס שוועה וקול
‡˘Ù‰.להמלט: ‡˘ (Â) קויבר''ץ חצים אשפות
Ô‚Ó.בלע''ז: ‰¯Ú ¯È˜Â תריסין דבקו שור ועל ת''י

כאזרח  ומתערה יט) (לעיל יאור על ערות כמו והוא
שם  קיר מגן ערה וקיר לפרש ויש לז), (תהלים רענן
גלו  מדינה אותה בני קירה ויגלה טו) (מ''ב כמו העיר

ירושלים: על ‰˘Ú¯‰.מגיניהם Â˙˘ ˙˘ (Ê) שמו
בן  במלחמת במלכים יש ודוגמתו השערים על מצור

כ): א (שם העיר על שימו הדד

cec zcevn
(‡).ÔÂÈÊÁ ‡È‚כי ועם הנבואה מקום שהיתה ירושלים  זה 

שהשפילום ולומר לרעה  לכנותה  גיא קראה בהר עמדה 
גיא: נעשה ומהר  בחטאתיה ‡ÂÙÈ‡.האויבים  ÍÏ ‰Óמה

העיר כשבא  הדרך כן כי הגגות  על עלית  אשר עתה לך נעשה 
הצרים: עם המון יש  כמה לראות  הגגות על  עולים (·)במצור 

.˙Â‡Â˘˙:אנשים המיית  מלאה היית  הנה ‰ÈÓÂ‰.עד ¯ÈÚ כפל
במ''ש : ÊÈÏÚ‰.הדבר ‰È¯˜במרבית שמחה  מלאה כרך 

והעושר: חלליך ÍÈÏÏÁ.הממשלה אשר בך עלתה איך עתה 
חרב: ממיתת הקשה  מתו ברעב  כי המה  חרב  חללי (‚)לא 

.ÍÈÈˆ˜ ÏÎנאסרו הנה וברחו יחד  נדדו אשר ושריו צדקיהו
צבי הקב''ה הזמין המערה דרך ברחו כאשר כי הקשת  מרובי 
וכשבאו קשת  רובי  אחריו ורדפו ממעל  המערה  על  רץ  אחד 
ותפשום יוצאים  ושריו צדקיהו את מצאו המערה לפתח

ÍÈ‡ˆÓ.ואסרום : ÏÎ:אסרו יחדיו כולם  הנמצאים  כל  את 
.ÂÁ¯· ˜ÂÁ¯Ó: ואסרם האויב מצאם למרחוק ברחו („)אשר

.ÈÓ ÂÚ˘:תנחמוני ואל  ממני ··ÈÎ.חדלו ¯¯Ó‡לב אמרר
הבכי : במרבית  ˙‡ÂˆÈ.השומעים Ï‡ על לנחמני תדחקו אל

הדבר וכפל  עליו להנחם  הוא רב כי עמי  בת של  העושק
המקונן: כדרך  ÂÎÂ'.(‰)במ ''ש '‰Ï .'ÂÎÂ ÌÂÈ ÈÎ'לה מוכן 

וכו': מהומה יום  ירושלים על  ˜È¯.להביא ¯˜¯˜Ó: החומות קירות יהרוס  ‰‰¯.האויב  Ï‡ ÚÂ˘Âלהר (לה') עליו יצעק האויב
וכבשוה: רכבÌÏÈÚÂ.(Â)ציון עם ובאו חצים מלאים  אשפתות  ונשאו בבל לעזרת המה  גם באו  מדי ממדינת שהוא עילם  בני

פרשים : ועליו לאדם המלחמה :È˜Â¯.המיוחד לקראת המגינים גלו קיר  ÍÈ˜ÓÚ.(Ê)אנשי ¯Á·Óמלאו המובחרים העמקים
המלחמה: מאנשי ˘˙Â.רכב להלחם:˘˙ ירושלים לשערי פניהם שמו

oeiv zcevn
(‡).‡È‚:עמק.ÔÂÈÊÁ:נבואה עשה‡ÂÙ‡.ענין וכן עתה  כמו 

ו): (משלי בני כל :ÍÏÎ.זאת ענין˙˘Â‡Â˙.(·)מלשון
לט ): (איוב נוגש תשואות כמו  תעלץ˜¯È‰.הומיה כמו כרך 

יא): (משלי שמחה :ÊÈÏÚ‰.קריה  כמו˜ˆÍÈÈ.(‚)ענין שריך 
ג ): (לעיל  לנו תהיה כמו˘ÂÚ.(„)קצין והסרה מניעה ענין

יד): (איוב  מעליו מרירות:‡Ó¯¯.ממני:ÈÓ.שעה מלשון
.ÂˆÈ‡˙:(וז (ירמיה אצתי ואני כמו  דחק עושק:˘Â„.ענין

עגלתוÓÂ‰Ó‰.(‰)כנסיה:·˙. גלגל והמם כמו שברון ענין
כח ): צרינוÒÂ·Ó‰.(לקמן יבוס כמו ודריסה רמיסה ענין
ס): בארץÎÂ·ÓÂ‰.(תהלים הם נבוכים כמו בלבול  ענין
יד): הקירÓ˜¯˜¯.(שמות  את הורס  ר''ל  וכותל קיר מל'

י): (לעיל  פארה  מסעף וכן קיר אמר  ביאור  ÚÂ˘Â.ולתוספת
ב '): (יונה קולי שועתי  כמו צעקה  נרתק‡˘Ù‰.(Â)ענין הוא

לט ): (איוב אשפה תרנה  עליו  כמו מקוםÈ˜Â¯.החצים שם
ט ''ו): (מ ''ב קירה  ויגלם  כמוÚ¯‰.כמו הדבר, הגלות ענין

כ): (ויקרא הערה עשויÔ‚Ó.מקורה ברזל  מלבוש כענין
וחנית : חרב ממכת להגן  במלחמה ˘˙Â.(Ê)ללבוש ˙Â˘ענין

ג): (תהלים  עלי שתו כמו  שימה 

'a xc` 'a ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
והּו יאכל"ענבים, לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: ,(my)א ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואם(my)צּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם ְִֵֶֶַַָאכל

ה'תשע"ו  ב' אדר ב' קודש שבת יום

רז. רח. רו. רה. תעשה לא מצות
― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ

ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
לֹוקה. ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻּבין
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אגרות קודש

]כ"א אד"ש, תשי"ז[

...במש"כ ע"ד האויסשלאג - אינו מובן הספק בדברי. לפעמים קורה שמיני אכו"ש מסוימים 

וע"י שנמנעים ממינים אלו חולפות  וכיו"ב.  גורמים אצל איש פלוני תופעות שונות וכמו אויסשלאג 

התופעות. הקושי בדבר הוא לברר איזה הן מיני האכו"ש הגורמים.

ולראות  זמן  לאיזה  מאכו"ש  מיוחד  סוג  מניעת   - היא  בזה  ארוכה(  )אבל  הפשוטה  הדרך 

התוצאות.
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.ÔÂÈÊÁ ‡È‚ רוב (‡) עליה שנתנבאו גיא ירושלים היא
Â‚‚Ï˙.נבואות : ÍÏÂÎ ˙ÈÏÚ ÈÎ חיל עליהם כשבא

ורבותינו  ולהלחם. החיל לראות גגותיהם על עולים
ומפתחות  היכל של גגו על שעלו כהנים על פירשו
אגדה  ומדרש תענית, במסכת כדאיתא בידם העזרה

רבתי: באיכה הרוח, גסי שהיו ˙˘Â‡Â˙אומר (·)
.‰‡ÏÓ אדם רוב קול תשואות מלאה שהיתה עיר

מתאבלת: לך מה עכשיו ועליזה Ï‡הומיה ÍÈÏÏÁ
.·¯Á ÈÏÏÁהיו מעכשיו טובים היו חרב חללי אילו

רעב: חללי ÁÈ„.שהם Â„„ ÍÈÈˆ˜ ÏÎ צדקיהו (‚)
בלילה: לברוח שיצאו ‡Â¯ÒÂ.ושריו ˙˘˜Ó אשר

בתוך  להסגר נאסרים היו בקשת חצים המורים מאימת
מרחוק  ורובן בזיקים יחד אוסרו בו הנמצאים וכל העיר

לכן: קודם ÈÓ.ברחו ÂÚ˘ הקב''ה („) כך ממני חדלו
השרת: למלאכי ÒÂ·ÓÂ‰.אומר בוססו (‰) כמו מרמס

בטיט  בוסים כגבורים וכמו יב) (ירמיה חלקתי את
י): (זכריה ˜È¯.חוצות ¯˜¯˜Ó קיר קירקור יום

‰‰¯.החומה: Ï‡ ÚÂ˘Â ההרים אל לנוס שוועה וקול
‡˘Ù‰.להמלט: ‡˘ (Â) קויבר''ץ חצים אשפות
Ô‚Ó.בלע''ז: ‰¯Ú ¯È˜Â תריסין דבקו שור ועל ת''י

כאזרח  ומתערה יט) (לעיל יאור על ערות כמו והוא
שם  קיר מגן ערה וקיר לפרש ויש לז), (תהלים רענן
גלו  מדינה אותה בני קירה ויגלה טו) (מ''ב כמו העיר

ירושלים: על ‰˘Ú¯‰.מגיניהם Â˙˘ ˙˘ (Ê) שמו
בן  במלחמת במלכים יש ודוגמתו השערים על מצור

כ): א (שם העיר על שימו הדד

cec zcevn
(‡).ÔÂÈÊÁ ‡È‚כי ועם הנבואה מקום שהיתה ירושלים  זה 

שהשפילום ולומר לרעה  לכנותה  גיא קראה בהר עמדה 
גיא: נעשה ומהר  בחטאתיה ‡ÂÙÈ‡.האויבים  ÍÏ ‰Óמה

העיר כשבא  הדרך כן כי הגגות  על עלית  אשר עתה לך נעשה 
הצרים: עם המון יש  כמה לראות  הגגות על  עולים (·)במצור 

.˙Â‡Â˘˙:אנשים המיית  מלאה היית  הנה ‰ÈÓÂ‰.עד ¯ÈÚ כפל
במ''ש : ÊÈÏÚ‰.הדבר ‰È¯˜במרבית שמחה  מלאה כרך 

והעושר: חלליך ÍÈÏÏÁ.הממשלה אשר בך עלתה איך עתה 
חרב: ממיתת הקשה  מתו ברעב  כי המה  חרב  חללי (‚)לא 

.ÍÈÈˆ˜ ÏÎנאסרו הנה וברחו יחד  נדדו אשר ושריו צדקיהו
צבי הקב''ה הזמין המערה דרך ברחו כאשר כי הקשת  מרובי 
וכשבאו קשת  רובי  אחריו ורדפו ממעל  המערה  על  רץ  אחד 
ותפשום יוצאים  ושריו צדקיהו את מצאו המערה לפתח

ÍÈ‡ˆÓ.ואסרום : ÏÎ:אסרו יחדיו כולם  הנמצאים  כל  את 
.ÂÁ¯· ˜ÂÁ¯Ó: ואסרם האויב מצאם למרחוק ברחו („)אשר

.ÈÓ ÂÚ˘:תנחמוני ואל  ממני ··ÈÎ.חדלו ¯¯Ó‡לב אמרר
הבכי : במרבית  ˙‡ÂˆÈ.השומעים Ï‡ על לנחמני תדחקו אל

הדבר וכפל  עליו להנחם  הוא רב כי עמי  בת של  העושק
המקונן: כדרך  ÂÎÂ'.(‰)במ ''ש '‰Ï .'ÂÎÂ ÌÂÈ ÈÎ'לה מוכן 

וכו': מהומה יום  ירושלים על  ˜È¯.להביא ¯˜¯˜Ó: החומות קירות יהרוס  ‰‰¯.האויב  Ï‡ ÚÂ˘Âלהר (לה') עליו יצעק האויב
וכבשוה: רכבÌÏÈÚÂ.(Â)ציון עם ובאו חצים מלאים  אשפתות  ונשאו בבל לעזרת המה  גם באו  מדי ממדינת שהוא עילם  בני

פרשים : ועליו לאדם המלחמה :È˜Â¯.המיוחד לקראת המגינים גלו קיר  ÍÈ˜ÓÚ.(Ê)אנשי ¯Á·Óמלאו המובחרים העמקים
המלחמה: מאנשי ˘˙Â.רכב להלחם:˘˙ ירושלים לשערי פניהם שמו

oeiv zcevn
(‡).‡È‚:עמק.ÔÂÈÊÁ:נבואה עשה‡ÂÙ‡.ענין וכן עתה  כמו 

ו): (משלי בני כל :ÍÏÎ.זאת ענין˙˘Â‡Â˙.(·)מלשון
לט ): (איוב נוגש תשואות כמו  תעלץ˜¯È‰.הומיה כמו כרך 

יא): (משלי שמחה :ÊÈÏÚ‰.קריה  כמו˜ˆÍÈÈ.(‚)ענין שריך 
ג ): (לעיל  לנו תהיה כמו˘ÂÚ.(„)קצין והסרה מניעה ענין

יד): (איוב  מעליו מרירות:‡Ó¯¯.ממני:ÈÓ.שעה מלשון
.ÂˆÈ‡˙:(וז (ירמיה אצתי ואני כמו  דחק עושק:˘Â„.ענין

עגלתוÓÂ‰Ó‰.(‰)כנסיה:·˙. גלגל והמם כמו שברון ענין
כח ): צרינוÒÂ·Ó‰.(לקמן יבוס כמו ודריסה רמיסה ענין
ס): בארץÎÂ·ÓÂ‰.(תהלים הם נבוכים כמו בלבול  ענין
יד): הקירÓ˜¯˜¯.(שמות  את הורס  ר''ל  וכותל קיר מל'

י): (לעיל  פארה  מסעף וכן קיר אמר  ביאור  ÚÂ˘Â.ולתוספת
ב '): (יונה קולי שועתי  כמו צעקה  נרתק‡˘Ù‰.(Â)ענין הוא

לט ): (איוב אשפה תרנה  עליו  כמו מקוםÈ˜Â¯.החצים שם
ט ''ו): (מ ''ב קירה  ויגלם  כמוÚ¯‰.כמו הדבר, הגלות ענין

כ): (ויקרא הערה עשויÔ‚Ó.מקורה ברזל  מלבוש כענין
וחנית : חרב ממכת להגן  במלחמה ˘˙Â.(Ê)ללבוש ˙Â˘ענין

ג): (תהלים  עלי שתו כמו  שימה 

'a xc` 'a ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
והּו יאכל"ענבים, לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: ,(my)א ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואם(my)צּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם ְִֵֶֶַַָאכל

ה'תשע"ו  ב' אדר ב' קודש שבת יום

רז. רח. רו. רה. תעשה לא מצות
― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ

ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
לֹוקה. ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻּבין
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i"yx
(„).ı¯‡ „ÈÓÚÈ:ארץ יעמיד הוא אמת שופט אם

.˙ÂÓÂ¯˙ ˘È‡Â מתון להיות חש שאינו גאות איש
צריך  שאינו למי דומה הדיין אם אמרו ורבותינו בדין
ואם  ארץ יעמיד הוא שוחד וליקח אוהבים לקנות
יהרסנה: הוא הגרנות על תרומות השואל לכהן דומה

(‰).˜ÈÏÁÓ:חלקות ¯Ú.(Â)מדבר ˘È‡ Ú˘Ù· יבא
ושמח:È„ˆÂ˜.מוקש: ירון בדרכיו הלך „ÔÈ(Ê)שלא
.ÌÈÏ„:לב להם ונותן צריכים הם ומה דלים ייסורי

(Á).ÂÁÈÙÈ:ברוח הנפוח אש כלהבת ילהיבו
(Ë).ËÙ˘ ÌÎÁ ˘È‡:האויל עם Á˙.מתוכח ÔÈ‡Â

שוחקו' פנים שמראהו בין זעופו' פנים לו מראה בין
מצינו  רוח. קורת מוצא אינו בזו ולא בזו לא נחת  אין
בידו  ומסר שוחקות פנים הקב''ה לו שהראה באמציה

מהכות ובשובו כה)אדום ב אלהיהם (ד''ה את ויבא
זועפות  פנים הקב''ה הראה לאחז השתחוה. ולהם
אמר  כי דמשק לאלהי ויזבח ארם מלכי ביד ומסרו

להם: מעזרים ארם Â˘Ù.(È)אלהי Â˘˜·È.חיבה ל'
לאביתר דוד שאמר כמה הוא שכן כב)ונראה א (שמואל

לי  שיגמול מי נפשך את יבקש נפשי את יבקש אשר
לי: מודים הפותרים ואין לך יגמול ·‡ÂÁ¯(È‡)חסד

.‰Á·˘È החכם בא רוחו כל הכסיל כשיוציא
ימים  שאון משביח לו ודומה לשונו במענה וישפילנו

סה) תשבחם(תהלים אתה גליו פט)בשוא :(שם
(‚È).ÌÈÎÎ˙ ˘È‡Â ורבותינו תורה, בעל מזימות איש

ל''ד) פ' רבה ויקרא טז לרב (תמורה שאמר תלמיד פירשו
פ  ומלמדו:השניני א' רק

cec zcevn
(„).ËÙ˘Ó·יתקיים העם  בין יעשה  אשר המשפט בעבור 

אבל  במשפט  יביא הכל כי  ידיהם מעושק יחדלו כי  המדינה
עוזב העושק  מן חלק  לו  יפרשו כאשר ר''ל תרומות אוהב איש
העושקים: יתרבו כי המדינה  אנשי את מהרס  הוא המשפט 

(‰).˜ÈÏÁÓ רגלי‚·¯ בה ימעדו  למען הדרך  את  שמחליק  מי 
ר ''ל  עצמו פעמי על  רשת  פורש בזה  הנה  לארץ ויפול  רעהו

הזולת : על  חשב אשר ברעה  יכשל עצמו  ·Ú˘Ù.(Â)הוא 
הלך  שלא הצדיק אבל  מוקש  לו יבוא רע איש פשע בעבור 

המוקש: תהיה עליו לא  כי שמח ויהיה ירונן „ÔÈ(Ê)בדרכיו 
.ÌÈÏ„: עניים ודוחק הדלים ÔÈ·È.ייסורי ‡Ï: מחסורם ולדעת להבין לב יתן המחלוקתÂÁÈÙÈ.(Á)לא אש  בלהבת העיר ילהיבו

אנשים : בין ריב לחרחר  דרכם כי השלהבת להעלות באש  המפיח הרוח  ‡Û.כמו Â·È˘Èהאיש אף ולהשיב השלום  לתווך  דרכם
ÌÎÁ.(Ë)מאחיו: ˘È‡עמו שחק בין עליו כעס בין כי להחכם יקשה  מאוד  הנה  אויל איש עם במשפט  יבוא החכם כאשר 

האויל: מן  להתרחק הזהיר וכאילו זה בעבור לבו  גבהה שחוק ובעת בכעס האויל  גם אחז  כעס בעת כי נחת  מצא ‡È˘(È)לא
.ÌÈÓ„:דמים Â˘Ù.שופכי Â˘˜·È:עמה להטיב  התם נפש ¯ÂÁÂ.(È‡)דורשים ÏÎמן מוציא הוא  יכעס בעת הכסיל  דרך

דעת: שפתי ובמתק חכמה לשון במענה  וישפילנה כעסו וישקיט באחרונה  יבוא  והחכם  שאון ובקול כעסו כל  ולחוץ  השפה
(·È).Ï˘ÂÓבעיניו חן ימצאו למען כי  לרשעים  מתהפכים משרתיו כל אז  שקר  דברי ומקבל  שקר דבר  מקשיב המושל  כאשר 

בנפשותם: וחוטאים שקרים לו Â‚Â'.(È‚)מספרים בחלי¯˘ ונשבר הוכה זה  ואחר בעושר הנולד  בין מעודו הרש בין  ר''ל
וכן ר ''ל  וגו' מאיר וכן הגזרה מן נפגשו  והם  בהם ופגשה השמים מן היורדת בגזרה הדבר יצא מה' כי בא במקרה לא העוני
שניהם עיני המאיר הוא ה' כי  יבוא  במקרה לא  לקדמותו  יחזור כאשר העוני בחלי והוכה  בעושר  הנולד או  העני  יעשיר כאשר

במקרה: ולא  בגזרה  הכל והטובה הרעה כי העוני עשיר:·‡Ó˙.(È„)מחשכת  הוא ועם דינו  בעל  פני ישא ˘·Ë(ÂË)ולא 
.˙ÁÎÂ˙Â שבט ממנו וימנעו לבו בדרכי ללכת  המשולח  הנער אבל הפתאים בלב  חכמה יתן מהם אחד  כל והתוכחה  מוסר שבט 

הוא א ''כ  בניהם על  לגעגע  הנשים  דרך  כן כי ממנו המוסר מנעה שהיא  לומר אמו  מביישים הכל  ובזה  סכל  וישאר ותוכחת 
חכמה: בו  נמצא לא  כי אמו את לבייש גורם 

oeiv zcevn
(„).˙ÂÓÂ¯˙תרומה לי  ויקחו כמו  הפרשה  כ''ה):ענין  (שמות

(‰).ÂÈÓÚÙ הרשע בדם ירחץ פעמיו כמו נ''ח)רגליו :(תהלים

(Ê).ÔÈ„:יסורים נופח ÂÁÈÙÈ.(Á)משפט כמו נשיבה  ענין
נ''ד):באש  הניחו¯ÂÁÂ.(È‡)עיר:˜¯È‰.(ישעיה וכן כעס עניינו

רוחי ו'):את  כמוÁ·˘È‰.(זכריה והשקטה  השפלה  ענין
ימים שאון ס''ה):משביח הכאה˙ÌÈÎÎ.(È‚)(תהלים מל'

פגיעה :Â˘‚Ù.ושבירה : רצוןÁÏÂ˘Ó.(ÂË)ענין על נעזב
משולח  קן  כמו טז):עצמו (ישעיה
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èë ÷øô éìùîehÎc

ã:äpñøäé úBîeøz Léàå õøà ãéîòé ètLîa Cìîä:åéîòt-ìò NøBt úLø eäòø-ìò ÷éìçî øáb ¤À¤§ −¦§¨©£¦´¨®¤§¦−§´¤«¤§¤«¨¤−¤©£¦´©¥¥®¤¹À¤¥¬©§¨¨«
å:çîNå ïeøé ÷écöå L÷Bî òø Léà òLôaæ:úòc ïéáé-àì òLø íélc ïéc ÷écö òãéçïBöì éLðà §¤³©«¦´¨´¥®§¹©¦À¨¬§¨¥«©Ÿ¥´©©−¦¦´©¦®¹̈À̈Ÿ¨¦¬¨«©©§¥´¨ −

:óà eáéLé íéîëçå äéø÷ eçéôéè:úçð ïéàå ÷çNå æâøå ìéåà Léà-úà ètLð íëç-Léàéíéîã éLðà ¨¦´¦§¨®©¹£¨¦À¨¦¬¨«¦«¨À̈¦−§¨¤¦´¡¦®§¨©¬§¹¨©À§¥´¨«©©§¥´−̈¦
:BLôð eL÷áé íéøLéå íú-eàðNéàé:äpçaLé øBçàa íëçå ìéñë àéöBé Bçeø-ìkáéáéL÷î ìLî ¦§§¨®¦«¹¨¦À§©§¬©§«¨−¦´§¦®§¹¨À̈§¨¬§©§¤«¨−Ÿ¥©§¦´

:íéòLø åéúøLî-ìk ø÷L-øác-ìòâé:äåäé íäéðL éðéò øéàî eLbôð íéëëz Léàå LøãéèôBL Cìî ©§©¨®¤¨«§¨§¨¬§¨¦«¨³§¦´§¨¦´¦§¨®¥³¦¥¥−§¥¤´§¨«¤³¤¥´
:ïBké ãòì Bàñk íélc úîàaåè:Bnà Léáî çlLî øòðå äîëç ïzé úçëBúå èáL ¤«¡¤´©¦®¦¹§À¨©¬¦«¥´¤§−©©¦¥´¨§¨®§©¬©§¹ªÀ̈¥¦¬¦«

i"yx
(„).ı¯‡ „ÈÓÚÈ:ארץ יעמיד הוא אמת שופט אם

.˙ÂÓÂ¯˙ ˘È‡Â מתון להיות חש שאינו גאות איש
צריך  שאינו למי דומה הדיין אם אמרו ורבותינו בדין
ואם  ארץ יעמיד הוא שוחד וליקח אוהבים לקנות
יהרסנה: הוא הגרנות על תרומות השואל לכהן דומה

(‰).˜ÈÏÁÓ:חלקות ¯Ú.(Â)מדבר ˘È‡ Ú˘Ù· יבא
ושמח:È„ˆÂ˜.מוקש: ירון בדרכיו הלך „ÔÈ(Ê)שלא
.ÌÈÏ„:לב להם ונותן צריכים הם ומה דלים ייסורי

(Á).ÂÁÈÙÈ:ברוח הנפוח אש כלהבת ילהיבו
(Ë).ËÙ˘ ÌÎÁ ˘È‡:האויל עם Á˙.מתוכח ÔÈ‡Â

שוחקו' פנים שמראהו בין זעופו' פנים לו מראה בין
מצינו  רוח. קורת מוצא אינו בזו ולא בזו לא נחת  אין
בידו  ומסר שוחקות פנים הקב''ה לו שהראה באמציה

מהכות ובשובו כה)אדום ב אלהיהם (ד''ה את ויבא
זועפות  פנים הקב''ה הראה לאחז השתחוה. ולהם
אמר  כי דמשק לאלהי ויזבח ארם מלכי ביד ומסרו

להם: מעזרים ארם Â˘Ù.(È)אלהי Â˘˜·È.חיבה ל'
לאביתר דוד שאמר כמה הוא שכן כב)ונראה א (שמואל

לי  שיגמול מי נפשך את יבקש נפשי את יבקש אשר
לי: מודים הפותרים ואין לך יגמול ·‡ÂÁ¯(È‡)חסד

.‰Á·˘È החכם בא רוחו כל הכסיל כשיוציא
ימים  שאון משביח לו ודומה לשונו במענה וישפילנו

סה) תשבחם(תהלים אתה גליו פט)בשוא :(שם
(‚È).ÌÈÎÎ˙ ˘È‡Â ורבותינו תורה, בעל מזימות איש

ל''ד) פ' רבה ויקרא טז לרב (תמורה שאמר תלמיד פירשו
פ  ומלמדו:השניני א' רק

cec zcevn
(„).ËÙ˘Ó·יתקיים העם  בין יעשה  אשר המשפט בעבור 

אבל  במשפט  יביא הכל כי  ידיהם מעושק יחדלו כי  המדינה
עוזב העושק  מן חלק  לו  יפרשו כאשר ר''ל תרומות אוהב איש
העושקים: יתרבו כי המדינה  אנשי את מהרס  הוא המשפט 

(‰).˜ÈÏÁÓ רגלי‚·¯ בה ימעדו  למען הדרך  את  שמחליק  מי 
ר ''ל  עצמו פעמי על  רשת  פורש בזה  הנה  לארץ ויפול  רעהו

הזולת : על  חשב אשר ברעה  יכשל עצמו  ·Ú˘Ù.(Â)הוא 
הלך  שלא הצדיק אבל  מוקש  לו יבוא רע איש פשע בעבור 

המוקש: תהיה עליו לא  כי שמח ויהיה ירונן „ÔÈ(Ê)בדרכיו 
.ÌÈÏ„: עניים ודוחק הדלים ÔÈ·È.ייסורי ‡Ï: מחסורם ולדעת להבין לב יתן המחלוקתÂÁÈÙÈ.(Á)לא אש  בלהבת העיר ילהיבו

אנשים : בין ריב לחרחר  דרכם כי השלהבת להעלות באש  המפיח הרוח  ‡Û.כמו Â·È˘Èהאיש אף ולהשיב השלום  לתווך  דרכם
ÌÎÁ.(Ë)מאחיו: ˘È‡עמו שחק בין עליו כעס בין כי להחכם יקשה  מאוד  הנה  אויל איש עם במשפט  יבוא החכם כאשר 

האויל: מן  להתרחק הזהיר וכאילו זה בעבור לבו  גבהה שחוק ובעת בכעס האויל  גם אחז  כעס בעת כי נחת  מצא ‡È˘(È)לא
.ÌÈÓ„:דמים Â˘Ù.שופכי Â˘˜·È:עמה להטיב  התם נפש ¯ÂÁÂ.(È‡)דורשים ÏÎמן מוציא הוא  יכעס בעת הכסיל  דרך

דעת: שפתי ובמתק חכמה לשון במענה  וישפילנה כעסו וישקיט באחרונה  יבוא  והחכם  שאון ובקול כעסו כל  ולחוץ  השפה
(·È).Ï˘ÂÓבעיניו חן ימצאו למען כי  לרשעים  מתהפכים משרתיו כל אז  שקר  דברי ומקבל  שקר דבר  מקשיב המושל  כאשר 

בנפשותם: וחוטאים שקרים לו Â‚Â'.(È‚)מספרים בחלי¯˘ ונשבר הוכה זה  ואחר בעושר הנולד  בין מעודו הרש בין  ר''ל
וכן ר ''ל  וגו' מאיר וכן הגזרה מן נפגשו  והם  בהם ופגשה השמים מן היורדת בגזרה הדבר יצא מה' כי בא במקרה לא העוני
שניהם עיני המאיר הוא ה' כי  יבוא  במקרה לא  לקדמותו  יחזור כאשר העוני בחלי והוכה  בעושר  הנולד או  העני  יעשיר כאשר

במקרה: ולא  בגזרה  הכל והטובה הרעה כי העוני עשיר:·‡Ó˙.(È„)מחשכת  הוא ועם דינו  בעל  פני ישא ˘·Ë(ÂË)ולא 
.˙ÁÎÂ˙Â שבט ממנו וימנעו לבו בדרכי ללכת  המשולח  הנער אבל הפתאים בלב  חכמה יתן מהם אחד  כל והתוכחה  מוסר שבט 

הוא א ''כ  בניהם על  לגעגע  הנשים  דרך  כן כי ממנו המוסר מנעה שהיא  לומר אמו  מביישים הכל  ובזה  סכל  וישאר ותוכחת 
חכמה: בו  נמצא לא  כי אמו את לבייש גורם 

oeiv zcevn
(„).˙ÂÓÂ¯˙תרומה לי  ויקחו כמו  הפרשה  כ''ה):ענין  (שמות

(‰).ÂÈÓÚÙ הרשע בדם ירחץ פעמיו כמו נ''ח)רגליו :(תהלים

(Ê).ÔÈ„:יסורים נופח ÂÁÈÙÈ.(Á)משפט כמו נשיבה  ענין
נ''ד):באש  הניחו¯ÂÁÂ.(È‡)עיר:˜¯È‰.(ישעיה וכן כעס עניינו

רוחי ו'):את  כמוÁ·˘È‰.(זכריה והשקטה  השפלה  ענין
ימים שאון ס''ה):משביח הכאה˙ÌÈÎÎ.(È‚)(תהלים מל'

פגיעה :Â˘‚Ù.ושבירה : רצוןÁÏÂ˘Ó.(ÂË)ענין על נעזב
משולח  קן  כמו טז):עצמו (ישעיה
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד פו ìéáLaLדף äáeLz äìBãb ,øîBà øéàî éaø äéä àéðzאדםãéçé ©§¨¨¨©¦¥¦¥§¨§¨¤¦§¦¨¦

øîàpL ,Blek íìBòä ìëì ïéìçBî äáeLz äNòL(שם)íúáeLî àtøà' ¤¨¨§¨£¦§¨¨¨¤¤¡©¤§¨§¨¨
,'epnî étà áL ék äáãð íáäàאפי שב 'כי [כבתחילת íäî'והרי רבים בלשון Ÿ£¥§¨¨¦¨©¦¦¤¥¤

'epnî'הפסוק] àlà ,øîàð àì.לרבים נמחל היחיד תשובת ידי שעל יחיד, בלשון Ÿ¤¡©¤¨¦¤
השלימה: התשובה מהי מבררת éîcהגמרא éëéäהוא כיצד -äáeLz ìòaøîà . ¥¦¨¥©©§¨¨©

,äãeäé áøL ïBâk ששב Bãéìבתשובה לאחר úàaלו הזדמן -äøéáò øác שכבר] ©§¨§¤¨§¨§©£¥¨
בה] éåçîחטא .äpîéä ìvéðå ,äiðLe äðBLàø íòtהראה -é áø,äãeä שאותם ©©¦¨§¦¨§¦©¥¤¨©§¥©§¨

שיהיו צריכים äMàפעמים dúBàa ו בה, øt÷שנכשל BúBàa ו íB÷îבחייו, BúBàa §¨¦¨§¤¤§¨
שלימה. תשובתו כזה, באופן יצרו על התגבר אם רק העבירה. את שעבר

áéúk ,éîø áø ,äãeäé éaø øîà(א לב äàèç'(תהלים éeñk òLt éeNð éøLà' ¨©©¦§¨©¨¥§¦©§¥§¤©§£¨¨
לאחרים, נגלה ואינו מכוסה שחטאו -áéúëe(יג כח àì(משלי åéòLô äqëî' §¦§©¤§¨¨Ÿ

,'çéìöé,ומתרץ חטאיו. להסתיר לאדם íñøeôî,שאין àèça àä ,àéL÷ àì טוב ©§¦©Ÿ©§¨¨§¥§§§¨
ו  לו. יתכפר כך ידי ועל ויתבייש, שיודה íñøeôî,לו BðéàL àèça àä כי יגלה, לא ¨§¥§¤¥§§¨

שחטא. שיפרסם שמים כבוד øîàאין äiáBè øa àøèeæ áøבשםïîçð áø תירוץ ©§¨©¦¨¨©©©§¨
Bøéáçì,אחר, íãà ïéaL úBøéáòa ïàk למחול מחבירו יבקשו שאחרים כדי יגלה ¨©£¥¤¥¨¨©£¥

ו  íB÷nì,לו, íãà ïéaL úBøéáòa ïàk.שמים כבוד יתמעט שלא יגלה, לא ¨©£¥¤¥¨¨©¨
íãà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø àéðz שïéìçBî ,äðBLàø íòt äøéáò øáBò ©§¨©¦¥©§¨¥¨¨¥£¥¨©©¦¨£¦

Bìוכן עליה. נענש אינו -,Bì ïéìçBî äiðLוכן,Bì ïéìçBî úéLéìL עבר אם אבל §¦¨£¦§¦¦£¦
Bìפעם ïéìçBî ïéà ,úéòéáøøîàpL ו), ב ìL(עמוס ìò 'ä øîà äk'äL §¦¦¥£¦¤¤¡©Ÿ¨©©§Ÿ¨

'epáéLà àì äòaøà ìòå ,ìàøNé éòLt על לא אך אמחל, חטאים שלשה על - ¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤
[øîBàå]הרביעית. (øîàðå)(כט לג LBìL(איוב íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä' §¥¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨
'øáb íò מבררת יענישנו. הרביעית על אך לשוב, החוטא את יעורר פעמים שלש - ¦¨¤

øîBàåהגמרא: éàî:הגמרא מתרצת נוספת. ראיה צריך מדוע -àîéz éëå משום - ©§¥§¦¥¨
אומרים, היינו זו ראיה éléîשלולא éðä,נמחלים ãéçéaשהראשונות ìáà ,øeaéöa ¨¥¦¥§¦£¨§¨¦

òîLלפיכךàì,שחטא àzהנוסף הפסוק íéîòtמן ìà ìòôé älà ìk ïä' Ÿ¨§©¤¨¥¤¦§©¥©£©¦
,'øáb íò LBìLלו נמחל שחטא יחיד Bìשאפילו ïéìçBî ïéà Cìéàå ïàkî) ¨¦¨¤¦¨§¥¨¥£¦

ìL ìò' øîàpL.('epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äL ¤¤¡©©§Ÿ¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤
הכפורים: ביום וידוי בענין ברייתות מביאה ïäéìòהגמרא äcåúäL úBøéáò ,ïðaø eðz בäcåúé àì ,äæ íéøetkä íBé ¨©¨¨£¥¤¦§©¨£¥¤©¦¦¤Ÿ¦§©¤

ïäéìò ב äðLשוב íàå .øçà íéøetkä íBé[וחטא éøö[-חזר ,ïäaúBcåúäì C ב äðLגם àì íàå ,øçà íéøetkä íBé £¥¤©¦¦©¥§¦¨¨¨¤¨¦§¦§©©¦¦©¥§¦Ÿ¨¨
å ,ïäaכן פי על øîBàאף áeúkä åéìò ,ïäéìò äcåúäå øæç(יא כו Bzìeàá'.(משלי äðBL ìéñk Bà÷ ìò áL áìëk' ¨¤§¨©§¦§©¨£¥¤¨¨©¨¥§¤¤¨©¥§¦¤§¦©§

á÷òé ïa øæòéìà éaø ו אחרøîBà,חולק הכפורים ביום ומתוודה çaeLî,שהחוזר àeäL ïkL-ìkøîàpL(ה נא (תהלים ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¤¥¤§¨¤¤¡©
'ãéîz écâð éúàhçå òãà éðà éòLô ék'.והתכפר כראוי התוודיתי אם יודע ואיני כנגדי, עומד החטא כאילו חש אני תמיד - ¦§¨©£¦¥¨§©¨¦¤§¦¨¦

àlà,כן åâå',אם 'Bà÷ ìò áL áìëk' íéi÷î éðà äîלהשמיענוíãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc .àðeä áøãk ¤¨¨£¦§©¥§¤¤¨©¥¦§©¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨
.Bì äøzeä da äðLå äøéáòוכי הגמרא: Bìתמהה äøzeäהעבירהCzòc à÷ìñ:הגמרא מתרצת àîéà,לומר. àlà £¥¨§¨¨¨§¨§¨¨§¨©§¨¤¨¥¨

úéNòðהיא נדמית -øzéäk Bì. ©£¥§¤¥
נוספת: מתוודה,åברייתא éøöèBøôìכשהוא Cבשפתיו לפרש -.àèçä úà עבור שהתוודה בשעה רבינו משה שפירט וכפי §¨¦¦§¤©¥§

העגל, חטא על לא)øîàpLישראל לב éaø(שמות éøác ,'áäæ éäìà íäì eNòiå äìãb äàèç äfä íòä àèç àpà' ¤¤¡©¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨§Ÿ¨©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§¥©¦
àáé÷ò éaø .àáa ïa äãeäé ו נאמרøîBà,חולק כך äàèç',על éeñk òLt éeNð éøLà' מכוסים שחטאיו מי אשרי כלומר §¨¤¨¨©¦£¦¨¥©§¥§¤©§£¨¨

הברייתא: מקשה מגולה. עוונו äLîואין øîàL eäî àlàופירט.'áäæ éäìà íäì eNòiå':הברייתא éàpé.מתרצת éaøãk ¤¨©¤¨©Ÿ¤©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§©¦©©
,éàpé éaø øîàc וכך מחומרתו, למעט כדי אלא העוון את משה הזכיר ìLלא BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà §¨©©¦©©¨©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤

,íìBò שה כיון שחטאו, להם גרמת éäìàאתה eNòiL íäì íøb ,éc eøîàL ãò ìàøNéì íäì úéaøäL áäæå óñk ¨¤¤§¨¨¤¦§¥¨¨¤§¦§¨¥©¤¨§©¨©¨¤¤©£¡Ÿ¥
áäæ. ¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oihib(iyiy meil)

mileqtd itn elit` lewl yegl exingdoi`y oicd `ede zecrl
.lewd z` oilhan

déì øîàok` ,sqei axeäðéð àúååøúàbdpna ielz df oic - ¨©¥©§§¨¨¦§
.zenewndàì÷ éìháî àøeña,àì÷ éìháî àì àòcøäða. §¨§©§¥¨¨¦§©§§¨Ÿ§©§¥¨¨

:dpyna dxen`d `lzn`d oipra dyrn d`ian `xnbdàéää©¦
,dieptáø éa øáì äLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðclew dilr `viy - §¨©£¨¨¨§¦©§¨§©¥©

.daiyid ipan cg`l dycwzpyäeáàì àîç áø dééúà`iad - ©§¥©¨¨©£¨
,eiptl ef dy` ly dia` z` `ng axdéì øîà,eze` l`y -àîéà ¨©¥¥¨

àcáeò äåä éëéä éìepnny oiyeciwd dyrn did cvik il xtq - ¦¥¦£¨§¨
.df lew `vidéì øîà,`ng axl ef dy` ia` dpr -Léc÷ éàðz ìò ¨©¥©§©©¥

éàæBç éáì ìéæà àìc àzòcàzpn lr iza z` yciw mc` eze` - ©©§¨§Ÿ¨¦§¥¨¥
i`pzd z` miiw `l `ede ,'i`feg ia' `xwpd mewnl jli `l `edy

ìæàå.oiyeciwd elha `linne ,mewn eze`l jlde -déì øîàax - ©£©¨©¥
,dy`d ia`l `ngàìúîà éàåä àì àì÷ éàåäc àðcéòác ïåék- ¥¨¦§¦§¨©£©¨¨Ÿ£©£©§¨

`lzn` enr d`vi `l dycwzpy lewd dilr `viy onfay oeik
,did oky rcep dzr wx `l` ,i`pz lr eid oiyeciwdy efìk åàì̈¨

ðéîkCàìúîà ú÷æçîc`lzn` ici lr lewd z` lhal jcia ei` - §¦¨§©§§©£©§¨

hb `la xg`l `ypidl `id dxeq`e ,df lewl miyyeg `l` ,ef
.epnn

:oiyeciwd lew z` mda elhiay miyrn dnk d`ian `xnbd
àéää,dieptàìçeúc àôéöàa äLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðc`viy - ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨©£¦¨§§¨
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on zvw mda weace okxv lk elyazp `ly mixnz ipirxb dl

,ixtdéôéL éác àðéòaia' `xwpd mewn cily oiirnd zty lr - §¥¨§¥¦¥
.'itiyïéáà øa éãéà áø dçìLef dl`yàðååb éàä ék ,éiaàc dén÷ì §¨¨©¦¦©¨¦§©¥§©©¥¦©©§¨

éàî.`l e` lewd eze`l oiyyeg m`d ,df ote`a -déì øîà,iia` ©¨©¥
,àì÷ ïðéìèáî àì øîàc ïàîì eléôààì÷ ïðéìèáî àäadxwna - £¦§©§¨©Ÿ§©§¦¨¨¨§¨§©§¦¨¨¨

dexiziyk s` ixdy ,lewd z` lhal oic zia lry micen mlek df
,weyl yi` zy` exizdy exn`i `l ,xg`l `ypidlcéøîà øîéî¥©¨§¥

,miyp`d exn`i -äéLecé÷a ïðaø eäa eðéiòeppeazd minkg - ©§§©¨¨§¦¤¨
,ea dycwzpy xacaeäa äåä àìåelit` ea did `ly e`vne - §Ÿ£¨§

,äèeøt äåL`ypidl dexizd okle ,llk oey`xd iyeciw elg `le ¨¤§¨
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' א
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד פו ìéáLaLדף äáeLz äìBãb ,øîBà øéàî éaø äéä àéðzאדםãéçé ©§¨¨¨©¦¥¦¥§¨§¨¤¦§¦¨¦

øîàpL ,Blek íìBòä ìëì ïéìçBî äáeLz äNòL(שם)íúáeLî àtøà' ¤¨¨§¨£¦§¨¨¨¤¤¡©¤§¨§¨¨
,'epnî étà áL ék äáãð íáäàאפי שב 'כי [כבתחילת íäî'והרי רבים בלשון Ÿ£¥§¨¨¦¨©¦¦¤¥¤

'epnî'הפסוק] àlà ,øîàð àì.לרבים נמחל היחיד תשובת ידי שעל יחיד, בלשון Ÿ¤¡©¤¨¦¤
השלימה: התשובה מהי מבררת éîcהגמרא éëéäהוא כיצד -äáeLz ìòaøîà . ¥¦¨¥©©§¨¨©

,äãeäé áøL ïBâk ששב Bãéìבתשובה לאחר úàaלו הזדמן -äøéáò øác שכבר] ©§¨§¤¨§¨§©£¥¨
בה] éåçîחטא .äpîéä ìvéðå ,äiðLe äðBLàø íòtהראה -é áø,äãeä שאותם ©©¦¨§¦¨§¦©¥¤¨©§¥©§¨

שיהיו צריכים äMàפעמים dúBàa ו בה, øt÷שנכשל BúBàa ו íB÷îבחייו, BúBàa §¨¦¨§¤¤§¨
שלימה. תשובתו כזה, באופן יצרו על התגבר אם רק העבירה. את שעבר

áéúk ,éîø áø ,äãeäé éaø øîà(א לב äàèç'(תהלים éeñk òLt éeNð éøLà' ¨©©¦§¨©¨¥§¦©§¥§¤©§£¨¨
לאחרים, נגלה ואינו מכוסה שחטאו -áéúëe(יג כח àì(משלי åéòLô äqëî' §¦§©¤§¨¨Ÿ

,'çéìöé,ומתרץ חטאיו. להסתיר לאדם íñøeôî,שאין àèça àä ,àéL÷ àì טוב ©§¦©Ÿ©§¨¨§¥§§§¨
ו  לו. יתכפר כך ידי ועל ויתבייש, שיודה íñøeôî,לו BðéàL àèça àä כי יגלה, לא ¨§¥§¤¥§§¨

שחטא. שיפרסם שמים כבוד øîàאין äiáBè øa àøèeæ áøבשםïîçð áø תירוץ ©§¨©¦¨¨©©©§¨
Bøéáçì,אחר, íãà ïéaL úBøéáòa ïàk למחול מחבירו יבקשו שאחרים כדי יגלה ¨©£¥¤¥¨¨©£¥

ו  íB÷nì,לו, íãà ïéaL úBøéáòa ïàk.שמים כבוד יתמעט שלא יגלה, לא ¨©£¥¤¥¨¨©¨
íãà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø àéðz שïéìçBî ,äðBLàø íòt äøéáò øáBò ©§¨©¦¥©§¨¥¨¨¥£¥¨©©¦¨£¦

Bìוכן עליה. נענש אינו -,Bì ïéìçBî äiðLוכן,Bì ïéìçBî úéLéìL עבר אם אבל §¦¨£¦§¦¦£¦
Bìפעם ïéìçBî ïéà ,úéòéáøøîàpL ו), ב ìL(עמוס ìò 'ä øîà äk'äL §¦¦¥£¦¤¤¡©Ÿ¨©©§Ÿ¨

'epáéLà àì äòaøà ìòå ,ìàøNé éòLt על לא אך אמחל, חטאים שלשה על - ¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤
[øîBàå]הרביעית. (øîàðå)(כט לג LBìL(איוב íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä' §¥¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨
'øáb íò מבררת יענישנו. הרביעית על אך לשוב, החוטא את יעורר פעמים שלש - ¦¨¤

øîBàåהגמרא: éàî:הגמרא מתרצת נוספת. ראיה צריך מדוע -àîéz éëå משום - ©§¥§¦¥¨
אומרים, היינו זו ראיה éléîשלולא éðä,נמחלים ãéçéaשהראשונות ìáà ,øeaéöa ¨¥¦¥§¦£¨§¨¦

òîLלפיכךàì,שחטא àzהנוסף הפסוק íéîòtמן ìà ìòôé älà ìk ïä' Ÿ¨§©¤¨¥¤¦§©¥©£©¦
,'øáb íò LBìLלו נמחל שחטא יחיד Bìשאפילו ïéìçBî ïéà Cìéàå ïàkî) ¨¦¨¤¦¨§¥¨¥£¦

ìL ìò' øîàpL.('epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äL ¤¤¡©©§Ÿ¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤
הכפורים: ביום וידוי בענין ברייתות מביאה ïäéìòהגמרא äcåúäL úBøéáò ,ïðaø eðz בäcåúé àì ,äæ íéøetkä íBé ¨©¨¨£¥¤¦§©¨£¥¤©¦¦¤Ÿ¦§©¤

ïäéìò ב äðLשוב íàå .øçà íéøetkä íBé[וחטא éøö[-חזר ,ïäaúBcåúäì C ב äðLגם àì íàå ,øçà íéøetkä íBé £¥¤©¦¦©¥§¦¨¨¨¤¨¦§¦§©©¦¦©¥§¦Ÿ¨¨
å ,ïäaכן פי על øîBàאף áeúkä åéìò ,ïäéìò äcåúäå øæç(יא כו Bzìeàá'.(משלי äðBL ìéñk Bà÷ ìò áL áìëk' ¨¤§¨©§¦§©¨£¥¤¨¨©¨¥§¤¤¨©¥§¦¤§¦©§

á÷òé ïa øæòéìà éaø ו אחרøîBà,חולק הכפורים ביום ומתוודה çaeLî,שהחוזר àeäL ïkL-ìkøîàpL(ה נא (תהלים ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¤¥¤§¨¤¤¡©
'ãéîz écâð éúàhçå òãà éðà éòLô ék'.והתכפר כראוי התוודיתי אם יודע ואיני כנגדי, עומד החטא כאילו חש אני תמיד - ¦§¨©£¦¥¨§©¨¦¤§¦¨¦

àlà,כן åâå',אם 'Bà÷ ìò áL áìëk' íéi÷î éðà äîלהשמיענוíãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc .àðeä áøãk ¤¨¨£¦§©¥§¤¤¨©¥¦§©¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨
.Bì äøzeä da äðLå äøéáòוכי הגמרא: Bìתמהה äøzeäהעבירהCzòc à÷ìñ:הגמרא מתרצת àîéà,לומר. àlà £¥¨§¨¨¨§¨§¨¨§¨©§¨¤¨¥¨

úéNòðהיא נדמית -øzéäk Bì. ©£¥§¤¥
נוספת: מתוודה,åברייתא éøöèBøôìכשהוא Cבשפתיו לפרש -.àèçä úà עבור שהתוודה בשעה רבינו משה שפירט וכפי §¨¦¦§¤©¥§

העגל, חטא על לא)øîàpLישראל לב éaø(שמות éøác ,'áäæ éäìà íäì eNòiå äìãb äàèç äfä íòä àèç àpà' ¤¤¡©¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨§Ÿ¨©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§¥©¦
àáé÷ò éaø .àáa ïa äãeäé ו נאמרøîBà,חולק כך äàèç',על éeñk òLt éeNð éøLà' מכוסים שחטאיו מי אשרי כלומר §¨¤¨¨©¦£¦¨¥©§¥§¤©§£¨¨

הברייתא: מקשה מגולה. עוונו äLîואין øîàL eäî àlàופירט.'áäæ éäìà íäì eNòiå':הברייתא éàpé.מתרצת éaøãk ¤¨©¤¨©Ÿ¤©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§©¦©©
,éàpé éaø øîàc וכך מחומרתו, למעט כדי אלא העוון את משה הזכיר ìLלא BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà §¨©©¦©©¨©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤

,íìBò שה כיון שחטאו, להם גרמת éäìàאתה eNòiL íäì íøb ,éc eøîàL ãò ìàøNéì íäì úéaøäL áäæå óñk ¨¤¤§¨¨¤¦§¥¨¨¤§¦§¨¥©¤¨§©¨©¨¤¤©£¡Ÿ¥
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,`xnbd zx`an .xg` mc`l `ypiz `ly e` ipelt eze`løîà̈©

Bì àNpz àì Bæ éøä ,øîà÷ éëä ,ïîçð áø,ipelt eze`l -ànL ©©§¨¨¦¨¨©£¥Ÿ¦¨¥¤¨
eøîàéel` miyp` ,zeixadäðzîa ïéðúBð ïäéLðozpe ,dfl df Ÿ§§¥¤§¦§©¨¨

`ly minkg exfb okle ,ipelt eze`l dpzna ezy` z` yxbnd
y `id `tiqd zpeeke .el `ypil df i`pz miiwzì úàOð íàåmc` §¦¦¥§

,øçàif`àöz àì.swzk i`pzd z` wifgdl `ly ick ,epnn ©¥Ÿ¥¥
,ongp ax yexit lr `xnbd dywnäøæb íeMîeefïðé÷tî àìdze` ¦§¥¨Ÿ©§¦©

dépéî,xg`d mc`d on -à ïðéøLåàîìòì Léà úLdl mixizne - ¦¥§¨¦¨¥¤¦§¨§¨
miiwzp `l oky] yi` zy` `idy cera ,xg` mc`l d`eyp zeidl

,`xnbd zvxzn .[i`pzdïîçð áø øîà àlà,øîà÷ éëä ,dligzkl ¤¨¨©©©§¨¨¦¨¨©
Bì àNpz àì Bæ éøä,ipeltlíàå ,äðzîa ïéðúBð íäéLð eøîàé ànL £¥Ÿ¦¨¥¤¨Ÿ§§¥¤§¦§©¨¨§¦

Bì úàOð,caricaàöz àì,epnnäøæb íeMîcefïðé÷tî àìdze` ¦¥Ÿ¥¥§¦§¥¨Ÿ©§¦©
oi`eyip lr `ziixaa xaecn oi`e .frl yyg wx df ixdy ,epnn

.xg` mc`l
,cer `xnbd dywnàáø déì øîà`l' jpeylny ,ongp axl ¨©¥¨¨
y rnyn 'el `ypizBì[ipeltl]ì àä ,àNpz àìc àeämc`øçà §Ÿ¦¨¥¨§©¥

àNpzå ,ixdy ,okzi `l dféòa àäl [dkixv-],äàðúì éîei÷lke ¦¨¥§¨¨¥¦¥¦§¨¨
migipn oi`e ,miiwzi `l `ed `ny miyyeg eze` dniiw `l cer

.xg`l `ypidl dlàîéz éëåyàáñðéîc øLôàxg`l [`ypizy-] §¦¥¨¤§¨§¦©§¨
äLøbéîe ,íBiäepnnøçîìipeltl `ypize ,onf xg`l -àîéi÷îe ©¦¨§¨§¨¨§©§¨

äàðúì,i`pzd miiwzi `ly miyyeg oi` okle ,rxtnlCäìe ¦§¨¨§©
déì úéîcî÷ äãeäé áøc déìò úâéìôcdf xacy xaeq dz`e - ¦§¦©£¥§©§¨¨¦¨¦¥

,dcedi ax mr zwlg eay oicl dnec,øîzàcxne`déðéò íðB÷' §¦§©¨¥©
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.i`pzd miiwzi `ly
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if` ,caricaàöz àì,epnníeMîcdäøæbep` efdïðé÷tî àì Ÿ¥¥§¦§¥¨Ÿ©§¦©
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,äàðúì déîei÷ì àéòác.f` cr `ypidl dl migipn oi`eàéðz §¨£¨§¦¥¦§¨¨©§¨
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éìâøa,'Cdf hb if`,èb Bðéà.i`pzd z` miiwl xyt` i`y meyn §©§©¦¥¥
,øîBà àîéz ïa äãeäé éaøhbäæk`ed ixd,èb.xykéaø øîà ììk ©¦§¨¤¥¨¥¨¤¥§¨¨©©¦

àîéz ïa äãeäéBôBña Bîéi÷ì Bì øLôà éàL éàðz ìk ,onfa - §¨¤¥¨¨§©¤¦¤§¨§©§§
,eniiwl jixvyBúléçzî åéìò äðúäå,ezpeek oi`y gken if` §¦§¨¨¨¦§¦¨

`ede ,llk zepzdl ezpeek oi` ok m`e ,i`pzd miiwziyàlà Bðéà¥¤¨
,íéøáãa dâéìôîk,dxrvle dze` zegcl wx ezpeekyåoklhbd §©§¦¨¦§¨¦§

,øLk.miiwzd `ly i`pz o`k oi` ixdy,áø øîà ïîçð áø øîà ¨¥¨©©©§¨¨©©
énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .àîéz ïa äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨¤¥¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦

à÷écdpynd on mb -(.cv n"a),jk dkldy wiicl xyt`éðz÷c ©§¨§¨¨¥
,myìki`pz,Búléçúa åéìò äðúäå BôBña Bîéi÷ì Bì øLôàLif` ¨¤¤§¨§©§§§¦§¨¨¨¦§¦¨

,íéi÷ Bàðz,miiw `ed eniiwl xyt`y i`pz wxy wiiecneàä §¨©¨¨
y i`pz [la`-]øLôà éàif` ,eniiwldpéî òîL ,ìèa Bàðzok`y ¦¤§¨§¨¨¥§©¦¨

.`niz oa dcedi iaxk dkld
j` ,eniiwl ze`ivna zexyt` yiy i`pz oic dn zxxan `xnbd

:eniiwl dkldd cvn zexyt` oi`
,eäì àéòaéàxne`déhéb äæ éøä'eäî ,'øéæç øNa éìëàzL úðî ìò C ¦©§¨§£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ§¦§©£¦©

.oicdàéä àéä ,éiaà øîàlr' ,lirl ote`d oicl ddf df ote` oic - ¨©©©¥¦¦
.`niz oa dcedi iax zrcl xyk hbde ,'riwxl ilrzy zpnàáø̈¨

,øîàoky ,eniiwl llk xyt` i`y ,lirl i`pzl dnec df oi` ¨©
àé÷ìå äìëàc øLôàlk`zy ,i`pzd z` miiwl dzexyt`a - ¤§¨§¨§¨§©§¨

oa dcedi iax zrcl s` miiw i`pzd okle ,zewln aiigzze xifg
ixac z` zwiicn `xnbd .xifg lk`z `l m` lha hbde ,`niz

,mi`xen`d ixac itl `ziixad,éiaàìdlind'ììk'iax xn`y §©©¥§¨
dzpeek ,`niz oa dcediééBúàìlr dpzdy ,df ote` zeaxl -øNa §¨¥§©

,øéæç.i`pzl ezpeek oi` oky xyk df hb s`y,àáøìdlind'äæk' £¦§¨¨¨¤
dzpeek ,`niz oa dcedi iax xn`yéèeòîìlr i`pz hrnl -øNa §©¥§©

øéæç. £¦
,`ax zrc lr dywn `xnbd,éáéúéîxne`dúðî ìò Chéb äæ éøä' ¥¦¥£¥¤¦¥©§¨

,'éðBìôì éìòazLm`,éàðzä íéi÷úðif`,åàì íàå .èb äæ éøäif` ¤¦¨£¦¦§¦¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¨
.èb Bðéàjhib df ixd' xn` m` j`àaàì éìòaz àlL úðî ìòily ¥¥©§¨¤Ÿ¦¨£¦§©¨

éáàìe,'Ce cin `ypil zxzen `idäìòáð ànL ïéLLBç ïéà- §¨¦¥§¦¤¨¦§£¨
lraizïäìwx dhwp `ziixady ,`xnbd zwiicn .hbd lhazie ¨¤

,el` mipte`eléàåxn`y ote`éáàìe àaàì éìòazL úðî ìò''C §¦©§¨¤¦¨£¦§©¨§¨¦
,éðz÷ àì.lha df i`pzy wiecneàçéð éiaàì,df ote` xkfen `ly Ÿ¨¨¥§©©¥¦¨

j` .lha df i`pz ok`y meyn,àáøì,miiw df i`pzy xaeqd §¨¨
,eniiwl xyt` ixdyàéL÷.`ziixad z`f dhwp `l recn ©§¨

,`xnbd zvxzn,àáø Cì øîàzn`ay meyn xkfen `l df ote` ¨©¨¨¨
ixdy .eniiwl zexyt` oi`äìëàc øLôà ,øéæç øNa àîìLa¦§¨¨§©£¦¤§¨§¨§¨

àé÷ìål lraidl i`pz oke .zewlle lek`l dzexyt`a -,éðBìt §©§¨§¦
àðBîîa déa àãçLîc øLôà énðmikqiy oenna ecgyzy - ©¦¤§¨¦§©£¨¥§¨¨

.dze` leralàlàl lraidléáàå àaààîéé÷ dãéãa ,Cdf m`d - ¤¨©¨§¨¦§¦¨©§¨
ixd ,dzexyt`ae da ielzà àãáò éäéàc éäðéáàå àaà ,àøeqéC §¦§¦¦¨§¨¦¨©¨§¨¦

àøeqéà éãáò éîlradle ,df xeqi` xearl dpken `idy s` - ¦¨§¥¦¨
z`f dhwp `l okl .xeqi` xearl mgixkdl dleki dpi` ixd ,mdl
oa dcedi iax zrcl miiw hbde lha i`pzdy meyn `ziixad

.`niz
.lirl `ziixad ixac z` cer wiicl xyt` ,df uexiz itl,àáøì§¨¨

xn` `niz oa dcedi iax'ììk'ickééBúàì,df ote` zeaxl - §¨§¨¥
lr dpzdyéáàå àaà,Cxn`e ,xyk hbde lha i`pzdy'äæk'ick ©¨§¨¦¨¤

éèeòîìlr i`pz hrnl -,øéæç øNa.miiw i`pzdy §©¥§©£¦
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קנז
miwxt dyelya` cenr ct sc ± iriax wxtxifp

øîà÷ éàîxn`wc "`ypiz `l" i`d ÐÐ?mc` lkl e` ipelt eze`l ?xn`w o`nlàì
åì àùðéú.dfn lecb frl jl oi`e ,dpzna oipzep mdiyp exn`i `ny ,yxtnck Ðíàå

àöú àì øçàì úñéð.df i`pz wifgdl `ly Ðäì ïðé÷ôî àì äøéæâ êä íåùîå:dinza Ð

df ixd xn`w ikd ongp ax xn` `l` :opiqxb ikd .hbd lhae i`pzd miiwzi` `l `de

`ypiz `l ef ixd ipeltl i`ypzy zpn lr jhib

oipzep odiyp exn`i `ny dxifb meyn el

`vz `l el zqip m`e dpznaÐo`k oi`y

.`nlra frl yyg `l` xeqi`øçàì àä
àùðéúzpn lr" xn` `le li`ed ,`hib iede Ð

zpn lr" `l` ,"ipeltl `l` i`ypz `ly

"ipeltl i`ypzyÐineiwl `ira `d seq seq

.d`pzäùøâéîã øùôà àîéú éëåipyd on Ð

.d`pz miiwl ,ipelt eze`l `ypiz xgnle ,meid

àäìåäì úéîãî÷ äãåäé áøã äéìò úâéìôãÐ

.miiwin `l `nlc zyiig `lcøçîì ïùéé àîù
.excp lr xary `vnpe Ðïùéé øîà ïîçð áøå

íåéä.oyii `le e`pz miiwzi xgnle Ðéòá éàã
àúåìéñá äéùôð æéøáîcinz exya aewpi Ð

.uewaéùåøâàì àîéé÷ äãéãá.dinza Ðäâéìôî
.i`ad ixaca dxrvl ,dze` dgec Ðïéúéðúî

à÷éã éîðz` xkeyd"a `rivn `aaa Ð

.(`,cv) "milretdàé÷ìå äìëàã øùôàoale Ð

.miiw e`pz diteb `nizøéæç øùá ééåúàì ììë
.`niz oa dcedi iax xn` llk :ipzw Ðèâ äæë

.`niz oa dcedi iax xn`wc Ðøùá éèåòîì
øéæçeniiwl xyt` i`c ,hb dfk :xn`w ikdc Ð

llkÐjkldixac lr xearl la` .lha e`pz

dxezÐlr dwlze ,xeqi`a eniiwl xyt`

.dxaryéìòáúùeia` iabe ,ipelt iab opiqxb Ð

."ilraz `ly" :opiqxb jia`eéìòáúùoia Ð

.oi`eypa oia zepfaäìòáð àîù ïéùùåç ïéà
íäìoiyyeg oi`e ,cin `ypil zxzen ,xnelk Ð

lr" :dl xn` la` .hbd lhaie odl lraz `ny

"ipeltl ilraz `ly zpnÐ`ny ,hb epi`

zial iklz `ly zpn lr"c `inec ,el lraz

."mlerl jia`éìòáúù êéáàå àáà éáâ åìéàå
éðú÷ àì.d`pz ied `l `nl` ,d`pz iedipc Ð

'åë àçéð ééáàìdcedi iaxl diciclc meyn] Ð

`l` ,hb df ixd miiwzi `l elit` `niz oa

oa dcedi iax elit` [xn` `dc ,`iyw `axl

.da dcen `nizàáø êì øîà`inc `l Ð

eniiwl dcia xifg xya eli`c .xifg xyal

xyt` inp ipeltl ilrazye ,xeqi`aÐ

dlreal dvex epi` m`e ,`penna dil `cgync

xeqi`aÐ`a` `l` .xzida leraie dp`yi

jia`eÐ?`niiw dcicaììë àáøìipzwc Ð

.`niz oa dcedi iaxàáà ééåúàìêéáàåiedc Ð

.eniiwl xyt` i` inpøéæç øùá éèåòîì äæëÐ

.`ed eniiwl xyt`c
ééáàìå
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àøáúñîs`e .mlerl zyxebne :yexit - dwqt dwqtc oeik opaxl oia xfril` iaxl oia

irac rnyn ,`py `l `nlc e` xfril` iaxl xninl irac i`nlc ab lr

mewn lkn - `nlrn `l` lg `lc ipeltn ueg enk ,meid eze` `l` lg hbd oi`c xninl

ax xn` `axcn) iwet`l mlerl :(`,et) onwl xn`wc `de .ixnbl rnyn "dwqt"c `pyil

`xhyc `xtey `l` ,ynn iwet`l e`l - (ongp

xnel drhz `ly ,mlrle opc `nein :oiwz`

.mei eze` `l` zyxebn dpi`yàìàax xn`

xn` `l `xwirnc :xn`z m`e - xn`w ikd ongp

opax irwt`c xaq `xwirnc :xnel yie !jk

el d`xp oi`y ,ea xfg seqale ,dpin oiyeciw

opax eriwti efk zhren `yyg liayac `xaq

.oiyeciwäùøâéîå- di`pzl miiwne xgnl

oipzep odizeyp exn`i `ny jiiy `l `zydc

.mizpia xg`l z`yipc oeik ,dpzna

àëäoeikc ab lr s` - iyexb`l `niiw dcica

zy` `ied d`pz miiwl dleki dpi`y

dpi` mewn lkn - eiykr el z`ypy dfl yi`

mlerlc ,oiyexib `la `ypile d`pz miiwl dleki

mb `ypze d`pz miiwzi `ny ,`witqn hb dkixv

dywe .dyxbi e` ,oey`xd zzin ici lr ipyl

,iyexbi`l `niiw dcica i`ce `de :dcedi iaxl

itle !dil opitiike "ilr qi`n" xnel dlekiy

.`gip - dil opitiik `lc mz epiaxe i"yx yexit

eilr `id ixdy ,dyxbl dil opitiikc :`iyw cere

eh`" xn`w i`n ok m`e ,yi` zy` xeqi`a

dcica :yxtn ded i`e ?"iyexbi`l `niiw dcica

dcia oi` i`cec ,iaeqpi`le iyexbi`l `niiw

oeyld oi` j` ,xity iz` ied - df dp`yiy

lrad leki mewn lknc oeik :xnel yie !ok rnyn

.iyexbi`l `niiw dcica `l - dzegcl

ìòz` xkeyd"a - hb epi` riwxl ilrzy zpn

m` :opiqxb (`,cv `rivn `aa) eteqa "milretd

.hb epi` - e`l m`e .hb df ixd - i`pzd miiwzp

.my ici lr :xnel yie ?eniiwl leki j`id :dnize

ipa i`pzn slinl ol dedc :opgl` iax axdl dyw

`ly `kid la` ,eniiwl lekiy oae`x ipae cb

ab lr s`c xninl ol ded ,`kd ik eniiwl lkei

wxta opitlic ikid ik ,miiw dyrn - lha i`pzc

zeyrl lkeiy opirac (ew zenai) "dvilg zevn"

`l` opitli `l mzdc :xnel yie !gily ici lr

i`pz la` ,gily ici lr zeyrl leki dyrndy

e` ,gily ici lr zeyrl lkei `l m` yegl oi` -

ipeltl ilrazy zpn lr .llk zeyrl leki epi`

edbedy mixtq yi .ipzw `l jia`le `a`l eli`e

- jia`le `a`l ilraz `ly zpn lr :`ziixaa

edl `iywc meyn .mdl lraz `ny oiyyeg oi`

`a` ?"ipzw `l jia`le `a`l eli`e" wiic i`n

jixv oi` ok meyn ,edin ?ediiny xkc o`n jia`e

ilrazy zpn lr" ipzwcn ,wiic xityc .dibdl

dbltd aiyg `lc ,ipeltl `wec rnyn - "ipeltl

`a` la` ,diept xeqi` my yiy dna mixaca

.`l - jia`e
wetize
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éøä :øîà÷ éëä ,ïîçð áø øîà ?øîà÷ éàî .àöz¥¥©¨¨©£©©©§¨¨¦¨¨©£¥
,äðzîa ïéðúBð ïäéLð eøîàé ànL ,Bì àNpz àì BæŸ¦¨¥¤¨Ÿ§§¥¤§¦§©¨¨

àì úàOð íàåøç¯.àöz àì¯àì äøæb íeMîe §¦¦¥§©¥Ÿ¥¥¦§¥¨¨
øîà àlà !?àîìòì Léà úLà ïðéøLå ,dépéî ïðé÷tî©§¦©¦¥§¨¥©¥¤¦§¨§¨¤¨£©
ànL ,Bì àNpz àì Bæ éøä :øîà÷ éëä ,ïîçð áø©©§¨¨¦¨¨©£¥Ÿ¦¨¥¤¨

Bì úàOð íàå ,äðzîa ïéðúBð íäéLð eøîàé¯àì Ÿ§§¥¤§¦§©¨¨§¦¦¥Ÿ
Bì :àáø déì øîà .ïðé÷tî àì äøæb íeMîc ,àöz¥¥§¦§¥¨¨©§¦©£©¥¨¨
éîei÷ éòa àäå ?àNpz øçàì àä ,àNpz àìc àeä§Ÿ¦¨¥¨§©¥¦¨¥§¨¨¥¦¥
äLøbéîe íBiä àañpéîc øLôà ,àîéz éëå !äàðúì¦§¨¨§¦¥¨¤§¨§¦©§¨©¦©§¨
áøc déìò úâéìôc Cäìe ,äàðúì àîéi÷îe øçîì§¨¨§©§¨¦§¨¨§©¦§¦©£¥§©
äðéLa éðéò íðB÷" :øîzàc .déì úénãî÷ äãeäé§¨¨§©¥¥§¦§©¨¥©§¥¨
ïLéé ìà :äãeäé áø øîà ,"øçîì ïMéà íà íBiä©¦¦©§¨¨¨©©§¨©¦©
íBiä ïLéé :øîà ïîçð áøå ,øçîì ïLéé ànL íBiä©¤¨¦©§¨¨§©©§¨¨©¦©©
íúä ?àzLä éëä .øçîì ïLéé ànL ïéLLBç ïéàå§¥§¦¤¨¦©§¨¨¨¦¨§¨¨¨
àúàåìéña déLôð æéøáî éòa éàc ,àîéé÷ déãéãa§¦¥©§¨§¦¨¥©§¦©§¥§¦§¨¨
øîà àlà ?éLeøbéàì àîéé÷ dãéãa àëä ,íéàð àìå§¨¨¥¨¨§¦¨©§¨§¦©¥¤¨¨©
àì Bì ,øçàì àìå Bì àì àNpz àì Bæ éøä :àáø̈¨£¥Ÿ¦¨¥Ÿ§Ÿ§©¥Ÿ

àNpz¯øçàì ,äðzîa ïéðúBð íäéúBLð eøîàé ànL ¦¨¥¤¨Ÿ§§¥¤§¦§©¨¨§©¥
àNpz àì¯Bì ,úàOð íàå ;äàðúì déîei÷ àéòác Ÿ¦¨¥§¨£¨©¥¦§¨¨§¦¦¥

¯øçàì ,ïðé÷tî àì äøæb íeMîc ,àöz àì¯,àöz Ÿ¥¥§¦§¥¨¨©§¦©§©¥¥¥
éøä :àáøc déúååk àéðz .äàðúì déîei÷ì àéòác§¨£¨§©¥¦§¨¨©§¨§¨¥§¨¨£¥

Bì úàOð íàå ,øçàì àìå Bì àì ,àNpz àì Bæ¯ Ÿ¦¨¥Ÿ§Ÿ§©¥§¦¦¥
øçàì ,àöz àì¯Chéb äæ éøä" :ïðaø eðz .àöz Ÿ¥¥§©¥¥¥¨©¨©£¥¤¦¥

,"íBäzì éãøzL úðî ìò" ,"òé÷øì éìòzL úðî ìò©§¨¤©£¦¨¨¦©©§¨¤¥§¦©§
úðî ìò" ,"úBnà òaøà ìL äð÷ éòìázL úðî ìò"©§¨¤¦§§¦¨¤¤©§©©©§¨
éøáòzL úðî ìò" ,"änà äàî ïa äð÷ éì éàéázL¤¨¦¦¦¨¤¤¥¨©¨©§¨¤©©§¦

éìâøa ìBãbä íiä úà"C¯ïa äãeäé éaø .èb Bðéà ¤©¨©¨§©§©¦¥¥©¦§¨¤
:àîéz ïa äãeäé éaø øîà ììk .èb äæk :øîBà àîéz¥¨¥¨¤¥§¨¨©©¦§¨¤¥¨
åéìò äðúäå BôBña Bîéi÷ì Bì øLôà éàL éàðz ìk̈§©¤¦¤§¨§©§§§¦§¨¨¨
øîà .øLëå ,íéøáãa dâéìôîk àlà Bðéà ,Búléçzî¦§¦¨¥¤¨§©§¦¨¦§¨¦§¨¥¨©
øîà .àîéz ïa äãeäé éaøk äëìä :áø øîà ïîçð áø©©§¨¨©©£¨¨§©¦§¨¤¥¨¨©

:éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :÷çöé øa ïîçð áøìk ©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥¨
Búléçúa åéìò äðúäå BôBña Bîéi÷ì Bì øLôàL¯ ¤¤§¨§©§§§¦§¨¨¨¦§¦¨

øLôà éà àä ,íéi÷ Bàðz¯éhéb äæ éøä" :eäì àéòaéà .dpéî òîL ,ìèa Bàðzìò C §¨©¨¨¦¤§¨§¨¨¥§©¦¨¦©£¨§£¥¤¦¥©
.àé÷ìå äìëàc øLôà :øîà àáø ;àéä àéä :ééaà øîà ?eäî ,"øéæç øNa éìëàzL úðî§¨¤Ÿ§¦§©£¦©£©©©¥¦¦¨¨£©¤§¨§¨§¨§©§¨

"ììk" ,ééaàì¯"äæk" ,àáøì ;øéæç øNa ééezàì¯äæ éøä" :éáéúéî .øéæç øNa éèeòîì §©©¥§¨§©¥§©£¦§¨¨¨¤§©¥§©£¦¥¦¦£¥¤
éàðzä íéi÷úð ,"éðBìôì éìòazL úðî ìò Chéb¯åàì íàå ,èb äæ éøä¯éáàìe àaàì éìòaz àlL úðî ìò" ,èb Bðéà"C ¦¥©§¨¤¦¨£¦¦§¦¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¨¥¥©§¨¤Ÿ¦¨£¦§©¨§¨¦

¯éáàìe àaàì éìòazL úðî ìò" eléàå ;ïäì äìòáð ànL ïéLLBç ïéà!àéL÷ àáøì ,àçéð ééaàì ;éðú÷ àì "C¯Cì øîà ¥§¦¤¨¦§£¨¨¤§¦©§¨¤¦¨£¦§©¨§¨¦¨¨¨¥©©¥¦¨§¨¨©§¨¨©¨
øéæç øNa àîìLa :àáø¯éðBìt ,àé÷ìå äìëàc øLôà¯éáàå àaà àlà ,àðBîîa déa àãçLîc øLôà éîð?àîéé÷ dãéãa C ¨¨¦§¨¨§©£¦¤§¨§¨§¨§©§¨§¦©¦¤§¨¦§©£¨¥§¨¨¤¨©¨§¨¦§¦¨©§¨

éáàå àaà ,àøeqéà àãáò éäéàc éäð"ììk" ,àáøì ?àøeqéà éãáò éî C¯éáàå àaà ééezàì"äæk" ,C¯;øéæç øNa éèeòîì §¦§¦¦¨§¨¦¨©¨§¨¦¦¨§¦¦¨§¨¨§¨§©¥©¨§¨¦¨¤§©¥§©£¦
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc oihib(oey`x meil)

yàøazñîyøæòéìà éaøì ïéaeä÷ñôc ïåék ,ïðaøì ïéameil epnn ¦§©§¨¥§©¦¡¦¤¤¥§©¨¨¥¨§¨§¨
`id ixd ,dfd÷ñt.xyk hbde lha i`pzde ,ixnbl epnn ¨§¨

,'ipeltl i`ypz `ly zpn lr' i`pzd oic dn xxazdy xg`l
:'ipeltl i`ypzy zpn lr' i`pzd oic z` `xnbd zxxan

,ïðaø eðzxne`dàì Bæ éøä ,'éðBìôì éàNpzL úðî ìò Chéb äæ éøä' ¨©¨¨£¥¤¦¥©§¨¤¦¨§¦¦§¦£¥Ÿ
úàOð íàå ,àNpzif`,àöz àì.x`eai xy`k,`xnbd zxxan ¦¨¥§¦¦¥Ÿ¥¥

øîà÷ éàî`ypiz `ly m`d ,'`ypiz `l' `ziixad zpeek dn - ©¨¨©
,`xnbd zx`an .xg` mc`l `ypiz `ly e` ipelt eze`løîà̈©

Bì àNpz àì Bæ éøä ,øîà÷ éëä ,ïîçð áø,ipelt eze`l -ànL ©©§¨¨¦¨¨©£¥Ÿ¦¨¥¤¨
eøîàéel` miyp` ,zeixadäðzîa ïéðúBð ïäéLðozpe ,dfl df Ÿ§§¥¤§¦§©¨¨

`ly minkg exfb okle ,ipelt eze`l dpzna ezy` z` yxbnd
y `id `tiqd zpeeke .el `ypil df i`pz miiwzì úàOð íàåmc` §¦¦¥§

,øçàif`àöz àì.swzk i`pzd z` wifgdl `ly ick ,epnn ©¥Ÿ¥¥
,ongp ax yexit lr `xnbd dywnäøæb íeMîeefïðé÷tî àìdze` ¦§¥¨Ÿ©§¦©

dépéî,xg`d mc`d on -à ïðéøLåàîìòì Léà úLdl mixizne - ¦¥§¨¦¨¥¤¦§¨§¨
miiwzp `l oky] yi` zy` `idy cera ,xg` mc`l d`eyp zeidl

,`xnbd zvxzn .[i`pzdïîçð áø øîà àlà,øîà÷ éëä ,dligzkl ¤¨¨©©©§¨¨¦¨¨©
Bì àNpz àì Bæ éøä,ipeltlíàå ,äðzîa ïéðúBð íäéLð eøîàé ànL £¥Ÿ¦¨¥¤¨Ÿ§§¥¤§¦§©¨¨§¦

Bì úàOð,caricaàöz àì,epnnäøæb íeMîcefïðé÷tî àìdze` ¦¥Ÿ¥¥§¦§¥¨Ÿ©§¦©
oi`eyip lr `ziixaa xaecn oi`e .frl yyg wx df ixdy ,epnn

.xg` mc`l
,cer `xnbd dywnàáø déì øîà`l' jpeylny ,ongp axl ¨©¥¨¨
y rnyn 'el `ypizBì[ipeltl]ì àä ,àNpz àìc àeämc`øçà §Ÿ¦¨¥¨§©¥

àNpzå ,ixdy ,okzi `l dféòa àäl [dkixv-],äàðúì éîei÷lke ¦¨¥§¨¨¥¦¥¦§¨¨
migipn oi`e ,miiwzi `l `ed `ny miyyeg eze` dniiw `l cer

.xg`l `ypidl dlàîéz éëåyàáñðéîc øLôàxg`l [`ypizy-] §¦¥¨¤§¨§¦©§¨
äLøbéîe ,íBiäepnnøçîìipeltl `ypize ,onf xg`l -àîéi÷îe ©¦¨§¨§¨¨§©§¨

äàðúì,i`pzd miiwzi `ly miyyeg oi` okle ,rxtnlCäìe ¦§¨¨§©
déì úéîcî÷ äãeäé áøc déìò úâéìôcdf xacy xaeq dz`e - ¦§¦©£¥§©§¨¨¦¨¦¥

,dcedi ax mr zwlg eay oicl dnec,øîzàcxne`déðéò íðB÷' §¦§©¨¥©
,'øçîì ïLéà íà íBiä äðéLaoyii m` meid oeyil envr lr xq`y §¥¨©¦¦©§¨¨

if` ,xgn,íBiä ïLéé ìà ,äãeäé áø øîàmiyyeg okyïLéé ànL ¨©©§¨©¦©©¤¨¦©
øçîìoeyil el did xeq`y rxtnl xxazie ,i`pzd miiwzi `le §¨¨
.meid.øçîì ïLéé ànL ïéLLBç ïéàå íBiä ïLéé ,øîà ïîçð áøås`e §©©§¨¨©¦©©§¥§¦¤¨¦©§¨¨

,`ax dgec z`f .i`pzd miiwzi `ly miyyeg oi` o`kàzLä éëä̈¦©§¨
ixd ,minec el` mipic ike -àîéé÷ déãéãa íúämiiwl ecia - ¨¨§¦¥©§¨

,i`pzdcixd,éòa éàíéàð àìå àúàåìéña déùôð æéøáîxewci - §¦¨¥©§¦©§¥§¦§¨¨§Ÿ¨¦
j` .oyii `ly envr gixkie ,xgnd mei lk uewa envr,àëäm`d ¨¨

,éLeøâéàì àîéé÷ dãéãadlra z` gixkdl dleki dpi` ixd §¦¨©§¨§¦§¥
,ok m`e .da ielz i`pzd meiw oi`e ,ipeltl `ypidl ick dyxbl
yeygl yi oky ,xg`l `ypidl dl xizdl oi` ongp ax zrcl s`

.i`pzd miiwzi `ly
,`xnbd zvxzn,àáø øîà àlà,`ed `ziixad xe`iaàì Bæ éøä ¤¨¨©¨¨£¥Ÿ

Bì àì àNpz[ipeltl]eøîàé ànL ,àNpz àì Bì .øçàì àìå ¦¨¥Ÿ§Ÿ§©¥Ÿ¦¨¥¤¨Ÿ§
,äðzîa ïéðúBð íäéúBLðe,àNpz àì øçàìmeyndéîei÷ àéòác §¥¤§¦§©¨¨§©¥Ÿ¦¨¥§¨£¨¦¥

,äàðúì.f` cr `ypidl dl migipn oi`eBì úàOð íàåipeltl ¦§¨¨§¦¦¥
if` ,caricaàöz àì,epnníeMîcdäøæbep` efdïðé÷tî àì Ÿ¥¥§¦§¥¨Ÿ©§¦©

d`yip m` j` .epnn dze` [mi`iven-]ìmc`,àöz ,øçàmeyn §©¥¥¥
,äàðúì déîei÷ì àéòác.f` cr `ypidl dl migipn oi`eàéðz §¨£¨§¦¥¦§¨¨©§¨

àNpz àì Bæ éøä ,àáøc déúååkdligzklíàå ,øçàì àìå Bì àì §¨¥§¨¨£¥Ÿ¦¨¥Ÿ§Ÿ§©¥§¦
carica,àöz àì Bì úàOðz`yip m` j`.àöz ,øçàì ¦¥Ÿ¥¥§©¥¥¥

:eniiwl xyt` i`y i`pz ly epic dn zxxan `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
xne`d,'òé÷øì éìòzL úðî ìò Chéb äæ éøä'e`éãøzL úðî ìò' £¥¤¦¥©§¨¤©£¦¨¨¦©©§¨¤¥§¦

,'íBäzìe`,'úBnà òaøà ìL äð÷ éòìázL úðî ìò'e`úðî ìò' ©§©§¨¤¦§§¦¨¤¤©§©©©§¨
,'änà äàî ïa äð÷ éì éàéázLe`ìBãbä íiä úà éøáòzL úðî ìò' ¤¨¦¦¦¨¤¤¥¨©¨©§¨¤©©§¦¤©¨©¨

éìâøa,'Cdf hb if`,èb Bðéà.i`pzd z` miiwl xyt` i`y meyn §©§©¦¥¥
,øîBà àîéz ïa äãeäé éaøhbäæk`ed ixd,èb.xykéaø øîà ììk ©¦§¨¤¥¨¥¨¤¥§¨¨©©¦

àîéz ïa äãeäéBôBña Bîéi÷ì Bì øLôà éàL éàðz ìk ,onfa - §¨¤¥¨¨§©¤¦¤§¨§©§§
,eniiwl jixvyBúléçzî åéìò äðúäå,ezpeek oi`y gken if` §¦§¨¨¨¦§¦¨

`ede ,llk zepzdl ezpeek oi` ok m`e ,i`pzd miiwziyàlà Bðéà¥¤¨
,íéøáãa dâéìôîk,dxrvle dze` zegcl wx ezpeekyåoklhbd §©§¦¨¦§¨¦§

,øLk.miiwzd `ly i`pz o`k oi` ixdy,áø øîà ïîçð áø øîà ¨¥¨©©©§¨¨©©
énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .àîéz ïa äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨¤¥¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦

à÷écdpynd on mb -(.cv n"a),jk dkldy wiicl xyt`éðz÷c ©§¨§¨¨¥
,myìki`pz,Búléçúa åéìò äðúäå BôBña Bîéi÷ì Bì øLôàLif` ¨¤¤§¨§©§§§¦§¨¨¨¦§¦¨

,íéi÷ Bàðz,miiw `ed eniiwl xyt`y i`pz wxy wiiecneàä §¨©¨¨
y i`pz [la`-]øLôà éàif` ,eniiwldpéî òîL ,ìèa Bàðzok`y ¦¤§¨§¨¨¥§©¦¨

.`niz oa dcedi iaxk dkld
j` ,eniiwl ze`ivna zexyt` yiy i`pz oic dn zxxan `xnbd

:eniiwl dkldd cvn zexyt` oi`
,eäì àéòaéàxne`déhéb äæ éøä'eäî ,'øéæç øNa éìëàzL úðî ìò C ¦©§¨§£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ§¦§©£¦©

.oicdàéä àéä ,éiaà øîàlr' ,lirl ote`d oicl ddf df ote` oic - ¨©©©¥¦¦
.`niz oa dcedi iax zrcl xyk hbde ,'riwxl ilrzy zpnàáø̈¨

,øîàoky ,eniiwl llk xyt` i`y ,lirl i`pzl dnec df oi` ¨©
àé÷ìå äìëàc øLôàlk`zy ,i`pzd z` miiwl dzexyt`a - ¤§¨§¨§¨§©§¨

oa dcedi iax zrcl s` miiw i`pzd okle ,zewln aiigzze xifg
ixac z` zwiicn `xnbd .xifg lk`z `l m` lha hbde ,`niz

,mi`xen`d ixac itl `ziixad,éiaàìdlind'ììk'iax xn`y §©©¥§¨
dzpeek ,`niz oa dcediééBúàìlr dpzdy ,df ote` zeaxl -øNa §¨¥§©

,øéæç.i`pzl ezpeek oi` oky xyk df hb s`y,àáøìdlind'äæk' £¦§¨¨¨¤
dzpeek ,`niz oa dcedi iax xn`yéèeòîìlr i`pz hrnl -øNa §©¥§©

øéæç. £¦
,`ax zrc lr dywn `xnbd,éáéúéîxne`dúðî ìò Chéb äæ éøä' ¥¦¥£¥¤¦¥©§¨

,'éðBìôì éìòazLm`,éàðzä íéi÷úðif`,åàì íàå .èb äæ éøäif` ¤¦¨£¦¦§¦¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¨
.èb Bðéàjhib df ixd' xn` m` j`àaàì éìòaz àlL úðî ìòily ¥¥©§¨¤Ÿ¦¨£¦§©¨

éáàìe,'Ce cin `ypil zxzen `idäìòáð ànL ïéLLBç ïéà- §¨¦¥§¦¤¨¦§£¨
lraizïäìwx dhwp `ziixady ,`xnbd zwiicn .hbd lhazie ¨¤

,el` mipte`eléàåxn`y ote`éáàìe àaàì éìòazL úðî ìò''C §¦©§¨¤¦¨£¦§©¨§¨¦
,éðz÷ àì.lha df i`pzy wiecneàçéð éiaàì,df ote` xkfen `ly Ÿ¨¨¥§©©¥¦¨

j` .lha df i`pz ok`y meyn,àáøì,miiw df i`pzy xaeqd §¨¨
,eniiwl xyt` ixdyàéL÷.`ziixad z`f dhwp `l recn ©§¨

,`xnbd zvxzn,àáø Cì øîàzn`ay meyn xkfen `l df ote` ¨©¨¨¨
ixdy .eniiwl zexyt` oi`äìëàc øLôà ,øéæç øNa àîìLa¦§¨¨§©£¦¤§¨§¨§¨

àé÷ìål lraidl i`pz oke .zewlle lek`l dzexyt`a -,éðBìt §©§¨§¦
àðBîîa déa àãçLîc øLôà énðmikqiy oenna ecgyzy - ©¦¤§¨¦§©£¨¥§¨¨

.dze` leralàlàl lraidléáàå àaààîéé÷ dãéãa ,Cdf m`d - ¤¨©¨§¨¦§¦¨©§¨
ixd ,dzexyt`ae da ielzà àãáò éäéàc éäðéáàå àaà ,àøeqéC §¦§¦¦¨§¨¦¨©¨§¨¦

àøeqéà éãáò éîlradle ,df xeqi` xearl dpken `idy s` - ¦¨§¥¦¨
z`f dhwp `l okl .xeqi` xearl mgixkdl dleki dpi` ixd ,mdl
oa dcedi iax zrcl miiw hbde lha i`pzdy meyn `ziixad

.`niz
.lirl `ziixad ixac z` cer wiicl xyt` ,df uexiz itl,àáøì§¨¨

xn` `niz oa dcedi iax'ììk'ickééBúàì,df ote` zeaxl - §¨§¨¥
lr dpzdyéáàå àaà,Cxn`e ,xyk hbde lha i`pzdy'äæk'ick ©¨§¨¦¨¤

éèeòîìlr i`pz hrnl -,øéæç øNa.miiw i`pzdy §©¥§©£¦

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



xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oihib(oey`x meil)

e,éiaàìxn` `niz oa dcedi iax'ììk'ickééBúàìi`pz zeaxl - §©©¥§¨§¨¥
lr,øéæç øNaxn`e .i`pzl ezpeek oi` oky xyk df hb s`y'äæk' §©£¦¨¤

ickéèeòîìl lraizy i`pz hrnl -,éðBìti`pzdyoky miiw §©¥§¦
.eniiwl xyt`

,iia` zrc lr dywn `xnbd,éáéúéîxne`dúðî ìò Chéb äæ éøä' ¥¦¥£¥¤¦¥©§¨
äøæ äúéä íàå ,'øéæç øNa éìëàzLdpi` ezy`y ote`a e` - ¤Ÿ§¦§©£¦§¦¨§¨¨¨

jhib df ixd' xn`e ,zpdkíàå ,'äîeøúa éìëàzL úðî ìòe` - ©§¨¤Ÿ§¦¦§¨§¦
y ote`a,äøéæð äúéäjhib df ixd' xn`e,'ïéé ézLzL úðî ìòif` ¨§¨§¦¨©§¨¤¦§¦©¦

m`.èb Bðéà åàì íàå ,èb äæ éøä éàðzä íéi÷úði`pzy x`eane ¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¨¥¥
.miiw `ed xeqi` xearl dze` gixkny,àçéð àáøìxn` ixdy §¨¨¦¨

(`"r lirl)j` ,df ote`a dcen `niz oa dcedi iax mbyéiaàì§©©¥
,àéL÷`l m` s` dfk hb xiykn `niz oa dcedi iax ezrcl oky ©§¨

,`xnbd zvxzn .i`pzd miiwzpCì øîàjl uxzi -,éiaàyéî ¨©¨©©¥¦
[m`d-]zøáñef `ziixay,àéä ìkä éøác`l` ,jk df oi`,épî àä ¨§©§¦§¥©Ÿ¦¨©¦

zrcl wx ef `ziixaðaø,àéä ïxiykn ok` `niz oa dcedi iaxe ©¨¨¦
.i`pzd miiwzp `l m` s` dfk hb

lr dpzn `ed dnecke xifg lek`l dpznd m`d zxxan `xnbd
,miiw xifg lek`l i`pzd recn ,`xnbd dywn :dxeza aezky dn

,miiwl dzexyt`ay i`pzk aygp df m` s`déì ÷etéúåi`pzy §¥¥
,zxg` daiqn lha dfclrad ixdäøBza áeúkM äî ìò äðúî §©§¤©©¤¨©¨

ìèa Bàðz ,äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìëå ,àeä.miiw dyrnde §¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥
.i`pzd miiwzd `l m` s` miiw zeidl jixv hbd ,o`k s`e

,`xnbd zvxznïðéøîà ék ,à÷éà áøc déøa àcà áø øîàyäðúî ¨©©©¨§¥§©¦¨¦©§¦¨©§¤
ìèa Bàðz ,äøBza áeúkM äî ìòedf ,miiw dyrndeïBâkdpznd ©©¤¨©¨§¨¨¥§

lr,dúðBòå dúeñk døàLlr il zycewn z` ixd' dy`l xn`y §¥¨§¨§¨¨
,'dper e` zeqk ,x`ya jl aiigz` `ly zpnàeäc[dpznd-]à÷ §¨

ø÷ò,dxezd ezaiigy dnn xhtdl dpzdyk dxezd ixac z` ¨©
,àëä ìáà`l` ,dxezd ixac z` xwer [lrad] dpznd oi`éäéà £¨¨¨¦¦

[`id-]äø÷ò à÷llkd xn`p `l df ote`ae ,xifg lk`zyk ¨¨§¨
,`c` ax lr dywn `xnbd .lha e`pzyé÷úîíeìk ,àðéáø dì ó ©§¦¨¨¦¨§
déãéc éàðúì éîei÷ì àlà éäéà äø÷ò à÷z` zxwer `id ixd - ¨¨§¨¦¦¤¨§¦¥¦§©¦¥

ok m`e ,e`pz z` miiwl ick wx dxezd ixacà÷ eäéàc çkzLéà¦§©©§¦¨
ø÷òeli`k e`pz lhaziy jixv okle ,dxiwrl mxb `edy `vnp - ¨©

.dxezd ixac z` envra xwr
,xg` ote`a `xnbd zvxznïðéøîà ék ,àðéáø øîà àlàyäðúî ¤¨¨©¨¦¨¦©§¦¨©§¤

,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìòedfïBâklr dpznddøàL ©©¤¨©¨§¨¨¥§§¥¨
,dúðBòå dúeñk,ø÷ò à÷ éàcåcdxezd ,dze` yciwyk ixdy §¨§¨¨§©©¨¨©

.df xac xewrl mxeb e`pze ,dpere zeqk x`ya ezaiig,àëä ìáà£¨¨¨
,xifg zlik`a hbd z` dpzdykäìëà àìc àéâñ àì dì øîà÷ éî¦¨¨©¨Ÿ©§¨§Ÿ¨§¨

dzexyt`a ixd ,dxez xac xewrle lek`l dze` gixkd m`d -
yìeëéz àìhbd lhazi if`e ,xifg,Løbéz àìåmxeb e`pz oi` okle Ÿ¥§Ÿ¦¨¥

.`ax zrcl miiw i`pzde ,dxez xac xwri i`cey
,dpyna epipy'eëå äpîéä epìhé äNòé ãöékdl eppzie xefgie ¥©©£¤¦§¤¥¤¨§

,`xnbd zxxan .'mc` lkl zxzen z` ixd' dl xn`ieàpz ïàî©©¨
ixd' xn`i wxy dna ic `le ,hbd ly dipy dpizp jixvy xaeqd

,`xnbd zx`an .'eke 'zxzen z`à,äi÷æç øîef dpynïBòîL éaø ¨©¦§¦¨©¦¦§
,àéä øæòìà ïaàéðúc(.gr lirl),,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøozp m` ¤¤§¨¨¦§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

zyxebn dpi` dy`d ,'jhib `d' xn` `le hbepìhiL ãòhbd z` ©¤¦§¤
,dì epðzéå øBæçéå äpîéädì øîàéåef dpizpa.'Chéb éä'zrcl j` ¥¤¨§©£§¦§¤¨§Ÿ©¨¥¦¥

iax(my)mb ezrcle ,dipy dpizp `ll z`f xnel lrad leki
dpizp `ll 'eke 'z` ixd' xnel leki lrad epizpyn ly ote`a

.dipyàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøzrcl mb `id dpyndy,éaø ©¦¨¨¨©£¦¥¨©¦
ixdyïBëìéc`pdk ax -øîà`d' xn` `lyk ,iax zrcly s`y ¦§¨©

dipy dpizp `ll lrad zxin` dliren 'jhibrt `l hbdy oeikl
j` ,llk dy`d ea dzkf `le ,dpey`xd dpizpa llkàëä éðàL©¦¨¨

dipy dpizp jixve ,'ipeltl `l`' ly ote`a xacd dpey -ìéàBä¦
ezàð÷edpey`xd dpizpa hbd z` dy`däpeäëì Ba ìñtéì.oeike §¨©¦¨¥¦§¨

dzr lrad zxin` oi` ,oey`xd i`pzd zpn lr ea dzkfy
.dxnbpe dzlert z` dlrt dpey`xd dpizpd oky ,llk dliren
,jix`zde dy`de yi`d zeny `edy ,sxezl wlegn hbd xhy

.hbd x`y `edy ,qtehle ,hbd xwir `ede
,dpyna epipyBáúk'ipeltl `l`' oeyld z`,BëBúa:leqt §¨§

,`xnbd zx`an,àøôñ áø øîày ote`aïðz BëBúa Báúkhbdy ¨©©©§¨§¨§§©
xn` elit` ,hbd lqtp `l dt lra lrad xn` m` j` ,leqt
,`xnbd zl`ey .micirn ok zrc lre i`pz ekeza lihdy micrl

,àèéLtzn`a ixdïðz 'BëBúa Báúk'ax siqen dne ,dpyna §¦¨§¨§§©
,`xnbd daiyn .`xtqàîéúc eäîy mixaeq epiid -éléî éðä ©§¥¨¨¥¦¥

wx edf ,dt lra `le azka `weec hbd z` zlqet ef oeylyøçàì§©©
óøBzä,i`pzd zxkfd mcew azkp hbd xwiry meyn ,hbd ly ©¤

,ok zpn lr qtehd aezkl micrl xn`y dna lqtp `l hbdeìáà£¨
,xteqle micrl xn` m`éðôìazkpy,óøBzäzpn lr eazekl ¦§¥©¤

if` ,ipeltn ueg yxbzzyeléôàa dxin`aät ìònðìeñt é,hbd £¦©¤©¦¨
.zezixk myl `ly xnelk ,ef zrc lr azkp hbd xwiry meyn

okleïì òîLî à÷epiid ,'ekeza' dpynd dxn`y dny `xtq ax ¨©§©¨
'ipeltl `l`' lqet mdipyay ,sxezd xg`l oiae sxezd iptl oia
xn`y dn zrc lr azkp `l hbdy meyn ,dt lra `le azka wx
,seqal xn`iy dn zrc lr `l` ,daizkd mcew eiykr lrad

.xyk hbd ixd lrad ea xfgy oeike
eðL àì ,øîà àáøå,dt lra `le azka wx zlqet ef oeylyàlà §¨¨¨©Ÿ¨¤¨

wxéðôì ìáà ,óøBzä øçàìzaizkeléôà ,óøBzäa dxn`p m`ìò §©©©¤£¨¦§¥©¤£¦©
ät,micr iptaìeñt énðoeyl zrc lr azkp hbdy meyn ,hbd ¤©¦¨

,`xnbd zx`an .leqta azkp `edy `vnpe ,hbd z` zlqetd
déîòèì àáø àãæàå,ezhiyl -eäðäì àáø eäì øîàcmixteq §¨§¨¨¨§©§¥§¨©§¨¨§¨§

,éhéb éáúëcàhéâc óøBúì déì eúéáúëc ãò ìòaì é÷ezL e÷zL- §¨§¥¦¥©§©¥§©©©§©§¦¥§¤§¦¨
zaizk xg`l cr i`pz mey xn`i `ly ,lrad z` ewizyd

.hbd lqti `ly ick ,sxezd
:hba eazkpy zepeyl oic dn x`al dkiynn `xnbdìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨

ïéàðzä,hba eazkpy,èâa ïéìñBt,okn xg`l eniiwzd m` elit` ©§¨¦§¦§¥
ìk ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøácoeylìñBtLa xn`p m` hbd z`ìò ¦§¥©¦©£¨¦§¦¨¤¥©

ìñBt ,äteze`áúëa,hba azkp `ed m` -ìëåoeylìñBt BðéàL ¤¥¦§¨§¨¤¥¥
aìñBt Bðéà ,ät ìòs`.áúëaoeyld ,`ziixad zx`anõeç' ©¤¥¥¦§¨

,'ipeltnìñBtLa xn`pykät ìòìñBt ,mb,áúëaazkpy hby ¤¥©¤¥¦§¨
oeyld j` .leqt 'ueg' eaìñBt BðéàL ,'úðî ìò'a xn`pyk,ät ìò ©§¨¤¥¥©¤

ìñBt Bðéàmbáúëazpn lr zyxebn z` ixd' hba azkpyk - ¥¥¦§¨
.'fef miiz`n il ipzzy

:zwelgnd z` zx`an `xnbd,àøéæ éaø øîàdú÷Bìçî`id ¨©©¦¥¨©£¤
azkpy i`pzaøáñ éaøc ,óøBzä éðôìy,'úðî ìò' ïðéøæbxnelk ¦§¥©¤§©¦¨©©§¦¨©§¨

,i`pz lk,'õeç' eèàlqet `ed ixdy ,azka lqet 'ueg'y oeike ¨
.sxezd iptl azkp m` lqet 'zpn lr' mby mixfeb okl ,dt lra mb

,'õeç' eèà 'úðî ìò' ïðéøæb àì ,éøáñ ïðaøåiptl aezkd i`pze §©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨©§¨¨
.lqet epi` sxezd,óøBzä øçàì ìáà£¨§©©©¤
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miwxt dyelyaa cenr ct sc ± iriax wxtoihib
éðåìô éèåòîì äæë ééáàìådp`yie ,oenna ecigydl dciac ,el lraizy cr hb epi`c Ð

.xzida'åë äéì ÷åôéúåxeqi`a eniiwl dl xyt`c inp idp ÐÐ?ied ikid i`pz edin

!lha e`pz :ol `niiwe ,dxeza aezky dn lr dpzn dil ded `dø÷ò à÷ éàãåãixdy Ð

aiigzi `ly zpn lr ipz` ike ,oleka aiigzdl ezy` `id ixde oiyeciw dl xqnÐded

.xwer dilàðú ïàî`le dpnid elhil jixvc Ð

ixd :dl xn`ie xefgiy ,`nlra dxin`a ibq

.mc` lkl zxzen z`àéä øæòìà ïá ïåòîù éáø
df aeg xhy iqpk dl xn` ,"wxefd" wxta Ð

.'ekéáø àîéú åìéôàiaxc dilr mzd biltc Ð

.xfrl` oa oernyøîà ïåëìéã`pdk ax Ð

l`xyi ux`l dlry ,laan ,mklyn didy

lfebd"a opixn`ck ,opgei iaxn dxez cenll

) "`xzadaxd epnn l`ye ,(`,fiw `nw `aa

izkec lka opgei iax xn`w eilre ,mixac

."xn` oeklic"àëä éðàùjixv ikd meyn Ð

lqtil `ziinw dpizpa ez`pwc ,elhile xefgl

dl liwy xcdc e`l i` ,jklid ,dpedkl ea

dpinÐea dzkf xak ixdy ,dxin` `ipdn `l

"wxefd"c `edd la` .oey`x i`pz zpn lrÐ

.melkl ea dzkf `lïðú åëåúá åáúë`wec Ð

`l la` ,`zpwz dil zilc `ed ekeza eazk

ok zpn lr micrl xn` elit` ,ekeza eazkÐ

zrya dl xn`iy calae ,jka lqtp epi`

.mc` lkl zxzen z` ixd :dxiqnéìéî éðäÐ

xn`c i`na lqtin `le ,ekeza eazk opirac

ok zpn lr eazekl icdqlÐxn`c `kid

i`ypz `ly zpn lr" sxezd zaizk xg`l

zxkfd mcew hbd xwir azkpc oeikc ,"ipeltl

i`pzÐeazekl icdql xn`c i`na lqtin `l

.`icda ekeza dil iazk `l i` ,ok zpn lr

äô ìò åìéôàok zpn lr hbd xwir ixdy Ð

.azkpïì òîùî à÷`wec ekeza :`xtq ax Ð

.xn`wäé÷úù é÷åúùxikfi `ly ,ea etfp Ð

.i`pz meyèâá ïéìñåô,ekeza eazk m` Ð

.i`pzd miiwzp elit`eäô ìòá ìñåôù õåçÐ

.hba xeiy iedcú÷åìçîiaxc "zpn lr"c Ð

opaxeÐ.sxezd iptl eazkya
àðîé÷åàå
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÷åôéúåz` rxw"c :opgl` iax axd xne` - dxeza aezky dn lr dpzn dedc dil

deln ,(a,e) oikxra `xnb edl aiyg oiwfpc ab lr s` ,"xehtl zpn lr izeqk

la` .`icda lgeny oeik ,dxeza aezky dn lr dpzn aiyg `l mewn lkn - dxeza daezk

dn lr dpzn aiyg - "wfp oic ilr jl oi`y zpn lr izeqk z` rxw" xne` did m` ,i`ce

ilr jl oi`y zpn lr"a enk ,dxeza aezky

."d`pe`

øîà`d .`id xfrl` oa oerny iax diwfg

onwle ,(a,d oihib) `nw wxta `ipzc

ipta" xn` `le hb `iand :iziin inp (`,et)

xefgie dpnid eplhi - dyri cvik 'eke "azkp

hbd ozipy oeikc .iaxk elit` `iz` ,dl eppzie

xg` xne` `edy dn ,dxezd on ezklidk

liren did `l "mzgp iptae azkp ipta" dpizpd

dpizp zrya xn`iyk `wec gilyc :cere .melk

.wiic wcin -

éáø- xn` oeklic iax `niz elit` xne` opgei

eax diwfglc rnyn qxhpewd yexit jezn

did `pdk axy itl .i`w dlrc ,ok xne` did

dkeqa xn`ck ,laan did `ed mb diwfge ,laan

oi`e .decqie eipae `iig iax elr :(`,cne `,k)

ax hytyk `nzqn `dc ,wgvi epiaxl d`xp

xn`ck ,l`yy zewitq dnk opgei iaxl `pdk

xhtp xak - (a,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"a

eizewitq l`ey did `l - miiw did eli`c ,diwfg

,eax didy ,diwfgn `l` `pdk axn opgei iax

iax xn`wc (a,aiw zay) "mixyw el`"a xn`ck

did `l `pdk ax mbe .lcpq epl zipy xak :opgei

opgei iaxe ,opgei iax iptl ayeie diwfg gipn

.miiw diwfgy cera daiyi lra did `l envra

did eiptl eidy laan eicinlzly d`xp `l`

yxity enk ,jk xn` oeklic :opgei iax xne`

`de ol `d :(a,hk) `nw xta oiyeciwa mz epiax

"miycw iycw" wxta migafac ab lr s`e .edl

iaxl digky` `pdk ax wilq ik :xn` (`,hp)

did iaxa oerny iaxy rnyn - iaxa oerny

`iig iaxn elit`e lecb did `ede ,miiw oiicr

mildz xtq dixnb` `dc ,diwfg ly eia`

d`xp oi`e ,(`,bl) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck

,opgei iax iptl cnele oerny iax gipn didy llk

lk dixnb`c `pdk axl jixv did opgei iaxy

dlr minrt ipyc :xnel yi `l` !dil eedc iwitq

`l `pdk ax.l`xyi ux`,at lirl jiiy]

[dpynaíàxfgy it lr s` ekeza eazk

`l` hbd azkp `ly itl :yexit - leqt ewgne

"ueg" `wec rnyn .zezixk o`k oi`e ,df i`pz lr

x`y la` ,leqt ewgne xfg - zezixk ded `lc

iptl wgnd meiw dyriy wx ,hba oixyk oiwgn

.xingdl mlerd ebdp mewn lkne ."miiwe xixy"

åäîzezixk df oi`e ,eazk df i`pz lry ,leqt - xteqd eazk `ly ,dt lra elit` ,sxezd iptl lrad xn` la` .sxezd xg` lrad xn`yk :yexit - sxezd xg`l ilin ipd `nizc

inp - sxezd xg`l eazk ,sxezd iptl ixii` oizipznc ab lr s` ,mewn lkne .xyk - ea xfgy oeike ,seqa lrad xn`iy enk zpn lr `l` azk `l xteqc ,xyk ikd elit` ol rnyn `w -

.`kdc `xtq axk xaq `xif iaxe ,lkd ixace sxezd xg`l `ni` zirai`e :jenqa opixn`ck ,leqté÷åúù,dinrhl `axe .qxhpewa yxitck ,ixii` mi`pz x`y lka - 'ek lral diwzy

.iaxc opaxl "ueg" eh` "zpn lr" xfb sxezd iptlcìëzpn lr"a xefbl jiiy dnc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .mi`pzd eniiwzp elit`e ,hba azkpy :qxhpewa yxit - hba oilqet mi`pzd

!xeiy iedc ,`cixb "ipeltl i`ypiz `ly zpn lr" `l m` "ueg" eh` xefbl mi`pz x`ya llk jiiy did `le ?"ueg"a enk xeiy my oi`y oeik ,"ueg" eh` ea `veike "fef miz`n il ipzzy

elit` sxezd xg` "zpn lr" `xif iax xiykn jenqae .i`pzd miiwzp elit` ,dt lr elit` i`pz ea yiy hb lk lqtie ,"ueg" eh` xefbp inp dt lra elit` ok m`c :wgvi epiaxl dyw cere

,eniiwzp m` ,mi`pz lkc :wgvi epiaxl d`xpe !lqet epi`c iax edl dcen dt lrac llkn - azka lqet epi` dt lr lqet epi`y lk :opax dil ixcdn `wcn :cere !ekeza eazk elit` ,iaxl

dpi`c ikid ik mda dwign zlren oi`c ,mwgne eazkpyk hba milqetc iax xn`w i`pzd miiwzp `la `kde .epyxitck "ueg" eh` xfbnl jiiy `lc ,dt lra enk ,xyk - hba eazkp elit`

p zrya yexit ,dt lra lqety "ueg" :mixne` minkge ."ueg" zwign eh` "zpn lr"c dwign opixfbc ,"ueg"a zlrenlr" ,zezixk myl azkp `lc meyn ,wgnp elit` azka lqet - dpiz

il ipzzy zpn lr"l inc `le .dniiw `ly it lr s` ,ewgne xfgy oeik jka lqtp oi` - azkp i`pzd zrcly it lr s` ,azka lqet epi` - zezixk iedc meyn ,dt lr lqet oi`y "zpn

,xyk - ewgne i`pzd on ea xfge ,dpizpd mcew hba i`pz azka la` ,dpizp zrya `wec epiidc - zyxebn dpi`c (a,cr oihib) "efg`y in"a opixn`c ,"jl oilegn" xn`e xfge "fef miz`n

.oiyexibd milg f`y ,dpizp zrya dnr dpzny dn wx `l` miiwl dkixv dpi`eìáà,sxezd zaizk mcew lrad xn` elit` xykc :dcedi epiaxl d`xp - xyk lkd ixac sxezd xg`l

i`pz myl xteqd zrc oi`c ,zezixk myl `ly azkp aiyg `l - okl mcew lra xn` elit` ,sxezd xg` azkp la` ,sxezd mcew azkpyk `l` `ziixe`c `leqt `kil inp "ueg"ac

iaxk i`wc lirlc `xtq axc ,rcze .dxifbl dxifb opixfb `lc ,xyk ied "zpn lr"a - `ziixe`c leqt `kil "ueg"ac oeike .oiicr hba eazk `ly oeik ,sxezd zaizk zrya "ipeltl ueg"c

,edine .dt lr dligz xn`y iptn dxezd on lqtp `ly ,sxezd xg` azkpyk oicd `ede - llk azkp `lyk ,sxezd iptl lrad xn` elit` lqet epi` dt lrac lirl xaq ,`kdc `xif

.i`pzd miiwzp `lyk ,seqa `le dligza `l llk azkp `ly ,dt lra elit` ,"zpn lr" elit` leqt `axlc ,jk xg` azkp elit` ,leqt lkd ixac sxezd iptl lrad xn` i`ce `axl
ixac
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"ììk" ,ééaàì¯"äæk" ,øéæç øNa ééezàì¯éèeòîì §©©¥§¨§©¥§©£¦¨¤§©¥
øNa éìëàzL úðî ìò Chéb äæ éøä" :éáéúéî .éðBìt§¦¥¦¦£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ§¦§©
,"äîeøúa éìëàzL úðî ìò" äøæ äúéä íàå ,"øéæç£¦§¦¨§¨¨¨©§¨¤Ÿ§¦¦§¨
íéi÷úð ,"ïéé ézLzL úðî ìò" äøéæð äúéä íàå§¦¨§¨§¦¨©§¨¤¦§¦©¦¦§©¥

éàðzä¯åàì íàå ,èb äæ éøä¯,àçéð àáøì ;èb Bðéà ©§©£¥¤¥§¦¨¥¥§¨¨¦¨
!àéL÷ ééaàì¯ì øîàìkä éøác zøáñ éî :ééaà C §©©¥©§¨¨©¨©©¥¦¨§©§¦§¥©Ÿ

épî àä ?àéä¯ìò äðúîc déì ÷Btéúå .àéä ïðaø ¦¨©¦©¨©¦§¥¥§©§¤©
áeúkM äî ìò äðúnä ìëå ,àeä äøBza áeúkM äî©¤¨©¨§¨©©§¤©©¤¨

äøBza¯áøc déøa àcà áø øîà !ìèa Bàðz ©¨§¨¨¥£©©©¨§¥§©
Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúî ïðéøîà ék :à÷éà¦¨¦¨§¦©©§¤©©¤¨©¨§¨

ìèa¯,ø÷ò à÷ àeäc ,dúðBòå dúeñk døàL ïBâk ¨¥§§¥¨§¨§¨¨§¨¨©
é÷úî .äø÷ò à÷ éäéà àëä ìáàíeìk :àðéáø dì ó £¨¨¨¦¦¨¨§¨©§¦¨¨¦¨§

çkzLéà ,déãéc éàðúì éîei÷ì àlà éäéà äø÷ò à÷̈¨§¨¦¦¤¨§©¥¦§©¦¥¦§©©
äðúî ïðéøîà ék :àðéáø øîà àlà !ø÷ò à÷ eäéàc§¦¨¨©¤¨£©¨¦¨¦¨§¦©©§¤

ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò¯døàL ïBâk ©©¤¨©¨§¨¨¥§§¥¨
øîà÷ éî àëä ìáà ,ø÷ò à÷ éàcåc ,dúðBòå dúeñk§¨§¨¨§©©¨¨©£¨¨¨¦¨¨©
.Løbéz àìå ìeëéz àì ?äìëà àìc àéâñ àì ?dì̈¨©§¨§¨¨§¨¨¥§¨¦¨¥
øîà ?àpz ïàî .'åëå "dpîéä epìhé ?äNòé ãöék"¥©©£¤¦§¤¥¤¨©©¨¨©
ïBòîL éaø ,àéðúc ;àéä øæòìà ïa ïBòîL éaø :äi÷æç¦§¦¨©¦¦§¤¤§¨¨¦§©§¨©¦¦§
epðzéå øBæçéå ,äpîéä epìèiL ãò :øîBà øæòìà ïa¤¤§¨¨¥©¤¦§¤¥¤¨§©£§¦§¤
eléôà :øîà ïðçBé éaø ."Chéb éä" dì øîàéå dì̈§Ÿ©¨¥¦¥©¦¨¨£©£¦
eúàð÷e ìéàBä ,àëä éðàL :øîà ïBëìéc ,éaø àîéz¥¨©¦¦§£©¨¥¨¨¦§¨©
:àøôñ áø øîà ."BëBúa Báúk" .äpeäëì Ba ìñtéì¦¨¥¦§¨§¨§£©©¨§¨

.ïðz BëBúa Báúk¯!ïðz "BëBúa Báúk" ,àèéLt §¨§§©§¦¨§¨§§©
¯éðôì ìáà ,óøBzä øçàì éléî éðä àîéúc eäî©§¥¨¨¥¦¥§©©©¤£¨¦§¥

óøBzä¯.ïì òîLî à÷ ,ìeñt éîð ät ìò eléôà ©¤£¦©¤©¦¨¨©§©¨
éðôì ìáà ,óøBzä øçàì àlà eðL àì :øîà àáøå§¨¨£©Ÿ¨¤¨§©©©¤£¨¦§¥

óøBzä¯éáúëc eäðäì àáø eäì øîàc ,déîòèì àáø àãæàå .ìeñt éîð ät ìò eléôà ©¤£¦©¤©¦¨§¨§¨¨¨§©£¥©£©§¨¨§¨§§¨§¦
ïéìñBt ïéàðzä ìk :ïðaø eðz .àèéâc óøBzì déì eúéáúëc ãò ìòáì é÷eúL e÷úL :éhéb¦¥§Ÿ§¦§©©©§¨§¦¥©¤§¦¨¨©¨©¨©§¨¦§¦
ìò ìñBt BðéàL ìëå ,áúëa ìñBt ät ìò ìñBtL ìk :íéøîBà íéîëçå ;éaø éøác ,èâa§¥¦§¥©¦©£¨¦§¦¨¤¥©¤¥¦§¨§¨¤¥¥©

ät ìò ìñetL "õeç" ,áúëa ìñBt Bðéà ät¯ìñBt BðéàL "úðî ìò" ,áúëa ìñBt ¤¥¥¦§¨¤¥©¤¥¦§¨©§¨¤¥¥
ät ìò¯ú÷Bìçî :àøéæ éaø øîà .áúëa ìñBt Bðéà¯ïðéøæb :øáñ éaøc ,óøBzä éðôì ©¤¥¥¦§¨£©©¦¥¨©£¤¦§¥©¤§©¦¨©¨§¦©

óøBzä øçàì ìáà ."õeç" ehà "úðî ìò" ïðéøæb àì :éøáñ ïðaøå ,"õeç" ehà "úðî ìò"©§¨©§©¨©¨§¦¨¨§¦©©§¨©£¨§©©©¤
éøáã
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oihib(oey`x meil)

e,éiaàìxn` `niz oa dcedi iax'ììk'ickééBúàìi`pz zeaxl - §©©¥§¨§¨¥
lr,øéæç øNaxn`e .i`pzl ezpeek oi` oky xyk df hb s`y'äæk' §©£¦¨¤

ickéèeòîìl lraizy i`pz hrnl -,éðBìti`pzdyoky miiw §©¥§¦
.eniiwl xyt`

,iia` zrc lr dywn `xnbd,éáéúéîxne`dúðî ìò Chéb äæ éøä' ¥¦¥£¥¤¦¥©§¨
äøæ äúéä íàå ,'øéæç øNa éìëàzLdpi` ezy`y ote`a e` - ¤Ÿ§¦§©£¦§¦¨§¨¨¨

jhib df ixd' xn`e ,zpdkíàå ,'äîeøúa éìëàzL úðî ìòe` - ©§¨¤Ÿ§¦¦§¨§¦
y ote`a,äøéæð äúéäjhib df ixd' xn`e,'ïéé ézLzL úðî ìòif` ¨§¨§¦¨©§¨¤¦§¦©¦

m`.èb Bðéà åàì íàå ,èb äæ éøä éàðzä íéi÷úði`pzy x`eane ¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¨¥¥
.miiw `ed xeqi` xearl dze` gixkny,àçéð àáøìxn` ixdy §¨¨¦¨

(`"r lirl)j` ,df ote`a dcen `niz oa dcedi iax mbyéiaàì§©©¥
,àéL÷`l m` s` dfk hb xiykn `niz oa dcedi iax ezrcl oky ©§¨

,`xnbd zvxzn .i`pzd miiwzpCì øîàjl uxzi -,éiaàyéî ¨©¨©©¥¦
[m`d-]zøáñef `ziixay,àéä ìkä éøác`l` ,jk df oi`,épî àä ¨§©§¦§¥©Ÿ¦¨©¦

zrcl wx ef `ziixaðaø,àéä ïxiykn ok` `niz oa dcedi iaxe ©¨¨¦
.i`pzd miiwzp `l m` s` dfk hb

lr dpzn `ed dnecke xifg lek`l dpznd m`d zxxan `xnbd
,miiw xifg lek`l i`pzd recn ,`xnbd dywn :dxeza aezky dn

,miiwl dzexyt`ay i`pzk aygp df m` s`déì ÷etéúåi`pzy §¥¥
,zxg` daiqn lha dfclrad ixdäøBza áeúkM äî ìò äðúî §©§¤©©¤¨©¨

ìèa Bàðz ,äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìëå ,àeä.miiw dyrnde §¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥
.i`pzd miiwzd `l m` s` miiw zeidl jixv hbd ,o`k s`e

,`xnbd zvxznïðéøîà ék ,à÷éà áøc déøa àcà áø øîàyäðúî ¨©©©¨§¥§©¦¨¦©§¦¨©§¤
ìèa Bàðz ,äøBza áeúkM äî ìòedf ,miiw dyrndeïBâkdpznd ©©¤¨©¨§¨¨¥§

lr,dúðBòå dúeñk døàLlr il zycewn z` ixd' dy`l xn`y §¥¨§¨§¨¨
,'dper e` zeqk ,x`ya jl aiigz` `ly zpnàeäc[dpznd-]à÷ §¨

ø÷ò,dxezd ezaiigy dnn xhtdl dpzdyk dxezd ixac z` ¨©
,àëä ìáà`l` ,dxezd ixac z` xwer [lrad] dpznd oi`éäéà £¨¨¨¦¦

[`id-]äø÷ò à÷llkd xn`p `l df ote`ae ,xifg lk`zyk ¨¨§¨
,`c` ax lr dywn `xnbd .lha e`pzyé÷úîíeìk ,àðéáø dì ó ©§¦¨¨¦¨§
déãéc éàðúì éîei÷ì àlà éäéà äø÷ò à÷z` zxwer `id ixd - ¨¨§¨¦¦¤¨§¦¥¦§©¦¥

ok m`e ,e`pz z` miiwl ick wx dxezd ixacà÷ eäéàc çkzLéà¦§©©§¦¨
ø÷òeli`k e`pz lhaziy jixv okle ,dxiwrl mxb `edy `vnp - ¨©

.dxezd ixac z` envra xwr
,xg` ote`a `xnbd zvxznïðéøîà ék ,àðéáø øîà àlàyäðúî ¤¨¨©¨¦¨¦©§¦¨©§¤

,ìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìòedfïBâklr dpznddøàL ©©¤¨©¨§¨¨¥§§¥¨
,dúðBòå dúeñk,ø÷ò à÷ éàcåcdxezd ,dze` yciwyk ixdy §¨§¨¨§©©¨¨©

.df xac xewrl mxeb e`pze ,dpere zeqk x`ya ezaiig,àëä ìáà£¨¨¨
,xifg zlik`a hbd z` dpzdykäìëà àìc àéâñ àì dì øîà÷ éî¦¨¨©¨Ÿ©§¨§Ÿ¨§¨

dzexyt`a ixd ,dxez xac xewrle lek`l dze` gixkd m`d -
yìeëéz àìhbd lhazi if`e ,xifg,Løbéz àìåmxeb e`pz oi` okle Ÿ¥§Ÿ¦¨¥

.`ax zrcl miiw i`pzde ,dxez xac xwri i`cey
,dpyna epipy'eëå äpîéä epìhé äNòé ãöékdl eppzie xefgie ¥©©£¤¦§¤¥¤¨§

,`xnbd zxxan .'mc` lkl zxzen z` ixd' dl xn`ieàpz ïàî©©¨
ixd' xn`i wxy dna ic `le ,hbd ly dipy dpizp jixvy xaeqd

,`xnbd zx`an .'eke 'zxzen z`à,äi÷æç øîef dpynïBòîL éaø ¨©¦§¦¨©¦¦§
,àéä øæòìà ïaàéðúc(.gr lirl),,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøozp m` ¤¤§¨¨¦§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

zyxebn dpi` dy`d ,'jhib `d' xn` `le hbepìhiL ãòhbd z` ©¤¦§¤
,dì epðzéå øBæçéå äpîéädì øîàéåef dpizpa.'Chéb éä'zrcl j` ¥¤¨§©£§¦§¤¨§Ÿ©¨¥¦¥

iax(my)mb ezrcle ,dipy dpizp `ll z`f xnel lrad leki
dpizp `ll 'eke 'z` ixd' xnel leki lrad epizpyn ly ote`a

.dipyàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøzrcl mb `id dpyndy,éaø ©¦¨¨¨©£¦¥¨©¦
ixdyïBëìéc`pdk ax -øîà`d' xn` `lyk ,iax zrcly s`y ¦§¨©

dipy dpizp `ll lrad zxin` dliren 'jhibrt `l hbdy oeikl
j` ,llk dy`d ea dzkf `le ,dpey`xd dpizpa llkàëä éðàL©¦¨¨

dipy dpizp jixve ,'ipeltl `l`' ly ote`a xacd dpey -ìéàBä¦
ezàð÷edpey`xd dpizpa hbd z` dy`däpeäëì Ba ìñtéì.oeike §¨©¦¨¥¦§¨

dzr lrad zxin` oi` ,oey`xd i`pzd zpn lr ea dzkfy
.dxnbpe dzlert z` dlrt dpey`xd dpizpd oky ,llk dliren
,jix`zde dy`de yi`d zeny `edy ,sxezl wlegn hbd xhy

.hbd x`y `edy ,qtehle ,hbd xwir `ede
,dpyna epipyBáúk'ipeltl `l`' oeyld z`,BëBúa:leqt §¨§

,`xnbd zx`an,àøôñ áø øîày ote`aïðz BëBúa Báúkhbdy ¨©©©§¨§¨§§©
xn` elit` ,hbd lqtp `l dt lra lrad xn` m` j` ,leqt
,`xnbd zl`ey .micirn ok zrc lre i`pz ekeza lihdy micrl

,àèéLtzn`a ixdïðz 'BëBúa Báúk'ax siqen dne ,dpyna §¦¨§¨§§©
,`xnbd daiyn .`xtqàîéúc eäîy mixaeq epiid -éléî éðä ©§¥¨¨¥¦¥

wx edf ,dt lra `le azka `weec hbd z` zlqet ef oeylyøçàì§©©
óøBzä,i`pzd zxkfd mcew azkp hbd xwiry meyn ,hbd ly ©¤

,ok zpn lr qtehd aezkl micrl xn`y dna lqtp `l hbdeìáà£¨
,xteqle micrl xn` m`éðôìazkpy,óøBzäzpn lr eazekl ¦§¥©¤

if` ,ipeltn ueg yxbzzyeléôàa dxin`aät ìònðìeñt é,hbd £¦©¤©¦¨
.zezixk myl `ly xnelk ,ef zrc lr azkp hbd xwiry meyn

okleïì òîLî à÷epiid ,'ekeza' dpynd dxn`y dny `xtq ax ¨©§©¨
'ipeltl `l`' lqet mdipyay ,sxezd xg`l oiae sxezd iptl oia
xn`y dn zrc lr azkp `l hbdy meyn ,dt lra `le azka wx
,seqal xn`iy dn zrc lr `l` ,daizkd mcew eiykr lrad

.xyk hbd ixd lrad ea xfgy oeike
eðL àì ,øîà àáøå,dt lra `le azka wx zlqet ef oeylyàlà §¨¨¨©Ÿ¨¤¨

wxéðôì ìáà ,óøBzä øçàìzaizkeléôà ,óøBzäa dxn`p m`ìò §©©©¤£¨¦§¥©¤£¦©
ät,micr iptaìeñt énðoeyl zrc lr azkp hbdy meyn ,hbd ¤©¦¨

,`xnbd zx`an .leqta azkp `edy `vnpe ,hbd z` zlqetd
déîòèì àáø àãæàå,ezhiyl -eäðäì àáø eäì øîàcmixteq §¨§¨¨¨§©§¥§¨©§¨¨§¨§

,éhéb éáúëcàhéâc óøBúì déì eúéáúëc ãò ìòaì é÷ezL e÷zL- §¨§¥¦¥©§©¥§©©©§©§¦¥§¤§¦¨
zaizk xg`l cr i`pz mey xn`i `ly ,lrad z` ewizyd

.hbd lqti `ly ick ,sxezd
:hba eazkpy zepeyl oic dn x`al dkiynn `xnbdìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨

ïéàðzä,hba eazkpy,èâa ïéìñBt,okn xg`l eniiwzd m` elit` ©§¨¦§¦§¥
ìk ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøácoeylìñBtLa xn`p m` hbd z`ìò ¦§¥©¦©£¨¦§¦¨¤¥©

ìñBt ,äteze`áúëa,hba azkp `ed m` -ìëåoeylìñBt BðéàL ¤¥¦§¨§¨¤¥¥
aìñBt Bðéà ,ät ìòs`.áúëaoeyld ,`ziixad zx`anõeç' ©¤¥¥¦§¨

,'ipeltnìñBtLa xn`pykät ìòìñBt ,mb,áúëaazkpy hby ¤¥©¤¥¦§¨
oeyld j` .leqt 'ueg' eaìñBt BðéàL ,'úðî ìò'a xn`pyk,ät ìò ©§¨¤¥¥©¤

ìñBt Bðéàmbáúëazpn lr zyxebn z` ixd' hba azkpyk - ¥¥¦§¨
.'fef miiz`n il ipzzy

:zwelgnd z` zx`an `xnbd,àøéæ éaø øîàdú÷Bìçî`id ¨©©¦¥¨©£¤
azkpy i`pzaøáñ éaøc ,óøBzä éðôìy,'úðî ìò' ïðéøæbxnelk ¦§¥©¤§©¦¨©©§¦¨©§¨

,i`pz lk,'õeç' eèàlqet `ed ixdy ,azka lqet 'ueg'y oeike ¨
.sxezd iptl azkp m` lqet 'zpn lr' mby mixfeb okl ,dt lra mb

,'õeç' eèà 'úðî ìò' ïðéøæb àì ,éøáñ ïðaøåiptl aezkd i`pze §©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨©§¨¨
.lqet epi` sxezd,óøBzä øçàì ìáà£¨§©©©¤
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miwxt dyelyaa cenr ct sc ± iriax wxtoihib
éðåìô éèåòîì äæë ééáàìådp`yie ,oenna ecigydl dciac ,el lraizy cr hb epi`c Ð

.xzida'åë äéì ÷åôéúåxeqi`a eniiwl dl xyt`c inp idp ÐÐ?ied ikid i`pz edin

!lha e`pz :ol `niiwe ,dxeza aezky dn lr dpzn dil ded `dø÷ò à÷ éàãåãixdy Ð

aiigzi `ly zpn lr ipz` ike ,oleka aiigzdl ezy` `id ixde oiyeciw dl xqnÐded

.xwer dilàðú ïàî`le dpnid elhil jixvc Ð

ixd :dl xn`ie xefgiy ,`nlra dxin`a ibq

.mc` lkl zxzen z`àéä øæòìà ïá ïåòîù éáø
df aeg xhy iqpk dl xn` ,"wxefd" wxta Ð

.'ekéáø àîéú åìéôàiaxc dilr mzd biltc Ð

.xfrl` oa oernyøîà ïåëìéã`pdk ax Ð

l`xyi ux`l dlry ,laan ,mklyn didy

lfebd"a opixn`ck ,opgei iaxn dxez cenll

) "`xzadaxd epnn l`ye ,(`,fiw `nw `aa

izkec lka opgei iax xn`w eilre ,mixac

."xn` oeklic"àëä éðàùjixv ikd meyn Ð

lqtil `ziinw dpizpa ez`pwc ,elhile xefgl

dl liwy xcdc e`l i` ,jklid ,dpedkl ea

dpinÐea dzkf xak ixdy ,dxin` `ipdn `l

"wxefd"c `edd la` .oey`x i`pz zpn lrÐ

.melkl ea dzkf `lïðú åëåúá åáúë`wec Ð

`l la` ,`zpwz dil zilc `ed ekeza eazk

ok zpn lr micrl xn` elit` ,ekeza eazkÐ

zrya dl xn`iy calae ,jka lqtp epi`

.mc` lkl zxzen z` ixd :dxiqnéìéî éðäÐ

xn`c i`na lqtin `le ,ekeza eazk opirac

ok zpn lr eazekl icdqlÐxn`c `kid

i`ypz `ly zpn lr" sxezd zaizk xg`l

zxkfd mcew hbd xwir azkpc oeikc ,"ipeltl

i`pzÐeazekl icdql xn`c i`na lqtin `l

.`icda ekeza dil iazk `l i` ,ok zpn lr

äô ìò åìéôàok zpn lr hbd xwir ixdy Ð

.azkpïì òîùî à÷`wec ekeza :`xtq ax Ð

.xn`wäé÷úù é÷åúùxikfi `ly ,ea etfp Ð

.i`pz meyèâá ïéìñåô,ekeza eazk m` Ð

.i`pzd miiwzp elit`eäô ìòá ìñåôù õåçÐ

.hba xeiy iedcú÷åìçîiaxc "zpn lr"c Ð

opaxeÐ.sxezd iptl eazkya
àðîé÷åàå
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÷åôéúåz` rxw"c :opgl` iax axd xne` - dxeza aezky dn lr dpzn dedc dil

deln ,(a,e) oikxra `xnb edl aiyg oiwfpc ab lr s` ,"xehtl zpn lr izeqk

la` .`icda lgeny oeik ,dxeza aezky dn lr dpzn aiyg `l mewn lkn - dxeza daezk

dn lr dpzn aiyg - "wfp oic ilr jl oi`y zpn lr izeqk z` rxw" xne` did m` ,i`ce

ilr jl oi`y zpn lr"a enk ,dxeza aezky

."d`pe`

øîà`d .`id xfrl` oa oerny iax diwfg

onwle ,(a,d oihib) `nw wxta `ipzc

ipta" xn` `le hb `iand :iziin inp (`,et)

xefgie dpnid eplhi - dyri cvik 'eke "azkp

hbd ozipy oeikc .iaxk elit` `iz` ,dl eppzie

xg` xne` `edy dn ,dxezd on ezklidk

liren did `l "mzgp iptae azkp ipta" dpizpd

dpizp zrya xn`iyk `wec gilyc :cere .melk

.wiic wcin -

éáø- xn` oeklic iax `niz elit` xne` opgei

eax diwfglc rnyn qxhpewd yexit jezn

did `pdk axy itl .i`w dlrc ,ok xne` did

dkeqa xn`ck ,laan did `ed mb diwfge ,laan

oi`e .decqie eipae `iig iax elr :(`,cne `,k)

ax hytyk `nzqn `dc ,wgvi epiaxl d`xp

xn`ck ,l`yy zewitq dnk opgei iaxl `pdk

xhtp xak - (a,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"a

eizewitq l`ey did `l - miiw did eli`c ,diwfg

,eax didy ,diwfgn `l` `pdk axn opgei iax

iax xn`wc (a,aiw zay) "mixyw el`"a xn`ck

did `l `pdk ax mbe .lcpq epl zipy xak :opgei

opgei iaxe ,opgei iax iptl ayeie diwfg gipn

.miiw diwfgy cera daiyi lra did `l envra

did eiptl eidy laan eicinlzly d`xp `l`

yxity enk ,jk xn` oeklic :opgei iax xne`

`de ol `d :(a,hk) `nw xta oiyeciwa mz epiax

"miycw iycw" wxta migafac ab lr s`e .edl

iaxl digky` `pdk ax wilq ik :xn` (`,hp)

did iaxa oerny iaxy rnyn - iaxa oerny

`iig iaxn elit`e lecb did `ede ,miiw oiicr

mildz xtq dixnb` `dc ,diwfg ly eia`

d`xp oi`e ,(`,bl) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck

,opgei iax iptl cnele oerny iax gipn didy llk

lk dixnb`c `pdk axl jixv did opgei iaxy

dlr minrt ipyc :xnel yi `l` !dil eedc iwitq

`l `pdk ax.l`xyi ux`,at lirl jiiy]

[dpynaíàxfgy it lr s` ekeza eazk

`l` hbd azkp `ly itl :yexit - leqt ewgne

"ueg" `wec rnyn .zezixk o`k oi`e ,df i`pz lr

x`y la` ,leqt ewgne xfg - zezixk ded `lc

iptl wgnd meiw dyriy wx ,hba oixyk oiwgn

.xingdl mlerd ebdp mewn lkne ."miiwe xixy"

åäîzezixk df oi`e ,eazk df i`pz lry ,leqt - xteqd eazk `ly ,dt lra elit` ,sxezd iptl lrad xn` la` .sxezd xg` lrad xn`yk :yexit - sxezd xg`l ilin ipd `nizc

inp - sxezd xg`l eazk ,sxezd iptl ixii` oizipznc ab lr s` ,mewn lkne .xyk - ea xfgy oeike ,seqa lrad xn`iy enk zpn lr `l` azk `l xteqc ,xyk ikd elit` ol rnyn `w -

.`kdc `xtq axk xaq `xif iaxe ,lkd ixace sxezd xg`l `ni` zirai`e :jenqa opixn`ck ,leqté÷åúù,dinrhl `axe .qxhpewa yxitck ,ixii` mi`pz x`y lka - 'ek lral diwzy

.iaxc opaxl "ueg" eh` "zpn lr" xfb sxezd iptlcìëzpn lr"a xefbl jiiy dnc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .mi`pzd eniiwzp elit`e ,hba azkpy :qxhpewa yxit - hba oilqet mi`pzd

!xeiy iedc ,`cixb "ipeltl i`ypiz `ly zpn lr" `l m` "ueg" eh` xefbl mi`pz x`ya llk jiiy did `le ?"ueg"a enk xeiy my oi`y oeik ,"ueg" eh` ea `veike "fef miz`n il ipzzy

elit` sxezd xg` "zpn lr" `xif iax xiykn jenqae .i`pzd miiwzp elit` ,dt lr elit` i`pz ea yiy hb lk lqtie ,"ueg" eh` xefbp inp dt lra elit` ok m`c :wgvi epiaxl dyw cere

,eniiwzp m` ,mi`pz lkc :wgvi epiaxl d`xpe !lqet epi`c iax edl dcen dt lrac llkn - azka lqet epi` dt lr lqet epi`y lk :opax dil ixcdn `wcn :cere !ekeza eazk elit` ,iaxl

dpi`c ikid ik mda dwign zlren oi`c ,mwgne eazkpyk hba milqetc iax xn`w i`pzd miiwzp `la `kde .epyxitck "ueg" eh` xfbnl jiiy `lc ,dt lra enk ,xyk - hba eazkp elit`

p zrya yexit ,dt lra lqety "ueg" :mixne` minkge ."ueg" zwign eh` "zpn lr"c dwign opixfbc ,"ueg"a zlrenlr" ,zezixk myl azkp `lc meyn ,wgnp elit` azka lqet - dpiz

il ipzzy zpn lr"l inc `le .dniiw `ly it lr s` ,ewgne xfgy oeik jka lqtp oi` - azkp i`pzd zrcly it lr s` ,azka lqet epi` - zezixk iedc meyn ,dt lr lqet oi`y "zpn

,xyk - ewgne i`pzd on ea xfge ,dpizpd mcew hba i`pz azka la` ,dpizp zrya `wec epiidc - zyxebn dpi`c (a,cr oihib) "efg`y in"a opixn`c ,"jl oilegn" xn`e xfge "fef miz`n

.oiyexibd milg f`y ,dpizp zrya dnr dpzny dn wx `l` miiwl dkixv dpi`eìáà,sxezd zaizk mcew lrad xn` elit` xykc :dcedi epiaxl d`xp - xyk lkd ixac sxezd xg`l

i`pz myl xteqd zrc oi`c ,zezixk myl `ly azkp aiyg `l - okl mcew lra xn` elit` ,sxezd xg` azkp la` ,sxezd mcew azkpyk `l` `ziixe`c `leqt `kil inp "ueg"ac

iaxk i`wc lirlc `xtq axc ,rcze .dxifbl dxifb opixfb `lc ,xyk ied "zpn lr"a - `ziixe`c leqt `kil "ueg"ac oeike .oiicr hba eazk `ly oeik ,sxezd zaizk zrya "ipeltl ueg"c

,edine .dt lr dligz xn`y iptn dxezd on lqtp `ly ,sxezd xg` azkpyk oicd `ede - llk azkp `lyk ,sxezd iptl lrad xn` elit` lqet epi` dt lrac lirl xaq ,`kdc `xif

.i`pzd miiwzp `lyk ,seqa `le dligza `l llk azkp `ly ,dt lra elit` ,"zpn lr" elit` leqt `axlc ,jk xg` azkp elit` ,leqt lkd ixac sxezd iptl lrad xn` i`ce `axl
ixac
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קס
miwxt dyelya` cenr dt sc ± iriax wxtxifp

õåçá àðîé÷åàåekeza eazk elit` ,"zpn lr"a eli`c dpin opirnye ,oiwxit yixa ÐÐ

.xyk'åë øùë ìëä éøáã àîéàjkld ,sxezd iptla `zbelt iwe`c ,dinrhl `xif iax Ð

.dl zgkyn `l leqt lkd ixacàîéìå`le ,"leqt df ixd" ipz :`pzl `xif iax dil Ð

.`id iax `nipe ,"lkd ixac" ipzizäééðúà ìëä éøáã àðú"lkd ixac" jgxk lr Ð

"df ixd" diipz` i`c ,`pzl diax diipz`Ð

gky elit` ,"lkd ixac"a dil slgin ded `l

leqta xyk la` .ely `qxibÐ,dil slgin

ixac" ipz :dil xn` ikdl .ezreny gky m`

.diax dixnb` ikdc `xazqnc ,"xyk lkd

äðùî'åë êéáàìå àáàì àìà`xeiy e`l Ð

da edl iqtz `l inp zeyi` xeqi` e`lac ,`ed

.oiyeciwìåãâ ïäëì äðîìàoiyecwc oeik Ð

`nw wxta opixn`ck ,oie`l iaiiga oiqtez

xeqi` meyn iqtz `l i`dle ,(`,gi) oiyecwc

day zeyi`Ð.`hiba xiiyc gkzy`éî ìëìå
ïéùåã÷ åéìò äì ùéùelit`e ,diept dzid m` Ð

.e`l xeqi`c dxiaraìåñô.xeiy iedc Ð

àøîâàùéøã àììëdl oi`y in lkle" Ð

."oiyecw eilréðéúðeidy ,oiperabd on Ð

."ma ozgzz `l"c e`l `ki`e ,zene` drayn

éîåãàå éøöîmdy ,zexec dyly jeza Ð

.dyr xeqi`aïè÷ éùåãé÷î õåç,ipeltn ueg Ð

.`ed ohweúùøâúî äðè÷dhib dlaiw m` Ð

.dia` zzin xg`läéáà éùåãé÷á,xnelk Ð

edl eedc ,dfd yi`l dia` dyciw elit`e

oiyecw.oixenbäúéäå äàöéå ïðéòá àäå`lc Ð

dnvr z` ycwl die`x ok m` `l` dyxbin

.xg` yi`läéåä ììëì àéúà àìàxg`l Ð

`xw wc `lc .eiykrn dil aiyg `we ,onf

`xeiy oiprl .died za `zyd iedizc xninl

.xeiy ied inpíéãìåðä.cledl oicizr Ðåà
éãìéúîã ïéãéúò àîìãiptn odilr `xqzine Ð

.xeiy ied jkld ,df ly (ezy`)éîð éåâå ãáòÐ

elit`e ,ixiibinc icizr eda xninl zivn `d

.xeiy ied `l ikdäéì àéæç àì úäéî àúùäÐ

.xeiy ied `le ,zniiw dzeg`y onf lkõåç
êéúåðæî.zepfa ilraz `ly Ðøééù àîìã åà
äàéáá.da opixw zeyi` cve ,`nlra Ðàáà

åäðéð ïéàåùéð éðá êéáàådizrc` wqizc Ð

!oiyecw da iqtz `l `d ?dcda iiepz`l irac

úåðæá åàì àìàied `lc `ed jia`e `a`e Ð

.edl `xiq` inp ikd e`lac ,xeiyàîìãå
ïéàåùéðáe`lc ab lr s`e ,oizipzn ipzw Ð

xeiy ied xg`l ,jkld .`ed `gxe`Ðla` ©

!xeiy ied `l `ni` zepfaáéúë äùà éáëùîÐ

.xac lkl miakyn ipy yiwdåðøôé äùéàåÐ

diabl mixcp zxtd xiiyc oeikeÐ`pixw dyi`

.diaêéúîåøúî`l odkl i`ypz m`y Ð

.dnexza jlik`iåôñë ïéð÷"ea lk`i `ed" Ð

`ed ikd xa e`lc oeik i`de ,aizkÐ`ied `l

lv` oiyecwa xiiyc gkzy`e ,etqk oipw

.mipdkêúùåøéî õåçip` izenz m`y Ð

.jyxeiäúåà ùøéå åúçôùîîlrady o`kn Ð

z` yxeidl zixi edi`c oeike ,ezy`Ðezy`

.`idøèùá êéùåãé÷î õåçjeycwi m`y Ð

xhyaÐcg` xiiyy ,xnelk .oiyeciw edi `l

.mlek z` xiiy `le oiyecw ikxcnù÷úéàå
éããäì úåéååä`l ediipin `cg xiiyc `kide Ð

."d`vie" dia `pixwäðùîèâ ìù åôåâÐ

.ea eazki jk hbd azk xwir
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éøáãzira i`e :jenqa opixn`ck ,sxezd xg` elit` leqt "ueg"ac ab lr s` - xyk lkd

,"ueg" eh` "zpn lr" dia opixfb `l mewn lkn - lkd ixace sxezd xg`l `ni`

.dxifbl dxifb opixfb `le ,sxez iptl eh` dxifb ,opaxcn `l` leqt epi` sxezd xg` "ueg"c

àáø"zpn lr" eh` sxezd xg`lc "zpn lr" xfb iaxc - sxezd xg`l zwelgn xn`

epi` inp sxezd iptlc ab lr s` .sxezd iptlc

.`id dxifb `cg dlek - "ueg" eh` dxifb `l`

ìáàopixfbc - leqt lkd ixac sxezd iptl

,dt lr elit` xenb leqt `ed "ueg"ae ,"ueg" eh`

.zezixk myl azkp `lc `ax xaqc

ïéúéðúîåla` uega `pniwe`e eazk ipzwc

sxezd xg`l leqt `l zpn lr

jixv `nrh i`d e`lac oicd `ede - opaxe

,"eazk" ipzwcn ,sxezd xg` oizipzn inewe`l

.xyk - dt lr la` :rnync
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øLk ìkä éøác.miiwzd i`pzd m` ,i`pz ea azkpy s` hbdåm` ¦§¥©Ÿ¨¥§
,okBáúk' éðz÷c ïéúéðúî,'ekezaàðîé÷Bàå(.at lirl)xaecny ©§¦¦§¨¨¥§¨§¦§¨
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oeylìéñt àì 'úðî ìò',azka elit`àîéà úéòaéàxaecny ©§¨Ÿ¨¦¦¨¥¥¨
ef oeyl azkyå ,óøBzä éðôìif`zrck wx `id dpyndïðaø`le ¦§¥©¤§©¨¨

,iaxàîéà úéòaéàåi`pzd azkpy xaecnyå ,óøBzä øçàìif` §¦¨¥¥¨§©©©¤§
ìkä éøáãxg`l azkpy 'zpn lr'y dcen iax mb ixdy ,`id ¦§¥©Ÿ

.`xif iax ixacl ,lqet epi` sxezd
,øîà àáøådú÷Bìçîi`pzd azkpy ote`a `id,óøBzä øçàì §¨¨¨©©£¤§©©©¤
øáñ éaøcyïðéøæbsxezd xg`l azkpy i`pzeèàazkpy i`pz §©¦¨©©§¦¨¨

éøáñ ïðaøå ,óøBzä éðôìyïðéøæb àìdf i`pzìáà .óøBzä éðôì eèà ¦§¥©¤§©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨¨¦§¥©¤£¨
azkpy i`pz,óøBzä éðôìlìeñt ìkä éøác.hbdå,ok m`ïéúéðúî ¦§¥©¤¦§¥©Ÿ¨§©§¦¦
Báúk' éðz÷c,'ekezaàðîé÷Bàåxaecnyìáà ,'õeç'awiecne - §¨¨¥§¨§¦§¨§£¨

yðî ìò'ìéñt àì 'ú,azka elit`azkpy i`pza wx edføçà ©§¨Ÿ¨¦©©
óøBzäå ,epizpyn,àéä ïðaøelit` azkpy i`pz ,iax zrcl oky ©¤§©¨¨¦

.lqet sxezd xg`l
uxiz `xif iaxy zx`ane ,`ax zrck `ziixa d`ian `xnbd

:ezhiyl dze`dén÷ ïéáà éaøc äeáà éðz[iptl-],àøéæ éaøcm` ¨¥£¨§©¦¨¦©¥§©¦¥¨
lrad,éàðz ìò èb áúkif`ìkä éøáchbd.ìeñtiax el dywd ¨©¥©§©¦§¥©Ÿ¨

l okzi m`d ,`xifìeñt ìkä éøác,hbdéâéìt âìôéî àäåmi`pz ¦§¥©Ÿ¨§¨¦§©§¦¥
xiykn iax s`e i`pz mr hb mixiykn minkgy ,lirl `ziixaa
leqty hb oi` ok m`e ,[`xif iax zrcl] sxezd xg`l i`pzd m`

,oia` iaxc dea`l `xif iax uxiz .lkd ixaclàîéà àlàyi - ¤¨¥¨
' `ziixaa zepyl,'øLk ìkä éøáãìi`pz mr hb yi ok` oky §¦§¥©Ÿ¨¥

,lkd ixacl xykyéîc éëéäåi`pzd azkp m` edf ,df ote`øçàì §¥¦¨¦§©©
.óøBzä©¤

,'leqt' mewna 'xyk' zepyl `xif iax uxiz recn ,`xnbd zl`ey
àîéìåoeyla zepyl jixvy uxzl did leki ixde -'ìeñt äæ éøä' §¥¨£¥¤¨

,'leqt lkd ixac' mewnalkd ixacl dpi` `ziixady ernyny
,cala cg` `pz zrcl `l`å`ed,éaøea azkp m` hb lqety §©¦

,`xnbd daiyn .sxezd iptl i`pzdééðúà ìkä éøác àpzlr - ©¨¦§¥©Ÿ©§§¥
mpn` okzi ixdy ,'lkd ixac' gqepa el dpy `pzd ly eax jgxk

ydéì óìçéî 'ìeñô'a 'øLk'j` ,ezqxib dgkzyp m` `pzléøä' ¨¥§¨¦£¥¥£¥
déì óìçéî àì 'ìkä éøáã'a 'äæelit` `pzd z`f gkey did `le ¤§¦§¥©ŸŸ¦£¥¥
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.'leqt' `le 'xyk' zepyl jixv jgxk lre ,'df ixd' `le

äðùî
epcnly xg`l(.at lirl)mc` lkl zxzen z` ixd' oeyla hby

lqet 'ipelt' lk `ly cnll dpynd d`a ,leqt `ed 'ipeltn ueg
.hbd z` jk

dl xn`e ,ezy` z` yxbndàlà íãà ìëì úøzeî zà éøä'ueg - £¥©§¤¤§¨¨¨¤¨
xy`néáàìe ,àaàìCn ueg e` ,jia`ln ueg e` -éçàìe ,éçàìC §©¨§¨¦§¨¦§¨¦
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ïéLec÷ åéìò dìdycwl leki epi`y xg` mc`l dze` xq`y e` - ¨¨¨¦¦

`l ixdy ,hbd z` lqet df xeiy oi` if` ,el dxeq` `idy zngn
s` da miqtez mpi` mdiyeciwy meyn ,dl mixeq` exeiy zngn

zy` dpi` m`hbd okle ,yi`.øLkxn` m` j`úøzeî zà éøä' ¨¥£¥©§¤¤
'ìBãb ïäëì äðîìà àlà ,íãà ìëìxq` `ede ,dpnl` `id m` - §¨¨¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨

`idy e` ,lecb odkl dze`äöeìçå äLeøbxq`e ,[dvelg e`-] §¨©£¨
dze`èBéãä ïäëì,`idy e`äðéúðe úøæîîxq`e [dpizp e`-] §Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨
dze`ìoaìàøNé,xyke``idyìàøNé úadze` xq`eøæîîì §¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥
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dzid m` da oiqtez eid eiyeciwy mc` lr dze` xq`y e`
hbd if` ,d`yepl el xeq` m` s` ,diept,ìeñtmdiyeciw ixdy ¨

miqtez mpi` mdiyeciw eiykre ,diept dzid m` da oiqtez eid
.xeiyl aygp df okle ,mditlk yi` zy` `idy zngn da

àøîâ
:dpynd oeyl z` zx`an `xnbdàLéøc àììkxkfpd llkd - §¨¨§¥¨

ezpeek ,'xyk ,oiyeciw eilr dl oi`y in lkl' ,`yixaééBúàì§¨¥
[zeaxl-],úBúéøk éáéiç øàLm`e .da oiqtez mdiyeciw oi`y §¨©¨¥§¥

e .xyk hbd ,mdn cg` xiiyàôéñc àììkyiy in lke' llkd - §¨¨§¥¨
ezpeek ,'dxiara elit` ,oiyeciw eilr dlééBúàì[zeaxl-]øàL §¨¥§¨

,ïéåàì éáéiç.leqt hbd mdn cg` xiiy m`yéáàBîe éðBnò ïBâk) ©¨¥¨¦§©¦¨¦
éîBãàå éøöî éðéúð( §¦¦¦§¦©£¦

mileki mpi`y mitqep miyp` xiiy m` oicd dn zxxan `xnbd
:dycwldépéî àòal`y -,ïîçð áøî àáøz` ixd' xne`d ¨¨¦¥¨¨¥©©§¨

mc` lkl zxzenéLecwî õeç`ed df ipelte ,'ipeltïè÷, ¦¦¥¨¨
,dycwl leki epi` `linnyeäî.oicdéî[m`d-]àzLä ,ïðéøîà ©¦©§¦¨©§¨

àeä äéåä øa åàì àäéî,oiyeciw oa epi` `ed mewn lkn eiykr - ¦¨¨©£¨¨
,xyk hbde xeiy o`k oi` okleäéåä ììëì éúà àîìc Bà`ny e` - ¦§¨¨¥¦§©£¨¨

aygp `ed eiykr xak okle ,lcbiyk oiyeciw llkl `eai ixd `ed
.xeiy edfe oiyeciw oakdéì øîà,`axl ongp axäeúéðzz` ¨©¥§¦¨

,`ziixaa daeyzdäéáà éLecé÷a úLøbúî äpè÷dphw - §©¨¦§¨¤¤§¦¥¨¦¨
dhib z` lawl dleki ,`ziixe`cn zycewn `ide ,dia` dyciwy
,ongp ax xxane .dphw `idy s` ,dia` zzin xg`l dnvra

éànà,yxbzdl dleki `idïðéòa àäå(a ck mixac),'äúéäå' 'äàöéå' ©©§¨§¦¨§¨§¨§¨§¨
ycwl dleki dpi` dphw ixde ,oiyeciwd oick oiyexibd oic xnelk

,ongp ax x`an .yxbzdl dleki `id ok m` recne ,dnvràlà¤¨
`idy meyn edfäéåä ììëì àéúà`id eiykr xak okle ,lcbzyk ¨§¨¦§©£¨¨

,ok m`e .yxbzdl dlekie oiyeciwl die`x zaygpàéúà ,énð àëä̈¨©¦¨§¨
ohwd ipeltäéåä ììëì,oiyeciw oa `ed eiykr xak okle ,lcbiyk ¦§©£¨¨

.xeiy df ixd lrad eze` xiiy m`e
lrad xn`y ote`a ,ongp ax z` `ax cer l`y,'íéãìBpä ïî õeç'¦©¨¦

,eclep `l oiicry el` lr dze` xq`yeäîep` m`d .oicd ©
y mixne`ãéléúéà àì àäéî àzLä`l oiicr mewn lkn eiykr - ©§¨¦¨Ÿ¦§©¥

,xeiy o`k oi`e ,eclepàîìc Bàmd ixd,éãlééúîc éãéúòif`e ¦§¨£¦¥§¦§©§¥
,yxbnd ly ezeyi` zngn mdilr dxeq` didz.xeiy o`k yie

déì øîà,`axl ongp axäeúéðzdaeyzd z` ¨©¥§¦¨
xy`n ueg' dl xn` m`y ,dpyna,'íéáëBk ãáBòìe ãáòìixd §¤¤§¥¨¦

,ongp ax xxane .xeiy df oi`e ,xyk hbdàúéà íàep`y ¦¦¨
ixd if` ,cleeidl micizry el`a s` miaygznãáBòå ãáò¤¤§¥

éøéébéîc éãéáò énð íéáëBkjixv hbd ok m`e ,xiibzdl miieyr - ¨¦©¦£¦¥§¦©§¥
mixeq` eidi exiibziykly ,lrad mze` xiiyy oeik leqt zeidl
miaygzn oi`e ,xeiy df oi`y o`kn gken ,ok m`e .ezeyi` zngn

,`xnbd dgec .cleeidl micizrd miyp`aðäéîéé÷ éøeébéàì åàì C ¨¨¨§¦©¥©§¥
j` ,xiibzdl micner mpi` miakekd icaere micard -éðä̈¥

éîéé÷ éãeléúéàì,cleeidl micner ok` eclep `l oiicry el` - §¦§©¥©§¥
micar ly xeiy m` s` xeiyl aygp miclepd ly xeiyy okzie

.xeiyl aygp epi` miakek icaere
xn`y ote`a ,ongp ax z` `ax cer l`yeäî ,'dúBçà ìòaî õeç'¦©©£¨©

y oeik m`d .oicddéì àéæç àì àäéî àzLädzeg`yk ,eiykr - ©§¨¦¨Ÿ©§¨¥
,xeiy o`k oi` okl ,df mc` lr dxeq` `id ixd ,miigaàîìc Bà¦§¨

y miyyegdéì àéæçå ,dúBçà äúîc ïéðîæ,dzeg` zenzy okzi - ¦§¦§¥¨£¨§©§¨¥
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' `ziixaa zepyl,'øLk ìkä éøáãìi`pz mr hb yi ok` oky §¦§¥©Ÿ¨¥

,lkd ixacl xykyéîc éëéäåi`pzd azkp m` edf ,df ote`øçàì §¥¦¨¦§©©
.óøBzä©¤

,'leqt' mewna 'xyk' zepyl `xif iax uxiz recn ,`xnbd zl`ey
àîéìåoeyla zepyl jixvy uxzl did leki ixde -'ìeñt äæ éøä' §¥¨£¥¤¨

,'leqt lkd ixac' mewnalkd ixacl dpi` `ziixady ernyny
,cala cg` `pz zrcl `l`å`ed,éaøea azkp m` hb lqety §©¦

,`xnbd daiyn .sxezd iptl i`pzdééðúà ìkä éøác àpzlr - ©¨¦§¥©Ÿ©§§¥
mpn` okzi ixdy ,'lkd ixac' gqepa el dpy `pzd ly eax jgxk

ydéì óìçéî 'ìeñô'a 'øLk'j` ,ezqxib dgkzyp m` `pzléøä' ¨¥§¨¦£¥¥£¥
déì óìçéî àì 'ìkä éøáã'a 'äæelit` `pzd z`f gkey did `le ¤§¦§¥©ŸŸ¦£¥¥

'lkd ixac' `ed oekpd gqepdy i`ce ,okle .ezqxib dgkzyp m`
.'leqt' `le 'xyk' zepyl jixv jgxk lre ,'df ixd' `le

äðùî
epcnly xg`l(.at lirl)mc` lkl zxzen z` ixd' oeyla hby

lqet 'ipelt' lk `ly cnll dpynd d`a ,leqt `ed 'ipeltn ueg
.hbd z` jk

dl xn`e ,ezy` z` yxbndàlà íãà ìëì úøzeî zà éøä'ueg - £¥©§¤¤§¨¨¨¤¨
xy`néáàìe ,àaàìCn ueg e` ,jia`ln ueg e` -éçàìe ,éçàìC §©¨§¨¦§¨¦§¨¦

n ueg e` ,jig`ln ueg e` -ïéàL éî ìëìe ,'íéáëBk ãáBòìe ãáòì§¤¤§¥¨¦§¨¦¤¥
ïéLec÷ åéìò dìdycwl leki epi`y xg` mc`l dze` xq`y e` - ¨¨¨¦¦

`l ixdy ,hbd z` lqet df xeiy oi` if` ,el dxeq` `idy zngn
s` da miqtez mpi` mdiyeciwy meyn ,dl mixeq` exeiy zngn

zy` dpi` m`hbd okle ,yi`.øLkxn` m` j`úøzeî zà éøä' ¨¥£¥©§¤¤
'ìBãb ïäëì äðîìà àlà ,íãà ìëìxq` `ede ,dpnl` `id m` - §¨¨¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨

`idy e` ,lecb odkl dze`äöeìçå äLeøbxq`e ,[dvelg e`-] §¨©£¨
dze`èBéãä ïäëì,`idy e`äðéúðe úøæîîxq`e [dpizp e`-] §Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨
dze`ìoaìàøNé,xyke``idyìàøNé úadze` xq`eøæîîì §¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥
ïéúðìe,[oizpl e`-]äøéáòa eléôà ,ïéLec÷ åéìò dì LiL éî ìëå- §¨¦§¨¦¤¥¨¨¨¦¦£¦©£¥¨

dzid m` da oiqtez eid eiyeciwy mc` lr dze` xq`y e`
hbd if` ,d`yepl el xeq` m` s` ,diept,ìeñtmdiyeciw ixdy ¨

miqtez mpi` mdiyeciw eiykre ,diept dzid m` da oiqtez eid
.xeiyl aygp df okle ,mditlk yi` zy` `idy zngn da

àøîâ
:dpynd oeyl z` zx`an `xnbdàLéøc àììkxkfpd llkd - §¨¨§¥¨

ezpeek ,'xyk ,oiyeciw eilr dl oi`y in lkl' ,`yixaééBúàì§¨¥
[zeaxl-],úBúéøk éáéiç øàLm`e .da oiqtez mdiyeciw oi`y §¨©¨¥§¥

e .xyk hbd ,mdn cg` xiiyàôéñc àììkyiy in lke' llkd - §¨¨§¥¨
ezpeek ,'dxiara elit` ,oiyeciw eilr dlééBúàì[zeaxl-]øàL §¨¥§¨

,ïéåàì éáéiç.leqt hbd mdn cg` xiiy m`yéáàBîe éðBnò ïBâk) ©¨¥¨¦§©¦¨¦
éîBãàå éøöî éðéúð( §¦¦¦§¦©£¦

mileki mpi`y mitqep miyp` xiiy m` oicd dn zxxan `xnbd
:dycwldépéî àòal`y -,ïîçð áøî àáøz` ixd' xne`d ¨¨¦¥¨¨¥©©§¨

mc` lkl zxzenéLecwî õeç`ed df ipelte ,'ipeltïè÷, ¦¦¥¨¨
,dycwl leki epi` `linnyeäî.oicdéî[m`d-]àzLä ,ïðéøîà ©¦©§¦¨©§¨

àeä äéåä øa åàì àäéî,oiyeciw oa epi` `ed mewn lkn eiykr - ¦¨¨©£¨¨
,xyk hbde xeiy o`k oi` okleäéåä ììëì éúà àîìc Bà`ny e` - ¦§¨¨¥¦§©£¨¨

aygp `ed eiykr xak okle ,lcbiyk oiyeciw llkl `eai ixd `ed
.xeiy edfe oiyeciw oakdéì øîà,`axl ongp axäeúéðzz` ¨©¥§¦¨

,`ziixaa daeyzdäéáà éLecé÷a úLøbúî äpè÷dphw - §©¨¦§¨¤¤§¦¥¨¦¨
dhib z` lawl dleki ,`ziixe`cn zycewn `ide ,dia` dyciwy
,ongp ax xxane .dphw `idy s` ,dia` zzin xg`l dnvra

éànà,yxbzdl dleki `idïðéòa àäå(a ck mixac),'äúéäå' 'äàöéå' ©©§¨§¦¨§¨§¨§¨§¨
ycwl dleki dpi` dphw ixde ,oiyeciwd oick oiyexibd oic xnelk

,ongp ax x`an .yxbzdl dleki `id ok m` recne ,dnvràlà¤¨
`idy meyn edfäéåä ììëì àéúà`id eiykr xak okle ,lcbzyk ¨§¨¦§©£¨¨

,ok m`e .yxbzdl dlekie oiyeciwl die`x zaygpàéúà ,énð àëä̈¨©¦¨§¨
ohwd ipeltäéåä ììëì,oiyeciw oa `ed eiykr xak okle ,lcbiyk ¦§©£¨¨

.xeiy df ixd lrad eze` xiiy m`e
lrad xn`y ote`a ,ongp ax z` `ax cer l`y,'íéãìBpä ïî õeç'¦©¨¦

,eclep `l oiicry el` lr dze` xq`yeäîep` m`d .oicd ©
y mixne`ãéléúéà àì àäéî àzLä`l oiicr mewn lkn eiykr - ©§¨¦¨Ÿ¦§©¥

,xeiy o`k oi`e ,eclepàîìc Bàmd ixd,éãlééúîc éãéúòif`e ¦§¨£¦¥§¦§©§¥
,yxbnd ly ezeyi` zngn mdilr dxeq` didz.xeiy o`k yie

déì øîà,`axl ongp axäeúéðzdaeyzd z` ¨©¥§¦¨
xy`n ueg' dl xn` m`y ,dpyna,'íéáëBk ãáBòìe ãáòìixd §¤¤§¥¨¦

,ongp ax xxane .xeiy df oi`e ,xyk hbdàúéà íàep`y ¦¦¨
ixd if` ,cleeidl micizry el`a s` miaygznãáBòå ãáò¤¤§¥

éøéébéîc éãéáò énð íéáëBkjixv hbd ok m`e ,xiibzdl miieyr - ¨¦©¦£¦¥§¦©§¥
mixeq` eidi exiibziykly ,lrad mze` xiiyy oeik leqt zeidl
miaygzn oi`e ,xeiy df oi`y o`kn gken ,ok m`e .ezeyi` zngn

,`xnbd dgec .cleeidl micizrd miyp`aðäéîéé÷ éøeébéàì åàì C ¨¨¨§¦©¥©§¥
j` ,xiibzdl micner mpi` miakekd icaere micard -éðä̈¥

éîéé÷ éãeléúéàì,cleeidl micner ok` eclep `l oiicry el` - §¦§©¥©§¥
micar ly xeiy m` s` xeiyl aygp miclepd ly xeiyy okzie

.xeiyl aygp epi` miakek icaere
xn`y ote`a ,ongp ax z` `ax cer l`yeäî ,'dúBçà ìòaî õeç'¦©©£¨©

y oeik m`d .oicddéì àéæç àì àäéî àzLädzeg`yk ,eiykr - ©§¨¦¨Ÿ©§¨¥
,xeiy o`k oi` okl ,df mc` lr dxeq` `id ixd ,miigaàîìc Bà¦§¨

y miyyegdéì àéæçå ,dúBçà äúîc ïéðîæ,dzeg` zenzy okzi - ¦§¦§¥¨£¨§©§¨¥
.xeiy o`k yi ok m`e ,df mc`l zxzen didz `idedéì øîàax ¨©¥

,`axl ongpäeúéðzdze` xq` m`y ,daeyzd z` dpynaãáòì §¦¨§¤¤
íéáëBk ãáBòìeixdy ,ongp ax x`ane .xeiy df oi`ãáBòå ãáò §¥¨¦¤¤§¥

éøéébéîc éãéáò énð íéáëBkoi` z`f lkae ,xiibzdl miieyr - ¨¦©¦£¦¥§¦©§¥
df oi`e ,miyyeg oi` ezy` zzinl mb ,ok m`e ,jkl miyyeg

l ,`xnbd dgec .xeiyúeøéboky miyyeg oi`àçéëL àìdpi` - ¥Ÿ§¦¨
j` ,dgikyàçéëL äúéîe ,zexibn xzeizzinl miyyegy okzi ¦¨§¦¨

.leqt hbd didi if`e ,zexibl miyyeg oi` m` s` ezy`
`ax cer l`y :xeiy ly mitqep mipte`a oicd dn zxweg `xnbd

xn`y ote`a ,ongp ax z`éúeðfî õeç','C`ypidl dl xizdy ¦§¥
,zepfl dilr xq` j` mlerd lkleäîy oeik m`d .oicdïéàeOða ©§¦¦
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oihib(ipy meil)

,øîBà äãeäé éaømb aezkl yiïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäéc ïãå' ©¦§¨¥§¥§¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦
'ïéiaözéc øáb ìëì àáqðúäì Cäîì ,ïéøeèt èâå ïé÷eáL úøbàå- §¦¤¤§¦§¥§¦¦§©§¦§©§¨§¨§©¦¦§©¨

,xeht hbe oiaefir zxbi`e oiyexib xtq ipnn jl didi hbd dfe
.'eke 'z` ixd' gqepa ic oi`e .ivxizy xab lkl `ypidl zkll

Bôebexwir gqep -øeøçL èb ìL`ed ziprpk dgtyl ozipdéøä' ¤¥¦§£¥
,'ïéøBç úa zàe`'Cîöòì zà éøä': ©§©¦£¥©§§©§¥

àøîâ
:hba mixyk zepeyl el` zxxan `xnbd,àèéLtm`øîàaezkl §¦¨¨©

BzLàì dìdhiba,'ïéøBç úa zà éøä''zxzen z` ixd' azk `le ¨§¦§£¥©§©¦
,'eke,íeìk àìå øîà àìoiyexibd mcew mby meyn ,hb df oi`e Ÿ¨©§Ÿ§

m`y heyt oke .hba zexig oeyl jiiy `le ,oixeg za `idøîà̈©
aezklì dìBúçôLdly xexgyd hba,'íãà ìëì úøzeî zà éøä' ¨§¦§¨£¥©§¤¤§¨¨¨

,íeìk àìå øîà àì`id ,dk`lnl el zcareyn oiicr `idy oeik Ÿ¨©§Ÿ§
.mc` lkl zxzen dpi`e dgty oiicrm` ,`xnbd zwtzqn j`

øîàaezkleäî ,'Cîöòì zà éøä' ,äMàì dìm`d .oicdéøîâì ¨©¨§¦¨£¥©§§©§¥©§©§¥
dì øîà÷,zyxebn `id ok m`e ,dnvrl `idyBàyäëàìîì ¨¨©¨¦§¨¨
dì øîà÷.zyxebn `id oi` j` ,dici iyrnl el zcareyn dpi`y ¨¨©¨

,wtqd z` `xnbd zhyet,òîL àz ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨§©
ïðúc,epizpynaøeøçL èb ìL Bôeb`edéøä ,ïéøBç úa zà éøä' ¦§©¤¥¦§£¥©§©¦£¥

å .'Cîöòì zà,ok m`déôeb déì éð÷c àcáò äîeteby cara m` - ©§§©§¥§¨©§¨§¨¥¥¥
ok it lr s`e ,oec`l iepwék[xy`k-]déì øîàoec`dzà éøä' ¦¨©¥£¥©§

éð÷ ,'Cîöòìz` carddéôeb-],[etebdôeb éð÷ àìc ,äMà,dlral §©§¥¨¥¥¦¨§Ÿ¨¥¨
m`dïkL ìk àìdn lk z` dl dpwn 'jnvrl z` ixd' oeyldy Ÿ¨¤¥

:cer `xnbd zwtzqn .epnn zyxebn `ide ,dlral iepw didy
,éMà áøì àðéáø déì øîày ote`adéì øîàoec`déì ïéà' Bcáòì ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©¥§©§¥¦

eäî ,'Ca ÷ñò.card xxgzyd m`d ,oicdáøì ïéðç áø déì øîà ¥¤¨©¨©¥©¨¦§©
dì éøîàå ,éMàdf didyäàðæeçî ïéðç áøel xn`yàz ,éMà áøì ©¦§¨§¥¨©¨¦§§§¨§©©¦¨

àöé ,íéáëBk ãáBòì Bcáò øëBnä ,àéðúc ,òîLcardúeøéçìå ,s` §©§©§¨©¥©§§¥¨¦¨¨§¥§
ok it lréøöCcardBaøî øeøçL èbdïBLàøzaa exizdl ick ¨¦¥¦§¥©¦

.l`xyiíéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàjixvy ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦
k edf ,xexgy hbåéìò áúk àlLxhy z` oec`dìáà ,BðBàm` ¤Ÿ¨©¨¨£¨

åéìò áúkz` oec`dBðBàepe` if` ,card ly,BøeøçL eäæepi`e ¨©¨¨¤¦§
mi`xen`d ex`iae .xexgy hb cer jixv,úLL áø øîà ,BðBà éàî©¨©©¥¤

xhy edfdéì áúëcgqepa ,iebl exkny drya eaxçøázLëì'- §¨©¥¦§¤¦§©
gexal lkez m`.'Ca ÷ñò éì ïéà ,epnîjixv epi` cardy x`eane ¦¤¥¦¥¤¨

liren df gqepy gkene ,'ja wqr il oi`' gqep lr sqep xexgy hb
:car xxgyl

epi` j` zvwna exeaic z` ligzn mc` xy`k ,`id oeyl ly 'ci'
'giken ci' edf ,ezpeek z` giken mc`d xn`y zvwnd m` .exneb
ci' edf ,`l m`e .oeyld lk z` mc`d xn` eli`k liren `ede

,dpyna epipy .'giken epi`yéàpéî éëéì éåäéc ïãå' øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥§¤¡¥¥¦¦©
:'ïé÷eáL úøbàå ïéëeøéz øôñéâìôéî÷ éàîa :àøîâä úøøáîminkg ¥¤¥¦§¦¤¤§¦§©¨¦§§¥

exn`y gqepd lr sqep df gqep jixvn dcedi iaxy ,dcedi iaxe
z` yxib lrady gken zeidl jixvy ,`xnbd zx`an .minkg

.`nlra xeaica `le ,hbd ici lr ezy`éøáñ ïðaøyïéàL íéãé ©¨¨¨§¥¨©¦¤¥
íéãé ïééåä úBçéëBîxeaicd zvwn oi`e ,giken cid oi`y s` - ¦©§¨¨©¦

cik aygp `ed z`f lka ,ezpeek z` dxenb dgked giken xn`y
.exeaic milyd eli`k lireneå,ok m`ïãå' dì áúk àìc áb ìò óà §©©©§Ÿ¨©¨§¥

,hba dyxbny yxtl ick 'eke 'iedicz`f lka,àúléî àçëBî§¨¦§¨
dì Løâî à÷ àhéb éàäácdf hba dyxiby -z` azk `edy jkn ¦§©¦¨¨§¨¥¨

zegiken oi`y mici ixd ,dxenb dgked ef oi`y s`e ,dl ozpe hbd
.df gqep jixv oi` okle .micik zeaygpøáñ äãeäé éaøåyíéãé §©¦§¨¨©¨©¦

,íéãé ïééåä àì úBçéëBî ïéàL.hba dyxiby dxenb dgked jixve ¤¥¦Ÿ©§¨¨©¦
àîòèåmeyn wx `ed ,hba dyxiby gkenydì áúëchba,'ïãå' §©§¨§¨©¨§¥

cf`,dì Løâî à÷ àhéb éàäác àúléî àçëBîdidi dfe' oeyldy §§¨¦§¨¦§©¦¨¨§¨¥¨
,dxenb dgked `ed 'oiyexib xtq jlìáàm`,'ïãå' dì áúk àì £¨Ÿ¨©¨§¥

e ,dxenb dgked oi`éøîày xnel xyt` -e ,dLøb àøeaéãadn ¨§¥§¦¨¥§¨
d xqny,àøèL`l` epi`.àeä àîìòa äéàø.df gqep jixv okle §¨¨§¨¨§¨§¨

ziedc ipelt za zipelt zp` ,ikil ikizi zixht' :hbd gqep edf
ic ,ikizi zikexze ziwaye zixht ecke ,`pc zncwn izzpi`
o`n lkl `aqpzdl jdnl ikiiytpa d`hlye d`yx oiiedz
ic oce .mlrle opc `nei on ,ikiicia igni `l ypi`e ,oiiiavizic
dyn zck oiweay zxb`e oikexiz xtqe oixeht hb i`pin ikil iedi
ziidy ipelt za zipelt z` ,jnvrl jze` ip` xhet -] 'l`xyie
iidzy ,jze` yxbne afere xhet ip` eiykre ,eiykr cr izy`
`l yi`e ,ivxzy in lkl `ypidl zkll jnvra zhleye zi`yx
xtqe xeht hb ipnn jl didi dfe .mlerle df mein ,jcia dgni
cr zx`an `xnbd .[l`xyie dyn zck oiaefir zxbi`e oiyexib

epa wiicl yi dnk:hbd gqàì ,àhéb áúëc ïàî éàä ,éiaà øîà̈©©©¥©©§¨©¦¨Ÿ
'ïéãå' áBzëì,c"eiaïéãå òîLîc,dxezayg lrady ezpeeke ¦§§¦§©§©§¦

iyexib el` oica yxbl aiig epi` m`e ,oica yxbl aiig didy
.zerhàlàaezki'ïãå'.'dfe' eyexity ,c"ei `laáBzëì àìå ¤¨§¥§Ÿ¦§

'úøbéà',c"eiaúøbéà òîLîc,bb ,`xbi` oeyln'úøbà' àlà`la ¦¤¤§©§©¦¤¤¤¨¦¤¤
.c"ei'Cäîéì' áBzëì àìå,c"eiaòîLîcaezky zerhl xyt`y - §Ÿ¦§¦§©§©§©

,'Cäî éì'.c"ei `la aezki `l` ,jli`e df xtqn iidz il xnelk ¦§©
ebbn `"dd lbx z` cixtieáBzëì àìåaezky d`xi `ly - §Ÿ¦§¤¨

c ,'Cçîì''jgnl' oeyld,àëeç ék òîLîz` aezkie .wegv oeyln ¦§©§©§©¦¨
milind'ïéééåäézéc'e,'ïééiaöézéc'zg` lkaï"éãeé àúìz àúìz ¦¥¤§¨¦¦§©¨§¨¨§¨¨¦

,o"epd iptlco"icei izy ixdïéiaöúå ïééåäz òîLî,iyily seba §©§©¤¤§¨§¦§©¨
.evtgiy inl `ypidl zei`yx eidi zexg` miyp xnelkdéëøBìå§§¥

ekix`ie -'c å"éåìxtq'c å"éåìe 'ïéëeøéúzxb`'ïé÷eáLeidi `ly §¨§¥¦§¨§§¦
,o"iceikco"iceik e`xi m`didi'ïé÷éáL'e 'ïéëéøz' òîLî-xtq §©§©§¦¦§¦¦

.zeaefre zeyxebn miypl jiiyd zxb`e'c å"éåì déëøBìåeeãë §§¥§¨§§
,'zixhtcif` c"eik didz m`éãëe' òîLîip` xhet - 'zixht §©§©§¦

.mpiga jze`'àáqðúéàì' áBzëéì àìå,s"l`aczerhl xyt` §Ÿ¦§§¦§©§¨§
y'àáqðúé àì' òîLî,[i`ypiz `l -]àlàaezki'àáqðúäì' ©§©Ÿ¦§©§¨¤¨§¦§©§¨

.`"da
:dkld ink zxxan `xnbd,eäì àéòaéà,dcedi iaxk dkld m`d ¦©§¨§

eïðéòa' aezkl [jixv -]Bà 'ïãåe ,minkgk dkld.'ïãå' ïðéòa àì §¦¨§¥Ÿ§¦¨§¥
,`xnbd daiynïé÷úàc ,òîL àzoiwzdy -àáøaezkléhéâa ¨§©§©§¦¨¨§¦¥

gqepaéà'éøúå øèt àéðìt øa àéðìt C,déúzðéà àúéðBìt úé C ¥§¨§¨©§¨§¨¨©§¨¦¨§¦¨¦§§¥
'íìòìe ïðc àîBiî ,àðc íã÷ ïî déúzðéà úåäcoa ipelt ji` -] ©£©¦§§¥¦¢¨§¨¦¨§©§¨©

,eiykr cr ezy` dzidy ,ezy` zipelt z` yxibe xht ipelt
,[mler cre df mein [zyxebn didz `ide]øîà÷ àì 'ïãå' eléàå§¦§¥Ÿ¨¨©

,ef di`x `xnbd dgec .minkgk dkld ok m`e .eazkiy `ax
éîòèìe,C,gqepd lk z` xikfd `axyøîà÷ éî eäleklk z` - §©§¥§¦¨¨©

,`ax xikfd m`d ,lirl x`azdy hbd gqepàlày i`ceïðéòa ¤¨§¦¨
y xnel yi ok m`e ,`ax exikfd `ly s` df gqepïðéòa énð àëä̈¨©¦§¦¨

:minkgk dkldy di`x oi`e .`ax exikfd `ly s` ,'oce' aezkl
gqepd :`ax zpwz gqep z` zx`an `xnbd'ïðc àîBiî'owizy ¦¨§©

owzip ,hbd azkpy meidn zyxebn `idy ernyny ,`axé÷etàì§©¥
îezrcøîàc ,éñBé éaøcyåéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ`id i`cey ¦§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨

gqepde .z`f aezkl jixv oi`e hbd jix`za dyxbzd'íìòìe'§¨©
owzip ,mlerl zyxebn `idy ernyny ,`ax owizy
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miwxt dyelyaa cenr dt sc ± iriax wxtoihib
'åë éàðéî éëéì éåäé éã ïãå.iz`n jil didi xy` xtqd dfe Ðïé÷åáù úøâàå ïéëåøéú øôñ

.dyxbn `ed df xtq ici lry ekeza gikedl jixvy Ðàøîâåúùàì äì øîàÐ

."mc` lkl zxzen z` ixd" ea azk `le "oixeg za z` ixd" :dhiba aezkløîà àì
íåìë.okl mcew `id oixeg zac ,zexig oeyl oiyexiba jiiy `lc Ðéøä åúçôùì øîà

íåìë øîà àì íãà ìëì úøúåî úàiablc Ð

,`id dgtyc oeike ,dipin dwt` `l dk`ln

dlr dgty myeÐ.oixeg oal inp `ixzyn `l

úåøéçì àöécr ezectl edeqpwy it lr s` Ð

einca dxyrÐ.cer el carzyi `lèâ êéøöå
øåøçù.l`xyi zaa exizdl Ðåéìò áúë àìù

åðåà.iebl exknyk xhy Ðåðîî çøáúùëìÐ

oi`" `nl` .iebd on hlndl lkez m` ,iebd on

"ja wqr ilÐ.`ed zexig oeylïéàù íéãé
úåçéëåî:xnele ,ea feg`l ,xacl dfig` zia Ð

ikd elit` .dyxib df xtq ici lry gikedÐ

hb azkcn :opixn`e ,ci zia iedaidieÐilb

.dyxib `hib i`dac dizrcàøåáéãáxn`c Ð

.mc` lkl zxzen z` ixd :dxiqn zrya dl

àåä àîìòá äéàølka zecrl dcia zeidl Ð

.diept `idy ze`xdl ,jlz xy`áåúëì àì
ïéãåepi` m` la` ,jyxb`y `ed oic :rnync Ð

jyxb`y ilr oicÐ.iyxbzz `láåúëì àìå
úøâéàoeyl ,zxbi` rnync ,c"eia oiweaiy Ð

.bbïàî ìëì àáñðúäì êäîéì áåúëì àìå
ïééáöéúéãxtqn idz il ,jdn il :rnync Ð

.jli`e dfdêäîì àìà.c"ei `la Ðáåúëì àìå
êçîìdidiy ,i"d ly elbx licaiy jixv Ð

.z"igk ifgzil `lc ,ebbl elbx oia xie`òîùîã
êçîìik ,jia ip` wgvn :xnelk ,wgvl Ð

zp` ikil ikizi zixht :hbd qteh edf .`keg

`pc zncwn izzpi` ziedc ipelt za zipelt

oiiedz ic ikizi zikexze ziwaye zixht ecke

`aqpzdl jdnl ikiiytpa d`hlye d`yx

on ikiicia igni `l ypi`e oiiiavizic o`n lkl

hb i`pin ikil iedi ic oce mlrle opc `nei

dyn zck oiweay zxb`e oikexiz xtqe oixeht

`zlz dia icyil "d`yx oiiiediz ic" .l`xyie

`icy `l i`c .oiiiediz ic ixwipc ,oitevx o"icei

oiyp ,oiiedc ic :ixwzin o"icei oixz `l` dia

`zlz azk ikc ,"oiiiaviz ic" oke .`nlrc

o"iceiÐin lkl `ypdl d`yx `dzy rnyn

.dvxzyïéëåøéúã å"éåì äéëøåìåe"ie jix`i Ð

`l i`c ,oiweay zxb`ay e"iee ,oikexiz xtqay

dil jix`nÐoikixz xtq :rnyn ,c"eik ifgin

Ðoiwiaye ,`nlrc zeyexbÐmiyp zxb`

.`ed dly `le ,`nlrc zeaefrå"éåì äéëøåìå
åãëåãjix`n dpexg`d e"ie ,ikizi zixht Ð

dil jix`n `l i`c ,c"eik d`xi `lyÐ

enk .xtq oi`a ,melk `lea :xnelk ,icke :rnyn

) "daqp ick",(`,d dpyd y`xdl ixn`e :enke

) mkg my ,ick.(`,a `rivn `aaáåúëì àìå
àáñðúéàì.`"da `aqpzdl `l` ,sl`a Ð

`l :rnyne ,"`aqpzi" on "`l" wigxi `ny

`aqpziÐ.`ypz `lïðéòá éî,xnelk Ð

?opaxk e` dcedi iaxk dkldøîà÷ éî åäìåë
ic" oebk ,hba miazkpd mixac x`y lk Ð

?ef dpwza `ax mxikfd in 'eke "oiiedizàìà.edpiazklc opira `ax edpixkf` `lc ab lr s` Ðéîð àëä.lif`e yxtnck ,el` `l` owzl jxved `l `ax edine ,opira "oce" Ðïî
øîàã éñåé éáøãî é÷åôàì íìòìå ïðã àîåézeidl oihibd lka `ax owz jkl .dzin xg`l hbk ied `le ,eilr giken xhy ly epnfc ,rxn aikyc hba "meidn" aezkl jixv oi` Ð

iqei iaxk ol `niiwc ab lr s`e .ea oilibx mixteqdÐ.l`xyi zegtyn` leqt my `vi `le xzida xacd `viy ,`zbeltn oiytp iwet`l opira
é÷åôàì
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éáø`xnbae ,"oixeht hb" aezk did `l mixtqa - oiweay zxb`e oikexiz xtq xne` dcedi

edine .oixehtc e"iel xn`w `l - oiweaiyc e"iele oikexizc e"iel dikxele :xn`w ik inp

`dc ,dil opiqxb inp `kdc d`xpe ,"oixehit hb" inp mixtqa aizk (a,d) mixcpc `nw wxta

.eazekl oilibx oihiba mbe ,oixehit :opinbxzn "zezixk xtq"óàoce azk `lc ab lr

`kd - dl dyxbin `hib i`dac `zlin `gken

ibiltc rnyn mixcp yixae ,"oce"a ibiltc rnyn

`lc ab lr s`e ,mici oiied opaxlc ,"i`pin"a

zy` yxbn mc` oi`c ,zyxebn - "i`pin" aizk

mye ,ibilt ediiexzac :wgvi epiax xne`e .exag

mici :mzd xn`c iia`l iywiz `le .yxetn

:iia` xn` jenqae ,mici oiieed zegiken mpi`y

xn`w `xhyc `xteyl `nye ."oice" aezkil `l

.ikdàìårnync c"eia zxbi` aezkil

,c"ei oi` oicd on "zxb`"ac ab lr s` .`xbi`

zelibx - bb oeyl `edy "`xbi`" mewn lkn

la` .ixara aezk epi`y itl ,c"eia eazekl

`la ixara aezk - zxb` oeyl `edy "zxb`"a

zxb` ixac lk lr" (h xzq`) aizkck ,c"ei

zexhy oewiz xcqae .ok oiaezk mlek oke ,"z`fd

aezkil `le :azk mlr aeh sqei iax axd azky

mc`y ,`nlra `zxb` rnync e"ie `la "zxb`"

i`wc rnync ,e"iea "zxb`e" `l` ,exagl gley

.lirlc "oce"`e ,`hib`

ïéééåäúãxne`e - o"icei `zlza oiiiavzc

oihib oewiza d`xy :wgvi epiax

cgia o"icei `zlz ,ikixv o"icei dyngc mipencw

oiiiedizic e"izd xg`e z"lcd xg`e ,daizd seqa

iax axd ly zexhy oewiza aezk oke .oiiiavizic

"ice" ,zeaiz izy md "oiiiediz ice" :mlr aeh sqei

lkd - "ipelt xdp lr `azic" la` .xy` mewna

ic" aezkl oi`e ,zayeid :xnelk zg` daiz

.zayei xy` - "`aziäéëøåìå- 'ek e"iel

dyri `ly xnelk `l` ,jix`dl jixv oi` `nye

"jdnl"c `"d lbx oke .c"ei zi`xp `dzy ,dxvw

`l` ,wigxdl jixv oi` `ny - bbd on wigxdl

o"ieed jix`dl jixv `nye. dbba xagi `ly

ebdpe .dfa mlerd erhi `ly ,`"dd lbx wigxdle

leqt hbd oi`c i`ce ,edine .wigxdle jix`dl

`l m` ,"jdn" ly `"dd oke ,okix`d `l m`

xkip did `ly hba dyrne .i`cn xzei dwigxd

,edil` epiax iptl `ay ,c"eil e"ie oia ahid

dze` zexwl ytih `le mikg `lc wepiz `iade

lif :(a,hk sc) oilitz iab zegpna xn`ck ,daizd

"bxdie" ixw i` ,ytih `le mikg `lc wepiz izii`

.leqte `ed "bxdii" - `l i` ,xyk -
on
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ïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäéc ïãå" :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥¦¡¥¥¦¦©¥¤¥¦
øáb ìëì àañðúäì Cäîì ïéøeèt èâå ïé÷eáL úøâàå§¦¤¤§¦§¥§¦¦§©§¦§§©¨§¨§©
,"ïéøBç úa zà éøä" :øeøçL èb ìL Bôeb ."ïééaöúéc¦¦§¦¦¤¥¦§£¥©§©¦

."Cîöòì zà éøä"àøîâBzLàì dì øîà ,àèéLt £¥©§§©§¥§¦¨¨©¨¦§
"ïéøBç úa zà éøä"¯øîà ,íeìë àìå øîà àì £¥©§©¦Ÿ¨©§Ÿ§¨©

ì dì"íãà ìëì úøzeî zà éøä" BúçôL¯àì ¨§¦§¨£¥©§¤¤§¨¨¨Ÿ
,"Cîöòì zà éøä" äMàì dì øîà ,íeìë àìå øîà̈©§Ÿ§¨©¨§¦¨£¥©§§©§¥
?dì øîà÷ äëàìîì Bà ,dì øîà÷ éøîâì ?eäî©§©§¥¨¨©¨¦§¨¨¨¨©¨
ìL Bôeb :ïðúc ,òîL àz :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦¨§©¦§©¤
;"Cîöòì zà éøä" ,"ïéøBç úa zà éøä" øeøçL èb¥¦§£¥©§©¦£¥©§§©§¥

ék ,déôeb déì éð÷c àcáò äîezà éøä" dì øîà ¨©§¨¦§¦¥¥¦¨©¨£¥©§
"Cîöòì¯dôeb éð÷ àìc äMà ,déôeb éð÷¯ìk àì §©§¥¨¥¥¦¨§¨§¦¨Ÿ¨

Bcáòì Bì øîà :éLà áøì àðéáø déì øîà ?ïkL¤¥£©¥¨¦¨§©©¦¨©§©§
áøì ïéðç áø déì øîà ?eäî ,"Ea ÷ñò éì ïéà"¥¦¥¤§©£©¥©¨¦§©
àz :éLà áøì äàðæBçî ïéðç áø dì éøîàå ,éLà©¦§¨§¦¨©¨¦§§¨¨§©©¦¨

éBâì Bcáò øëBnä :àéðúc ,òîL¯,úeøéçì àöé §©§©§¨©¥©§§¨¨§¥
éøöåïBòîL ïaø øîà ;ïBLàø Baøî øeøçL èb C §¨¦¥¦§¥©¦¨©©¨¦§

åéìò áúk àlL íéøeîà íéøác äna :ìàéìîb ïa¤©§¦¥©¤§¨¦£¦¤Ÿ¨©¨¨
BðBà åéìò áúk ìáà ,BðBà¯?BðBà éàî .BøeøçL eäæ £¨¨©¨¨¤¦§©

éì ïéà epnî çøázLëì :déì áúëc :úLL áø øîà̈©©¥¤§¨©¥¦§¤¦§©¦¤¥¦
éàpéî éëéì éåäéã ïãå :øîBà äãeäé éaø" .Ea ÷ñò¥¤§©¦§¨¥§¥¦¡¥¥¦¦©
ïðaø ?éâìtéî÷ éàîa ."ïé÷eáL úøâàå ïéëeøéz øôñ¥¤¥¦§¦¤¤§¦§©¨¦©§¦©¨©
áb ìò óàå ,íéãé ïééåä úBçéëBî ïéàL íéãé :éøáñ̈§¦¨©¦¤¥¦¨§¨¨©¦§©©©
à÷ àhéb éàäác àúléî àçëBî "ïãå" dì áúk àìc§¨¨©¨§¥§¨¦§¨¦§©¦¨¨
úBçéëBî ïéàL íéãé :øáñ äãeäé éaøå ;dì Løâî§¨¥¨§©¦§¨¨©¨©¦¤¥¦
àçëBîc "ïãå" dì áúëc àîòèå ,íéãé ïééåä àì̈¨§¨¨©¦§©£¨§¨©¨§¥§§¨
dì áúk àì ìáà ,dì Løâî à÷ àhéb éàäác àúléî¦§¨¦§©¦¨¨§¨¥¨£¨¨¨©¨
àîìòa äéàø àøèLe ,dLøb àøeaéãa :éøîà ,"ïãå"§¥¨§¦§¦¨¨§©§¨¨§¨¨§¨§¨
áBzëì àì ,àhéb áúëc ïàî éàä :ééaà øîà .àeä£©©©¥©©§¨©¦¨¨¦§
"úøbéà" áBzëì àìå ;ïãå àlà ,ïéãå òîLîc "ïéãå"§¥§©§©§¦¤¨§¥§¨¦§¦¤¤
"Cäîéì" áBzëì àìå ;úøbà àlà ,úøbéà òîLîc§©§©¦¤¤¤¨¦¤¤§¨¦§¦§©
ék òîLîc "Cçîì" áBzëì àìå ;Cäî éì òîLîc§©§©¦¥¨§¨¦§¦§©§©§©¦
ï"éãåé àúìz àúìz "ïéééáöéúéc" "ïéééåäéúéã" ;àëeç¨¦¦¤§¦¦¦§¦¦§¨¨§¨¨
;ïé÷éáLe ïéëéøz òîLîc "ïé÷eáL"c å"éåìå "ïéëeøéú"c å"éåì déëøBìå ;ïééáöúå ïééåäz òîLîc§©§©§¤§¨§¦§§¨§§¥§¥¦¦§¦§©§©§¦¦§¦¦
àlà ,àáqðúé àì òîLîc "àáqðúéàì" áBzëéì àìå ;éãëe òîLîc "eãë"c å"éåì déëøBìå§§¥¦§§©§©§¦§¨¦§§¦§©§¨§©§©¨¦§©§¨¤¨
:éhéâa àáø ïé÷úàc ,òîL àz ?"ïãå" ïðéòa àì Bà ,"ïãå" ïðéòa :eäì àéòaéà ."àáqðúäì"§¦§©§¨¦©£¨§¨¥©§¥¨¨¥©§¥¨§©§©§¥¨¨§¦¥

éà"éøúå øèt àéðìt øa àéðìt Càðc íã÷ ïî déúzðéà úåäc déúzðéà àúéðBìt úé C ¥§¨§¨©§¨§¨¨©§¨¥©§¦¨¦§§¥©£©¦§§¥¦¨©§¨
.øîà÷ àì "ïãå" eléàå ,"íìòìe ïðc àîBiî¯éîòèìeàëä ,ïðéòa àlà ?øîà÷ éî eälek ,C ¦¨§©§¨©§¦§¥¨¨¨©§©£¦§¦¨¨©¤¨¨¥©¨¨

"ïðc àîBiî" .ïðéòa éîð¯"íìòìe" ;åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ :øîàc ,éñBé éaøcî é÷etàì ©¦¨¥©¦¨§©§©¥¦§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨§¨©
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oihib(ipy meil)

,øîBà äãeäé éaømb aezkl yiïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäéc ïãå' ©¦§¨¥§¥§¤¡¥¥¦¦©¥¤¥¦
'ïéiaözéc øáb ìëì àáqðúäì Cäîì ,ïéøeèt èâå ïé÷eáL úøbàå- §¦¤¤§¦§¥§¦¦§©§¦§©§¨§¨§©¦¦§©¨

,xeht hbe oiaefir zxbi`e oiyexib xtq ipnn jl didi hbd dfe
.'eke 'z` ixd' gqepa ic oi`e .ivxizy xab lkl `ypidl zkll

Bôebexwir gqep -øeøçL èb ìL`ed ziprpk dgtyl ozipdéøä' ¤¥¦§£¥
,'ïéøBç úa zàe`'Cîöòì zà éøä': ©§©¦£¥©§§©§¥

àøîâ
:hba mixyk zepeyl el` zxxan `xnbd,àèéLtm`øîàaezkl §¦¨¨©

BzLàì dìdhiba,'ïéøBç úa zà éøä''zxzen z` ixd' azk `le ¨§¦§£¥©§©¦
,'eke,íeìk àìå øîà àìoiyexibd mcew mby meyn ,hb df oi`e Ÿ¨©§Ÿ§

m`y heyt oke .hba zexig oeyl jiiy `le ,oixeg za `idøîà̈©
aezklì dìBúçôLdly xexgyd hba,'íãà ìëì úøzeî zà éøä' ¨§¦§¨£¥©§¤¤§¨¨¨

,íeìk àìå øîà àì`id ,dk`lnl el zcareyn oiicr `idy oeik Ÿ¨©§Ÿ§
.mc` lkl zxzen dpi`e dgty oiicrm` ,`xnbd zwtzqn j`

øîàaezkleäî ,'Cîöòì zà éøä' ,äMàì dìm`d .oicdéøîâì ¨©¨§¦¨£¥©§§©§¥©§©§¥
dì øîà÷,zyxebn `id ok m`e ,dnvrl `idyBàyäëàìîì ¨¨©¨¦§¨¨
dì øîà÷.zyxebn `id oi` j` ,dici iyrnl el zcareyn dpi`y ¨¨©¨

,wtqd z` `xnbd zhyet,òîL àz ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨§©
ïðúc,epizpynaøeøçL èb ìL Bôeb`edéøä ,ïéøBç úa zà éøä' ¦§©¤¥¦§£¥©§©¦£¥

å .'Cîöòì zà,ok m`déôeb déì éð÷c àcáò äîeteby cara m` - ©§§©§¥§¨©§¨§¨¥¥¥
ok it lr s`e ,oec`l iepwék[xy`k-]déì øîàoec`dzà éøä' ¦¨©¥£¥©§

éð÷ ,'Cîöòìz` carddéôeb-],[etebdôeb éð÷ àìc ,äMà,dlral §©§¥¨¥¥¦¨§Ÿ¨¥¨
m`dïkL ìk àìdn lk z` dl dpwn 'jnvrl z` ixd' oeyldy Ÿ¨¤¥

:cer `xnbd zwtzqn .epnn zyxebn `ide ,dlral iepw didy
,éMà áøì àðéáø déì øîày ote`adéì øîàoec`déì ïéà' Bcáòì ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©¥§©§¥¦

eäî ,'Ca ÷ñò.card xxgzyd m`d ,oicdáøì ïéðç áø déì øîà ¥¤¨©¨©¥©¨¦§©
dì éøîàå ,éMàdf didyäàðæeçî ïéðç áøel xn`yàz ,éMà áøì ©¦§¨§¥¨©¨¦§§§¨§©©¦¨

àöé ,íéáëBk ãáBòì Bcáò øëBnä ,àéðúc ,òîLcardúeøéçìå ,s` §©§©§¨©¥©§§¥¨¦¨¨§¥§
ok it lréøöCcardBaøî øeøçL èbdïBLàøzaa exizdl ick ¨¦¥¦§¥©¦

.l`xyiíéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàjixvy ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦
k edf ,xexgy hbåéìò áúk àlLxhy z` oec`dìáà ,BðBàm` ¤Ÿ¨©¨¨£¨

åéìò áúkz` oec`dBðBàepe` if` ,card ly,BøeøçL eäæepi`e ¨©¨¨¤¦§
mi`xen`d ex`iae .xexgy hb cer jixv,úLL áø øîà ,BðBà éàî©¨©©¥¤

xhy edfdéì áúëcgqepa ,iebl exkny drya eaxçøázLëì'- §¨©¥¦§¤¦§©
gexal lkez m`.'Ca ÷ñò éì ïéà ,epnîjixv epi` cardy x`eane ¦¤¥¦¥¤¨

liren df gqepy gkene ,'ja wqr il oi`' gqep lr sqep xexgy hb
:car xxgyl

epi` j` zvwna exeaic z` ligzn mc` xy`k ,`id oeyl ly 'ci'
'giken ci' edf ,ezpeek z` giken mc`d xn`y zvwnd m` .exneb
ci' edf ,`l m`e .oeyld lk z` mc`d xn` eli`k liren `ede

,dpyna epipy .'giken epi`yéàpéî éëéì éåäéc ïãå' øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥§¤¡¥¥¦¦©
:'ïé÷eáL úøbàå ïéëeøéz øôñéâìôéî÷ éàîa :àøîâä úøøáîminkg ¥¤¥¦§¦¤¤§¦§©¨¦§§¥

exn`y gqepd lr sqep df gqep jixvn dcedi iaxy ,dcedi iaxe
z` yxib lrady gken zeidl jixvy ,`xnbd zx`an .minkg

.`nlra xeaica `le ,hbd ici lr ezy`éøáñ ïðaøyïéàL íéãé ©¨¨¨§¥¨©¦¤¥
íéãé ïééåä úBçéëBîxeaicd zvwn oi`e ,giken cid oi`y s` - ¦©§¨¨©¦

cik aygp `ed z`f lka ,ezpeek z` dxenb dgked giken xn`y
.exeaic milyd eli`k lireneå,ok m`ïãå' dì áúk àìc áb ìò óà §©©©§Ÿ¨©¨§¥

,hba dyxbny yxtl ick 'eke 'iedicz`f lka,àúléî àçëBî§¨¦§¨
dì Løâî à÷ àhéb éàäácdf hba dyxiby -z` azk `edy jkn ¦§©¦¨¨§¨¥¨

zegiken oi`y mici ixd ,dxenb dgked ef oi`y s`e ,dl ozpe hbd
.df gqep jixv oi` okle .micik zeaygpøáñ äãeäé éaøåyíéãé §©¦§¨¨©¨©¦

,íéãé ïééåä àì úBçéëBî ïéàL.hba dyxiby dxenb dgked jixve ¤¥¦Ÿ©§¨¨©¦
àîòèåmeyn wx `ed ,hba dyxiby gkenydì áúëchba,'ïãå' §©§¨§¨©¨§¥

cf`,dì Løâî à÷ àhéb éàäác àúléî àçëBîdidi dfe' oeyldy §§¨¦§¨¦§©¦¨¨§¨¥¨
,dxenb dgked `ed 'oiyexib xtq jlìáàm`,'ïãå' dì áúk àì £¨Ÿ¨©¨§¥

e ,dxenb dgked oi`éøîày xnel xyt` -e ,dLøb àøeaéãadn ¨§¥§¦¨¥§¨
d xqny,àøèL`l` epi`.àeä àîìòa äéàø.df gqep jixv okle §¨¨§¨¨§¨§¨

ziedc ipelt za zipelt zp` ,ikil ikizi zixht' :hbd gqep edf
ic ,ikizi zikexze ziwaye zixht ecke ,`pc zncwn izzpi`
o`n lkl `aqpzdl jdnl ikiiytpa d`hlye d`yx oiiedz
ic oce .mlrle opc `nei on ,ikiicia igni `l ypi`e ,oiiiavizic
dyn zck oiweay zxb`e oikexiz xtqe oixeht hb i`pin ikil iedi
ziidy ipelt za zipelt z` ,jnvrl jze` ip` xhet -] 'l`xyie
iidzy ,jze` yxbne afere xhet ip` eiykre ,eiykr cr izy`
`l yi`e ,ivxzy in lkl `ypidl zkll jnvra zhleye zi`yx
xtqe xeht hb ipnn jl didi dfe .mlerle df mein ,jcia dgni
cr zx`an `xnbd .[l`xyie dyn zck oiaefir zxbi`e oiyexib

epa wiicl yi dnk:hbd gqàì ,àhéb áúëc ïàî éàä ,éiaà øîà̈©©©¥©©§¨©¦¨Ÿ
'ïéãå' áBzëì,c"eiaïéãå òîLîc,dxezayg lrady ezpeeke ¦§§¦§©§©§¦

iyexib el` oica yxbl aiig epi` m`e ,oica yxbl aiig didy
.zerhàlàaezki'ïãå'.'dfe' eyexity ,c"ei `laáBzëì àìå ¤¨§¥§Ÿ¦§

'úøbéà',c"eiaúøbéà òîLîc,bb ,`xbi` oeyln'úøbà' àlà`la ¦¤¤§©§©¦¤¤¤¨¦¤¤
.c"ei'Cäîéì' áBzëì àìå,c"eiaòîLîcaezky zerhl xyt`y - §Ÿ¦§¦§©§©§©

,'Cäî éì'.c"ei `la aezki `l` ,jli`e df xtqn iidz il xnelk ¦§©
ebbn `"dd lbx z` cixtieáBzëì àìåaezky d`xi `ly - §Ÿ¦§¤¨

c ,'Cçîì''jgnl' oeyld,àëeç ék òîLîz` aezkie .wegv oeyln ¦§©§©§©¦¨
milind'ïéééåäézéc'e,'ïééiaöézéc'zg` lkaï"éãeé àúìz àúìz ¦¥¤§¨¦¦§©¨§¨¨§¨¨¦

,o"epd iptlco"icei izy ixdïéiaöúå ïééåäz òîLî,iyily seba §©§©¤¤§¨§¦§©¨
.evtgiy inl `ypidl zei`yx eidi zexg` miyp xnelkdéëøBìå§§¥

ekix`ie -'c å"éåìxtq'c å"éåìe 'ïéëeøéúzxb`'ïé÷eáLeidi `ly §¨§¥¦§¨§§¦
,o"iceikco"iceik e`xi m`didi'ïé÷éáL'e 'ïéëéøz' òîLî-xtq §©§©§¦¦§¦¦

.zeaefre zeyxebn miypl jiiyd zxb`e'c å"éåì déëøBìåeeãë §§¥§¨§§
,'zixhtcif` c"eik didz m`éãëe' òîLîip` xhet - 'zixht §©§©§¦

.mpiga jze`'àáqðúéàì' áBzëéì àìå,s"l`aczerhl xyt` §Ÿ¦§§¦§©§¨§
y'àáqðúé àì' òîLî,[i`ypiz `l -]àlàaezki'àáqðúäì' ©§©Ÿ¦§©§¨¤¨§¦§©§¨

.`"da
:dkld ink zxxan `xnbd,eäì àéòaéà,dcedi iaxk dkld m`d ¦©§¨§

eïðéòa' aezkl [jixv -]Bà 'ïãåe ,minkgk dkld.'ïãå' ïðéòa àì §¦¨§¥Ÿ§¦¨§¥
,`xnbd daiynïé÷úàc ,òîL àzoiwzdy -àáøaezkléhéâa ¨§©§©§¦¨¨§¦¥

gqepaéà'éøúå øèt àéðìt øa àéðìt C,déúzðéà àúéðBìt úé C ¥§¨§¨©§¨§¨¨©§¨¦¨§¦¨¦§§¥
'íìòìe ïðc àîBiî ,àðc íã÷ ïî déúzðéà úåäcoa ipelt ji` -] ©£©¦§§¥¦¢¨§¨¦¨§©§¨©

,eiykr cr ezy` dzidy ,ezy` zipelt z` yxibe xht ipelt
,[mler cre df mein [zyxebn didz `ide]øîà÷ àì 'ïãå' eléàå§¦§¥Ÿ¨¨©

,ef di`x `xnbd dgec .minkgk dkld ok m`e .eazkiy `ax
éîòèìe,C,gqepd lk z` xikfd `axyøîà÷ éî eäleklk z` - §©§¥§¦¨¨©

,`ax xikfd m`d ,lirl x`azdy hbd gqepàlày i`ceïðéòa ¤¨§¦¨
y xnel yi ok m`e ,`ax exikfd `ly s` df gqepïðéòa énð àëä̈¨©¦§¦¨

:minkgk dkldy di`x oi`e .`ax exikfd `ly s` ,'oce' aezkl
gqepd :`ax zpwz gqep z` zx`an `xnbd'ïðc àîBiî'owizy ¦¨§©

owzip ,hbd azkpy meidn zyxebn `idy ernyny ,`axé÷etàì§©¥
îezrcøîàc ,éñBé éaøcyåéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ`id i`cey ¦§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨

gqepde .z`f aezkl jixv oi`e hbd jix`za dyxbzd'íìòìe'§¨©
owzip ,mlerl zyxebn `idy ernyny ,`ax owizy
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miwxt dyelyaa cenr dt sc ± iriax wxtoihib
'åë éàðéî éëéì éåäé éã ïãå.iz`n jil didi xy` xtqd dfe Ðïé÷åáù úøâàå ïéëåøéú øôñ

.dyxbn `ed df xtq ici lry ekeza gikedl jixvy Ðàøîâåúùàì äì øîàÐ

."mc` lkl zxzen z` ixd" ea azk `le "oixeg za z` ixd" :dhiba aezkløîà àì
íåìë.okl mcew `id oixeg zac ,zexig oeyl oiyexiba jiiy `lc Ðéøä åúçôùì øîà

íåìë øîà àì íãà ìëì úøúåî úàiablc Ð

,`id dgtyc oeike ,dipin dwt` `l dk`ln

dlr dgty myeÐ.oixeg oal inp `ixzyn `l

úåøéçì àöécr ezectl edeqpwy it lr s` Ð

einca dxyrÐ.cer el carzyi `lèâ êéøöå
øåøçù.l`xyi zaa exizdl Ðåéìò áúë àìù

åðåà.iebl exknyk xhy Ðåðîî çøáúùëìÐ

oi`" `nl` .iebd on hlndl lkez m` ,iebd on

"ja wqr ilÐ.`ed zexig oeylïéàù íéãé
úåçéëåî:xnele ,ea feg`l ,xacl dfig` zia Ð

ikd elit` .dyxib df xtq ici lry gikedÐ

hb azkcn :opixn`e ,ci zia iedaidieÐilb

.dyxib `hib i`dac dizrcàøåáéãáxn`c Ð

.mc` lkl zxzen z` ixd :dxiqn zrya dl

àåä àîìòá äéàølka zecrl dcia zeidl Ð

.diept `idy ze`xdl ,jlz xy`áåúëì àì
ïéãåepi` m` la` ,jyxb`y `ed oic :rnync Ð

jyxb`y ilr oicÐ.iyxbzz `láåúëì àìå
úøâéàoeyl ,zxbi` rnync ,c"eia oiweaiy Ð

.bbïàî ìëì àáñðúäì êäîéì áåúëì àìå
ïééáöéúéãxtqn idz il ,jdn il :rnync Ð

.jli`e dfdêäîì àìà.c"ei `la Ðáåúëì àìå
êçîìdidiy ,i"d ly elbx licaiy jixv Ð

.z"igk ifgzil `lc ,ebbl elbx oia xie`òîùîã
êçîìik ,jia ip` wgvn :xnelk ,wgvl Ð

zp` ikil ikizi zixht :hbd qteh edf .`keg

`pc zncwn izzpi` ziedc ipelt za zipelt

oiiedz ic ikizi zikexze ziwaye zixht ecke

`aqpzdl jdnl ikiiytpa d`hlye d`yx

on ikiicia igni `l ypi`e oiiiavizic o`n lkl

hb i`pin ikil iedi ic oce mlrle opc `nei

dyn zck oiweay zxb`e oikexiz xtqe oixeht

`zlz dia icyil "d`yx oiiiediz ic" .l`xyie

`icy `l i`c .oiiiediz ic ixwipc ,oitevx o"icei

oiyp ,oiiedc ic :ixwzin o"icei oixz `l` dia

`zlz azk ikc ,"oiiiaviz ic" oke .`nlrc

o"iceiÐin lkl `ypdl d`yx `dzy rnyn

.dvxzyïéëåøéúã å"éåì äéëøåìåe"ie jix`i Ð

`l i`c ,oiweay zxb`ay e"iee ,oikexiz xtqay

dil jix`nÐoikixz xtq :rnyn ,c"eik ifgin

Ðoiwiaye ,`nlrc zeyexbÐmiyp zxb`

.`ed dly `le ,`nlrc zeaefrå"éåì äéëøåìå
åãëåãjix`n dpexg`d e"ie ,ikizi zixht Ð

dil jix`n `l i`c ,c"eik d`xi `lyÐ

enk .xtq oi`a ,melk `lea :xnelk ,icke :rnyn

) "daqp ick",(`,d dpyd y`xdl ixn`e :enke

) mkg my ,ick.(`,a `rivn `aaáåúëì àìå
àáñðúéàì.`"da `aqpzdl `l` ,sl`a Ð

`l :rnyne ,"`aqpzi" on "`l" wigxi `ny

`aqpziÐ.`ypz `lïðéòá éî,xnelk Ð

?opaxk e` dcedi iaxk dkldøîà÷ éî åäìåë
ic" oebk ,hba miazkpd mixac x`y lk Ð

?ef dpwza `ax mxikfd in 'eke "oiiedizàìà.edpiazklc opira `ax edpixkf` `lc ab lr s` Ðéîð àëä.lif`e yxtnck ,el` `l` owzl jxved `l `ax edine ,opira "oce" Ðïî
øîàã éñåé éáøãî é÷åôàì íìòìå ïðã àîåézeidl oihibd lka `ax owz jkl .dzin xg`l hbk ied `le ,eilr giken xhy ly epnfc ,rxn aikyc hba "meidn" aezkl jixv oi` Ð

iqei iaxk ol `niiwc ab lr s`e .ea oilibx mixteqdÐ.l`xyi zegtyn` leqt my `vi `le xzida xacd `viy ,`zbeltn oiytp iwet`l opira
é÷åôàì
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éáø`xnbae ,"oixeht hb" aezk did `l mixtqa - oiweay zxb`e oikexiz xtq xne` dcedi

edine .oixehtc e"iel xn`w `l - oiweaiyc e"iele oikexizc e"iel dikxele :xn`w ik inp

`dc ,dil opiqxb inp `kdc d`xpe ,"oixehit hb" inp mixtqa aizk (a,d) mixcpc `nw wxta

.eazekl oilibx oihiba mbe ,oixehit :opinbxzn "zezixk xtq"óàoce azk `lc ab lr

`kd - dl dyxbin `hib i`dac `zlin `gken

ibiltc rnyn mixcp yixae ,"oce"a ibiltc rnyn

`lc ab lr s`e ,mici oiied opaxlc ,"i`pin"a

zy` yxbn mc` oi`c ,zyxebn - "i`pin" aizk

mye ,ibilt ediiexzac :wgvi epiax xne`e .exag

mici :mzd xn`c iia`l iywiz `le .yxetn

:iia` xn` jenqae ,mici oiieed zegiken mpi`y

xn`w `xhyc `xteyl `nye ."oice" aezkil `l

.ikdàìårnync c"eia zxbi` aezkil

,c"ei oi` oicd on "zxb`"ac ab lr s` .`xbi`

zelibx - bb oeyl `edy "`xbi`" mewn lkn

la` .ixara aezk epi`y itl ,c"eia eazekl

`la ixara aezk - zxb` oeyl `edy "zxb`"a

zxb` ixac lk lr" (h xzq`) aizkck ,c"ei

zexhy oewiz xcqae .ok oiaezk mlek oke ,"z`fd

aezkil `le :azk mlr aeh sqei iax axd azky

mc`y ,`nlra `zxb` rnync e"ie `la "zxb`"

i`wc rnync ,e"iea "zxb`e" `l` ,exagl gley

.lirlc "oce"`e ,`hib`

ïéééåäúãxne`e - o"icei `zlza oiiiavzc

oihib oewiza d`xy :wgvi epiax

cgia o"icei `zlz ,ikixv o"icei dyngc mipencw

oiiiedizic e"izd xg`e z"lcd xg`e ,daizd seqa

iax axd ly zexhy oewiza aezk oke .oiiiavizic

"ice" ,zeaiz izy md "oiiiediz ice" :mlr aeh sqei

lkd - "ipelt xdp lr `azic" la` .xy` mewna

ic" aezkl oi`e ,zayeid :xnelk zg` daiz

.zayei xy` - "`aziäéëøåìå- 'ek e"iel

dyri `ly xnelk `l` ,jix`dl jixv oi` `nye

"jdnl"c `"d lbx oke .c"ei zi`xp `dzy ,dxvw

`l` ,wigxdl jixv oi` `ny - bbd on wigxdl

o"ieed jix`dl jixv `nye. dbba xagi `ly

ebdpe .dfa mlerd erhi `ly ,`"dd lbx wigxdle

leqt hbd oi`c i`ce ,edine .wigxdle jix`dl

`l m` ,"jdn" ly `"dd oke ,okix`d `l m`

xkip did `ly hba dyrne .i`cn xzei dwigxd

,edil` epiax iptl `ay ,c"eil e"ie oia ahid

dze` zexwl ytih `le mikg `lc wepiz `iade

lif :(a,hk sc) oilitz iab zegpna xn`ck ,daizd

"bxdie" ixw i` ,ytih `le mikg `lc wepiz izii`

.leqte `ed "bxdii" - `l i` ,xyk -
on
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ïéëeøéz øôñ éàpéî éëéì éåäéc ïãå" :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥¦¡¥¥¦¦©¥¤¥¦
øáb ìëì àañðúäì Cäîì ïéøeèt èâå ïé÷eáL úøâàå§¦¤¤§¦§¥§¦¦§©§¦§§©¨§¨§©
,"ïéøBç úa zà éøä" :øeøçL èb ìL Bôeb ."ïééaöúéc¦¦§¦¦¤¥¦§£¥©§©¦

."Cîöòì zà éøä"àøîâBzLàì dì øîà ,àèéLt £¥©§§©§¥§¦¨¨©¨¦§
"ïéøBç úa zà éøä"¯øîà ,íeìë àìå øîà àì £¥©§©¦Ÿ¨©§Ÿ§¨©

ì dì"íãà ìëì úøzeî zà éøä" BúçôL¯àì ¨§¦§¨£¥©§¤¤§¨¨¨Ÿ
,"Cîöòì zà éøä" äMàì dì øîà ,íeìë àìå øîà̈©§Ÿ§¨©¨§¦¨£¥©§§©§¥
?dì øîà÷ äëàìîì Bà ,dì øîà÷ éøîâì ?eäî©§©§¥¨¨©¨¦§¨¨¨¨©¨
ìL Bôeb :ïðúc ,òîL àz :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦¨§©¦§©¤
;"Cîöòì zà éøä" ,"ïéøBç úa zà éøä" øeøçL èb¥¦§£¥©§©¦£¥©§§©§¥

ék ,déôeb déì éð÷c àcáò äîezà éøä" dì øîà ¨©§¨¦§¦¥¥¦¨©¨£¥©§
"Cîöòì¯dôeb éð÷ àìc äMà ,déôeb éð÷¯ìk àì §©§¥¨¥¥¦¨§¨§¦¨Ÿ¨

Bcáòì Bì øîà :éLà áøì àðéáø déì øîà ?ïkL¤¥£©¥¨¦¨§©©¦¨©§©§
áøì ïéðç áø déì øîà ?eäî ,"Ea ÷ñò éì ïéà"¥¦¥¤§©£©¥©¨¦§©
àz :éLà áøì äàðæBçî ïéðç áø dì éøîàå ,éLà©¦§¨§¦¨©¨¦§§¨¨§©©¦¨

éBâì Bcáò øëBnä :àéðúc ,òîL¯,úeøéçì àöé §©§©§¨©¥©§§¨¨§¥
éøöåïBòîL ïaø øîà ;ïBLàø Baøî øeøçL èb C §¨¦¥¦§¥©¦¨©©¨¦§

åéìò áúk àlL íéøeîà íéøác äna :ìàéìîb ïa¤©§¦¥©¤§¨¦£¦¤Ÿ¨©¨¨
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והנה ידוע דרך הקדושה שהוא לאט לאט. ובמילא צריך הי' למצוא דרכים המתאימים לקרב 

את המיול"ח לתורת החסידות דרכי' והנהגותי'. ובפרט ע"פ מרז"ל דחתנו כבנו וידוע שמצות חינוך 

הבן היא מוטלת על האב ובפרט מצות חינוך דתלמוד תורה שהוא מדאורייתא על האב וכפסק רבינו 

ז"ל בהלכות ת"ת בתחלתו ובכמה מקומות. ופשוט אשר לימוד תורת החסידות הוא בכלל זה.

בברכת מזל טוב.

המשך מעמוד קנט
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yxbnd,ézLà zà øçîìe ézLà zà éà íBiädyxbl dvex `edy ©¦©§¦§¦§¨¨©§¦§¦

oi`y gken didiy ,'mlrle' aezkl `ax owiz jkl .cg` meil wx
:df ote`a dyxbl ezpeek

,dpyna epipyzà éøä ,ïéøBç úa zà éøä' øeøçL èb ìL Bôeb¤¥¦§£¥©§©¦£¥©§
:'Cîöòì§©§¥

:micar zxikn ly xhyd gqepa dcedi ax zpwz `xnbd d`ian
ïé÷úà[owiz-]äãeäé áøaezkléãáòc éðéáæ øèLazxikn xhya - ©§¦©§¨¦§©§¦¥§©§¥

.`ad gqepd z` micarïî øéèòå øéèôe ,Bcáòì ÷cöeî ïðc àcáò'©§¨§©§¨§©§¨¦§¨¦¦
úéà àì Léðéàc íeLøå ,àúkìîe àkìî éøeøò ïîe éìelò ïîe éøeøç¥¥¦¦¥¦¥¥©§¨©§§¨§¨§¦¦Ÿ¦
'÷ézòå úãç ,øäöè ãò ÷éôðc ïéçL ïîe íeî ìkî äweðîe ,éäBìò£¦§¤¦¨¦§¦§¨¦©¦§©£©§©¦

,zecarl wcven df car-]lkne zexig lkn bltene yexte
mc` ly oniq zniyxe ,dklnd e` jlnd ly xerxr lkne dlilr
cr epnn `viy oigye men lkn dwepn `ede ,eilr oi` xg`

.[oyi e` ycg ,mini miizpy
,`xnbd zxxandéúåñà éàîy [ez`etx dn-]xkfedy oigyd l ©¨§¨¥

,`xnbd zx`an .lirlàøaðéb ,éiaà øîà,liabpf -àëzøîe- ¨©©©¥¦§§¨©§§¨
mixek xy`k eze` mikizny mewna epnn `veid ,sqk ibiq zleqt

,mixdd on eze`àúéøáëåzixtb -àøîçc àìçå,oii uneg - §©§¦¨§¨¨§©§¨
àúéæc àçLîe,zif ony -àøeéç ÷étèðå,oal ixv shp -déì éôééLå ¦§¨§¥¨§©§¦¦¨¨§©§¥¥
àæååàc àôãâa:fee` zvepa eze` mikqe - §©§¨§©§¨

äðùî
,dligzkl opaxcn leqt hbd mda mipte` yiy zcnln dpynd

yi :carica `l j`ìLäLly mipte`ïéhébmdyïéìeñtopaxcn §Ÿ¨¦¦§¦
,dligzklúàOð íàåif` caricaãìeäipyd dlran.øLkhb .` §¦¦¥©¨¨¨¥

lradyBãé áúëa áúkå ,mle`ïéàminezgíéãò åéìò.hb .ayLé ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¥
ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìòy hb .b .ezaizk jix`z ea aezk `l -Ba Lé ¨¨¥¦§¥§©¥

ïîæjix`zd ea aezk -ãçà ãò àlà Ba ïéàåelà éøä ,mdìLäL §©§¥¤¨¥¤¨£¥¥§Ÿ¨
ly mipte`ïéhébmdyïéìeñt,dligzklúàOð íàåcarica mda ¦¦§¦§¦¦¥

if`øLk ãìeäøæòéìà éaø .ïéàL ét ìò óà ,øîBàminezgåéìò- ©¨¨¨¥©¦¡¦¤¤¥©©¦¤¥¨¨
hbd lríéãò,lrad ly eci azk epi` hbd oke ,llkL àlàlrad ¥¦¤¨¤
dì Bðúphbd z`,íéãò éðôahbdøLk,dligzkläáBâådy`d §¨¨¦§¥¥¦¨¥§¨

elit` dzaezk z`íéãaòeLî íéñëpîicr oky ,df hb ici lr ¦§¨¦§§¨¦
miyerd md ,dy`l hbd xqnp mdiptay micrd xnelk ,dxiqnd
lr minezgd micrd xnelk ,dnizgd icr `le ,zezixkd z`

itl ,dnizg icr jixv oi`e .hbdíéãòä ïéàLdnizgd icr - ¤¥¨¥¦
,íìBòä ïewéz éðtî àlà èbä ìò íéîúBç,dxiqnd icr ezeni `ny §¦©©¥¤¨¦§¥¦¨¨

icr ici lr miiwzdl hbd lkei if`e ,hbd lr xrxrie lrad `eaie
:dnizg icr `ll s` dligzkl xyk hbd okl .dnizgd

àøîâ
dligzkl leqt hbd mda mipte` cer yi m`d zxxan `xnbd
oi`y rnyn 'eke 'oileqt oihib dyly' dpynd oeyln :xyk clede
,`xnbd dywn .xyk clede dligzkl leqt hbd mda mipte` cer

àkéì eúå,el`k mipte` cer oi` m`d -,ïLé èb àkéà àäåxg`ly §¥¨§¨¦¨¥¨¨
ea `ypiz `ly `ed oicde ,ezy` mr lrad cgiizd hbd azkpy

l if` z`yip m`e ,dligzkl`vz `(:hr lirl),`xnbd zvxzn .
íúäif` ea d`yip m`y `ed oicd oyi hba,àöz àìj`àëä ¨¨Ÿ¥¥¨¨

if` carica mda d`yip m` s`y oicd el` mipte` dylyaàöz¥¥
,`xnbd dywn .oyi hb mb dpynd dllk `l okle ,ipyd dlran

àçéðädf uexizøîàc ïàîì(a"r oldl)yàëämipte` dylya - ¨¦¨§©§¨©¨¨
ok` ,el`àöz.carica mda d`yip m` elit` dy`dïàîì àlà ¥¥¤¨§©

øîàc(my)yàöz àì àëäif` ,carica mda d`yip m`àkéà éàî §¨©¨¨Ÿ¥¥©¦¨
,øîéîìzvxzn .oyi hb ly ote` mb dpynd dllk `l recne §¥©

,`xnbdíúä,oyi hbaàNpézdy`dälçzëìdlra m` ,df hba ¨¨¦¨¥§©§¦¨
j` ,xg` hb dl zzl leki epi`e mid zpicnl jldàëädylya ¨¨

d`yip m`y `l` ,mda dligzkl dy`d `ypiz `l ,el` mipte`

a mdaãáòéc.`vz `l ¦£©
,cer `xnbd dywnçø÷ èb àkéà àäåxtqny xyewn hb - §¨¦¨¥¥¥©

mby `ed oicde ,eay mixywd xtqnn ohw eilr minezgd micrd
`vz ea d`yip m` carica(:`t lirldpynd dllk `l recne ,

,`xnbd zvxzn .df ote`íúäif` ea d`yip m` ,gxw hbaãìåeä ¨¨©¨¨
,øæîîj`àëäel` oihiba d`yip m` ,el` mipte` dylya ©§¥¨¨

carica,øLk ãìeädywn .gxw hb dpynd dxikfd `l okle ©¨¨¨¥
,`xnbdàçéðädf uexiz,øéàî éaøì`ly azkpy hb lky xaeqy ¨¦¨§©¦¥¦

,xfnn cled carica ea d`yip m` elit` if` minkg zpwzk
,(øæîî ãìeä ïéhéâa íéîëç eòáhL òaènî äpLîä ìk øîàc)okle §¨©¨©§©¤¦©§¥©¤¨§£¨¦§¦¦©¨¨©§¥

.xfnn cled gxw hbaïðaøì àlàmixaeqe ,xi`n iax lr miwlegd ¤¨§©¨¨
okle ,opaxcn wx `ed eleqty hba d`yip m` xfnn cled oi`y

ok m`e ,xyk cled gxw hbaøîéîì àkéà éàîdllk `l recne ©¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .df ote` dpyndíúäea d`yip m` ,gxw hba ¨¨

dy`d j` xyk cled mpn` ,caricaàözj` ,ipyd dlranàëä ¥¥¨¨
if` carica el` oihiba d`yip m` ,el` mipte` dylyaàöz àì. Ÿ¥¥

,cer `xnbd dywnäàçéðdf uexizøîàc ïàîì(a"r oldl)àëäù ¨¦¨§©§¨©¨¨
el` oihib dylya,àöz àìøîàc ïàîì àlà(my)yàëäoihiba Ÿ¥¥¤¨§©§¨©¨¨

el`,øîéîì àkéà éàî ,àözly df ote` dpynd dllk `l recne ¥¥©¦¨§¥©
dpyndy ,`xnbd zvxzn .gxw hbleqt ipte`a wx zxacn

wx mikiiyd mileqta j` ,hb lka mikiiydahb,øMe÷îhb oebk §§¨
,gxwéøééî à÷ àì.dpynd Ÿ¨©§¦

,cer `xnbd dywnàkéà àäåmeyn leqtd hb ly ote`íBìL §¨¦¨§
,úeëìîzklen dpi`y zekln oipnl jix`zd ea azkpy hb oebk ©§

oebk ,mlerd on dxar xaky zekln oipnl e` ,hbd zaizk mewna
`l recne .xyk clede leqt hbd df ote`a mb ixde ,oei e` icn

zvxzn .df ote` dpynd dllk
,`xnbdíúädy`dy `ed oicd ,zekln mely leqtaàözelit` ¨¨¥¥

j` ,ea d`yip m` caricaàëä`ed oicd el` mipte` dylya ¨¨
yàöz àì,`xnbd dywn .caricaàçéðädf uexizøîàc ïàîì Ÿ¥¥¨¦¨§©§¨©

(a"r oldl)yàëäok`àöz àì.carica el` oihiba d`yip m`àlà ¨¨Ÿ¥¥¤¨
øîàc ïàîì(my)ok`yàözif` ,carica d`yip m` dy`déàî §©§¨©¥¥©

,øîéîì àkéà.df ote` dpynd dllk `l recne),`xnbd zvxzn ¦¨§¥©
íúäea d`yip m` ,zekln mely meyn leqty hba,øæîî ãìeä ¨¨©¨¨©§¥
àëäcarica el` oihiba d`yip m` ,dpyna mipte`d zylya ¨¨

.øLk ãìeä,`xnbd dywnàçéðädf uexizøéàî éaøìxaeqy ©¨¨¨¥¨¦¨§©¦¥¦
okl ,xfnn cled ea d`yip m` minkg zpwzk `ly azkpy hby

eyn leqty hba mb,xfnn cled zekln mely mïðaøì àlà¤¨§©¨¨
cled opaxcn wx leqty hba d`yip m`y mixaeqe miwlegy

,xyk,øîéîì àkéà éàîdf ote` s` dpynd dllk `l recn.( ©¦¨§¥©
m` `vz mileqt oihib dylya o`ky xaeqdy ,`xnbd zvxzn

`ed ,carica d`yipdì íé÷Bîepizpyn z`kezrc,øéàî éaøã ¦¨§§©¦¥¦
d`yip m`e ,leqt `ed minkg zpwzk dyrp `ly hb lky xaeqd

,xfnn cled if` eaåoklíúäd`yip m` ,zekln mely leqta §¨¨
if` dfk hbaøæîî ãìeä,xen`kj`àëä,el` mipte` dylya ©¨¨©§¥¨¨

y dpynd dxn` ixd,øLk ãìeäz` dpynd dxikfd `l okle ©¨¨¨¥
.zekln mely leqt

:dpynd oeyl z` zwiicn `xnbdàLéøc àðéðîdyly' oipnd - ¦§¨¨§¥¨
millkp oihib dyly wxy ,herin ezernyn ,`yixa xkfpd 'oihib

,ok m`e ,df llkaéàî éèeòîì.dpynd dpeekzdåokaàðéðî ¦§¥©§¦§¨¨
àôéñc,`tiqa 'oihib dyly el` ixd' oeyla -éàî éèeòîì §¥¨¦§¥©

,`xnbd zx`an .dpynd dpeekzdàLéøc àðéðîezpeekéèeòîì ¦§¨¨§¥¨¦§¥
éðämipte`,ïøîàcoi` ok` mday ,zekln melye gxw hb ,oyi hb ¨¥©£¨¨

jkn x`eane .lirl x`eank ,xyk clede leqt hbdy oicd
e .x`azd xy`k ,xi`n iax zrck `id dpyndyàôéñc àðéðî¦§¨¨§¥¨

ezpeekàä éèeòîì,df ote` -,àéðúcgilyúðéãnî èb àéánä ¦§¥¨§©§¨©¥¦¥¦§¦©
,íiäedì Bðúð,dy`l'ízçð éðôáe ázëð éðôa' (dì) øîà àìå, ©¨§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©

,df hba d`yipe dy`d dkldeàéöBé,ipyd dlra dze`ãìeäå ¦§©¨¨
epnnøéàî éaø éøác ,øæîî.øæîî ãìeä ïéà ,íéøîBà íéîëçå . ©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥
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קסה miwxt dyelya` cenr et sc ± iriax wxtxifp
éúùà úà éøä øçîìå éúùà úà éà íåéä ïîçð áøî àáø äéðéî àòáãî é÷åôàì,edn Ð

lr frl `ivedl `ly ,ikd ciarl `lc owz ikd elit` .dwqt dwqtc oeik dil hyte

.hbdåãáòì ÷ãöåî.dxikna xerxr mey oi`y ,zecarl weqt epic Ðïî øéèòå øéèôå
éøåøç) "eaxn xhtpd" enk ,zexig lkn bltene yexte Ð.(`,bp `neiøéèòåenk Ð

"exq `l zenad wx" ,dwelg xhy ,"`xhir"

).`xhr `l :mbxzn (ai a miklnéøåøò ïîå
àúëìîå àëìî,dklnde jlnd xerxrne Ð

m`y .bxdil zeklnl azken zeidl `hg `ly

zeklnl azken didÐxn`ck ,lha egwn

.[`,t] "xkeyd"a `rivn `aaaùéðéàã íåùøå
myex ÐÐ,micard lr oiyery oniq

.(`,gp) zay zkqna opixn`ckúéà àìéäåìéò
.dfd xkend on ueg xg` mc`n Ðìëî ä÷åðîå

íåî.lha egwnc ,oiiefn mihql enk Ðïéçù ïîå
øäöè ãò ÷éôðãcr eipta `viy oigy lkne Ð

.dinw mwinl qi`nc ,mipy izyøäöè ãòÐ

opixn` `wc i`de .mipy izy iqxt oeyla

`kil micara oetnq :[a,fp zeaezk]Ðepiid

ipz`c oeik `kd la` ,`nzq oiafc `kidÐ

oigy jxce ,oigy el oi` eiykr dfe .lha egwn

el jledy oyiÐcr jkitl ,mipy izy cr xfeg

oigy eze` ea `vi m`y enr dpzn mipy izy

xaky itl ,lha egwn `diy mipy izy crdid

.ed`x `le dfd mend eaàøáðéâ,ernynk Ð

.l"iabpfàëúøîå`veiy ,sqk ibiq zleqt Ð

on ezxitg zrya eze` oikizny mewna epnn

.o"elibew el oixewe ,mixddàúéøáëå.zixtb Ð

ééùåàæååàã àôãâá äéì ódvepa eze` jqe Ð

.fee` lyäðùîøùë ãìåä úñéð íàåi`d Ð

icr :xn`c ,dil `xiaq xi`n iaxk e`l `pz

o`nle ,xfnn cleed xi`n iaxlc ,izxk dnizg

xi`n iaxk `xnba dl iwencÐxninl `ki`

xfrl` iaxk e`le .inc micr d`nk eci azkc

izxk dxiqn icr xn`c ,dil `xiaqÐ`dc

eci azkc oeik `l` ,`tiqa xfrl` iax bilt

`edÐab lr s`e ,dia `pixw "ozpe azke"

dxiqn icr `kilcÐ,edine .`ziixe`cn xyk

,xteq azka ixeyk`l iz` `nlc edpilqt opax

zqip m`e ,`ypiz `l ,jkldÐ.xyk cleed

cr my oi`e xteq azk la` ,eci azk `weceÐ

.xfnn cleedïîæÐza meyn ,opaxc `zpwz

`nw wxta opixn`ck ,ezeg`jkld ,(a,fi oihib)

.xyk cledãçà ãò àìà;`xnba da ibilt Ð

ikd elit` ,i`w eci azk` :xn`c o`nl `ki`

opireny` `yixe .`l dlgzklc opireny`

zqip m` ,cr ea oi` elit`cÐ.xyk cleed

elit`e ,i`w xteq azk` :xn`c o`nl `ki`e

cr mewna dil ded xteqc ,xyk cleed ikd

.ipyåéìò ïéàù éô ìò óà øîåà øæòìà éáø
íéãò.eci azk epi`e Ðéðôá äì åðúðù àìà

øùë íéãò.dligzkl `ypil Ðíìåòä ïå÷éúÐ

xrxrie lrad `aie ,dxiqn icr ezeni `ny

.dizyxib `l :xnelàøîâàëéì åúåoihib Ð

?xyk clede dligzkl oileqtïùé èâ àëéàäå
.`vz `l zqip m` :`xnba lirl opixn`c Ð

àöú àëä.oizrnya onwl da ibilt iele ax Ð

íúä`ypz dyxbzp m` :`xnba opixn` Ð

.(a,hr oihib) "wxefd" wxta ,dlgzkløéàî éáøì àçéðäoihiba minkg erahy rahnn dpynd lk :xn`c ÐÐ.xfnn cledïðáøì àìàinp ipzip ,`id opaxc `kdc oizipzn i` Ð

!gxw hb `kdàöú íúä.opaxl elit` Ðúåëìî íåìù) "wxefd"a opixn`c Ð.'ek zekln myl azk :(myàùéøã àðééðî.oileqt oihib dyly Ðàôéñã àðééðîdyly el` ixd" Ð

"oileqt oihibÐ.`l eze ipd ,`herin rnynïøîàã éðäopirny`e Ð.xfnn cled mzd xn`c ,`id xi`n iax oizipzncàéðúã àä éèåòîìopireny`e ,xi`n iaxk xfnn cled `kdc Ð

.xfnn xi`n iax dil ieyn `peeb i`dk elit`c ,`id `zvxzn `ziixac oizipznàùéøà àîéð éà.cr mey `kilc Ðàúéòöîà àìàazk il dn eci azk il dn ,onf meyn leqty Ð

!micr eilr yi ixd ?xteq
à÷åãå
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ïîone ixexr on" :`kti` opiqxbc wgvi epiaxl d`xp - `zklne `kln ixexr one ilelr

.mc` lk x`y iab ixerxre jlna jiiy dlilr oeylc `zklne ,"`kln ilelr

íùåø-eyxe" iqxbc mixtq zi`e .micarl oiyery oniqe myex :qxhpewa yxit

.deln eilr oi`y :yexit ,"iypi`cïî,o`k qxhpewa yxity enk `ed ok - `kln ilelr

opixn`ck ,zerh gwn ied zeklnl azkenc

"zexit xkend"ae (`,t `rivn `aa) "oipne`d"a

ixd :el xne`c `icda opixn` (a,av `xza `aa)

wxtae (`,`i) oiyeciwc `nw wxtae .jiptl jly

micara oetniq iab (`,gp zeaezk) "it lr s`"

azken e` oiiefn mihqil zxn` i`n :xn`c ,`kil

enk yxtl jixv ,edl zi` `lw edpd - zeklnl

,`giky `le - edl zi` `lw :mz epiax yxity

,edl zi` `lw :mzd qxhpewa yxity enk `le

`l - `xhya aezkl oiwz`c i`ne .liawe xaqe

,ixexg enk .mlerd erhi `ly ,`xteyl `l` ied

.lha gwndy `ed xxgeyn m`y `hiytc

ãòmicara oetniq opixn`c `de - xdvh

`l - i`eba i` ,dil ifg `w `d - i`xaa i` ,`kil

la` .dzr eilr ody oinena epiid ,dil ztki`

ie`x f` didi `le ,jk xg` eilr e`aiy oze`a

ab lr s` .zerh gwn ded i`ce - dinw mwinl

`ki` ,micara oetniq zgkyn `peeb i`d ikc

.`giky `l `dc xninl

äùìù- oileqt oihib.izyxit (a,b oihib) lirl

`l dpyn jdc qxhpewa yxity dne

`ki`c ,d`xp oi` - xi`n iaxk `le xfrl` iaxk

.xi`n iaxk dl iwenc `xnba

é÷åîopiqxb `lc d`xp - xi`n iaxk `iddl

.i`w oizipzn`c ,"`idd"

àðééðîlk - 'ek `ipzc `d ihernl `tiqc

,`yixc `piipnn - `herin cgn witn zeipyn

opirny`e .`tiqc `piipnn - `ziixa jde

`ziixa jdc :xne` wgvi epiaxe .`id `zvxznc

elit` dpwz yiy itl ,cegl `herin `kixhvi`

elhil lkeiy ,`ypil dlgzkl elit` ,xi`n iaxl

.oi`eyip mcew dl epzile dpnidøîàazk ax

xteq azk la` ,cre eci azk `wec - 'ek epipy eci

dil `xiaqc ,wdaen `xtqa elit` ,`l - cre

epiaxe .qxhpewa yxitck ,epipy xteq mzg :axl

m`e ,leqtc `ed cre eci azk `wec :qixb l`ppg

- cre xteq azk la` .xyk cleed - z`yip

azk elit` :xn` l`enye .dligzkl `ypiz

xteq azk opzde .xyk carica `wec cre xteq

ef `qxibe .wdaen xteqa mzd :ipyne !xyk cre

xteq azk axlc :xnel yi cere .xtq meya dpi`

epi`y xteqa la` ,dligzkl xyk cre wdaen

.carica elit` leqt - cre wdaen
yi
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íBiä" øîàc ,ïîçð áøî àáø dépéî àòácî é÷etàì§©¥¦¦§¨¦¥¨¨¥©©§¨§¨©©
èb ìL Bôeb" ."ézLà zà øçîìe ézLà zà éà¦©§¦§¦§¨¨©§¦§¦¤¥
ïé÷úà ."Cîöòì zà éøä ,ïéøBç úa zà éøä øeøçL¦§£¥©§©¦£¥©§§©§¥©§¥
÷ãöeî ïðc àcáò" :éãáòc éðéáæ øèLa äãeäé áø©§¨¦§©§¦¥§¨§¥©§¨§©§©
éøeøò ïîe éìeìò ïîe éøeøç ïî øéèòå øéèôe ,ecáòì§©§§¦©£¦¦£¥¦£¥¦£¥
,éäBìò úéà àì Léðéàc íeLøe ,àúkìîe àkìî©§¨©§§¨§§¦¦¨¦£¦
úãç øäöè ãò ÷éôðc ïéçL ïîe íeî ìkî äweðîe§¤¦¨¦§¦§¨¥©©§©£©
àëúøîe àøaðéb :ééaà øîà ?déúeñà éàî ."÷éúòå©£¦©¨¥£©©©¥¦§¨¨©§§¨
÷étèðå àúéæc àçLîe ,àøîçc àìçå ,àúéøáëå§©§¦¨§¨¨§©§¨¦§¨§¥¨§©§¦

.àæååàc àôãâa déì éôééLå ,àøeéçäðùîìLäL ¦¨¨§¨§¥¥§©§¨§©§¨§¨
úàOð íàå ,ïéìeñt ïéhéb¯áúëa áúk :øLk ãìåeä ¦¦§¦§¦¦¥©¨¨¨¥¨©¦§¨

,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lé ,íéãò åéìò ïéàå Bãé̈§¥¨¨¥¦¥¨¨¥¦§¥§©
ìL elà éøä ,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba LéäL ¥§©§¥¤¨¥¤¨£¥¥§¨

úàOð íàå ,ïéìeñt ïéhéb¯øæòéìà éaø .øLk ãìeä ¦¦§¦§¦¦¥©¨¨¨¥©¦¡¦¤¤
dì eðúpL àlà íéãò åéìò ïéàL ét ìò óà :øîBà¥©©¦¤¥¨¨¥¦¤¨¤¨§¨

íéãò éðôa¯ïéàL ,íéãaòeLî íéñëpî äáBâå ,øLk ¦§¥¥¦¨¥§¨¦§¨¦§§¨¦¤¥
.íìBòä ïewéz éðtî àlà èbä ìò íéîúBç íéãòä̈¥¦§¦©©¥¤¨¦§¥¦¨¨

àøîâ!ïLé èb :àkéà àäå ?àkéì eúå¯àì íúä §¥¨§¨¦¨¥¨¨¨¨Ÿ
.àöz àëä ,àöz¯,àöz àëä øîàc ïàîì àçéðä ¥¥¨¨¥¥¨¦¨§©©£©¨¨¥¥

?øîéîì àkéà éàî ,àöz àì àëä øîàc ïàîì àlà¤¨§©©£©¨¨Ÿ¥¥©¦¨§¥©
¯.ãáòéc àëä ,älçúëì àNpéz íúä¯àkéà àäå ¨¨¦¨¥§©§¦¨¨¨¦£©§¨¦¨

!çø÷ èb¯.øLk ãìeä àëä ,øæîî ãìåeä íúä ¥¥¥©¨¨©¨¨©§¥¨¨©¨¨¨¥
¯òaènî äpLîä ìk :øîàc ,øéàî éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¥¦§¨©¨©§©¤¦©§¥©

éàî ïðaøì àlà ,øæîî ãìeä ïéhéâa íéîëç eòáhL¤¨§£¨¦§¦¦©¨¨©§¥¤¨§©¨©©
?øîéîì àkéà¯.àöz àì àëä ,àöz íúä¯àçéðä ¦¨§¥©¨¨¥¥¨¨Ÿ¥¥¨¦¨

àëä øîàc ïàîì àlà ,àöz àì àëä øîàc ïàîì§©©£©¨¨Ÿ¥¥¤¨§©©£©¨¨
?øîéîì àkéà éàî àöz¯.éøééî à÷ àì øMe÷îa ¥¥©¦¨§¥©¦§¨¨¨©§¦

¯!úeëìî íBìL :àkéà àäå¯àì àëä ,àöz íúä §¨¦¨§©§¨¨¥¥¨¨Ÿ
.àöz¯àlà ,àöz àì àëä øîàc ïàîì àçéðä ¥¥¨¦¨§©©£©¨¨Ÿ¥¥¤¨

?øîéîì àkéà éàî ,àöz øîàc ïàîì¯ãìeä íúä) §©©£©¥¥©¦¨§¥©¨¨©¨¨
.øLk ãìeä àëä ,øæîî¯àlà ,øéàî éaøì àçéðä ©§¥¨¨©¨¨¨¥¨¦¨§©¦¥¦¤¨

(?øîéîì àkéà éàî ïðaøì¯,øéàî éaøãk dì íé÷Bî §©¨©©¦¨§¥©¦¨¦§©¦¥¦
àLéøc àðéðî .øLk ãìeä àëä ,øæîî ãìeä íúäå§¨¨©¨¨©§¥¨¨©¨¨¨¥¦§¨¨§¥¨
àðéðî ?éàî éèeòîì àôéñc àðéðîe ,éàî éèeòîì§©¥©¦§¨¨§¥¨§©¥©¦§¨¨

àLéøc¯àôéñc àðéðî ,ïøîàc éðä éèeòîì¯éèeòîì §¥¨§©¥¨¥©£¨©¦§¨¨§¥¨§©¥
"ízçð éðôáe ázëð éðôa" dì øîà àìå dì Bðúð ,íiä úðéãnî èb àéánä :àéðúc àä¯ ¨§©§¨©¥¦¥¦§¦©©¨§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©

epìhé ?äNòé ãöék ,øæîî ãìeä ïéà :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,øæîî ãìeäå àéöBé¦§©¨¨©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥¥©©£¤¦§¤
Bãé áúëa áúk" ."ízçð éðôáe ázëð éðôa" øîàéå íéðL éðôa dì epðzéå øBæçéå ,äpîéä¥¤¨§©£§¦§¤¨¦§¥§©¦§Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©¨©¦§©¨

àLéøà àîéìéà ?àéiäà .eðéðL Bãé áúk :áø øîà ."íéãò åéìò ïéàå¯Bãé áúk ,àèéLt §¥¨¨¥¦¨©©§©¨¨¦©©¨¦¥¨©¥¨§¦¨§©¨
,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé :àôéqà àlà !íéãò åéìò Lé éøä ,àúéòönà àlàå !éðú÷̈¨¥§¤¨©§¦¦¨£¥¥¨¨¥¦¤¨©¥¨¥§©§¥¤¨¥¤¨
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oihib(iyily meil)

î é÷etàìwtqd,ïîçð áøî àáø dépéî àòacote`a oicd ednøîàc §©¥§§§¨¦¥¨¨¥©©§¨§¨©
yxbnd,ézLà zà øçîìe ézLà zà éà íBiädyxbl dvex `edy ©¦©§¦§¦§¨¨©§¦§¦

oi`y gken didiy ,'mlrle' aezkl `ax owiz jkl .cg` meil wx
:df ote`a dyxbl ezpeek

,dpyna epipyzà éøä ,ïéøBç úa zà éøä' øeøçL èb ìL Bôeb¤¥¦§£¥©§©¦£¥©§
:'Cîöòì§©§¥

:micar zxikn ly xhyd gqepa dcedi ax zpwz `xnbd d`ian
ïé÷úà[owiz-]äãeäé áøaezkléãáòc éðéáæ øèLazxikn xhya - ©§¦©§¨¦§©§¦¥§©§¥

.`ad gqepd z` micarïî øéèòå øéèôe ,Bcáòì ÷cöeî ïðc àcáò'©§¨§©§¨§©§¨¦§¨¦¦
úéà àì Léðéàc íeLøå ,àúkìîe àkìî éøeøò ïîe éìelò ïîe éøeøç¥¥¦¦¥¦¥¥©§¨©§§¨§¨§¦¦Ÿ¦
'÷ézòå úãç ,øäöè ãò ÷éôðc ïéçL ïîe íeî ìkî äweðîe ,éäBìò£¦§¤¦¨¦§¦§¨¦©¦§©£©§©¦

,zecarl wcven df car-]lkne zexig lkn bltene yexte
mc` ly oniq zniyxe ,dklnd e` jlnd ly xerxr lkne dlilr
cr epnn `viy oigye men lkn dwepn `ede ,eilr oi` xg`

.[oyi e` ycg ,mini miizpy
,`xnbd zxxandéúåñà éàîy [ez`etx dn-]xkfedy oigyd l ©¨§¨¥

,`xnbd zx`an .lirlàøaðéb ,éiaà øîà,liabpf -àëzøîe- ¨©©©¥¦§§¨©§§¨
mixek xy`k eze` mikizny mewna epnn `veid ,sqk ibiq zleqt

,mixdd on eze`àúéøáëåzixtb -àøîçc àìçå,oii uneg - §©§¦¨§¨¨§©§¨
àúéæc àçLîe,zif ony -àøeéç ÷étèðå,oal ixv shp -déì éôééLå ¦§¨§¥¨§©§¦¦¨¨§©§¥¥
àæååàc àôãâa:fee` zvepa eze` mikqe - §©§¨§©§¨

äðùî
,dligzkl opaxcn leqt hbd mda mipte` yiy zcnln dpynd

yi :carica `l j`ìLäLly mipte`ïéhébmdyïéìeñtopaxcn §Ÿ¨¦¦§¦
,dligzklúàOð íàåif` caricaãìeäipyd dlran.øLkhb .` §¦¦¥©¨¨¨¥

lradyBãé áúëa áúkå ,mle`ïéàminezgíéãò åéìò.hb .ayLé ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¥
ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìòy hb .b .ezaizk jix`z ea aezk `l -Ba Lé ¨¨¥¦§¥§©¥

ïîæjix`zd ea aezk -ãçà ãò àlà Ba ïéàåelà éøä ,mdìLäL §©§¥¤¨¥¤¨£¥¥§Ÿ¨
ly mipte`ïéhébmdyïéìeñt,dligzklúàOð íàåcarica mda ¦¦§¦§¦¦¥

if`øLk ãìeäøæòéìà éaø .ïéàL ét ìò óà ,øîBàminezgåéìò- ©¨¨¨¥©¦¡¦¤¤¥©©¦¤¥¨¨
hbd lríéãò,lrad ly eci azk epi` hbd oke ,llkL àlàlrad ¥¦¤¨¤
dì Bðúphbd z`,íéãò éðôahbdøLk,dligzkläáBâådy`d §¨¨¦§¥¥¦¨¥§¨

elit` dzaezk z`íéãaòeLî íéñëpîicr oky ,df hb ici lr ¦§¨¦§§¨¦
miyerd md ,dy`l hbd xqnp mdiptay micrd xnelk ,dxiqnd
lr minezgd micrd xnelk ,dnizgd icr `le ,zezixkd z`

itl ,dnizg icr jixv oi`e .hbdíéãòä ïéàLdnizgd icr - ¤¥¨¥¦
,íìBòä ïewéz éðtî àlà èbä ìò íéîúBç,dxiqnd icr ezeni `ny §¦©©¥¤¨¦§¥¦¨¨

icr ici lr miiwzdl hbd lkei if`e ,hbd lr xrxrie lrad `eaie
:dnizg icr `ll s` dligzkl xyk hbd okl .dnizgd

àøîâ
dligzkl leqt hbd mda mipte` cer yi m`d zxxan `xnbd
oi`y rnyn 'eke 'oileqt oihib dyly' dpynd oeyln :xyk clede
,`xnbd dywn .xyk clede dligzkl leqt hbd mda mipte` cer

àkéì eúå,el`k mipte` cer oi` m`d -,ïLé èb àkéà àäåxg`ly §¥¨§¨¦¨¥¨¨
ea `ypiz `ly `ed oicde ,ezy` mr lrad cgiizd hbd azkpy

l if` z`yip m`e ,dligzkl`vz `(:hr lirl),`xnbd zvxzn .
íúäif` ea d`yip m`y `ed oicd oyi hba,àöz àìj`àëä ¨¨Ÿ¥¥¨¨

if` carica mda d`yip m` s`y oicd el` mipte` dylyaàöz¥¥
,`xnbd dywn .oyi hb mb dpynd dllk `l okle ,ipyd dlran

àçéðädf uexizøîàc ïàîì(a"r oldl)yàëämipte` dylya - ¨¦¨§©§¨©¨¨
ok` ,el`àöz.carica mda d`yip m` elit` dy`dïàîì àlà ¥¥¤¨§©

øîàc(my)yàöz àì àëäif` ,carica mda d`yip m`àkéà éàî §¨©¨¨Ÿ¥¥©¦¨
,øîéîìzvxzn .oyi hb ly ote` mb dpynd dllk `l recne §¥©

,`xnbdíúä,oyi hbaàNpézdy`dälçzëìdlra m` ,df hba ¨¨¦¨¥§©§¦¨
j` ,xg` hb dl zzl leki epi`e mid zpicnl jldàëädylya ¨¨

d`yip m`y `l` ,mda dligzkl dy`d `ypiz `l ,el` mipte`

a mdaãáòéc.`vz `l ¦£©
,cer `xnbd dywnçø÷ èb àkéà àäåxtqny xyewn hb - §¨¦¨¥¥¥©

mby `ed oicde ,eay mixywd xtqnn ohw eilr minezgd micrd
`vz ea d`yip m` carica(:`t lirldpynd dllk `l recne ,

,`xnbd zvxzn .df ote`íúäif` ea d`yip m` ,gxw hbaãìåeä ¨¨©¨¨
,øæîîj`àëäel` oihiba d`yip m` ,el` mipte` dylya ©§¥¨¨

carica,øLk ãìeädywn .gxw hb dpynd dxikfd `l okle ©¨¨¨¥
,`xnbdàçéðädf uexiz,øéàî éaøì`ly azkpy hb lky xaeqy ¨¦¨§©¦¥¦

,xfnn cled carica ea d`yip m` elit` if` minkg zpwzk
,(øæîî ãìeä ïéhéâa íéîëç eòáhL òaènî äpLîä ìk øîàc)okle §¨©¨©§©¤¦©§¥©¤¨§£¨¦§¦¦©¨¨©§¥

.xfnn cled gxw hbaïðaøì àlàmixaeqe ,xi`n iax lr miwlegd ¤¨§©¨¨
okle ,opaxcn wx `ed eleqty hba d`yip m` xfnn cled oi`y

ok m`e ,xyk cled gxw hbaøîéîì àkéà éàîdllk `l recne ©¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .df ote` dpyndíúäea d`yip m` ,gxw hba ¨¨

dy`d j` xyk cled mpn` ,caricaàözj` ,ipyd dlranàëä ¥¥¨¨
if` carica el` oihiba d`yip m` ,el` mipte` dylyaàöz àì. Ÿ¥¥

,cer `xnbd dywnäàçéðdf uexizøîàc ïàîì(a"r oldl)àëäù ¨¦¨§©§¨©¨¨
el` oihib dylya,àöz àìøîàc ïàîì àlà(my)yàëäoihiba Ÿ¥¥¤¨§©§¨©¨¨

el`,øîéîì àkéà éàî ,àözly df ote` dpynd dllk `l recne ¥¥©¦¨§¥©
dpyndy ,`xnbd zvxzn .gxw hbleqt ipte`a wx zxacn

wx mikiiyd mileqta j` ,hb lka mikiiydahb,øMe÷îhb oebk §§¨
,gxwéøééî à÷ àì.dpynd Ÿ¨©§¦

,cer `xnbd dywnàkéà àäåmeyn leqtd hb ly ote`íBìL §¨¦¨§
,úeëìîzklen dpi`y zekln oipnl jix`zd ea azkpy hb oebk ©§

oebk ,mlerd on dxar xaky zekln oipnl e` ,hbd zaizk mewna
`l recne .xyk clede leqt hbd df ote`a mb ixde ,oei e` icn

zvxzn .df ote` dpynd dllk
,`xnbdíúädy`dy `ed oicd ,zekln mely leqtaàözelit` ¨¨¥¥

j` ,ea d`yip m` caricaàëä`ed oicd el` mipte` dylya ¨¨
yàöz àì,`xnbd dywn .caricaàçéðädf uexizøîàc ïàîì Ÿ¥¥¨¦¨§©§¨©

(a"r oldl)yàëäok`àöz àì.carica el` oihiba d`yip m`àlà ¨¨Ÿ¥¥¤¨
øîàc ïàîì(my)ok`yàözif` ,carica d`yip m` dy`déàî §©§¨©¥¥©

,øîéîì àkéà.df ote` dpynd dllk `l recne),`xnbd zvxzn ¦¨§¥©
íúäea d`yip m` ,zekln mely meyn leqty hba,øæîî ãìeä ¨¨©¨¨©§¥
àëäcarica el` oihiba d`yip m` ,dpyna mipte`d zylya ¨¨

.øLk ãìeä,`xnbd dywnàçéðädf uexizøéàî éaøìxaeqy ©¨¨¨¥¨¦¨§©¦¥¦
okl ,xfnn cled ea d`yip m` minkg zpwzk `ly azkpy hby

eyn leqty hba mb,xfnn cled zekln mely mïðaøì àlà¤¨§©¨¨
cled opaxcn wx leqty hba d`yip m`y mixaeqe miwlegy

,xyk,øîéîì àkéà éàîdf ote` s` dpynd dllk `l recn.( ©¦¨§¥©
m` `vz mileqt oihib dylya o`ky xaeqdy ,`xnbd zvxzn

`ed ,carica d`yipdì íé÷Bîepizpyn z`kezrc,øéàî éaøã ¦¨§§©¦¥¦
d`yip m`e ,leqt `ed minkg zpwzk dyrp `ly hb lky xaeqd

,xfnn cled if` eaåoklíúäd`yip m` ,zekln mely leqta §¨¨
if` dfk hbaøæîî ãìeä,xen`kj`àëä,el` mipte` dylya ©¨¨©§¥¨¨

y dpynd dxn` ixd,øLk ãìeäz` dpynd dxikfd `l okle ©¨¨¨¥
.zekln mely leqt

:dpynd oeyl z` zwiicn `xnbdàLéøc àðéðîdyly' oipnd - ¦§¨¨§¥¨
millkp oihib dyly wxy ,herin ezernyn ,`yixa xkfpd 'oihib

,ok m`e ,df llkaéàî éèeòîì.dpynd dpeekzdåokaàðéðî ¦§¥©§¦§¨¨
àôéñc,`tiqa 'oihib dyly el` ixd' oeyla -éàî éèeòîì §¥¨¦§¥©

,`xnbd zx`an .dpynd dpeekzdàLéøc àðéðîezpeekéèeòîì ¦§¨¨§¥¨¦§¥
éðämipte`,ïøîàcoi` ok` mday ,zekln melye gxw hb ,oyi hb ¨¥©£¨¨

jkn x`eane .lirl x`eank ,xyk clede leqt hbdy oicd
e .x`azd xy`k ,xi`n iax zrck `id dpyndyàôéñc àðéðî¦§¨¨§¥¨

ezpeekàä éèeòîì,df ote` -,àéðúcgilyúðéãnî èb àéánä ¦§¥¨§©§¨©¥¦¥¦§¦©
,íiäedì Bðúð,dy`l'ízçð éðôáe ázëð éðôa' (dì) øîà àìå, ©¨§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©

,df hba d`yipe dy`d dkldeàéöBé,ipyd dlra dze`ãìeäå ¦§©¨¨
epnnøéàî éaø éøác ,øæîî.øæîî ãìeä ïéà ,íéøîBà íéîëçå . ©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc oihib(iyily meil)

exyk cledy ax ycgnà÷åãa aezk hbd m`Bãé áúklrad ly ©§¨§©¨
åeilr yiìáà ,ãòa aezk hbd m`áúkly eciå øôBñyieilr,ãò §¥£¨§©¥§¥

if`àìiax zrcl ,xfnn `ed `l` ,xyk cledy dpynd dxn` Ÿ
.xi`n,øîà ìàeîLexaecn dpynd ly `tiqaeléôàaezkd hba §¥¨©£¦

aå øôBñ áúkeilr yi,ãò,xfnn epi` cledyéøäLjkeðéðLoldl) §©¥§¥¤£¥¨¦
(:fta hby ,å øôBñ áúkea mzgãòhbd ,cg`øLk.zl`ey §©¥§¥¨¥

,`xnbd,áøådpynd on cnel epi` `ed recn(my)xaecn ok`y §©
,`xnbd daiyn .xteq azka o`kéîc éîote`d [dnec m`d-] ¦¨¥

ixde ,o`k xaecnd ote`l my xaecndíúärnyn 'xyk' oeyld ¨¨
yäléçzëì àNpézeli`e ,df hbaàëäleqt hbdy x`ean ¦¨¥§©§¦¨¨¨

a wx xyke dligzkl,ãáòécmipte` ipya xaecn jgxk lr okle ¦£©
,`xnbd dywn .mipey,ìàeîLe,my dpynd on di`x `iany §¥

elit` xyk my jk m` recn ,ote` eze`a xaecn ezrcle
,`xnbd zvxzn .carica wx xyk o`k eli`e dligzkl,àéL÷ àìŸ©§¨

okyàäxaecn my -a÷äáeîc àøôñiwad wdaen xteqa - ¨§©§¨§§¨
lrad itn rny ok m` `l` hbd z` azk `l i`cey ,oihib zxeza
,dligzkl hbd xyk jkle ,ipyd crd `ed ok m`e ,yxbl epevxy

àäåxaecn o`k -,÷äáeî àìc àøôña`ll hbd z` azky okziy §¨§©§¨§Ÿ§¨
crk aygdl leki epi` `ed okle ,yxbl epevxy lrad on rnyy

.dligzkl leqt hbd okle ,cala cg` cr o`k yie
(eðéðL Bãé áúk) ïðçBé éaø øîà ïëå,epipy eci azky ,ax ixack §¥¨©©¦¨¨§©¨¨¦

iaxy oiad xfrl` iax j` .xfnn cled ixd ,xteq eazky hb j`
ea oi`e micr eilr yiy hb ,dpyna ipyd ote`d lr xaic opgei

okle ,onføæòìà éaø déì øîà,opgei iaxlíéãò åéìò Lé éøähb lr ¨©¥©¦¤§¨¨£¥¥¨¨¥¦
.xteqd e` lrad eazk m` lcad oi` ok m`e ,dfdéì øîàiax ¨©¥

ixac z` izxn` ,xfrl` iaxl opgei,àôéqàoi`e onf ea yiy hb ©¥¨
.ax ixaca lirl x`azd xy`k ,cg` cr `l` ea

miiepyd oihibd cg`a d`yipy dy` m`d zxxan `xnbd
:`l e` ipyd dlran `vz ,dpynaïéðîéæy [minrt-]áø øîà ¦§¦¨©©

a miiepyd oihibd cg`a d`yipy dy`ydpynàözdlran ¥¥
e ,ipydïéðîéæy [minrt-]áø øîày.àöz àì,`xnbd zxxanàä ¦§¦¨©©Ÿ¥¥¨

,ãöékm` ,`xnbd zx`an .ax zpeek `id dneíéða dì Lédlran ¥©¥¨¨¦
if` ,df leqt hba d`yipy epl rcepy iptl ipydàöz àì,epnn Ÿ¥¥

dxn` dpynd ixde ,mixfnn mdy dipa lr frl `ivedl `l ick
m` j` .mixyk dipayíéða dì ïéàepl rcep xy`k ipyd dlran ¥¨¨¦

if` ,leqt hba d`yipyàöz.epnn ¥¥
epipy(.a zenai),eza oebk ,oae`x lr dexr `idy dy` m`y ,

oke ef dy` if` ,mipa `ll oerny zne ,eig` oernyl d`eyp
ixac lr dywn `xhef xn :oae`xl maiizdln zexeht dizexv

:ax,äiáBè øa àøèeæ øî áéúîdpyna epipy(:l zenaiïleëålk - ¨¦©§¨©¦¨§¨
zenaia zeiepyd miypd(.a)meaiid on odizexv z` zexhety

,maid lr dexr ody meynïéLeøéb ÷ôñ Bà ïéLecé÷ ÷ôñ ïäa eéäL¤¨¨¤§¥¦¦§¥¥¦
i`cey e` ,znd g`l zeycewn eid ok` m` wtqy xnelk ,znl
m`d wtq yie ezen mcew g`d oyxiby `l` el zeycewn eid

if` ,oiyexibd eliredelà éøäel` miyp ly odizexv -úBöìBç £¥¥§
,úBîaéúî àìådzid dexrd `ny ,maiizdl zeleki opi` ixdy §Ÿ¦§©§

dzxv ok m`e znl d`eypoke ,dexr zxv oick meaidn dxhtp
,dyxbzp `ny e` dycwzp `l dexrd `ny weyl zexzen opi`
,meail `id dwewf df cv lre ,dexr zxv dpi` dxvdy `vnpe

,dpynd zx`ane .zevleg jkleãöék`ed,ïéLecé÷ ÷ôñoebk ¥©¨¥¦¦
ydì ÷øæznd g`d,ïéLecé÷eltp oiyeciwdedì áBø÷ ÷ôñe÷ôñ ¨©¨¦¦¨¥¨¨¨¥

,Bì áBø÷e,ïéLecé÷ ÷ôñ eäæif` dl aexw eltp oiyeciwd m` oky ¨¤¨¥¦¦
cvike .zycewn dpi` if` el aexw eltp md m`e ,zycewn `id

`ed,ïéLeøéb ÷ôñote`a edfyáúkhb dlåéìò ïéàå Bãé áúëa ¨¥¥¦¨©¦§©¨§¥¨¨
,íéãòy hb dl ozpy e`,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Léy hb e`Ba Lé ¥¦¥¨¨¥¦§¥§©¥

,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæelld mipte`aeïéLeøéb ÷ôñ äæ éøä. §©§¥¤¨¥¤¨£¥¤¨¥¥¦
,ax ixac lr `xhef xn dywnzøîà éàåel` mipte` dylyay §¦¨§©§

àöz àìmipa dl yi m` ,df hba xg` mc`l d`yip m` dy`d Ÿ¥¥
`vnpe ,xenb hb `ed dfk hby xnel miyp` e`eai if` ,epnn

ok m`e ,dexr zxv dpi` dzxvyéîeaéì àéúà dúøöe`eai - ¨¨¨¨§¨§©¥
mpn` m` elit` ,`xnbd zvxzn .dzxv z` maiilíaéúzzxv ¦§©¥

,jkl yeygl oi` ,ef dy`,íeìk Cëa ïéàå`ziixe`cny meyn §¥§¨§
el` oihibelqt minkgy `l` ,maiizdl zxzen dzxve ,mixyk

wx if` zexvd enaiizi m` s`e ,el` oihib.àéä ïðaøc àLLçokl £¨¨§©¨¨¦
idef ixdy ,zexvd z` maiil e`eai `ny meyn `vzy xefbl oi`

.dxifbl dxifb
:ax zrc lr miwleg yiy zx`an `xnbdàì íìBòì ,øîà éåì¥¦¨©§¨Ÿ

àözmipa dl oi` m` elit` ,elld oihibd on cg`a d`yipy dy` ¥¥
.ipyd dlranàöz àì íìBòì ,ïðçBé éaø øîà ïëå.ef dy`øîà ïëå §¥¨©©¦¨¨§¨Ÿ¥¥§¥¨©

ïBëeáà øîà éëä ,àðeä ïîc àzôìç éaø éðáì ïðçBé éaø eäìjk - §©¦¨¨¦§¥©¦£©§¨§¦¨¨¦¨©£
y ,`ztlg iax ,mkia` xn`.àöz àì íìBòì§¨Ÿ¥¥

rnyy dreny `ztlg iax ipal xn`y opgei iax ixac ab`
mdl xn`y opgei iax ixac jynd z` `xnbd d`iad ,mdia`n

:mdia` mya ztqep dreny
dxeza xn`pfi hi xacna)(mina yeciw oerh dnec` dxt xt`y

migeln mpi`y miraep oirn in lr xt`d z` miyl xnelk ,miig
mewna eid m`e .ilka `weec zeidl mikixv el` mine ,ming e`
mind mileqt oke .dxtd xt`a yeciwl mind elqtp ,ilk epi`y
mind milqtp oke .xg` ilk l` ilkn mze` exrd m` opaxcn

:dk`ln mda dzyrp m` e` zrcd gqida
ådnyy digdy mkia` xn` okL ,úéöø÷z`vnpøéîòa §©§¦¤§¨¦

,[mixnra-]úàhç éîa úìñBt dðéàxt`a eycwzpy mind z` - ¥¨¤¤§¥©¨
,`xnbd zxxan .x`eai xy`k ,mdn dzzy m` ,dnec` dxtéàî©

úéöø÷,`xnbd zx`an .ef dig efi` -,éiaà øîà`id zivxw ©§¦¨©©©¥
àzácéc,abg oink ,lecb aeaf -c`vnpéték éðéá.mixnrd oia - ¦©§¨§¥¥¦¥

,df oic lr `xnbd dywnìk ,àðéè÷ áø øa ìàiðc áø áéúî̈¦©¨¦¥©©§¦¨¨
úàhç éîa ïéìñBt úBôBòäoditay mindy itl ,mdn ezy m` ¨§¦§¥©¨

,ilkl miththne mixfeg el` mine ,z`hg in zxezn elha
,mind lk z` milqeteäðBiä ïî õeç,zlqet dpi`yL éðtîdpeid ¦©¨¦§¥¤

úööBn.ilkl dxfg miththn mpi`e ,mind z`àúéà íàåixack ¤¤§¦¦¨
if` ,mind z` zlqet dpi` zivxw mby `ztlg iaxéðúéðlky ¦§¥

milqet zeterd.úéöø÷å äðBiî õeçz`f dxikfd `l recne ¦¨§©§¦
,`xnbd zvxzn .dpynddéì à÷éñt àì,zivxwd oic z` `pzl Ÿ§¦¨¥

itl ,zivxwd ipin lka oekp epi` df oic ixdyczivxwäìBãâ §§¨
mpn`äìñt àì,mdn dzzy m` mind z`äpè÷ezivxw j` - Ÿ¨§¨§©¨

ok` dphwäìñtdpei j` .ditn miththn mdy oeik mind z` ¨§¨
,`xnbd zxxan .dze` wx `pzd xikfd okle ,zlqet dpi` mlerl

änk ãòåz` zlqete ,dphw zivxwd zaygp lceb dfi` cr - §©©¨
,`xnbd zx`an .mind,énà éaø àîéúéàå ,äéîøé éaø øîàzivxw ¨©©¦¦§§¨§¦¥¨©¦©¦

`idyúéfk ãòdpi` xzei dlecb zivxw j` ,mind z` zlqet ©©©¦
:zvven `idy iptn ,mzlqet

dpyna epipy'eëå ét ìò óà ,øîBà øæòìà éaømicr eilr oi`y ©¦¤§¨¨¥©©¦§
:micareyn miqkpn daebe ,xyk ,micr ipta dl epzpy `l`
:zexhyae oihiba xfrl` iaxk dkld m`d zx`an `xnbdøîà̈©

,øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áødxiqn icr ea yiy hby ©§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨
wx xaic xfrl` iax j` ,dnizg icr `ll s` xyk,ïéhéâa`le §¦¦

.leqt dnizg icr ea oi`y xhye ,oenn zexhyadcedi ax siqen
,xnelìàeîLc dén÷ dúéøîà ékiptl df xac izxn` xy`k - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyøîày ilúBøèLa óàeq oennicra icy xfrl` iax xa ¨©©¦§¨
,ax ixac lr dywn `xnbd .dkld oke ,dxiqnøáñ áøå§©¨©

yúBøèLaoennàìdywn .dxiqn icra icy xfrl` iax xn` ¦§¨Ÿ
e ,`xnbdéðz÷ àädpyna(`"r),'íéãaòeLî íéñëpî äáBâå'rnyne ¨¨¨¥§¨¦§¨¦§§¨¦

oenn oiprl s`yzvxzn .xfrl` iax zrcl dxiqn icra ic
mpn`y ,`xnbd,øîà ézøz øæòìà éaøicra ic ok` ezrcle ©¦¤§¨¨©§¥¨©

,oenn oiprl mb dxiqndéúååk øáñ áøåxfrl` iaxc,àãçaoiprl §©¨©§¨¥©£¨
,oihib,àãça déìò âéìôe.zexhy oiprl ¨¦£¥©£¨

éaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òé áø øîà ïëå§¥¨©©©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦
ïéhéâa øæòìà.zexhya `le,øîà éàpé éaøådnizg icr `ll hb ¤§¨¨§¦¦§©¦©©¨©
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miwxt dyelyaa cenr et sc ± iriax wxtoihib
ãòå åãé áúë à÷åãå,dl opirny `yixn `d :`niz ike .xyk cled opixn`c `ed Ð

mr cg` cr `ki`c `kid :`pin` ded `tiq e`l i` !xyk cled cr mey `la elit`c

eci azkÐ.dlgzkl `ypizïðú àäã.oiwxita onwl Ðøùë ãòå øôåñ áúë,xnelk Ð

cg` cr mzge xteq azkÐ.xykáøå,rnyn dligzkl xyk mzd ?inc in :jl xn` Ð

dl uxznck ,epipy crd mr xteq mzg mzdc

.onwl dinxi iaxìàåîùåiaxc dil zil Ð

mrh epiide mzg `le xteq azk `l` ,dinxi

dligzkl xykcÐiwae wdaenc `xtqa

itn rny m` `l` epazki `le ,oihib zxeza

.lradïðçåé éáø øîà ïëåazk :xn`c ,axk Ð

xteq azk la` .epipy eciÐ.xfnn cledéøä
íéãò åéìò ùé`zirvn`c xaq xfrl` iax Ð

.i`wáø øîà ïéðîéæoihib dyly ipda Ð

.`vz zqip m` :oizipzncíéðá äì ùémcew Ð

.zqip dfd hbay epl rcepyàöú àì`ly Ð

.dipa lr zexfnn frl `ivedlïìåëåyng Ð

on odizexv zexhety exn`y zeixr dxyr

iyeciw znd odilral oda eid m` ,dvilgd

wtq iyexib ezen iptl oyxby e` ,wtqÐ

,dxehte dexr zxv `idy wtq dzxv z`vnp

.mail dwewfe dexr zxv dpi`y wtqåìà éøä
.zexvd Ðúåöìåç.`id dwewf `ny Ðàìå
úåîáééúî`yep `vnpe dwewf dpi` `ny Ð

.devn mewna `ly g` zy`ïéùåøéâ ÷ôñ åäæ
xyk `ziixe`cnc oeikc ÐÐdzxv dwewf

.mailàöú àì úøîà éàå.df hba zqip m` Ð

øîéîì éúàzxv e`l dzxve ,`ilrn df hb Ð

:opipyne .dneail iz`e ,`id dexrïéàå íáéúú
íåìë êëádneail iz` i` ,xnelk ÐÐ`l

oeikc ,`d eh` `d xefbpc ,i`d ilek ol ztki`

`ziixe`cn xykcÐ`nlra opaxc `yyg

.`id dexr zxv e`le ,`idàöú àì íìåòìÐ

.mipa dl oi` elit`e'åë øéîòáù úéöø÷åÐ

z`vnpd zivxwc :mkia` xn` ef dreny cere

.odn zzy m` ,z`hg ina zlqet dpi` mixnra

úööåîù éðôîditay minn zxfgn dpi`e Ð

dzzy :mzd opzc .ilkd jeza shthle xefgl

sere dig dnda odnÐmi`iwny iptn ,oileqt

in zxezn odita elha xake ,okezl mditn

.z`hgàúáãéã.abg oink ,lecb aeaf Ðéðéáã
éôéë.mixnrd oia `vnpd Ðäîë ãò`ied Ð

.dlqte dphwúéæë ãò`ied dlrne zifkne Ð

.dlqt `le dlecbïéèéâá øæòìà éáøë äëìäåÐ

.`kil opaxc `leqt elit`e ,izxk dxiqn icrc

xtqa aezke" :oda aizkc ,zexhya `l la`

) dinxia "mezge.dpwnd xtqa (alåìéôà
úåøèùá,ol rnyn `w daeh dvr mzdc Ð

.mlerd oewiz iptnéðú÷ àäå.oizipzn Ðäáåâ
íéãáòåùî íéñëðîdf hb e` ,`ed xhy m` Ð

Ðopzc ,micareyn miqkpn daezk daeb

daezk enr oi`e hb d`ived :(`,ht) zeaezka

Ð.dzaezk daebøîà éúøú.zexhye oihiba Ð

èâä çéøoky lke ,xingdl dpedka lqtil Ð

.xizdläëìä øáãá ïéàé÷áä åðéúåáøåjpd Ð

.`ixeb xa `ng ax ,lif`e yxtncåðéáø íåùî
.ax Ðåðéøáç.`cqg ax Ðäðùîïéèéâ éðù

ïéåù.odizenya Ðìèá éðùä éøä`lc Ð

.edip o`nc opirciãçàå ãçà ìëì ñôåèÐ

.dl yxtn `xnbaåîò íéø÷ð íéãòäù úàmileqt mipeilr la` ,oezgz epiid ÐÐ.oexg`d lr `l` ecird `l `nyàøîâàðú ïàîefl mdipy ozepa `zpwz `ki`c ipzwc Ð

.efl mdipyeøæòìà éáøë àìãdxiqn icr ira `lc oeik ,xi`n iaxe .ea minezg eicre dcil `a ixdy ,dlya zyxbzn odn zg` lk jkld ,xi`n iaxk `l` ÐÐ`dc ,inc xity

.ozpi inl oircei opi` micrd enzgyn ,inp oihib lkéòãé àì àäira `l dnyl dnizgc oeik ,xfrl` iaxe .zxxean dnyl dpizp ef oi`e ,`yxbin ediipin ida dxiqn icr ÐÐlr

.i`w "ozpe azk"` `xwa aizkc dnyl jigxk
åìéôà
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ùé`l` ,`vz `l xn`c o`nl `gipd :lirl jixt i`n :xn`z m`e - 'ek `vz `l mipa dl

yi elit` zekln melyac `nip ?`iyew i`ne .xninl `ki` i`n - `vz xn`c o`nl

opaxlc oeik ,inp zekln melyac :xnel yie !`vz mipa dl`l mipa dl yi - xyk cled

.`vz

÷øædrax`" wxta - 'ek aexw wtq oiyecw dl

oiyexiba eli`e :wiic (a,l zenai) "oig`

.dl yxtne ,ipzw `l 'ek el aexw wtq

ìëmeyn - `nrh - z`hg ina oilqet zeterd

oi` dk`ln meyn la` .ilka ezeig `dzy

dxt zkqnae ixtqa opixn`ck ,yeciw xg` lqtp

zrcd gqid meyn ,edine .(c dpyn iriax wxt)

xg` mewnae .yeciw xg`l oilqtpc d`xp

.izkx`d
xykzile
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ãòå øôBñ áúk ìáà ,ãòå Bãé áúk à÷åãå¯.àì §©§¨§©¨§¥£¨§©¥§¥¨
:eðéðL éøäL ,ãòå øôBñ áúk eléôà :øîà ìàeîLe§¥¨©£¦§©¥§¥¤£¥¨¦

ãòå øôBñ áúk¯.øLk¯àNpéz íúä ?éîc éî :áøå §©¥§¥¨¥§©¦¨¥¨¨¦¨¥
.ãáòéc àëä ,äléçzëì¯àä ,àéL÷ àì :ìàeîLe §©§¦¨¨¨¦£©§¥¨©§¨¨

øîà ïëå .÷äáeî àìc àøôña àäå ,÷äáeîc àøôña§¨§¨§§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¥¨©
éøä :øæòìà éaø déì øîà .eðéðL Bãé áúk :ïðçBé éaø©¦¨¨§©¨¨¦£©¥©¦¤§¨¨£¥
:áø øîà ïéðîéæ .àôéqà :déì øîà !íéãò åéìò Lé¥¨¨¥¦£©¥©¥¨¦§¦£©©
dì Lé ?ãöék àä ,àöz àì :áø øîà ïéðîéæ ,àöz¥¥¦§¦£©©Ÿ¥¥¨¥©¥¨

íéða¯íéða dì ïéà ,àöz àì¯÷ôñ ïäa eéäL ïleëå :äiáeè øa àøèeæ øî áéúî .àöz ¨¦Ÿ¥¥¥¨¨¦¥¥§¦¨§¨©¦¨§¨¤¨¨¤¨¥
ïéLeøéb ÷ôñ Bà ïéLecé÷¯dì ÷øæ ?ïéLecé÷ ÷ôñ ãöék ,úBîaéúî àìå úBöìBç elà éøä ¦¦¨¥¥¦£¥¥§§Ÿ¦§©§¥©¨¥¦¦¨©¨

Bì áBø÷ ÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ ïéLecé÷¯Bãé áúëa áúk ?ïéLeøéb ÷ôñ .ïéLecé÷ ÷ôñ eäæ ¦¦¨¥¨¨¨¥¨¤¨¥¦¦¨¥¥¦¨©¦§©¨
ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé ,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lé ,íéãò åéìò ïéàå¯äæ éøä §¥¨¨¥¦¥¨¨¥¦§¥§©¥§©§¥¤¨¥¤¨£¥¤
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc oihib(iyily meil)

exyk cledy ax ycgnà÷åãa aezk hbd m`Bãé áúklrad ly ©§¨§©¨
åeilr yiìáà ,ãòa aezk hbd m`áúkly eciå øôBñyieilr,ãò §¥£¨§©¥§¥

if`àìiax zrcl ,xfnn `ed `l` ,xyk cledy dpynd dxn` Ÿ
.xi`n,øîà ìàeîLexaecn dpynd ly `tiqaeléôàaezkd hba §¥¨©£¦

aå øôBñ áúkeilr yi,ãò,xfnn epi` cledyéøäLjkeðéðLoldl) §©¥§¥¤£¥¨¦
(:fta hby ,å øôBñ áúkea mzgãòhbd ,cg`øLk.zl`ey §©¥§¥¨¥

,`xnbd,áøådpynd on cnel epi` `ed recn(my)xaecn ok`y §©
,`xnbd daiyn .xteq azka o`kéîc éîote`d [dnec m`d-] ¦¨¥

ixde ,o`k xaecnd ote`l my xaecndíúärnyn 'xyk' oeyld ¨¨
yäléçzëì àNpézeli`e ,df hbaàëäleqt hbdy x`ean ¦¨¥§©§¦¨¨¨

a wx xyke dligzkl,ãáòécmipte` ipya xaecn jgxk lr okle ¦£©
,`xnbd dywn .mipey,ìàeîLe,my dpynd on di`x `iany §¥

elit` xyk my jk m` recn ,ote` eze`a xaecn ezrcle
,`xnbd zvxzn .carica wx xyk o`k eli`e dligzkl,àéL÷ àìŸ©§¨

okyàäxaecn my -a÷äáeîc àøôñiwad wdaen xteqa - ¨§©§¨§§¨
lrad itn rny ok m` `l` hbd z` azk `l i`cey ,oihib zxeza
,dligzkl hbd xyk jkle ,ipyd crd `ed ok m`e ,yxbl epevxy

àäåxaecn o`k -,÷äáeî àìc àøôña`ll hbd z` azky okziy §¨§©§¨§Ÿ§¨
crk aygdl leki epi` `ed okle ,yxbl epevxy lrad on rnyy

.dligzkl leqt hbd okle ,cala cg` cr o`k yie
(eðéðL Bãé áúk) ïðçBé éaø øîà ïëå,epipy eci azky ,ax ixack §¥¨©©¦¨¨§©¨¨¦

iaxy oiad xfrl` iax j` .xfnn cled ixd ,xteq eazky hb j`
ea oi`e micr eilr yiy hb ,dpyna ipyd ote`d lr xaic opgei

okle ,onføæòìà éaø déì øîà,opgei iaxlíéãò åéìò Lé éøähb lr ¨©¥©¦¤§¨¨£¥¥¨¨¥¦
.xteqd e` lrad eazk m` lcad oi` ok m`e ,dfdéì øîàiax ¨©¥

ixac z` izxn` ,xfrl` iaxl opgei,àôéqàoi`e onf ea yiy hb ©¥¨
.ax ixaca lirl x`azd xy`k ,cg` cr `l` ea

miiepyd oihibd cg`a d`yipy dy` m`d zxxan `xnbd
:`l e` ipyd dlran `vz ,dpynaïéðîéæy [minrt-]áø øîà ¦§¦¨©©

a miiepyd oihibd cg`a d`yipy dy`ydpynàözdlran ¥¥
e ,ipydïéðîéæy [minrt-]áø øîày.àöz àì,`xnbd zxxanàä ¦§¦¨©©Ÿ¥¥¨

,ãöékm` ,`xnbd zx`an .ax zpeek `id dneíéða dì Lédlran ¥©¥¨¨¦
if` ,df leqt hba d`yipy epl rcepy iptl ipydàöz àì,epnn Ÿ¥¥

dxn` dpynd ixde ,mixfnn mdy dipa lr frl `ivedl `l ick
m` j` .mixyk dipayíéða dì ïéàepl rcep xy`k ipyd dlran ¥¨¨¦

if` ,leqt hba d`yipyàöz.epnn ¥¥
epipy(.a zenai),eza oebk ,oae`x lr dexr `idy dy` m`y ,

oke ef dy` if` ,mipa `ll oerny zne ,eig` oernyl d`eyp
ixac lr dywn `xhef xn :oae`xl maiizdln zexeht dizexv

:ax,äiáBè øa àøèeæ øî áéúîdpyna epipy(:l zenaiïleëålk - ¨¦©§¨©¦¨§¨
zenaia zeiepyd miypd(.a)meaiid on odizexv z` zexhety

,maid lr dexr ody meynïéLeøéb ÷ôñ Bà ïéLecé÷ ÷ôñ ïäa eéäL¤¨¨¤§¥¦¦§¥¥¦
i`cey e` ,znd g`l zeycewn eid ok` m` wtqy xnelk ,znl
m`d wtq yie ezen mcew g`d oyxiby `l` el zeycewn eid

if` ,oiyexibd eliredelà éøäel` miyp ly odizexv -úBöìBç £¥¥§
,úBîaéúî àìådzid dexrd `ny ,maiizdl zeleki opi` ixdy §Ÿ¦§©§

dzxv ok m`e znl d`eypoke ,dexr zxv oick meaidn dxhtp
,dyxbzp `ny e` dycwzp `l dexrd `ny weyl zexzen opi`
,meail `id dwewf df cv lre ,dexr zxv dpi` dxvdy `vnpe

,dpynd zx`ane .zevleg jkleãöék`ed,ïéLecé÷ ÷ôñoebk ¥©¨¥¦¦
ydì ÷øæznd g`d,ïéLecé÷eltp oiyeciwdedì áBø÷ ÷ôñe÷ôñ ¨©¨¦¦¨¥¨¨¨¥

,Bì áBø÷e,ïéLecé÷ ÷ôñ eäæif` dl aexw eltp oiyeciwd m` oky ¨¤¨¥¦¦
cvike .zycewn dpi` if` el aexw eltp md m`e ,zycewn `id

`ed,ïéLeøéb ÷ôñote`a edfyáúkhb dlåéìò ïéàå Bãé áúëa ¨¥¥¦¨©¦§©¨§¥¨¨
,íéãòy hb dl ozpy e`,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Léy hb e`Ba Lé ¥¦¥¨¨¥¦§¥§©¥

,ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæelld mipte`aeïéLeøéb ÷ôñ äæ éøä. §©§¥¤¨¥¤¨£¥¤¨¥¥¦
,ax ixac lr `xhef xn dywnzøîà éàåel` mipte` dylyay §¦¨§©§

àöz àìmipa dl yi m` ,df hba xg` mc`l d`yip m` dy`d Ÿ¥¥
`vnpe ,xenb hb `ed dfk hby xnel miyp` e`eai if` ,epnn

ok m`e ,dexr zxv dpi` dzxvyéîeaéì àéúà dúøöe`eai - ¨¨¨¨§¨§©¥
mpn` m` elit` ,`xnbd zvxzn .dzxv z` maiilíaéúzzxv ¦§©¥

,jkl yeygl oi` ,ef dy`,íeìk Cëa ïéàå`ziixe`cny meyn §¥§¨§
el` oihibelqt minkgy `l` ,maiizdl zxzen dzxve ,mixyk

wx if` zexvd enaiizi m` s`e ,el` oihib.àéä ïðaøc àLLçokl £¨¨§©¨¨¦
idef ixdy ,zexvd z` maiil e`eai `ny meyn `vzy xefbl oi`

.dxifbl dxifb
:ax zrc lr miwleg yiy zx`an `xnbdàì íìBòì ,øîà éåì¥¦¨©§¨Ÿ

àözmipa dl oi` m` elit` ,elld oihibd on cg`a d`yipy dy` ¥¥
.ipyd dlranàöz àì íìBòì ,ïðçBé éaø øîà ïëå.ef dy`øîà ïëå §¥¨©©¦¨¨§¨Ÿ¥¥§¥¨©

ïBëeáà øîà éëä ,àðeä ïîc àzôìç éaø éðáì ïðçBé éaø eäìjk - §©¦¨¨¦§¥©¦£©§¨§¦¨¨¦¨©£
y ,`ztlg iax ,mkia` xn`.àöz àì íìBòì§¨Ÿ¥¥

rnyy dreny `ztlg iax ipal xn`y opgei iax ixac ab`
mdl xn`y opgei iax ixac jynd z` `xnbd d`iad ,mdia`n

:mdia` mya ztqep dreny
dxeza xn`pfi hi xacna)(mina yeciw oerh dnec` dxt xt`y

migeln mpi`y miraep oirn in lr xt`d z` miyl xnelk ,miig
mewna eid m`e .ilka `weec zeidl mikixv el` mine ,ming e`
mind mileqt oke .dxtd xt`a yeciwl mind elqtp ,ilk epi`y
mind milqtp oke .xg` ilk l` ilkn mze` exrd m` opaxcn

:dk`ln mda dzyrp m` e` zrcd gqida
ådnyy digdy mkia` xn` okL ,úéöø÷z`vnpøéîòa §©§¦¤§¨¦

,[mixnra-]úàhç éîa úìñBt dðéàxt`a eycwzpy mind z` - ¥¨¤¤§¥©¨
,`xnbd zxxan .x`eai xy`k ,mdn dzzy m` ,dnec` dxtéàî©

úéöø÷,`xnbd zx`an .ef dig efi` -,éiaà øîà`id zivxw ©§¦¨©©©¥
àzácéc,abg oink ,lecb aeaf -c`vnpéték éðéá.mixnrd oia - ¦©§¨§¥¥¦¥

,df oic lr `xnbd dywnìk ,àðéè÷ áø øa ìàiðc áø áéúî̈¦©¨¦¥©©§¦¨¨
úàhç éîa ïéìñBt úBôBòäoditay mindy itl ,mdn ezy m` ¨§¦§¥©¨

,ilkl miththne mixfeg el` mine ,z`hg in zxezn elha
,mind lk z` milqeteäðBiä ïî õeç,zlqet dpi`yL éðtîdpeid ¦©¨¦§¥¤

úööBn.ilkl dxfg miththn mpi`e ,mind z`àúéà íàåixack ¤¤§¦¦¨
if` ,mind z` zlqet dpi` zivxw mby `ztlg iaxéðúéðlky ¦§¥

milqet zeterd.úéöø÷å äðBiî õeçz`f dxikfd `l recne ¦¨§©§¦
,`xnbd zvxzn .dpynddéì à÷éñt àì,zivxwd oic z` `pzl Ÿ§¦¨¥

itl ,zivxwd ipin lka oekp epi` df oic ixdyczivxwäìBãâ §§¨
mpn`äìñt àì,mdn dzzy m` mind z`äpè÷ezivxw j` - Ÿ¨§¨§©¨

ok` dphwäìñtdpei j` .ditn miththn mdy oeik mind z` ¨§¨
,`xnbd zxxan .dze` wx `pzd xikfd okle ,zlqet dpi` mlerl

änk ãòåz` zlqete ,dphw zivxwd zaygp lceb dfi` cr - §©©¨
,`xnbd zx`an .mind,énà éaø àîéúéàå ,äéîøé éaø øîàzivxw ¨©©¦¦§§¨§¦¥¨©¦©¦

`idyúéfk ãòdpi` xzei dlecb zivxw j` ,mind z` zlqet ©©©¦
:zvven `idy iptn ,mzlqet

dpyna epipy'eëå ét ìò óà ,øîBà øæòìà éaømicr eilr oi`y ©¦¤§¨¨¥©©¦§
:micareyn miqkpn daebe ,xyk ,micr ipta dl epzpy `l`
:zexhyae oihiba xfrl` iaxk dkld m`d zx`an `xnbdøîà̈©

,øæòìà éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áødxiqn icr ea yiy hby ©§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨
wx xaic xfrl` iax j` ,dnizg icr `ll s` xyk,ïéhéâa`le §¦¦

.leqt dnizg icr ea oi`y xhye ,oenn zexhyadcedi ax siqen
,xnelìàeîLc dén÷ dúéøîà ékiptl df xac izxn` xy`k - ¦©§¦¨©¥¦§¥

,l`enyøîày ilúBøèLa óàeq oennicra icy xfrl` iax xa ¨©©¦§¨
,ax ixac lr dywn `xnbd .dkld oke ,dxiqnøáñ áøå§©¨©

yúBøèLaoennàìdywn .dxiqn icra icy xfrl` iax xn` ¦§¨Ÿ
e ,`xnbdéðz÷ àädpyna(`"r),'íéãaòeLî íéñëpî äáBâå'rnyne ¨¨¨¥§¨¦§¨¦§§¨¦

oenn oiprl s`yzvxzn .xfrl` iax zrcl dxiqn icra ic
mpn`y ,`xnbd,øîà ézøz øæòìà éaøicra ic ok` ezrcle ©¦¤§¨¨©§¥¨©

,oenn oiprl mb dxiqndéúååk øáñ áøåxfrl` iaxc,àãçaoiprl §©¨©§¨¥©£¨
,oihib,àãça déìò âéìôe.zexhy oiprl ¨¦£¥©£¨

éaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òé áø øîà ïëå§¥¨©©©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦
ïéhéâa øæòìà.zexhya `le,øîà éàpé éaøådnizg icr `ll hb ¤§¨¨§¦¦§©¦©©¨©
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המשך בעמוד י

miwxt dyelyaa cenr et sc ± iriax wxtoihib
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,l`nyd hb zgzl `a oinid hb zgzny `vnp ,oerny sqei ly epa :edcic dnizg dyxtin ikdc .ipinid zgz enyeny mzg ipyd ixarde .oinid lr enye ,l`nyd lr eia` my

zg` dhiya ekxck eizgz mzg ipyd ipeide .oey`x hb zgzl ipy hb zgzn `a `vnp .[ekxck `ly] ,dizgzy dhiy y`xa ipinid zgz eia` mye ,dhiy seqa il`nyd hb zgz

.ipyd lr mezg eny `vnp ,ipyd zgz ilztpe ,oey`xd zgz oa l`vgiíéìåñô íäéðù.`nrh yxtn `xnbae Ðàøîâãò á÷òé ïáá àøúáå ïáåàøá àî÷ øùëúéìåexykeie Ð

.mipey`x micr ipy ici lr mdipyïðú àäã.oiwxita oizipzna Ðïá ïáåàøá éàä øùëúéìåipyd zgz mzgy dfe ,mipeid znizg yexit jxck ,oae`x ly epa ip` :rnync ÐÐyi`

.awri enye ,did xg`ãò áéúë àìã"ipelt oa ipelt" mzg `lc `kidc ,"cr ipelt yi`" hwp `wec oizipzne ÐÐ.cr opiraàåä á÷òé åàìã.did epa df ly `l` Ð
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øùëúéìå?oae`xa xykzil ikid :wgvi epiaxl dniz - cr awri oaa i`de oae`xa i`d

!`l - "cr" `la "ipelt yi`" la` ,xyk "cr ipelt yi`" `l` `pz `l `d

azk eli`k iede ,dixzac "cr awri oa"` i`w oae`xc dil `hiytc :wgvi epiax xne`e

."cr" oae`xc dicda

øùëúéìå- cr awria i`de oa oae`xa i`d

"oa oae`x"c :qxhpewa yxit

znizg yexit jxck ,oae`x ly epa ip` :rnyn

,did xg` yi` - ipyd zgz mzgy dfe .mipei

znizgk mzgy yxity eyexitle .awri enye

lkeiy ,xg` yi` `ed awriy yxit mpga - zipei

yexite .oae`x oa envr `ed awri `ed yxtl

.mipei znizg jxck mzg ixardy xnel wegc

oa `ed - xn`wc "oa oae`x"c :yxtl d`xpe

itl eia` awri my aezkl oae`x yg `le ,awri

oae`x dti `xwpe ,ipy hb lr mezge aezk `edy

.awri oa

ïðéòãéã- awric e`lc `ci znizg i`da dia

zelzl epl did `nzqac rnyn

`nzqn - oinzeg meiw irac ab lr s` ,awria

znizg xikn 'eke "azkp ipta" xne`y gilyd

,l`xyi ux`a ixiinc xninl `ki` ,inp i` .eci

.mixxer eilr oi`y oeik ,oinzeg meiw jixv oi`c
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc oihib(iriax meil)

eléôàhba azkp m`ïleëì ãçà ïîæ,ea miaezkd zebefd lkl - £¦§©¤¨§¨
éåä énðly ote` df hb,'ñôBè',cxtpa hba xkfp bef lky oeik ©¦£¥¤

,mincewd zebefl micrd znizg oia wiqtn oexg`d befdy `vnpe
.oexg`d befd lr wx micrd enzg ok m`eéîc éëéä àlàly ote` ¤¨¥¦¨¦

,'ììk'ote`a edfáúëchbaeðéúBLð eðLøéb éðBìôe éðBìt eðà' §¨§¨©¨§¦§¦¥©§§¥
,'úéðBìôe úéðBìtwx `le zebefd lk lr enzg micrdy gken if`e §¦§¦

.oexg`d lré÷úî :ïðçåé éáø úòã ìò äù÷î àøîâä,àaà éaø dì ó ©§¦¨©¦©¨
ìzrcøîàc ,ïðçBé éaøhba aezk m`yeäæ ïleëì ãçà ïîæote` §©¦¨¨§¨©§©¤¨§¨¤

ly,'ììk'ixd ,cxtpa azkp bef lk m` s`Leçéìyeygl yi - §¨¥
éîéúçc àeä àøúaà ,éãäñ eîúç ék àîìcenzg xy`k `ny - ¦§¨¦¨§©£¥©©§¨©£¦¥

ixdy ,oexg`d befd lr wx enzg md ,micrdéî[m`d-],àéðz àì ¦Ÿ©§¨
íéãòdèâa íBìL úìéàL ìò ïéîeúçzli`y daezk eteqay hb - ¥¦£¦©§¥©¨§¥

g` micrd enzge ,'ipelt ly enelya el`y' oebk ,mely,dixìeñẗ
oky ,hbdànL ïðéLééçwxúìéàL ìòdeîúç íBìL`le ,micrd ©§¦¨¤¨©§¥©¨¨§

yi mlekl cg` onf ly ote`a aezkd hba mb ,ok m`e .hbd lr
iax xn` recne ,oexg`d befd lr wx micrd enzg `ny yeygl

,`xnbd zvxzn .zebefd lkl xyk df hby opgeidìò øîzéà åàì̈¦§©£¨
,ef `ziixa lr xn`p `l m`d -éì àLøôî éãéãì ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨§¦¦§©§¨¦

ïðçBé éaøc dépéîoeyld aezk m`y ,opgei iaxn yxtzd invr il - ¦¥§©¦¨¨
eìàL'ok` hbd 'ipelt melya,ìeñtdwiqtn melyd zli`y oky ©£¨

oeyld aezk m` j` ,zenizgl hbd oiaeìàLå','ipelt melya §©£
hbd ,e"`eaøLkixdy ,hbd lr mb enzg micrdy gken oky ¨¥

deednd cxtp xac dpi`e hbd gqep l` zxaegn melyd zli`y
,ok m`e .wqtdénð éëä,olekl cg` onf aezkyk df hba mb - ¨¦©¦

xaecndéa áéúëc,miyp`d zyng eazky df hbaéðBìôe éðBìt' ¦§¦¥§¦§¦
'éðBìôebefd lr wx micrd enzgy xnel oi` okle ,xeaigd e"`ea §¦

mipey`xd zebefd oia miwiqtn mipexg`d zebefd oi`y ,oexg`d
.zebefd lkl xyk hbd okle ,mxagn e"`ed ixdy ,zenizgl

øîàc ,ïðçBé éaøì eúå :ïðçåé éáø éøáã ìò ãåò àøîâä äù÷îhby §§©¦¨¨§¨©
ly ote`a aezkd,ãçà ìëì ïîædpey jix`z ea aezky ,xnelk §©§¨¤¨

,bef lkleäæly ote`,'ñôBè'ok m`àéøéà éàîxne` recn - ¤¤©¦§¨
leqt hbdy `pzdíeMîdyñôBèoihibk el` oihib aiygn cxtpd ¦¤

,mipey`xd oihibl zenizgd oia wiqtn oexg`d hbde ,micxtp
déì ÷etéúå,xg` mrhn df hb leqtl yiy `pzd cenlie -cixd §¥¥©

déì äåäy hb mipey`xd oihibd on cg` lkízçðå íBia ázëð £¨¥¦§©©§¤§©
,äìélaenzg micrd ixdy ,azkpy meid xg`l mzgpy xnelk ©©§¨

.oexg`d hbd ly jix`za,`xnbd zvxznàLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨
,ïðçBé éaøc déîMî ïðéøîà éëä ,éMà áøì àcñç áøc déøaxaecn §¥§©¦§¨§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥§©¦¨¨

ote`a dpynaeäa áéúëcoihibd lka,'àaLa ãça' ,'àaLa ãça' ¦§¦§§©§©¨§©§©¨
wx mileqt mipey`xd oihibd okle .cg` meia eazkp ok` mleky
.mipexg`d oihibd ici lr mdn zewqten zenizgdy meyn
,éMà áøì àðéáø déì øîà :ùé÷ì ùéø úèéù ìò äù÷î àøîâä¨©¥¨¦¨§©©¦

ìzrcøîàc ,Lé÷ì Léøly ote`a aezkd hbyçà ïîæénð ,ïleëì ã §¥¨¦§¨©§©¤¨§¨©¦
ly ote`,éåä 'ñôBè',ea yxbzdl leki oexg`d befd wxeéîc éëéäå ¤£¥§¥¦¨¦
ly ote`'ììk'edf ,ea yxbzdl mileki zebefd lkydéa áéúëc §¨¦§¦¥

hba.'úéðBìôe úéðBìt eðéúBLð eðLøéb éðBìôe éðBìt eðà' ,éëäji` ¨¦¨§¦§¦¥©§§¥§¦§¦
df ote`a ixde ,df hba yxbl okzièâa úBLøbúî íéLð ézL eàöîð¦§§§¥¨¦¦§¨§§¥

äøîà äøBzäå ,ãçà(` ck mixac),'dì áúëå'jixv hbdy rnyne ¤¨§©¨¨§¨§¨©¨
dl wx aezk zeidl.dzøáçìå dì àìå,`xnbd zvxznxaecn §Ÿ¨§©£¤§¨

ote`ac'epizeyp epyxib ipelte ipelt' azky xg`løãäxfg - §¨©
eéðBìôe ,úéðBìt Løéb éðBìt' áúk'úéðBìt Løéb,gqepd ok m`e ¨©§¦¥©§¦§¦¥©§¦

gqepde ,zebefd lk lr enzg micrdy gikedl lired oey`xd
.cxtpa dy`e dy` lkl hbk df hb aiygdl liren oexg`d

:`xnbd dywnàðL éàîe ,éMà áøì àðéáø déì øîà,hbd oic ¨©¥¨¦¨§©©¦©§¨
,cxtpa dy` lkl aezk zeidl jixvyàéðúc àäî,micar iabl ¥¨§©§¨

ì åéñëð ìk áúBkä,åéãáò éðLipelte ipeltl iqkp lk' xhya azky ©¥¨§¨¨¦§¥£¨¨
,'icareð÷llka md mnvr micard mbe ,eiqkp z` eicar ¨

,exiag ivge eivg z` dpw car lk okle ,miqkpdåmdipyïéøøçLî §§©§§¦
,äæ úà äæ`vnpe .el jiiyd exiag ivg z` xxgyn cg` lky ¤¤¤

aezk `edy it lr s` ,oec`d on micard z` xxgy df xhyy
,miyp ihibn micnlp micar ixexgy ixde .cgia micard ipyl
miyp izyl hb mb ,xyk micar ipyl xexgy xhyy oeik ,ok m`e
zipelt epizeyp epyxib ipelte ipelt ep`' oeyla xyk zeidl jixv
ipelte ,zipelt yxib ipelt' aezkle xefgl jxev oi`e ,'zipelte

,`xnbd zvxzn .'zipeltàðîé÷Bà åàìåepcnrd `l m`de - §¨¦§¨
lirl ef `ziixa(.an)aazky ote`úBøèL éðL,micard ipyl §§¥§¨

cg` car myl aezk xhy lk ,ok m`e .cgia mze` mdl dpwde
d`ian `xnbd .leqt didi ok` mdipy myl aezkd xhye ,cala

:yiwl yixe opgei iax zrck zeziixaéaøc déúååk àéðz,ïðçBéoke ©§¨§¨¥§©¦¨¨
eáúkL äMîç ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz .Lé÷ì Léøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¥¨¦©§¨§¨¥§©¦¨¨£¦¨¤¨§
,'úéðBìt éðBìôe ,úéðBìt éðBìôe ,úéðBìt Løâî éðBìt Léà' èbä CBúa§©¥¦§¦§¨¥§¦§¦§¦§¦§¦

åyiíéãòäå ,ïleëì ãçà ïîæminezg,ähîlîy `ed oicdïlek §§©¤¨§¨§¨¥¦¦§©¨¨
ïúpúå ,íéøLkdf hbúçàå úçà ìëìj` .ea zeaezkd miypd on §¥¦§¦¨¥§¨©©§©©

aezk m`ãçàå ãçà ìëì ïîæ,zebefd oníéãòäåminezg,ähîlî §©§¨¤¨§¤¨§¨¥¦¦§©¨
wxy `ed oicdúàbefd,Bnò íéàø÷ð íéãòäLbefd xnelk ¤¤¨¥¦¦§¨¦¦

,oezgzd,øLk.mileqt zebefd x`ye,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ¨¥©¦§¨¤§¥¨¥
wx mewn lkn ,cg`e cg` lkl onf yi m` s`ïäéðéa çåéø Lé íà¦¥¤©¥¥¤

,befl bef oia -ìeñtwiqtn geixdy ,mipeilrd zebefd iabl hbd ¨
.mipeilrd oihibl micrd zenizg oiaåàì íàåoia geix oi`y - §¦¨

,zebefdøLkitl ,mipeilrd zebefd iabl elit` hbdïéàLdïîæ ¨¥¤¥§©
befl bef lk oia aezkd,ï÷éñôîwiqtdl leki geix wx `l`z` ©§¦¨

.mipeilrd zebefd on zenizgdäMîç ,Lé÷ì Léøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¥¨¦£¦¨
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רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc oihib(iriax meil)

eléôàhba azkp m`ïleëì ãçà ïîæ,ea miaezkd zebefd lkl - £¦§©¤¨§¨
éåä énðly ote` df hb,'ñôBè',cxtpa hba xkfp bef lky oeik ©¦£¥¤

,mincewd zebefl micrd znizg oia wiqtn oexg`d befdy `vnpe
.oexg`d befd lr wx micrd enzg ok m`eéîc éëéä àlàly ote` ¤¨¥¦¨¦

,'ììk'ote`a edfáúëchbaeðéúBLð eðLøéb éðBìôe éðBìt eðà' §¨§¨©¨§¦§¦¥©§§¥
,'úéðBìôe úéðBìtwx `le zebefd lk lr enzg micrdy gken if`e §¦§¦

.oexg`d lré÷úî :ïðçåé éáø úòã ìò äù÷î àøîâä,àaà éaø dì ó ©§¦¨©¦©¨
ìzrcøîàc ,ïðçBé éaøhba aezk m`yeäæ ïleëì ãçà ïîæote` §©¦¨¨§¨©§©¤¨§¨¤

ly,'ììk'ixd ,cxtpa azkp bef lk m` s`Leçéìyeygl yi - §¨¥
éîéúçc àeä àøúaà ,éãäñ eîúç ék àîìcenzg xy`k `ny - ¦§¨¦¨§©£¥©©§¨©£¦¥

ixdy ,oexg`d befd lr wx enzg md ,micrdéî[m`d-],àéðz àì ¦Ÿ©§¨
íéãòdèâa íBìL úìéàL ìò ïéîeúçzli`y daezk eteqay hb - ¥¦£¦©§¥©¨§¥

g` micrd enzge ,'ipelt ly enelya el`y' oebk ,mely,dixìeñẗ
oky ,hbdànL ïðéLééçwxúìéàL ìòdeîúç íBìL`le ,micrd ©§¦¨¤¨©§¥©¨¨§

yi mlekl cg` onf ly ote`a aezkd hba mb ,ok m`e .hbd lr
iax xn` recne ,oexg`d befd lr wx micrd enzg `ny yeygl

,`xnbd zvxzn .zebefd lkl xyk df hby opgeidìò øîzéà åàì̈¦§©£¨
,ef `ziixa lr xn`p `l m`d -éì àLøôî éãéãì ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨§¦¦§©§¨¦

ïðçBé éaøc dépéîoeyld aezk m`y ,opgei iaxn yxtzd invr il - ¦¥§©¦¨¨
eìàL'ok` hbd 'ipelt melya,ìeñtdwiqtn melyd zli`y oky ©£¨

oeyld aezk m` j` ,zenizgl hbd oiaeìàLå','ipelt melya §©£
hbd ,e"`eaøLkixdy ,hbd lr mb enzg micrdy gken oky ¨¥

deednd cxtp xac dpi`e hbd gqep l` zxaegn melyd zli`y
,ok m`e .wqtdénð éëä,olekl cg` onf aezkyk df hba mb - ¨¦©¦

xaecndéa áéúëc,miyp`d zyng eazky df hbaéðBìôe éðBìt' ¦§¦¥§¦§¦
'éðBìôebefd lr wx micrd enzgy xnel oi` okle ,xeaigd e"`ea §¦

mipey`xd zebefd oia miwiqtn mipexg`d zebefd oi`y ,oexg`d
.zebefd lkl xyk hbd okle ,mxagn e"`ed ixdy ,zenizgl

øîàc ,ïðçBé éaøì eúå :ïðçåé éáø éøáã ìò ãåò àøîâä äù÷îhby §§©¦¨¨§¨©
ly ote`a aezkd,ãçà ìëì ïîædpey jix`z ea aezky ,xnelk §©§¨¤¨

,bef lkleäæly ote`,'ñôBè'ok m`àéøéà éàîxne` recn - ¤¤©¦§¨
leqt hbdy `pzdíeMîdyñôBèoihibk el` oihib aiygn cxtpd ¦¤

,mipey`xd oihibl zenizgd oia wiqtn oexg`d hbde ,micxtp
déì ÷etéúå,xg` mrhn df hb leqtl yiy `pzd cenlie -cixd §¥¥©

déì äåäy hb mipey`xd oihibd on cg` lkízçðå íBia ázëð £¨¥¦§©©§¤§©
,äìélaenzg micrd ixdy ,azkpy meid xg`l mzgpy xnelk ©©§¨

.oexg`d hbd ly jix`za,`xnbd zvxznàLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨
,ïðçBé éaøc déîMî ïðéøîà éëä ,éMà áøì àcñç áøc déøaxaecn §¥§©¦§¨§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥§©¦¨¨

ote`a dpynaeäa áéúëcoihibd lka,'àaLa ãça' ,'àaLa ãça' ¦§¦§§©§©¨§©§©¨
wx mileqt mipey`xd oihibd okle .cg` meia eazkp ok` mleky
.mipexg`d oihibd ici lr mdn zewqten zenizgdy meyn
,éMà áøì àðéáø déì øîà :ùé÷ì ùéø úèéù ìò äù÷î àøîâä¨©¥¨¦¨§©©¦

ìzrcøîàc ,Lé÷ì Léøly ote`a aezkd hbyçà ïîæénð ,ïleëì ã §¥¨¦§¨©§©¤¨§¨©¦
ly ote`,éåä 'ñôBè',ea yxbzdl leki oexg`d befd wxeéîc éëéäå ¤£¥§¥¦¨¦
ly ote`'ììk'edf ,ea yxbzdl mileki zebefd lkydéa áéúëc §¨¦§¦¥

hba.'úéðBìôe úéðBìt eðéúBLð eðLøéb éðBìôe éðBìt eðà' ,éëäji` ¨¦¨§¦§¦¥©§§¥§¦§¦
df ote`a ixde ,df hba yxbl okzièâa úBLøbúî íéLð ézL eàöîð¦§§§¥¨¦¦§¨§§¥

äøîà äøBzäå ,ãçà(` ck mixac),'dì áúëå'jixv hbdy rnyne ¤¨§©¨¨§¨§¨©¨
dl wx aezk zeidl.dzøáçìå dì àìå,`xnbd zvxznxaecn §Ÿ¨§©£¤§¨

ote`ac'epizeyp epyxib ipelte ipelt' azky xg`løãäxfg - §¨©
eéðBìôe ,úéðBìt Løéb éðBìt' áúk'úéðBìt Løéb,gqepd ok m`e ¨©§¦¥©§¦§¦¥©§¦

gqepde ,zebefd lk lr enzg micrdy gikedl lired oey`xd
.cxtpa dy`e dy` lkl hbk df hb aiygdl liren oexg`d

:`xnbd dywnàðL éàîe ,éMà áøì àðéáø déì øîà,hbd oic ¨©¥¨¦¨§©©¦©§¨
,cxtpa dy` lkl aezk zeidl jixvyàéðúc àäî,micar iabl ¥¨§©§¨

ì åéñëð ìk áúBkä,åéãáò éðLipelte ipeltl iqkp lk' xhya azky ©¥¨§¨¨¦§¥£¨¨
,'icareð÷llka md mnvr micard mbe ,eiqkp z` eicar ¨

,exiag ivge eivg z` dpw car lk okle ,miqkpdåmdipyïéøøçLî §§©§§¦
,äæ úà äæ`vnpe .el jiiyd exiag ivg z` xxgyn cg` lky ¤¤¤

aezk `edy it lr s` ,oec`d on micard z` xxgy df xhyy
,miyp ihibn micnlp micar ixexgy ixde .cgia micard ipyl
miyp izyl hb mb ,xyk micar ipyl xexgy xhyy oeik ,ok m`e
zipelt epizeyp epyxib ipelte ipelt ep`' oeyla xyk zeidl jixv
ipelte ,zipelt yxib ipelt' aezkle xefgl jxev oi`e ,'zipelte

,`xnbd zvxzn .'zipeltàðîé÷Bà åàìåepcnrd `l m`de - §¨¦§¨
lirl ef `ziixa(.an)aazky ote`úBøèL éðL,micard ipyl §§¥§¨

cg` car myl aezk xhy lk ,ok m`e .cgia mze` mdl dpwde
d`ian `xnbd .leqt didi ok` mdipy myl aezkd xhye ,cala

:yiwl yixe opgei iax zrck zeziixaéaøc déúååk àéðz,ïðçBéoke ©§¨§¨¥§©¦¨¨
eáúkL äMîç ,ïðçBé éaøc déúååk àéðz .Lé÷ì Léøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¥¨¦©§¨§¨¥§©¦¨¨£¦¨¤¨§
,'úéðBìt éðBìôe ,úéðBìt éðBìôe ,úéðBìt Løâî éðBìt Léà' èbä CBúa§©¥¦§¦§¨¥§¦§¦§¦§¦§¦

åyiíéãòäå ,ïleëì ãçà ïîæminezg,ähîlîy `ed oicdïlek §§©¤¨§¨§¨¥¦¦§©¨¨
ïúpúå ,íéøLkdf hbúçàå úçà ìëìj` .ea zeaezkd miypd on §¥¦§¦¨¥§¨©©§©©

aezk m`ãçàå ãçà ìëì ïîæ,zebefd oníéãòäåminezg,ähîlî §©§¨¤¨§¤¨§¨¥¦¦§©¨
wxy `ed oicdúàbefd,Bnò íéàø÷ð íéãòäLbefd xnelk ¤¤¨¥¦¦§¨¦¦

,oezgzd,øLk.mileqt zebefd x`ye,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø ¨¥©¦§¨¤§¥¨¥
wx mewn lkn ,cg`e cg` lkl onf yi m` s`ïäéðéa çåéø Lé íà¦¥¤©¥¥¤

,befl bef oia -ìeñtwiqtn geixdy ,mipeilrd zebefd iabl hbd ¨
.mipeilrd oihibl micrd zenizg oiaåàì íàåoia geix oi`y - §¦¨

,zebefdøLkitl ,mipeilrd zebefd iabl elit` hbdïéàLdïîæ ¨¥¤¥§©
befl bef lk oia aezkd,ï÷éñôîwiqtdl leki geix wx `l`z` ©§¦¨

.mipeilrd zebefd on zenizgdäMîç ,Lé÷ì Léøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¥¨¦£¦¨
eáúkLly ote`a,èbä CBúa ììkgqepa xnelkéðBìôe éðBìt eðà' ¤¨§§¨§©¥¨§¦§¦

Løéb éðBìôe úéðBìt Løéb éðBìt ,úéðBìôe úéðBìt eðéúBLð eðLøéb¥©§§¥§¦§¦§¦¥©§¦§¦¥©
'úéðBìtïleëì ãçà ïîæe ,,zebefd lkl -íéãòäåminezg,ähîlî §¦§©¤¨§¨§¨¥¦¦§©¨

y `ed oicdïúpúå ,ïéøLk ïlekdf hb.úçàå úçà ìëìaezk m` j` ¨§¥¦§¦¨¥§¨©©§©©
ãçàå ãçà ìëì ïîæ,zebefd onåyi okãçàå ãçà ìëì çåéøon §©§¨¤¨§¤¨§¤©§¨¤¨§¤¨

,zebefdíéãòäåminezg,ähîlîwxy `ed oicdúàbefdíéãòäL §¨¥¦¦§©¨¤¤¨¥¦
,Bnò ïéàø÷ð,oezgzd befd xnelkøLkét ìò óà ,øîBà øéàî éaø . ¦§¨¦¦¨¥©¦¥¦¥©©¦

íäéðéa çåéø ïéàL,zebefd oia -ìeñt,mipeilrd zebefd iabl hbd ¤¥¤©¥¥¤¨
Lixdï÷éñôî ïîfäcg` lkl onf yi ixdy ,micrd zenizgn ¤©§©©§¦¨

,`xnbd dywn .cg`eåzrcl,Lé÷ì Léøcg` onf ea yiy hb s`y §¥¨¦
ipelt' gqepa azk `l m` ,mipeilrd zebefd iabl leqt mlekl

ok m` ,'eke 'epyxib ipeltàéøéà éàîef `ziixa zxne` recn - ©¦§¨
aezk m` wxyçà ìëì ïîæãçàå ãe ,leqt hbdøîà àäyiwl yix §©§¨¤¨§¤¨¨¨©

aezk m` elit`yïleëì ãçà ïîæmewn lknénðly ote`'ñôBè' §©¤¨§¨©¦¤
,éåä,`xnbd zvxzn .mipeilrd zebefl leqt `edeéléî éðä £¥¨¥¦¥

`weec ,leqt olekl cg` onf elit`yàøwéòî eäðéáøò àìc àëéä¥¨§Ÿ©§¦§¥¦¨¨
ipelt ep`' ,cgi zenyd lk z` hbd zligza azk `ly ote`a -

,'zipelte zipelt epizeyp epyxib ipelte,àëä ìáàote`a £¨¨¨
àøwéòî eäðéáøòc,hbd zligza zenyd lk z` azk ok`y - §©§¦§¥¦¨¨

wxy `ed oicdeäì âéìt éàa wqtpe wlgp hbd m` -ïîæbef oiay ¦¨¦§§©
beflïéàj` ,mipeilrd oihibd mileqt ok` -àì éàlkl onf azk ¦¦Ÿ

,olekl cg` onf azk `l` ,cg`e cg`àìokle .mipeilrd elqtp Ÿ
ok` olekl cg` onfy meyn ,'cg`e cg` lkl onf' `ziixad dhwp

.`ziixad dxaic eay ote`a hbd z` lqet `l

äðùî
,cg` xhya miaezkd oihib ipy lr minezgd micra dpc dpynd

mzeg mc` xy`ky `ed oei iyp` bdpny ,micwpe .df cva dfz`
mye oerny `ed enyy `id ezpeek ,'oerny oa sqei' ote`a eny
ly epa xnelk ,'oerny ,oa sqei' z`xwp eznizg xnelk .sqei eia`

.oerny `edy ,sqei
ïáúkL ïéhéb éðL,eagexl cg` xhya,äæ ãöa äæcva cg` hb §¥¦¦¤§¨¨¤§©¤

,il`nyd ecva ipy hbe xhyd ly ipnidåly zenizgíéãò íéðL §§©¦¥¦
íéøáòäæ úçúì äæ úçzî íéàahbd zgz zeligzn zenizgd - ¦§¦¨¦¦©©¤§©©¤

zgz `ed crd myy `vnpe ,il`nyd hbd zgz zexnbpe ipnid
,il`nyd zgz eia` mye ipnid hbdåzenizg df xhya yi okly §
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,cer `xnbd dywnåxiykdl epl yi ,awri znizg dpi` efy s` §
xnele hbd z`àîìãoae`x ok`c àîLaawriíéúç deáà. ¦§¨¦§¨§£©£¦
,`xnbd zvxzndeáàc ànL íéúçå déîL Léðéà ÷éáL àì`l - Ÿ¨¦¦¦§¥§¨¦¤¨©£©

.jk oae`x mzg `l i`cee ,eia` mya mzege eny z` mc` afer
,cer `xnbd dywnå'awri' dnizgd z` xiykdl epl yi oiicr §

okyàîìéã`l` enya `l j` ,oae`x z`f mzg ok`dééeL àðnéñ ¦§¨¦¨¨©§¨
my z` el gwle ,eny mewna mieqn oniq mezgl oae`x libxy -

,ea mezgl oniqk eia`àøååk øéiö áø àäcmezgl mewna [bc-] §¨©¨¥©§¨
,eny z`àðéðç éaøxiivàúeøç,[lwc spr-]àcñç áøz` xiiv ©¦£¦¨£¨©¦§¨

ze`dàéòLBä áø ,ê"îñze`d z`,ï"éòeøéiö àðeä áø øa äaø ©©§¨©¦©¨©©¨¨¥
àúeëî,`xnbd zvxzn .dnizg zxeza [dpitq oxez-]éöç àìó ¨¨Ÿ¨¦

ì Léðéàì ééeLàðnéñ deáàc àîLz` zeyrl svgzn mc` oi` - ¦¦§©§¥¦§¨©£©¦¨¨
.jkl yeygl oi`e ,oniq eia` my

,`xnbd dywnåhbl zeliren mipeilrd micrd zenizg oi`y s` §
,oihibd ipy z` xiykdl xyt` oiicr ,ipydéàä øMkúéìbipnid h ¦§©¥©

,íéøáò íéãò éðLazenyy dn rxbi `le ,eizgz mezg mny ixdy ¦§¥¥¦¦§¦
,il`nyd hbd zgz minezg mdizea`åokéàä øMkúéìhb §¦§©¥©

il`nydíéðåé íéãò éðLaxyt` ok`e .eizgz mny z` enzgy ¦§¥¥¦§¨¦
,mipei micr ici lr ixar hb xiykdlïðúc,oldl dpynaèb ¦§©¥

BáúkLa `ed ely azkd -åéãòå ,úéøáòa minezgúéðåé,`edy e` ¤§¨¦§¦§¥¨§¨¦
a aezkåéãòå úéðåéa minezgúéøáòøLk ,xyt` ,ok m`e .hbd §¨¦§¥¨¦§¦¨¥

.mipeid micrd ici lr il`nyd hbd z` xiykdlàîéz éëåcïåék §¦¥¨¥¨
âìôeîchbd on mipezgzd micrd ly dnizgdàì ,ïéhéL éðLa §§¨¦§¥¦¦Ÿ

,el` zenizga hbd xykåc meyn ,jk meyn elqtl oi` ixdøîàä §¨¨©
äi÷æçm`yeäàìîdfd geixd z`amdy s` ,micr zenizg ¦§¦¨¦§¨§

íéáBø÷,zecrl mileqte,øLkz` lqet wlg geix wxy meyn §¦¨¥
zea` zeny z` my yi ixdy ,wlg geex oi` o`k ixde .hbd

ok` ,`xnbd zvxzn .mipeilrd micrdéðz àä[dpy ixd-]éøéòæ ¨¨¥§¦¥
yïäéðLmpn` oihibd ipy -,ïéøLkmicrd zea` zeny oi`e §¥¤§¥¦

.mipezgzd micrd zenizgl ipyd hbd oia miwiqtn mipeilrd
,`xnbd zl`eyïãéc àpúå`id recn ,epizpyn xnelk [eply-] §©¨¦¨

yygn leqt hbd ,`xnbd daiyn .ipyd hbd z` zlqetìcàî ¦§¨
úéìcðeb[mkxck `ly-]íéúçenzg `l` ,mipezgzd micrd §§¦¨¦

,mipeilrd micrd bdpnkå`vnpyéîéúçc àeä ãçà eäleëlky - §§©¨©£¦¥
:mipeilrd eilr enzgy oey`xd hbd lr enzg micrd

enzg m`y ,dpyna epipyéðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòcre ,'eke ¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦
:oileqt mdipy ,df zgzl df zgzn oi`a ipei cg` cre ixar cg`

,`xnbd dywnéàä øMkúéìåipnid hbd -ãçà ãòå éøáò ãçà ãòa §¦§©¥©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨
,éðåéipnid hbd zgz mny z` enzg mipey`xd micrd ipy ixdy §¨¦

,il`nyd zgz mdia` my z`eåz` xiykdl xyt` okéàä- §©
il`nyd hbd,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòamicrd ipy ixdy §¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦

rxeb oi`e .x`azd xy`k ,eizgz mny z` enzg mipexg`d
,ipei cg`e ixar `ed micrd on cg`yïðz àäc,oldl dpyna §¨§©

hbd lr enzg m`yøLk éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòzvxzn .hbd ¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¨¥
ok` ,`xnbdz àäéð[dpy ixd-]éøéòæy.íéøLk íäéðL ¨¨¥§¦¥§¥¤§¥¦

,`xnbd zl`eyïãéc àpúå`id recn ,epizpyn xnelk ,[eply-] §©¨¦¨
zyyeg epizpyn ,`xnbd daiyn .oihibd ipy z` zlqetàîìc¦§¨

úéìcðeb[ekxck `ly-]íéúçipyd crd mzgy oebk ,micrd cg` §§¦¨¦
`vnpe ,mzeg eiptly crd z` d`x jky ,mixard bdpnk [ipeid]
zilcpeb [ipeid] iriaxd mzgy e` ,il`nyd hbd zgz ok` enyy
crd mzgy e` ,ipnid hbd zgz eny `vnpe ,iyilyd ab`
,mzeg eiptly crd z` d`x jky ,mipeid bdpnk [ixard] iyilyd

,ipnid hbd zgz eny `vnpeå`vnpy ok m`àúìúenzg micr §§¨¨
ãçà,cg` hb lr -åwxãçcg` cr -mzgãçà,ipyd hbd lr - ©¨§©©¨

:hb s` xiykdl xyt` i`e

äðùî
e ,hb azkøéiLxizedeúö÷îoeylnèbä,azk `l oiicryBáúëe ¦¥¦§¨©¥§¨

xzepd wlgd z` -ócaéðMädze`a cvd on el jenqd xeha - ©©©¥¦

,drixidíéãòäåminezgähîlîhbd ,ipyd cenra hbd seqa §¨¥¦¦§©¨
øLk. ¨¥

m`eîúçdíéãòLàøaócä,hbd zaizkl lrn cenrd y`xa - ¨§¥¦§Ÿ©©
micrd enzg m` e`ïîãväe` epinin hbl jenqy oeilba - ¦©©

,el`nynBàenzg micrd m`åéøçàîlka ,hbd ixeg`n - ¥©£¨
xaecn m` ,elld mipte`dèâaèeLtmicrdy epwiz minkgy §¥¨

hbd ,ekeza enzgiìeñt. ¨
éwäóBLàøezligz axiw -ìLhbäæãöaBLàøìLhbäæazk - ¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ¤¤

lgd ezaizk z` miiqyne ,dhn itlk oeilbd rvn`n cg` hb
oihibd iy`xy `vnp ,dlrn itlk oeilbd rvn`n sqep hb aezkl

,dfl df mikenqíéãòäåminezgòöîàa,oihibd ipy oia oeilbd §¨¥¦¨¤§©
df ote`aíäéðLïéìeñtmr z`xwp dpi` micrd znizgy meyn §¥¤§¦

.oihibd on cg` s`
sqep hb azk jk xg`e ,ervn` cre oeilbd y`xn cg` hb azk

`vnpe ervn` cre oeilbd ly ipyd ey`xnBôBñìLhb,äæxnbp ¤¤
aãöBôBñìLhb,äæíéãòäåminezgòöîàa,oihibd iteq oiaúà §©¤¤§¨¥¦¨¤§©¤

íéãòäLïéø÷ðBnò,exarl dpet micrd ly mznizg bby hbd - ¤¨¥¦¦§¦¦
,oihib lka mezgl milibxy itk,øLkzeize`d ilbxy hbd eli`e ¨¥

.leqt exarl zepet
z` xaigBLàøìLhbäæãöaBôBñìLhbíéãòäå ,äæminezg Ÿ¤¤§©¤¤§¨¥¦

òöîàazaizk dligzne cg` hb zaizk zniizqn eay mewna ¨¤§©
,ipyd hbdúàíéãòäLïéø÷ðBôBñamicrd znizgy hbd - ¤¤¨¥¦¦§¦§

eteqa daezkøLk. ¨¥
èbBáúkLa azkpy -úéøáòåéãòåa enzg,úéðååéazkpy hb e` ¥¤§¨¦§¦§¥¨§¨¦
aúéðååéåéãòåa enzgúéøáò.m` okeãòãçàhbd icrnéøáò §¨¦§¥¨¦§¦¥¤¨¦§¦

,zixara eznizgeãòåãçàéðååéeznizge ,oei ux`n l`xyi - §¥¤¨§¨¦
a`d my z` minicwny minzeg mipeeidy jxck e` ,ipeei azka

oke .mnyláúkøôBñea mzge hbd z` azky xteq -ãòåcg` §¨¥§¥
hbd el` lka ,enr mzg sqep.øLk̈¥

crd mzgLéà'éðBìt'ãòhbdøLk.mzg m` okeïa'LéàéðBìt,'ãò ¦§¦¥¨¥¤¦§¦¥
hbd ,eia` my z` m` ik llk eny z` xikfd `ly ,xnelk.øLk̈¥

mzg m` ok enkeLéà'éðBìtïaLéà,'éðBìtàìåáúkz` meiqa ¦§¦¤¦§¦§Ÿ¨©
dlind,'ãò'hbd.øLkCëåeéäéi÷ðúòcäíéìLeøéaL,ïéNBòeidy ¥¨¥§¨¨§¦¥©©©¤¦¨©¦¦

dlind mr mznizg z` miniiqn eid `le ,'ipelt oa ipelt' minzeg
.mpeyla eid mixvwny ,'cr'

áúkz` hbaBúëéðç,lrad zgtyn lk ly [iepik-] ieeld my - ¨©£¦¨
,lrad ly eia` my z` aezkl mewnadúëéðçåazk m` oke - ©£¦¨¨

my z` aezkl mewna ,dy`d zgtyn lk ly ieeld my z` hba
mdxa` ly eia` epi` `xfre ,'`xfr oa mdxa`' azky oebk ,dia`

hbd ,eil` zqgiizn ezgtyny `l` ,epwf owf m` ik,øLkoi`e ¨¥
hbk epic didi ,dia` mye eia` my df oi`y oeikny mixne` ep`

lirl dpyna x`eank ,leqt `edy dnye eny ea dpiyy:(.t)

àøîâ
zke hbd zvwn xiiy ,dpynd zligza epipy,ipyd sca ea

:xyk ,dhnln micrde
,`xnbd zl`eyLeçéìåàîìcéðäéøzéhébeåäyeygl yi ixd - §¥¦§¨¨¥§¥¦¦£

lye ely ,mc` ipa ipy ly oihib ipy eid ,el` micenr ipy `ny
azkp il`nyd hbde ,df cvl df zg` dlibna eazkpy ,sqep yi`

,ipnid on xzei deabénøúéàådéìïîæàn÷cel epncfd jkae - §¦§©¥¥§©§©¨
,hbd ly zepeilrd zexeya azkpy oey`xd hbd ly onfd mewn

íéãòåàøúácmiazkpy ,ipyd hbd ly micrd znizg mewne - §¥¦§©§¨
iptne .df cbpk df miaezk eidiy ,hbd ly zepezgzd zexeya
did `ly i`pz dfi` ea aezk didy oeikn ,ely hba dvx `ly

oikq lhp ,epevxldééæâåïîæìàøúáchbay onfd mewn z` jzge - §©§¥¦§©§©§¨
,ipnid hbdn deab `edy ,il`nydíéãòåàn÷cz` jzg oke - §¥¦§©¨

,il`nyd hbd on jenp `edy ,ipnid hbay micrd znizg mewn
milinl jynda eidi ipyd hba milindy ote`a jezgl wcwce
ipy iab lr azkpy cg` hb lkd eli`k d`xpy cr ,oey`xd hba
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miwxt dyelyaa cenr ft sc ± iriax wxtoihib
íåúç äåáàã àîùá àîìãå.mzg mdipy lre ,ipyd lr Ðàøååë øééö,eci znizga Ð

.eny azek did `leàúåøç.lwc ly spr Ðàúåëî.dpitq ly oelie eilr oiyxety qp Ð

åáúëù.ely azk Ðâìôåîã ïåéë àîéú éëåeazkn oihiy ipy ,eicr znizg ÐÐoze`

odizea` zeny oey`xd zgzn oi`ad oda enzgy oihiyÐhb"a `ipzc ,xykzin `l ez

oihiy ipy azkd on micrd z` wigxd :"heyt

Ð.leqtäé÷æç øîàäå.mzd ÐåäàìéîÐ

miaexwa xie` eze`lÐ`l` opictw `lc ,xyk

dylya lqet xie` ixdy ,dnzz l`e .`xie``

.drax`a lqet leqt jkq ,dkeqaéøéòæ éðúäå
.oixyk mdipy :oizipznc ihib ixz jpda Ð

ïãéã àðúå`nlc :xaqw ,oexg` lqtc Ð

mbdpnk `ly xnelk ,mipeeid mezg zilcpeb

.enzg mixard jxck `l`ãçà åäìåëolek Ð

.zilcpeb ixw obdpnk `ly lk .oey`x lr

cia ynzynd mc` :mipe`bd zaeyza izi`xe

itl ,`ilcpeb epnewna el oixew zil`nyd

.oiynzynd xcqn dpynyãòá éàä øùëúéìå
éøáò ãçà ãòá éàäå éðååé ãçà ãòå éøáò ãçà

.ïðéñøâ éðååé ãçà ãòåíéúç úéìãðåâ àîìãÐ

cg mizg zilcpeb `nlc opiyiig mipeei ipda

,ixard xcqk mzg oey`xd ipei `ny ,ediipin

my jk xg`e dligz eny epnid dlrnl mzgy

ipy ixare .mezg `ed ipyd lry `vnpe ,eia`

,ebdpnk mzg oexg` oeie ,mezg ipyd lry oi`ex

`l` oey`xd lr oi`e ipyd lr dyly `vnpe

ny e` .cg`ipy oeie ,mzg ekxck oey`x oei `

mixar d`xy dnk zilcpeb mzg oexg`

oey`x ixare mipeeid ipy e`vnpe ,minzeg

cg` `l` ipy hb lr oi`e ,oey`xd lr oinezg

Ðdze` oixzet lkd .oileqt mdipy jkld

eny cg` lk enzg micrd lky ,zxg` dhiya

enk ipyl oey`x zgzn zg` dhiya eia` mye

mipeei micr ipye mixar micr ipy ,izyxity

dayiil xyt` i`e .dpyna dpey`x miiepyd

ikd `wiic `l oizipzne ,llkÐ`l ok m`c

bltin oizipzne .ipyd lr mezg ixar zgkyn

`xnbae ,dfl ipeie ixare dfl ipeie ixar edpiblt

cre ixar cg` cra i`d xykzile :jixt inp

ipeei cg` cre ixar cg` cra i`de ,ipeei cg`

Ð,mizg zilcpeb opixn` `lc dnk lk `nl`

ixare df lr ipeeie ixar edcic dnizg `ied

.df lr ipeeieäðùîéðùä óãá,elv`y Ð

.l"inelew eppeyla oixewy ,dlibnd agexaïî
ãöä.il`nyd oeilba e` hbd oini ly oeilba Ð

åéøåçàî åàzeidl eicr epwzy ,heyt hba Ð

.ekezaé÷äóoi` :enk ,df lv` df xaig Ð

zeiag izy oitiwn).(`,al dviaïéìåñô íäéðù
.df mr `le df mr `l dnizgd mixwp oi`y Ð

íéãòäù úà äæ ìù åôåñ ãöá äæ ìù åôåñ
åîò ïéàø÷ðoinzegd jxck eitlk micrd znizg bby ÐÐ.xykåôåñ ãöá äæ ìù åùàø

åôåñá ïéø÷ð íéãòäù úà äæ ìùitlk dnizg ilbxy `le ,eteq itlk dnizg bby Ð

.ey`xúòãä éé÷ð åéä êëåipelt :`l` ,"cr" oinzeg eid `l ,dxvw opeyly ,oibdep Ð

.ipelt oaåúëéðç.dlek dgtyn ly ieel my Ðàøîâååä éèéâ éøú àîìã ùåçéðåÐ

azkp il`nyde ,minly eed oihib ixz `nlc ;i`w ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy`

cbpk ,ipy ly exnb xnelk ,dicic micr enxzic cr ,ipinid on xzei dlibn ly ddaeba

.oey`x ly ezlgzdàî÷ã ïîæ`xzac micre ,ezlgzd epiid ÐÐxnelk ,eteq epiid

.odizgz oinezg micrdy zepexg` zehiyàî÷ã íéãòå àøúáã ïîæì äééæâåeteq jzg Ð

ly ezlgzl edeeyde ,ipy ly ey`x jzge ,ea didy i`pz iptn ,ely didy oey`x ly

ipya dyxbne ,ipyd xeiy ly daiz lv` daiz oey`x ly eteq zkizg oeeke ,oey`x

.enzg ely lr `l micrde ,oihib i`vgäèîìî çåéø ùéùë.xzei ea azkp `lc ,melk epnn jzgp `l i`cec ,oey`xd zgz oeilb Ðäééæâ æâéî àøúáã ïîæ àîìãåely hbd `ny Ð

dyxbl jlnpe xfgyke ,mezge aezk xg` hb did ecva epnid dlrnle ,exnbln jlnpÐ.ely hb xenbl daiz lv` daiz oeeke ,ipy ly epeilr jzg
ùéùë
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àîìãå.ipyd hb zgz eia` mzgy oeik xiykdle zelzl epl yic - mizg dea`c `nya

àîìãåirewt`l era mzdc ab lr s` - 'ek xiiv ax `dc diiey `pniq

(`,el oihib) "gleyd"ae (a,`qw `xza `aa) "heyt hb"a xn`ck ,`xwirn iwqica ediinyl

hb zgz mezg enyy oeik ,`xwirn xhya rwt` `lc ab lr s` xiykdl yi `kd -

.oey`xdàäãeicre zixar eazky hb opz

,iziin `l oizipznc ditebn la` - 'eke zipei

enr mi`xwp mipey`xd micrdy z` :ipzwc

dey epi`l eicrl dey eazk oia biltn `le ,xyk

.ixii` eicrl dey eazkac iiegcl `ki`c -jiiy]

[` cenr lirl dpynlãòcg` cre ixar cg`

- oileqt mdipy df zgzl df zgzn oi`a ipeei

.ipeeie ixar mezg hb lk lr :qxhpewa yxit

cg` cre ixar cg` cr :opiqxbc d`xp eyexitle

ixar cg` cre ,df zgzl df zgzn oi`a ipeei

ei cg`emdipy - df zgzl df zgzn oi`a ipe

cg` cra i`d xykzile :qixb `xnbae .mileqt

cre ixar cg` cra i`de ,ipeei cg` cre ixar

micrdy ixiiny miyxtny oze` lre .ipeei cg`

dywd - zg` dhiya dnizg lk mkxck minzeg

lr mezg ixar zgkyn `l ok m` :qxhpewa

ixare dfl ipeeie ixar - edpiblt 'ipzne ,ipyd

i`d xykzile :jixt `xnbac ,cere !dfl ipeeie

:yxtn mz epiaxe !ipeeie ixara i`de ,ipeeie ixara

,zg` dhiya zpeekn dnizg lky ,ayiil yiy

cre ixar cg` cr :`l` oizipzna opiqxb `le

oi`a ipeei cg` cre ixar cg` cre ,ipeei cg`

cr 'eke df zgzn :opiqxb `le .df zgzl df zgzn

i`d xykzle :`l` opiqxb `l inp `xnbae .seql

ikde .`l eze ,ipeei cg` cre ixar cg` cra

- zilcpebl opiyiig `l i` `irain `l :eyexit

mixar ipya oey`xd ,mdipy xiykdl yi f`c

,zilcpebl opiyiig elit` `l` ,mipeei ipya ipyde

xykzil `din `nw - mdipy xiykdl xyt` i`e

.[zilcpeb] ipeei cg`e ,[ekxck] ixar cg` cra

,edleka xykzil `din `nwc xninl ivn dede

xiykdl jxved `ly `l` ,dilr iniiw edlekc

ocic `pzc ,ipyne .ipeeie ixara `l` oey`xd

`nlc yiigc ,mdipy lqet zilcpebl yiigc

oey`xd ixar - cg` cge ,cg` `zlz enzg

ixar mzge ,ipy` mipeei ipye ipyd ixare ,`nw`

zilcpeb mzg oey`xd ipeei e` ,zilcpeb ipyd

.ipy` oexg`d ipeeie ,mixar ipy mr `nw`

åîúçi`n` :xn`z m`e - scd y`xa micr

cva df ly ey`x siwd `tiq ipznl jixhvi`

!scd y`xa epiid ?oileqt mdipyc df ly ey`x

cbpk micr ly ebb lqtinl jixhvi`c :xnel yie

ixii` `lc `xnba opiwqnc i`nl ,azk ly ebb

ilbxy `l` opirny `l `kdnc ,`xair ik inxa

inp `dc it lr s` .azkd bb cbpk micr znizg

oileqt mdipyc jd :`pin` dedc meyn `kdc jd jixhvi`c xninl `ki` - `tiqn opirny

hb `l` o`k oi`c ,`kd la` .i`d` inp iniiw `l i`d` iniiw `lc ikid ikc meyn epiid

,df ly eteq cva df ly ey`xc ,`tiqc `tiqe .ef dnizg dilr `niiw i`ce ok m` - cg`

i"yxle .i`d` iniiw `l i`d` iniiw `lc ikid ikc mrhn ilqt `lc opirny`l jixhvi`

ipeeb lkc `l` ,`tiqc `tiq jixv ded `l - df ly eteq cva df ly eteq :`xwirn qxbc

.dl iziin `l inp `xnbae ,dl iqxb `lc mixtq yie .eprinynùåçéðåihib ixz `nlc

xykzile :jixtc ,xiykdl opilz lirlc ab lr s` .liqte zilcpebl opiyiig inp lirle - eed

inp eilr ok m` ,ipyd hbd zgz eia` my mzgy xacl milbx `ki`c meyn mzd - 'ek i`d

.mzg
`kd
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¯àéòLBä áø ,ê"îñ¯àðeä áø øa äaø ,ï"éò ©©£¨©¨©©¨
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úéøáò BáúkL èb :ïðúc ,íéðåé íéãò éðLa éàä©¦§¥¥¦§¨¦¦§©¥¤§¨¦§¦

úéøáò åéãòå úéðåé ,úéðåé åéãòå¯,àîéz éëå !øLk §¥¨§¨¦§¨¦§¥¨¦§¦¨¥§¦¥¨
eäàìî :äi÷æç øîàäå ,àì ïéhéL éðLa âìôeîc ïåék¥¨§§¨¦§¥¦¦¨§¨¨©¦§¦¨¦§¨

íéáBø÷a¯àpúå .ïéøLk ïäéðL :éøéòæ éðz àä !øLk ¦§¦¨¥¨¨¥§¥¥§¥¤§¥¦§©¨
?ïãéc¯àeä ãçà eäleëå ,íéúç úéìãðeb àîìc ¦¨¦§¨§¨¦£¦§§©©

øLëzéìå ."éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãò" .éîéúçc©£¦¦¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦§¦©§©
ãçà ãòa éàäå ,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòa éàä©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦§©§¥¤¨
ãòå éøáò ãçà ãò :ïðz àäc ,éðåé ãçà ãòå éøáò¦§¦§¥¤¨§¨¦§¨§©¥¤¨¦§¦§¥

éðåé ãçà¯.íéøLk íäéðL :éøéòæ éðz àä !øLk ¤¨§¨¦¨¥¨¨¥§¥¥§¥¤§¥¦
?ïãéc àpúå¯,ãçà àúìúe ,íéúç úéìãðeb àîìc §©¨¦¨¦§¨§¨¦£¦§¨¨©©
.ãçà ãçåäðùîóca Báúëe èbä úö÷î øéiL §©©©¦¥¦§¨©¥§¨©©

ähîlî íéãòäå ,éðMä¯Làøa íéãò eîúç .øLk ©¥¦§¨¥¦¦§©¨¨¥¨§¥¦§Ÿ
èeLt èâa ,åéøçàî Bà ,ãvä ïî ,ócä¯éwä .ìeñtó ©©¦©©¥©£¨§¥¨¨¦¦

òöîàa íéãòäå äæ ìL BLàø ãöa äæ ìL BLàøŸ¤¤§©Ÿ¤¤§¨¥¦¨¤§©
¯äæ ìL BôBñ ãöa äæ ìL BôBñ ;ïéìeñt íäéðL§¥¤§¦¤¤§©¤¤

Bnò ïéø÷ð íéãòäL úà ,òöîàa íéãòäå¯;øLk §¨¥¦¨¤§©¤¤¨¥¦¦§¦¦¨¥
,òöîàa íéãòäå äæ ìL BôBñ ãöa äæ ìL BLàøŸ¤¤§©¤¤§¨¥¦¨¤§©

BôBña ïéø÷ð íéãòäL úà¯úéøáò BáúkL èb .øLk ¤¤¨¥¦¦§¦§¨¥¥¤§¨¦§¦
ãòå éøáò ãçà ãò ,úéøáò åéãòå úéðååé ,úéðååé åéãòå§¥¨§¨¦§¨¦§¥¨¦§¦¥¤¨¦§¦§¥

ãòå øôBñ áúk ,éðååé ãçà¯"ãò éðBìt Léà" .øLk ¤¨§¨¦§©¥§¥¨¥¦§¦¥
¯"ãò éðBìt Léà ïa" ;øLk¯éðBìt Léà" ;øLk ¨¥¤¦§¦¥¨¥¦§¦

"ãò" áúk àìå "éðBìt Léà ïa¯eéä Cëå ;øLk ¤¦§¦§Ÿ¨©¥¨¥§¨¨
dúëéðçå Búëéðç áúk .ïéNBò íéìLeøéaL úòcä éé÷ð§¦¥©©©¤¦¨©¦¦¨©£¦¨©£¦¨¨

¯.øLkàøîâ,eåä éhéb éøz éðä àîìc Leçéìå ¨¥§¥¦§¨¨¥§¥¦¥¨
ïîæì dééæâå ,àøúác íéãòå àn÷c ïîæ déì énøúéàå§¦§©¥¥§©§©¨§¥¦§©§¨§©§¥¦§©
:áø øîà àaà éaø øîà !àn÷c íéãòå àøúác§©§¨§¥¦§©¨¨©©¦©¨¨©©
!dééæb æâéî àøúác ïîæ àîìãå .ähîlî çåéø LiLk§¤¥¤©¦§©¨§¦§¨§©§©§¨¥©©§¥

¯,ähîlî çåéø LiLk :áø øîà àaà éaø øîàãk¦§¨©©¦©¨¨©©§¤¥¤©¦§©¨
àëä

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

גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oihib(iriax meil)

,cer `xnbd dywnåxiykdl epl yi ,awri znizg dpi` efy s` §
xnele hbd z`àîìãoae`x ok`c àîLaawriíéúç deáà. ¦§¨¦§¨§£©£¦
,`xnbd zvxzndeáàc ànL íéúçå déîL Léðéà ÷éáL àì`l - Ÿ¨¦¦¦§¥§¨¦¤¨©£©

.jk oae`x mzg `l i`cee ,eia` mya mzege eny z` mc` afer
,cer `xnbd dywnå'awri' dnizgd z` xiykdl epl yi oiicr §

okyàîìéã`l` enya `l j` ,oae`x z`f mzg ok`dééeL àðnéñ ¦§¨¦¨¨©§¨
my z` el gwle ,eny mewna mieqn oniq mezgl oae`x libxy -

,ea mezgl oniqk eia`àøååk øéiö áø àäcmezgl mewna [bc-] §¨©¨¥©§¨
,eny z`àðéðç éaøxiivàúeøç,[lwc spr-]àcñç áøz` xiiv ©¦£¦¨£¨©¦§¨

ze`dàéòLBä áø ,ê"îñze`d z`,ï"éòeøéiö àðeä áø øa äaø ©©§¨©¦©¨©©¨¨¥
àúeëî,`xnbd zvxzn .dnizg zxeza [dpitq oxez-]éöç àìó ¨¨Ÿ¨¦

ì Léðéàì ééeLàðnéñ deáàc àîLz` zeyrl svgzn mc` oi` - ¦¦§©§¥¦§¨©£©¦¨¨
.jkl yeygl oi`e ,oniq eia` my

,`xnbd dywnåhbl zeliren mipeilrd micrd zenizg oi`y s` §
,oihibd ipy z` xiykdl xyt` oiicr ,ipydéàä øMkúéìbipnid h ¦§©¥©

,íéøáò íéãò éðLazenyy dn rxbi `le ,eizgz mezg mny ixdy ¦§¥¥¦¦§¦
,il`nyd hbd zgz minezg mdizea`åokéàä øMkúéìhb §¦§©¥©

il`nydíéðåé íéãò éðLaxyt` ok`e .eizgz mny z` enzgy ¦§¥¥¦§¨¦
,mipei micr ici lr ixar hb xiykdlïðúc,oldl dpynaèb ¦§©¥

BáúkLa `ed ely azkd -åéãòå ,úéøáòa minezgúéðåé,`edy e` ¤§¨¦§¦§¥¨§¨¦
a aezkåéãòå úéðåéa minezgúéøáòøLk ,xyt` ,ok m`e .hbd §¨¦§¥¨¦§¦¨¥

.mipeid micrd ici lr il`nyd hbd z` xiykdlàîéz éëåcïåék §¦¥¨¥¨
âìôeîchbd on mipezgzd micrd ly dnizgdàì ,ïéhéL éðLa §§¨¦§¥¦¦Ÿ

,el` zenizga hbd xykåc meyn ,jk meyn elqtl oi` ixdøîàä §¨¨©
äi÷æçm`yeäàìîdfd geixd z`amdy s` ,micr zenizg ¦§¦¨¦§¨§

íéáBø÷,zecrl mileqte,øLkz` lqet wlg geix wxy meyn §¦¨¥
zea` zeny z` my yi ixdy ,wlg geex oi` o`k ixde .hbd

ok` ,`xnbd zvxzn .mipeilrd micrdéðz àä[dpy ixd-]éøéòæ ¨¨¥§¦¥
yïäéðLmpn` oihibd ipy -,ïéøLkmicrd zea` zeny oi`e §¥¤§¥¦

.mipezgzd micrd zenizgl ipyd hbd oia miwiqtn mipeilrd
,`xnbd zl`eyïãéc àpúå`id recn ,epizpyn xnelk [eply-] §©¨¦¨

yygn leqt hbd ,`xnbd daiyn .ipyd hbd z` zlqetìcàî ¦§¨
úéìcðeb[mkxck `ly-]íéúçenzg `l` ,mipezgzd micrd §§¦¨¦

,mipeilrd micrd bdpnkå`vnpyéîéúçc àeä ãçà eäleëlky - §§©¨©£¦¥
:mipeilrd eilr enzgy oey`xd hbd lr enzg micrd

enzg m`y ,dpyna epipyéðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòcre ,'eke ¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦
:oileqt mdipy ,df zgzl df zgzn oi`a ipei cg` cre ixar cg`

,`xnbd dywnéàä øMkúéìåipnid hbd -ãçà ãòå éøáò ãçà ãòa §¦§©¥©§¥¤¨¦§¦§¥¤¨
,éðåéipnid hbd zgz mny z` enzg mipey`xd micrd ipy ixdy §¨¦

,il`nyd zgz mdia` my z`eåz` xiykdl xyt` okéàä- §©
il`nyd hbd,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòamicrd ipy ixdy §¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦

rxeb oi`e .x`azd xy`k ,eizgz mny z` enzg mipexg`d
,ipei cg`e ixar `ed micrd on cg`yïðz àäc,oldl dpyna §¨§©

hbd lr enzg m`yøLk éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòzvxzn .hbd ¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¨¥
ok` ,`xnbdz àäéð[dpy ixd-]éøéòæy.íéøLk íäéðL ¨¨¥§¦¥§¥¤§¥¦

,`xnbd zl`eyïãéc àpúå`id recn ,epizpyn xnelk ,[eply-] §©¨¦¨
zyyeg epizpyn ,`xnbd daiyn .oihibd ipy z` zlqetàîìc¦§¨

úéìcðeb[ekxck `ly-]íéúçipyd crd mzgy oebk ,micrd cg` §§¦¨¦
`vnpe ,mzeg eiptly crd z` d`x jky ,mixard bdpnk [ipeid]
zilcpeb [ipeid] iriaxd mzgy e` ,il`nyd hbd zgz ok` enyy
crd mzgy e` ,ipnid hbd zgz eny `vnpe ,iyilyd ab`
,mzeg eiptly crd z` d`x jky ,mipeid bdpnk [ixard] iyilyd

,ipnid hbd zgz eny `vnpeå`vnpy ok m`àúìúenzg micr §§¨¨
ãçà,cg` hb lr -åwxãçcg` cr -mzgãçà,ipyd hbd lr - ©¨§©©¨

:hb s` xiykdl xyt` i`e

äðùî
e ,hb azkøéiLxizedeúö÷îoeylnèbä,azk `l oiicryBáúëe ¦¥¦§¨©¥§¨

xzepd wlgd z` -ócaéðMädze`a cvd on el jenqd xeha - ©©©¥¦

,drixidíéãòäåminezgähîlîhbd ,ipyd cenra hbd seqa §¨¥¦¦§©¨
øLk. ¨¥

m`eîúçdíéãòLàøaócä,hbd zaizkl lrn cenrd y`xa - ¨§¥¦§Ÿ©©
micrd enzg m` e`ïîãväe` epinin hbl jenqy oeilba - ¦©©

,el`nynBàenzg micrd m`åéøçàîlka ,hbd ixeg`n - ¥©£¨
xaecn m` ,elld mipte`dèâaèeLtmicrdy epwiz minkgy §¥¨

hbd ,ekeza enzgiìeñt. ¨
éwäóBLàøezligz axiw -ìLhbäæãöaBLàøìLhbäæazk - ¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ¤¤

lgd ezaizk z` miiqyne ,dhn itlk oeilbd rvn`n cg` hb
oihibd iy`xy `vnp ,dlrn itlk oeilbd rvn`n sqep hb aezkl

,dfl df mikenqíéãòäåminezgòöîàa,oihibd ipy oia oeilbd §¨¥¦¨¤§©
df ote`aíäéðLïéìeñtmr z`xwp dpi` micrd znizgy meyn §¥¤§¦

.oihibd on cg` s`
sqep hb azk jk xg`e ,ervn` cre oeilbd y`xn cg` hb azk

`vnpe ervn` cre oeilbd ly ipyd ey`xnBôBñìLhb,äæxnbp ¤¤
aãöBôBñìLhb,äæíéãòäåminezgòöîàa,oihibd iteq oiaúà §©¤¤§¨¥¦¨¤§©¤

íéãòäLïéø÷ðBnò,exarl dpet micrd ly mznizg bby hbd - ¤¨¥¦¦§¦¦
,oihib lka mezgl milibxy itk,øLkzeize`d ilbxy hbd eli`e ¨¥

.leqt exarl zepet
z` xaigBLàøìLhbäæãöaBôBñìLhbíéãòäå ,äæminezg Ÿ¤¤§©¤¤§¨¥¦

òöîàazaizk dligzne cg` hb zaizk zniizqn eay mewna ¨¤§©
,ipyd hbdúàíéãòäLïéø÷ðBôBñamicrd znizgy hbd - ¤¤¨¥¦¦§¦§

eteqa daezkøLk. ¨¥
èbBáúkLa azkpy -úéøáòåéãòåa enzg,úéðååéazkpy hb e` ¥¤§¨¦§¦§¥¨§¨¦
aúéðååéåéãòåa enzgúéøáò.m` okeãòãçàhbd icrnéøáò §¨¦§¥¨¦§¦¥¤¨¦§¦

,zixara eznizgeãòåãçàéðååéeznizge ,oei ux`n l`xyi - §¥¤¨§¨¦
a`d my z` minicwny minzeg mipeeidy jxck e` ,ipeei azka

oke .mnyláúkøôBñea mzge hbd z` azky xteq -ãòåcg` §¨¥§¥
hbd el` lka ,enr mzg sqep.øLk̈¥

crd mzgLéà'éðBìt'ãòhbdøLk.mzg m` okeïa'LéàéðBìt,'ãò ¦§¦¥¨¥¤¦§¦¥
hbd ,eia` my z` m` ik llk eny z` xikfd `ly ,xnelk.øLk̈¥

mzg m` ok enkeLéà'éðBìtïaLéà,'éðBìtàìåáúkz` meiqa ¦§¦¤¦§¦§Ÿ¨©
dlind,'ãò'hbd.øLkCëåeéäéi÷ðúòcäíéìLeøéaL,ïéNBòeidy ¥¨¥§¨¨§¦¥©©©¤¦¨©¦¦

dlind mr mznizg z` miniiqn eid `le ,'ipelt oa ipelt' minzeg
.mpeyla eid mixvwny ,'cr'

áúkz` hbaBúëéðç,lrad zgtyn lk ly [iepik-] ieeld my - ¨©£¦¨
,lrad ly eia` my z` aezkl mewnadúëéðçåazk m` oke - ©£¦¨¨

my z` aezkl mewna ,dy`d zgtyn lk ly ieeld my z` hba
mdxa` ly eia` epi` `xfre ,'`xfr oa mdxa`' azky oebk ,dia`

hbd ,eil` zqgiizn ezgtyny `l` ,epwf owf m` ik,øLkoi`e ¨¥
hbk epic didi ,dia` mye eia` my df oi`y oeikny mixne` ep`

lirl dpyna x`eank ,leqt `edy dnye eny ea dpiyy:(.t)

àøîâ
zke hbd zvwn xiiy ,dpynd zligza epipy,ipyd sca ea

:xyk ,dhnln micrde
,`xnbd zl`eyLeçéìåàîìcéðäéøzéhébeåäyeygl yi ixd - §¥¦§¨¨¥§¥¦¦£

lye ely ,mc` ipa ipy ly oihib ipy eid ,el` micenr ipy `ny
azkp il`nyd hbde ,df cvl df zg` dlibna eazkpy ,sqep yi`

,ipnid on xzei deabénøúéàådéìïîæàn÷cel epncfd jkae - §¦§©¥¥§©§©¨
,hbd ly zepeilrd zexeya azkpy oey`xd hbd ly onfd mewn

íéãòåàøúácmiazkpy ,ipyd hbd ly micrd znizg mewne - §¥¦§©§¨
iptne .df cbpk df miaezk eidiy ,hbd ly zepezgzd zexeya
did `ly i`pz dfi` ea aezk didy oeikn ,ely hba dvx `ly

oikq lhp ,epevxldééæâåïîæìàøúáchbay onfd mewn z` jzge - §©§¥¦§©§©§¨
,ipnid hbdn deab `edy ,il`nydíéãòåàn÷cz` jzg oke - §¥¦§©¨

,il`nyd hbd on jenp `edy ,ipnid hbay micrd znizg mewn
milinl jynda eidi ipyd hba milindy ote`a jezgl wcwce
ipy iab lr azkpy cg` hb lkd eli`k d`xpy cr ,oey`xd hba
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המשך בעמוד מד

miwxt dyelyaa cenr ft sc ± iriax wxtoihib
íåúç äåáàã àîùá àîìãå.mzg mdipy lre ,ipyd lr Ðàøååë øééö,eci znizga Ð

.eny azek did `leàúåøç.lwc ly spr Ðàúåëî.dpitq ly oelie eilr oiyxety qp Ð

åáúëù.ely azk Ðâìôåîã ïåéë àîéú éëåeazkn oihiy ipy ,eicr znizg ÐÐoze`

odizea` zeny oey`xd zgzn oi`ad oda enzgy oihiyÐhb"a `ipzc ,xykzin `l ez

oihiy ipy azkd on micrd z` wigxd :"heyt

Ð.leqtäé÷æç øîàäå.mzd ÐåäàìéîÐ

miaexwa xie` eze`lÐ`l` opictw `lc ,xyk

dylya lqet xie` ixdy ,dnzz l`e .`xie``

.drax`a lqet leqt jkq ,dkeqaéøéòæ éðúäå
.oixyk mdipy :oizipznc ihib ixz jpda Ð

ïãéã àðúå`nlc :xaqw ,oexg` lqtc Ð

mbdpnk `ly xnelk ,mipeeid mezg zilcpeb

.enzg mixard jxck `l`ãçà åäìåëolek Ð

.zilcpeb ixw obdpnk `ly lk .oey`x lr

cia ynzynd mc` :mipe`bd zaeyza izi`xe

itl ,`ilcpeb epnewna el oixew zil`nyd

.oiynzynd xcqn dpynyãòá éàä øùëúéìå
éøáò ãçà ãòá éàäå éðååé ãçà ãòå éøáò ãçà

.ïðéñøâ éðååé ãçà ãòåíéúç úéìãðåâ àîìãÐ

cg mizg zilcpeb `nlc opiyiig mipeei ipda

,ixard xcqk mzg oey`xd ipei `ny ,ediipin

my jk xg`e dligz eny epnid dlrnl mzgy

ipy ixare .mezg `ed ipyd lry `vnpe ,eia`

,ebdpnk mzg oexg` oeie ,mezg ipyd lry oi`ex

`l` oey`xd lr oi`e ipyd lr dyly `vnpe

ny e` .cg`ipy oeie ,mzg ekxck oey`x oei `

mixar d`xy dnk zilcpeb mzg oexg`

oey`x ixare mipeeid ipy e`vnpe ,minzeg

cg` `l` ipy hb lr oi`e ,oey`xd lr oinezg

Ðdze` oixzet lkd .oileqt mdipy jkld

eny cg` lk enzg micrd lky ,zxg` dhiya

enk ipyl oey`x zgzn zg` dhiya eia` mye

mipeei micr ipye mixar micr ipy ,izyxity

dayiil xyt` i`e .dpyna dpey`x miiepyd

ikd `wiic `l oizipzne ,llkÐ`l ok m`c

bltin oizipzne .ipyd lr mezg ixar zgkyn

`xnbae ,dfl ipeie ixare dfl ipeie ixar edpiblt

cre ixar cg` cra i`d xykzile :jixt inp

ipeei cg` cre ixar cg` cra i`de ,ipeei cg`

Ð,mizg zilcpeb opixn` `lc dnk lk `nl`

ixare df lr ipeeie ixar edcic dnizg `ied

.df lr ipeeieäðùîéðùä óãá,elv`y Ð

.l"inelew eppeyla oixewy ,dlibnd agexaïî
ãöä.il`nyd oeilba e` hbd oini ly oeilba Ð

åéøåçàî åàzeidl eicr epwzy ,heyt hba Ð

.ekezaé÷äóoi` :enk ,df lv` df xaig Ð

zeiag izy oitiwn).(`,al dviaïéìåñô íäéðù
.df mr `le df mr `l dnizgd mixwp oi`y Ð

íéãòäù úà äæ ìù åôåñ ãöá äæ ìù åôåñ
åîò ïéàø÷ðoinzegd jxck eitlk micrd znizg bby ÐÐ.xykåôåñ ãöá äæ ìù åùàø

åôåñá ïéø÷ð íéãòäù úà äæ ìùitlk dnizg ilbxy `le ,eteq itlk dnizg bby Ð

.ey`xúòãä éé÷ð åéä êëåipelt :`l` ,"cr" oinzeg eid `l ,dxvw opeyly ,oibdep Ð

.ipelt oaåúëéðç.dlek dgtyn ly ieel my Ðàøîâååä éèéâ éøú àîìã ùåçéðåÐ

azkp il`nyde ,minly eed oihib ixz `nlc ;i`w ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy`

cbpk ,ipy ly exnb xnelk ,dicic micr enxzic cr ,ipinid on xzei dlibn ly ddaeba

.oey`x ly ezlgzdàî÷ã ïîæ`xzac micre ,ezlgzd epiid ÐÐxnelk ,eteq epiid

.odizgz oinezg micrdy zepexg` zehiyàî÷ã íéãòå àøúáã ïîæì äééæâåeteq jzg Ð

ly ezlgzl edeeyde ,ipy ly ey`x jzge ,ea didy i`pz iptn ,ely didy oey`x ly

ipya dyxbne ,ipyd xeiy ly daiz lv` daiz oey`x ly eteq zkizg oeeke ,oey`x

.enzg ely lr `l micrde ,oihib i`vgäèîìî çåéø ùéùë.xzei ea azkp `lc ,melk epnn jzgp `l i`cec ,oey`xd zgz oeilb Ðäééæâ æâéî àøúáã ïîæ àîìãåely hbd `ny Ð

dyxbl jlnpe xfgyke ,mezge aezk xg` hb did ecva epnid dlrnle ,exnbln jlnpÐ.ely hb xenbl daiz lv` daiz oeeke ,ipy ly epeilr jzg
ùéùë
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àîìãå.ipyd hb zgz eia` mzgy oeik xiykdle zelzl epl yic - mizg dea`c `nya

àîìãåirewt`l era mzdc ab lr s` - 'ek xiiv ax `dc diiey `pniq

(`,el oihib) "gleyd"ae (a,`qw `xza `aa) "heyt hb"a xn`ck ,`xwirn iwqica ediinyl

hb zgz mezg enyy oeik ,`xwirn xhya rwt` `lc ab lr s` xiykdl yi `kd -

.oey`xdàäãeicre zixar eazky hb opz

,iziin `l oizipznc ditebn la` - 'eke zipei

enr mi`xwp mipey`xd micrdy z` :ipzwc

dey epi`l eicrl dey eazk oia biltn `le ,xyk

.ixii` eicrl dey eazkac iiegcl `ki`c -jiiy]

[` cenr lirl dpynlãòcg` cre ixar cg`

- oileqt mdipy df zgzl df zgzn oi`a ipeei

.ipeeie ixar mezg hb lk lr :qxhpewa yxit

cg` cre ixar cg` cr :opiqxbc d`xp eyexitle

ixar cg` cre ,df zgzl df zgzn oi`a ipeei

ei cg`emdipy - df zgzl df zgzn oi`a ipe

cg` cra i`d xykzile :qixb `xnbae .mileqt

cre ixar cg` cra i`de ,ipeei cg` cre ixar

micrdy ixiiny miyxtny oze` lre .ipeei cg`

dywd - zg` dhiya dnizg lk mkxck minzeg

lr mezg ixar zgkyn `l ok m` :qxhpewa

ixare dfl ipeeie ixar - edpiblt 'ipzne ,ipyd

i`d xykzile :jixt `xnbac ,cere !dfl ipeeie

:yxtn mz epiaxe !ipeeie ixara i`de ,ipeeie ixara

,zg` dhiya zpeekn dnizg lky ,ayiil yiy

cre ixar cg` cr :`l` oizipzna opiqxb `le

oi`a ipeei cg` cre ixar cg` cre ,ipeei cg`

cr 'eke df zgzn :opiqxb `le .df zgzl df zgzn

i`d xykzle :`l` opiqxb `l inp `xnbae .seql

ikde .`l eze ,ipeei cg` cre ixar cg` cra

- zilcpebl opiyiig `l i` `irain `l :eyexit

mixar ipya oey`xd ,mdipy xiykdl yi f`c

,zilcpebl opiyiig elit` `l` ,mipeei ipya ipyde

xykzil `din `nw - mdipy xiykdl xyt` i`e

.[zilcpeb] ipeei cg`e ,[ekxck] ixar cg` cra

,edleka xykzil `din `nwc xninl ivn dede

xiykdl jxved `ly `l` ,dilr iniiw edlekc

ocic `pzc ,ipyne .ipeeie ixara `l` oey`xd

`nlc yiigc ,mdipy lqet zilcpebl yiigc

oey`xd ixar - cg` cge ,cg` `zlz enzg

ixar mzge ,ipy` mipeei ipye ipyd ixare ,`nw`

zilcpeb mzg oey`xd ipeei e` ,zilcpeb ipyd

.ipy` oexg`d ipeeie ,mixar ipy mr `nw`

åîúçi`n` :xn`z m`e - scd y`xa micr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oihib(iying meil)

àëäénðmixen` epizpyn ixacy xnel yi df yyg iabl ok enk - ¨¨©¦
LiLkçåéøäìòîlî,hbd ly oeilrd ecivn wix xiip oeilb - §¤¥¤©¦§©§¨

.epiptl `vnpy dnn xzei df hba azkp `l i`ceay gikeny
,`xnbd zl`eyàîìãåéëeìîéàéìîéàCwix xzepe xg`n `nye - §¦§¨¦§¥¦§¦

on zvwn azky xg`ly ,mixacd mi`xp ok m` ,cenrd zizgza
dyxbl ezrca jlnp seqale ,dyxbl epevxn ea xfg hbdáúëåwx §¨©

hbd ly oey`xd wlgd ixdy ,`ed leqt hb ok m`e ,hbd meiq z`
ea ynzydl xyt` i`e dpey`xa hxgzdy drya lhazd xak
eid `l eznizge ezaizk ixdy ,elqetl yi sqep mrhne ,cer

lirle ,mei eze`a(.fi)eid `l eznizge ezaizky hby ,epipy
.leqt meid eze`a

ote`a zxacn epizpyn ,`xnbd daiynáúëchtynd zligz z` §¨©
éøä''zàähîlî,oey`xd cenrd seqa -åhtynd jynd z` £¥©§¦§©¨§

úøzeî'azk ,'mc` lkläìòîlîote`ae ,ipyd cenrd y`xa - ¤¤¦§©§¨
ipyl oey`xd cenrd zaizk oiay oeik ,jlnp `ny yeygl oi` df
,ea wqt `l i`cea ok m` ,mly cg` oipr `edy ,df htyn azkp

mc` oi`yepl oi` dzrne ,mly cg` xeaic zaizk rvn`a wqet
hbd ly oey`xd ewlg zaizk oia jlnp `ny ,yeygl daiq

.ipyd ewlg zaizkl
,jk lr zl`ey `xnbdàîìãåénøúéàdéìel oncfd jk `nye - §¦§¨¦§©¥¥

dper .ea wqte oiprd rvn`a didy drya weica hxgzdy xacd
,`xnbdélekéàäàìïðéLééçdhxg llkl `aiy df yyg - ¥©Ÿ©§¦¨

,miyyeg ep` oi` jk lke `ed wegx yyg ,oiprd zaizk rvn`a
.zg` zaa azkp lkdy mixacd mi`xp `linne

,sqep ote`a `xnbd zayiináøéMà,øîàmixen` dpynd ixac ©©¦¨©
äòéãécdéaàzçúîîcàúìéâ,slwd ly ed`xnn xkipy ote`a - ¦¦¨¥§©§¨¦§¦§¨

miar eizevw lky ,eceair xg`l cin d`xp `edy itk xzepy
o`k did `ly epl reci jkae ,oikqa ekzgp `le ,mixegye zvwna
,epiptl dzr gpeny df caln dhnl `le dlrnl `l xg` slw
jlnp `ny ,zeywdl oi` jkitle ,dhnln geeix oi`y xaecne

:dyxbln ezrca
,dpyna epipyeîúçíéãòLàøaócä['eëå]eixg`n e` cvd on ¨§¥¦§Ÿ©©§

:leqt heyt hba
micrd xy`k hb dlqty ,epizpyn ixac lr dywn `xnbd

:hbd cva mdizeny z` enzg ea minezgd
éðéà,oicd `ed jk ike -àäåáøíéúçïîãväaxy epivn ixde - ¥¦§¨©¨¦¦©©

dlqty epizpyn ixack `ly ok m` gken ,hbd ly ecivn mzg
,`xnbd zvxzn .cvd on dnizgíúädzid ax ly eznizg - ¨¨

,daezkBbbLamipeekn eid eny zeize` lyétìkáúkjxcae ,hbd §¤©§©¥§¨
jk mby meyn ,hbd seqa daezk dpi` dnizgdyk s` xyk ef
xen`de ,hba aezkd itlk zpeekn dnizgdy i`cea xkip
,hbd l` zepet zeize`d ilbx xy`k ,`ed leqtl epizpyna
aezk did ef dnizgn dlrnl `ny ,yeygl mewn yi ef jxcae

.hbd lr `le micrd enzg eilry xg` xhy
,df uexiz lr `xnbd zl`eyàlàdnizgd mewn it lry ,jk m` ¤¨

hb lr enzgy reawl ozip ok` ,azkd itlk `ed mznizg bbyk
n dyw didi ,enzg eitlky dfàäéðz÷cepipyy sqepd oicd - ¨§¨¨¥

,epizpynaéwäóxaige axiw -BLàøìLhbäæãöaBLàøìLhb ¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ¤
äæ,íéãòäåminezg,òöîàaíäéðL[oihibd ipy-].ïéìeñtm`e ¤§¨¥¦¨¤§©§¥¤§¦

dlqt recn dyw ,exiykdl yi hbd itlk dpet dnizgd bbyk
z` dpyndwecal jixv `ld ,oihibd ipyéæçéìåze`xleéä §¤¡¥¥

eäééðéîmicrd znizg bb dpet oihibd on dfi`a -étìkáúk,hbd ¦©§§©¥§¨
øMkúéìå.micrd enzg eilr i`cea ixdy ,xyk didi df hbe - §¦§©¥

,`xnbd daiyn,íúäéîøcdéìàøáéòkote`a zxacn epizpyn - ¨¨§¨¥¥§¦§¨
iy`xe ,oihibd ipy oia hbd jxe`l zelhen micrd zenizgy
gixa enk ,ipyl cg` hb oia mixagn ,micrd zenizg ly zexeyd
cg` s` mr ze`xwp opi` zenizgdy `vnp ,gztd jxe`l xaery

.oihibd ipy elqtp df mrhne ,oihibd on

c meyn ,df uexiz dgec `xnbdéàéëädxaic epizpyn m` - ¦¨¦
zeliawn opi`e oihibd oia zetewf zecner micrd zenizgy ote`a

d z` x`ap cvik ,mdlñ,àôééðz÷cm` ,da epipyy -BLàø ¥¨§¨¨¥Ÿ
[ezligz-]ìLhbäæoezpãöaBôBñìLhbäæíéãòäåminezg ¤¤§©¤¤§¨¥¦

òöîàay `ed oicd ,oihibd oiaúàíéãòäLïéø÷éðBôBñahbd - ¨¤§©¤¤¨¥¦¦§¦§
,enr cgia z`xwpe eteqa daezk micrd znizgy.øLkàåééîøc ¨¥§¦§¨¥

àøáéòkhb ly ekxe`l zlhen micrd znizgy ,xn`p m`e - §¦§¨
ok m` ,oihibd oia gixakåàìéãäaéàäéø÷éîdf hb mr `l - ¨©£¥©¦§¥

,dnizgd z`xwpåàìåéãäaéàäéø÷éî`id ipyd hbd mr `le - §¨©£¥©¦§¥
z` `ld ,oihibd on cg` z` dpynd dxiykd recne ,z`xwp

.leqtl dkixv dzid mdipy
ipy oia hbd jxe`l enzgyk dpynd ixac cinrdl oi`y oeike
m` x`azn ,oihibd zaizkl deyae dlibnd agexl `l` ,oihibd
exarl dpet dnizgd bby hbd z` s` xiykdl oi`y dpyna ok
on ax mzg cvik dyw aeye ,[daizkl jynda `l dnizgdyk]

.cvd
,`xnbd zvxznàlà`ly micrd enzgi m` mlerly ,xnel yi ¤¨

e ,leqt hbd ,hbd seqa jkl ie`xd mewnaáø`l ,cvd on mzgy ©
`l` ,mzg hb lré÷ñéãaäåäíéúçdidy ,dpnfd zxb` lr - §¦§¦£¨¨¦

,oicl eiptl `al miyp` oinfdl enya zxb` azek epic zia xteq
xb` lr mzeg did minrtelr dctwd lk oi` efae ,cvd on ef z

:dnizgd mewn
,dpyna epipyèbBáúkLúéøáò'eëåáúkøôBñãòå:øLk`xnbd ¥¤§¨¦§¦§§¨¥§¥¨¥

dpeekd m`d ,xyk cre xteq azky dpyna xn`pd z` zxxan
mb crd znizgl sqepay e` ,mzg cg` cre azk wx xteqdy

:xteqd mzg
øîàéaø,äéîøé,'xyk cre xteq azk' `ed epizpyn oeyly s` ¨©©¦¦§§¨

cg` cr znizga hbd z` mixiykn ep`y dpeekd oi` mewn lkn
`l` ,xteqd ly eci zaizkaeíúç''øôBñeðéðLdpynd zpeek - £©¥¨¦

ep` df ote`ae ,sqep cr mr cgia hbd lr mzg xteqdy `id
`ny miyyeg ep` oi`y ,ycgl d`a epizpyne .hbd z` mixiykn
exn`' ,miyp` ipyl xn` `l` ,mezgi xteqdy xn` `l lrad
enzgiy ipeltle ipeltl exn` oke ,hbd z` aezkiy ipelt xteql
mr hbd lr mezgiy xteql exn`e ,mzrcn md eklde ,'hbd lr
oi`y xteqd d`xiyk `ny eyygy oeikn eyr z`fe ,sqep cr
crk eznizg z` milawn oi`y aeygi ,hbd lr eze` minizgn
xteqd z` lrad dpin `ly meyn lha hbdy `vnpe ,yiiazie

.df hba cr zeidl
øîàáø,àcñçàäépîlr xteqd mzgyk dxiykny epizpyn - ¨©©¦§¨¨©¦

mezgl xteqd z` dpiny `ed gilyd `ny zyyeg `le ,hbd
zhiy ,lrad oevxn `le ezrcnéaøéñBé,àéä'milin'y xaeqy ©¦¥¦

epi` lrad ici lr dpnzpy gily xnelk ,gilyl mixeqn mpi`
oi`e ,xg` mc`l `nlra mixac wx `edy iepind xeqnl leki
s` jkitl ,envra lrad itn rnyiy cr hba mezgl i`yx mc`
`l ,lrad zegilya hbd lr mezgl xteqd z` gilyd dpin m`
`l m` ,mzeg xteqd did `l i`cea ok lre ,llk df iepin liren

.jk lr lrad edpiny
dkld ezhiyk dinxi iax dxed eay didy dyrn `xnbd d`ian

:dyrnlàéääúaeúk,íéðúçàéúàcdén÷ìeipta d`aedy -éaøc ©¦§©£¨¦§¨§¨§©¥§©¦
,eäaàeåäcéòãédéìmixikne mircei eidy -àñôBèìeci azk - ©¨©£¨§¥¥§§¨

xteqd lyúîéúçìåàãéãçcàãäñeci znizg z` exikd oke - §©£¦©§¨§©©£¨
ipyd crd ly eci znizg z` exikd `l mle` ,micrd cg` ly

.daezkd lr mezg didyøáñeda` iaxdøeLëàìz` xiykdl - ¨©§©§¨
cg` cr znizga hb dxiykdy ,epizpyn ixac it lr daezkd

cg` cr znizgk dpic xteqd zaizky o`kne ,xteq azke.øîà̈©
déìéaøäéîøé,eda` iaxlíúçøôBñeðéðLepizpyn zpeek - ¥©¦¦§§¨£©¥¨¦

lr mzg mb ezaizkl sqepayk wx `id xteq eazky hb xiykdl
,xhyd xykd oiprl melk dpi` ,cegl xteqd zaizk la` ,eiab

:xteqd ci azke cg` cr znizga xiykdl oi` ok m`e
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קעג miwxt dyelya` cenr gt sc ± iriax wxtxifp
äìòîìî çåéø ùéùë.xzei ea azkp `l i`cec Ðêéìîéà éëåìîéà àîìãådligzn Ð

ded :inp i` .lha oey`xd `vnpe ,exneble xefgl onf xg`l jilni` xcde ,dyxbl `ly

dhnln geix yie li`edc ,onf xg`l mzgpe meia azkp dilÐ.mixacd ok oi`xpéøä
äìòîìî úøúåîå äèîìî úàxneb `l` ,jilninc xninl `kil xeac xnb ick jezac Ð

.jlnpe "mc` lkl" créîøúéà éëä àîìãåÐ

.ea xfg xeac xnb ick jezayøîà éùà áøÐ

ovxzin ikda `ziiyw edlekÐdricic oebk

zgizn dia xkipy ,`zlibnc `zgzn dia

slw ea did `ly ,hbd lk aiaq aiaq slwd

zeaiaq xkipy .dhnl `le dlrnl `l df `l`

,mialbd xrz my rbp `ly are xegy slwd

aiaq mipa` mixyewy mitlw iyer jxcy

oi`yke .jenqa epwzl oiligzne slwd geznl

ikelni` jxtinl `kilc ,opiwqr dhnln geix

.jilni`åââùá,hbd azk itlk dnizg ly Ð

oizipzne .mzg df hb lr i`ce i`dcÐilbxya

`ny xninl `ki`c ,hbd azk itlk dnizgd

eilre xhy aezk did dnizg dze`n dlrnl

.micrd enzgåäééðéî éä éæçéì,azk itlk ebb Ð

jzrc `wlq `wc !enzg eilr i`cec ,xykzile

azk xcqk ,slwd agexa oinzeg micrdy

.oihibdàøáéò éë åäì åîøãoilhen micrd Ð

dnizg ly zehiy iy`x ,gixak oihibd ipy oia

xie`a zkynpy zlcd gixak oihibd oixagn

gztdÐ.oihibd ipy xie` oia oikynp od jk

áø àìàcvd on mizg ik ÐÐ`le oihiba `l

miyp` oinfn didyk ,iwqica `l` ,zexhya

dpnfd zxbi` mdl azek xteqde eiptl oicl

dctwd oi`e ,cvd on minrt mzeg `ede ,enya

.jkaøôåñ íúç.cg` cr mr ÐåðéðùÐ

,micr ipy edl dedc ,xykc epzpyna

lrad xninl opiyiig `lc oizipzn opireny`e

:mipyl xn` `l` ,xteqd mezgiy dev `l

ipelte ipeltle ,aezkie ipelt xteql exn`"

`xtqc `teqikl oigely jpd eyge ,"enezgie

edenzg`eÐopinwe`ck ,opiyiig `l `dl

"efg`y in" wxta.(`,ar oihib)éñåé éáø éðî àä
àéä.gilyl oxqnin `l ilin :xn`c Ðååäã

àñôåèì éòãézaizk oixikn eidy ,`xhyc Ð

oixikn eid `le ,cg` cr znizge xteqd

.ipyd znizgúåøåã äøùò ãò,dkipg `ied Ð

hba dazk m`yÐdpiyk iedinl ,`lqtn `l

.dnye enyíéðá.ipy xec epiid Ðíéðá éðáåÐ

dil ixw jli`e o`kne ,iyily xec epiid

."mzpyepe"ïéðéã éúá äòáùzegtyn dray Ð

dcedi iklnc jpde .l`xyi iklnn mikln ly

oic ziak iede ,el` ly mdinia eidy ,aiyg `l

enwy mikln lke epa oae epae jlnd .cg`

yai oa mely .oic zia cg ixw eixg` erxfn

,dnly dpy ekln `ly itl ,aiygw `l dixkfe

a`g` ly eia` ixnr la` .ixnf okeÐmy lr

a`g`y iptne ,`xwp a`g` ly epic zia

.eny lr lewlwd `xwp xzei zeyrl riyxd

oa ryed iniadl`,mihayd zxyr elb

dllne`" epiidc oaxeg dl ixw `zry `iddne

"drayd zcleiÐzegtyn ray dcliy

.dxf dcearläìò åéìòriyxd `ly iptn Ð

.dinza ?einia zeiprxetd `a miklnd x`yk

úåàéñãøô.mixney Ðåìò àìù íéðù ïúåàÐ

elr `l ode mcia dgen oi`y li`edÐelbi

.iaya eklieãå÷ùéåcwey ik" :enk ,xdnie Ð

"ixac lr ip`) `p` igen :opinbxzn.(` dinxiåäé÷ãö úåìâ.mlek elby ,milyexi zeaxg Ðäéðëé úåìâxdiny ,dwcv `id efe .dpy dxyr zg` ediwcv zelbl dncw ,oikiedi `ed Ð

ick ezia aixgdeyxgd" :eda aizkc ,dipki mr elb dxezd inkg aexy itl .mdixg` milebd el`l dxez ecnliy ,oiniiw dipki zelb inkgy cera laal diwcv ly exec zelbdl

."sl` xbqndeïéøâåñù ïåéëmdil`eyl aiydl mircei mpi`y ,da mixebq mdy dkld ÐÐ.mixg` oigzet dl oi` aeyøîà àìåòdpeny seql drxd `iadl xdiny ,dwcv epiid Ð

"mzpyepe" cr edy m`e .mizye miynge ze`n dpeny `ixhniba `idc "mzpyepe" mcew mipy izy epiidc ,miynge ze`nÐ."oeca`z ca` ik" oda miiwzn did
òîù
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àëä`l ,llk geix oda oi`y zexhye oihib xiykdl yi okin - dlrnln geix yiyk inp

.(`,aqw `xza `aa) "heyt hb" yixc oizrny dlek rnyn oke .dhnl `le dlrnl

ly oihiyd on xhyd lra jezgi `ny opiyiig `l ikd elit` :opgl` epiax axd xn`e

.ezekf jezgi `le ,dlrnl `ed xhyd lra zekf lke onfdy itl ,dlrn

àîìãå:qxhpewa yxit - jilni` ikelni`

oi`e .ea yxbl xefgl leki epi` aeye ,elhiay

i`n ,ea yxbne xfeg xn`c ongp axlc ,d`xp

`xfr epiax axd xn` ,edine ?xninl `ki`

,elhal leki epi` - hbd xnbpy lirlc :`iapd

epi`c ongp ax dcen - elek azkp `lyk la`

azkp enk dil dedc :yxit cere .ea yxbne xfeg

i`ce micrd ik ,d`xp oi`e .dlila mzgpe meia

epiax xne`e .mcwen xhy lr enzgi `ly exdfi

`nyc - 'ek ikelni` `nlce yxtl d`xpc :wgvi

eniiqe jlnpe ,xg` yi` myl hbd aezkl ligzd

xfrl` iaxke ,oiey odizenyy oebke ,df myl

,xi`n iaxk elit` ,inp i` .ekezn giken ira `lc

.dy`de yi`d my mcew jilni`e

éìåëoia jiln`l `wec epiid - opiyiig `l i`d

la` ,opiyiig `l "zxzen"l "z` ixd"

i`c .dhnle dlrnl geix `diy opira mewn lkn

iedc inxzi`e ,dil fiib `nlc opiyiig - ikd e`l

.dlrnl "zxzen"e dhnln "z` ixd"

øîàrnyn - epipy xteq mzg dinxi iax

iaxn iziincn ,dinxi iaxk dkldc

mzg :ol `niiw ikdc rnyn - `caer `d` dinxi

- cre xteq azke ,zexhy x`ya xyk cre xteq

l`enyk `lce ,wdaen xteqa elit` leqt

elit` ,dligzkle cre wdaen xteq azk xiykdc

cre xteq mzg xiykdl oi` ,mewn lkne .oihiba

seqa i`xen` lkl `dc ,dinxi iax gkn oihiba

xne`a ixyknc (a,eq oihib) "lawzd" wxt

witpc meyn cre xteq mzg leqtl yi "exn`"

.mzd xn`ck ,daxeg dipin

[a,ft lirl dpynl jiiy]êëåzrcd iiwp eid

milyexiay

oa ipelt yi`" `l` oiazek eid `ly - oiazek

ezkipg :iqxb mz epiax oke ,l`ppg epiaxe ."ipelt

milyexiay zrcd iiwp eid jke ,xyk - dzkipge

mzkipg `l` oiazek eid `ly :yexit .oiazek

yi`d zkipga ixii` `l `xnbac .zea` zkipge

lr z`xwp dgtyndy dkipg `l` ,`kdck

.dny

éàî]- "mipa" ,xec cg - "cilez ik" - d`xw

ixz - "mipa" ,"xec ixz - ipae" ,xec ixz

.zetqez oeilb .[dray ixd ,xec
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oihib(iying meil)

àëäénðmixen` epizpyn ixacy xnel yi df yyg iabl ok enk - ¨¨©¦
LiLkçåéøäìòîlî,hbd ly oeilrd ecivn wix xiip oeilb - §¤¥¤©¦§©§¨

.epiptl `vnpy dnn xzei df hba azkp `l i`ceay gikeny
,`xnbd zl`eyàîìãåéëeìîéàéìîéàCwix xzepe xg`n `nye - §¦§¨¦§¥¦§¦

on zvwn azky xg`ly ,mixacd mi`xp ok m` ,cenrd zizgza
dyxbl ezrca jlnp seqale ,dyxbl epevxn ea xfg hbdáúëåwx §¨©

hbd ly oey`xd wlgd ixdy ,`ed leqt hb ok m`e ,hbd meiq z`
ea ynzydl xyt` i`e dpey`xa hxgzdy drya lhazd xak
eid `l eznizge ezaizk ixdy ,elqetl yi sqep mrhne ,cer

lirle ,mei eze`a(.fi)eid `l eznizge ezaizky hby ,epipy
.leqt meid eze`a

ote`a zxacn epizpyn ,`xnbd daiynáúëchtynd zligz z` §¨©
éøä''zàähîlî,oey`xd cenrd seqa -åhtynd jynd z` £¥©§¦§©¨§

úøzeî'azk ,'mc` lkläìòîlîote`ae ,ipyd cenrd y`xa - ¤¤¦§©§¨
ipyl oey`xd cenrd zaizk oiay oeik ,jlnp `ny yeygl oi` df
,ea wqt `l i`cea ok m` ,mly cg` oipr `edy ,df htyn azkp

mc` oi`yepl oi` dzrne ,mly cg` xeaic zaizk rvn`a wqet
hbd ly oey`xd ewlg zaizk oia jlnp `ny ,yeygl daiq

.ipyd ewlg zaizkl
,jk lr zl`ey `xnbdàîìãåénøúéàdéìel oncfd jk `nye - §¦§¨¦§©¥¥

dper .ea wqte oiprd rvn`a didy drya weica hxgzdy xacd
,`xnbdélekéàäàìïðéLééçdhxg llkl `aiy df yyg - ¥©Ÿ©§¦¨

,miyyeg ep` oi` jk lke `ed wegx yyg ,oiprd zaizk rvn`a
.zg` zaa azkp lkdy mixacd mi`xp `linne

,sqep ote`a `xnbd zayiináøéMà,øîàmixen` dpynd ixac ©©¦¨©
äòéãécdéaàzçúîîcàúìéâ,slwd ly ed`xnn xkipy ote`a - ¦¦¨¥§©§¨¦§¦§¨

miar eizevw lky ,eceair xg`l cin d`xp `edy itk xzepy
o`k did `ly epl reci jkae ,oikqa ekzgp `le ,mixegye zvwna
,epiptl dzr gpeny df caln dhnl `le dlrnl `l xg` slw
jlnp `ny ,zeywdl oi` jkitle ,dhnln geeix oi`y xaecne

:dyxbln ezrca
,dpyna epipyeîúçíéãòLàøaócä['eëå]eixg`n e` cvd on ¨§¥¦§Ÿ©©§

:leqt heyt hba
micrd xy`k hb dlqty ,epizpyn ixac lr dywn `xnbd

:hbd cva mdizeny z` enzg ea minezgd
éðéà,oicd `ed jk ike -àäåáøíéúçïîãväaxy epivn ixde - ¥¦§¨©¨¦¦©©

dlqty epizpyn ixack `ly ok m` gken ,hbd ly ecivn mzg
,`xnbd zvxzn .cvd on dnizgíúädzid ax ly eznizg - ¨¨

,daezkBbbLamipeekn eid eny zeize` lyétìkáúkjxcae ,hbd §¤©§©¥§¨
jk mby meyn ,hbd seqa daezk dpi` dnizgdyk s` xyk ef
xen`de ,hba aezkd itlk zpeekn dnizgdy i`cea xkip
,hbd l` zepet zeize`d ilbx xy`k ,`ed leqtl epizpyna
aezk did ef dnizgn dlrnl `ny ,yeygl mewn yi ef jxcae

.hbd lr `le micrd enzg eilry xg` xhy
,df uexiz lr `xnbd zl`eyàlàdnizgd mewn it lry ,jk m` ¤¨

hb lr enzgy reawl ozip ok` ,azkd itlk `ed mznizg bbyk
n dyw didi ,enzg eitlky dfàäéðz÷cepipyy sqepd oicd - ¨§¨¨¥

,epizpynaéwäóxaige axiw -BLàøìLhbäæãöaBLàøìLhb ¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ¤
äæ,íéãòäåminezg,òöîàaíäéðL[oihibd ipy-].ïéìeñtm`e ¤§¨¥¦¨¤§©§¥¤§¦

dlqt recn dyw ,exiykdl yi hbd itlk dpet dnizgd bbyk
z` dpyndwecal jixv `ld ,oihibd ipyéæçéìåze`xleéä §¤¡¥¥

eäééðéîmicrd znizg bb dpet oihibd on dfi`a -étìkáúk,hbd ¦©§§©¥§¨
øMkúéìå.micrd enzg eilr i`cea ixdy ,xyk didi df hbe - §¦§©¥

,`xnbd daiyn,íúäéîøcdéìàøáéòkote`a zxacn epizpyn - ¨¨§¨¥¥§¦§¨
iy`xe ,oihibd ipy oia hbd jxe`l zelhen micrd zenizgy
gixa enk ,ipyl cg` hb oia mixagn ,micrd zenizg ly zexeyd
cg` s` mr ze`xwp opi` zenizgdy `vnp ,gztd jxe`l xaery

.oihibd ipy elqtp df mrhne ,oihibd on

c meyn ,df uexiz dgec `xnbdéàéëädxaic epizpyn m` - ¦¨¦
zeliawn opi`e oihibd oia zetewf zecner micrd zenizgy ote`a

d z` x`ap cvik ,mdlñ,àôééðz÷cm` ,da epipyy -BLàø ¥¨§¨¨¥Ÿ
[ezligz-]ìLhbäæoezpãöaBôBñìLhbäæíéãòäåminezg ¤¤§©¤¤§¨¥¦

òöîàay `ed oicd ,oihibd oiaúàíéãòäLïéø÷éðBôBñahbd - ¨¤§©¤¤¨¥¦¦§¦§
,enr cgia z`xwpe eteqa daezk micrd znizgy.øLkàåééîøc ¨¥§¦§¨¥

àøáéòkhb ly ekxe`l zlhen micrd znizgy ,xn`p m`e - §¦§¨
ok m` ,oihibd oia gixakåàìéãäaéàäéø÷éîdf hb mr `l - ¨©£¥©¦§¥

,dnizgd z`xwpåàìåéãäaéàäéø÷éî`id ipyd hbd mr `le - §¨©£¥©¦§¥
z` `ld ,oihibd on cg` z` dpynd dxiykd recne ,z`xwp

.leqtl dkixv dzid mdipy
ipy oia hbd jxe`l enzgyk dpynd ixac cinrdl oi`y oeike
m` x`azn ,oihibd zaizkl deyae dlibnd agexl `l` ,oihibd
exarl dpet dnizgd bby hbd z` s` xiykdl oi`y dpyna ok
on ax mzg cvik dyw aeye ,[daizkl jynda `l dnizgdyk]

.cvd
,`xnbd zvxznàlà`ly micrd enzgi m` mlerly ,xnel yi ¤¨

e ,leqt hbd ,hbd seqa jkl ie`xd mewnaáø`l ,cvd on mzgy ©
`l` ,mzg hb lré÷ñéãaäåäíéúçdidy ,dpnfd zxb` lr - §¦§¦£¨¨¦

,oicl eiptl `al miyp` oinfdl enya zxb` azek epic zia xteq
xb` lr mzeg did minrtelr dctwd lk oi` efae ,cvd on ef z

:dnizgd mewn
,dpyna epipyèbBáúkLúéøáò'eëåáúkøôBñãòå:øLk`xnbd ¥¤§¨¦§¦§§¨¥§¥¨¥

dpeekd m`d ,xyk cre xteq azky dpyna xn`pd z` zxxan
mb crd znizgl sqepay e` ,mzg cg` cre azk wx xteqdy

:xteqd mzg
øîàéaø,äéîøé,'xyk cre xteq azk' `ed epizpyn oeyly s` ¨©©¦¦§§¨

cg` cr znizga hbd z` mixiykn ep`y dpeekd oi` mewn lkn
`l` ,xteqd ly eci zaizkaeíúç''øôBñeðéðLdpynd zpeek - £©¥¨¦

ep` df ote`ae ,sqep cr mr cgia hbd lr mzg xteqdy `id
`ny miyyeg ep` oi`y ,ycgl d`a epizpyne .hbd z` mixiykn
exn`' ,miyp` ipyl xn` `l` ,mezgi xteqdy xn` `l lrad
enzgiy ipeltle ipeltl exn` oke ,hbd z` aezkiy ipelt xteql
mr hbd lr mezgiy xteql exn`e ,mzrcn md eklde ,'hbd lr
oi`y xteqd d`xiyk `ny eyygy oeikn eyr z`fe ,sqep cr
crk eznizg z` milawn oi`y aeygi ,hbd lr eze` minizgn
xteqd z` lrad dpin `ly meyn lha hbdy `vnpe ,yiiazie

.df hba cr zeidl
øîàáø,àcñçàäépîlr xteqd mzgyk dxiykny epizpyn - ¨©©¦§¨¨©¦

mezgl xteqd z` dpiny `ed gilyd `ny zyyeg `le ,hbd
zhiy ,lrad oevxn `le ezrcnéaøéñBé,àéä'milin'y xaeqy ©¦¥¦

epi` lrad ici lr dpnzpy gily xnelk ,gilyl mixeqn mpi`
oi`e ,xg` mc`l `nlra mixac wx `edy iepind xeqnl leki
s` jkitl ,envra lrad itn rnyiy cr hba mezgl i`yx mc`
`l ,lrad zegilya hbd lr mezgl xteqd z` gilyd dpin m`
`l m` ,mzeg xteqd did `l i`cea ok lre ,llk df iepin liren

.jk lr lrad edpiny
dkld ezhiyk dinxi iax dxed eay didy dyrn `xnbd d`ian

:dyrnlàéääúaeúk,íéðúçàéúàcdén÷ìeipta d`aedy -éaøc ©¦§©£¨¦§¨§¨§©¥§©¦
,eäaàeåäcéòãédéìmixikne mircei eidy -àñôBèìeci azk - ©¨©£¨§¥¥§§¨

xteqd lyúîéúçìåàãéãçcàãäñeci znizg z` exikd oke - §©£¦©§¨§©©£¨
ipyd crd ly eci znizg z` exikd `l mle` ,micrd cg` ly

.daezkd lr mezg didyøáñeda` iaxdøeLëàìz` xiykdl - ¨©§©§¨
cg` cr znizga hb dxiykdy ,epizpyn ixac it lr daezkd

cg` cr znizgk dpic xteqd zaizky o`kne ,xteq azke.øîà̈©
déìéaøäéîøé,eda` iaxlíúçøôBñeðéðLepizpyn zpeek - ¥©¦¦§§¨£©¥¨¦

lr mzg mb ezaizkl sqepayk wx `id xteq eazky hb xiykdl
,xhyd xykd oiprl melk dpi` ,cegl xteqd zaizk la` ,eiab

:xteqd ci azke cg` cr znizga xiykdl oi` ok m`e
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oihib(iying meil)

,á÷òé øa àçà áø øîàmzelbdl `ed jexa yecwd micwdy jezn ¨©©©¨©©£Ÿ
'ux`A mYpWFpe' weqtd ixac mda eniiwziy mcew mipy izy§©§¤¨¨¤

(dk c mixac)weqtd jynd miiwzi `ly icke(my),'oeca`z cea` ik'
dpéî òîLonf xeriyy jkn epcnl -àîìò éøîc 'äøäî'ly - §©¦¨§¥¨§¨¥¨§¨

,mlerd oec` [`ed jexa yecwd]àeä ézøúå ïéLîçå äàî éðîz- ©§¥¥¨§©§¦§©§¥
ly `ixhnbd oeayg itk ,`ed dpy mizye miyng ze`n dpeny
ecarie l`xyi e`hgi m`y xn`e xidfd ixdy .'mzpyepe' dlnd

weqtd oeylke ,l`xyi ux`n 'xdn' eca`i ,dxf dcearweqt my)

(ekoEca`Y ca` iM ux`d z`e minXd z` mFId mka izcird'©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦§¤¨¨¤¦¨ŸŸ¥
,'ebe DYWxl dOW oCxId z` mixar mY` xW` ux`d lrn xdn©¥¥©¨¨¤£¤©¤Ÿ§¦¤©©§¥¨¨§¦§¨
o`kn ,'xdn oeca`z' dfa yi 'mzpyepe'd miiwzday `vnp

:'mzpyepe' oipn `ed mlerd oec` ly 'xdn'y

äðùî
äOeòî èbyxbiy ick gxkde ditk jxca lrad on gwlpy hb - ¥§¤

,ezy` z` eaìàøNéacr yxbl edetk l`xyi ipiic m` - §¦§¨¥
hbd ,hb aezkl lrad dvxzdy,øLkseqal dvxziy jixve ¨¥

xn`ie ezy` z` yxbl.'ip` dvex'íéáëBk éãáBòáeedeqp` m`e - §§¥¨¦
hbd ,ezy` z` yxbl miieb ly oic zia,ìeñtseqal m` s`e ¨

.qpe`d zngn hb dl aezkl dvxzd
íéáëBk éãáBòáeedeeivy oic zia lewa lrad rny `l m`e - §§¥¨¦

oziy ,miieb ici lr lrad z` sekl oic zia evxe ,ezy` z` yxbl
miiebde ,jk zeyrl mipiicd mi`yx ,hb ezy`l,BúBà ïéèáBç§¦

Bì íéøîBàå,eze` mikny drya [miiebd-]ìàøNiM äî äNò §§¦£¥©¤¦§¨¥
Eì íéøîBàjzy` z` yxbl(øLëå). §¦§§¨¥

àøîâ
ìàøNéa äOeònä èb ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàz` etk m` - ¨©©©§¨¨©§¥¥©§¤§¦§¨¥

,ezy`l hb aezkl lradïéãkaiegn mday mixwnd mze`a - ©¦
hbd ,ezy` z` yxbl oic it lr lrad.øLkzia edetk m` j` ¨¥

,ezy` z` ea yxble hb aezkl edeqp`e oicïéãk àlLmewna - ¤Ÿ©¦
hbd ,oicd it lr dyxbl aiegn `ed oi`y,ìeñtdy`d oi`e ¨

,df hb ici lr `ypdl zxzenemewn lknìñBôdy`d z` hbd ¥
.hbd gix meyn odkl `ypdln

íéáëBk éãáBòáe,ezy` z` yxbl miakek icaer edetk m` -ïéãk §§¥¨¦©¦
,ezy` z` yxbl `ed aiegn oic it lr mda mixwnd mze`a -

hbdìeñt,eit lr xg` yi`l `ypidl dleki dy`d oi`eelkn ¨
mewnìñBôedetk m` eli`e ,odkl `ypidln dy`d z` `ed ¥

ezy` z` yxbl miakek icaerïéck àlL`ed oi`y dxwna - ¤Ÿ©¦
,ezy` z` yxbl oicd on aiegnBa ïéà èbä çéø eléôà,hba £¦¥©©¥¥

.odkl `ypidl `id zi`yx dlra zeni m` jkitle
etk miakek icaeryky ,l`eny xn`y oicd lr dywn `xnbd

:lqete leqt hbd ,yxbl lrad aiig oicd ony mewna
CLôð äî,df xaca jzrc idn -eäðéð ééeOò éða íéáëBk éãáBò éà ©©§¨¦§¥¨¦§¥©¥¦§

z` zeyrl lrad z` zetkl miakek icaer ly mgka yi m` -
`lde ,zyxebn `id oi`y zxn` recn ok m` ,eilr lhend oicd

jixacløMkzéì énð éøeMkúéàicka mb xyk zeidl hbd jixv - ¦§©¥©¦¦§©¥
.lrad lr l`xyi ipiic edetky hba enke ,eit lr `ypidl lkezy

eeäðéð ééeOò éða åàì éàmiakek icaer gka oi` jzrcl m`e - ¦¨§¥©¥¦§
ok m` ,eilr lhend oicd z` zeyrl lrad z` seklàì ìñôéî¦§©Ÿ

ìñôéì.df hb lirei `l dpedkd on dlqetl mb - ¦§Ÿ
,`xnbd zvxznäøBz øác ,àiLøLî áø øîàdxezd oicn -èb ¨©©§©§¦¨§©¨¥

Bk éãáBòa äOeòîíéáëon ditka ede`ived miakek icaery hb - §¤§§¥¨¦
lrad,øLkl`xyi z` sekl miakek icaer ly mgka yiy iptn ¨¥

,oicd z` miiwleøîà íòh äîehbdy minkgìeñtdleki dpi`e ©©©¨§¨
icka ,xg` yi`l eci lr `ypidl dy`dúçà ìk àäz àlL¤Ÿ§¥¨©©

ãiî dîöò úò÷ôîe íéáëBk ãáBòa dîöò äìBúå úëìBä úçàå§©©¤¤§¨©§¨§¥¨¦©§©©©§¨¦©
dìòaxekyze ,dlran yxbzdl dpevxy dy` lk jlz `ly - ©£¨

ok lr ,hb dl zzl dlra z` qep`ie gixkiy mil` miakek caer
`id oi` hb zzl edetk miakek icaer m`y ,minkg exn`

.df hba zyxebn
:`iyxyn ax ly evexiz z` dgec `xnbdéëä éà`ed jk m` - ¦¨¦

,yxbl l`xyi z` sekl mileki miakek icaer dxezd ony ,oicd
edetky dxwna recnïéck àlLmiaiegny mze`n `ed oi`y - ¤Ÿ©¦

y zxn` ,oic it lr mdizeyp z` yxblBa ïéà èbä çéø eléôà£¦¥©©¥¥
,dpedkl `ypidl `id zxzeneéåäðåk epic didie -ïéãk àlL §¤¡¥¤Ÿ©¦

ìàøNékedegixkde ,mz`xeda oic zia erhy hb ly epick - §¦§¨¥
,yxbl oicd on ea aiegn `ed oi`y mewna yxblénð ìéñôîe¦§¦©¦

ìBñôìziitk dxezd on ixdy ,odkl `ypdln hbd dze` leqtie - ¦§
oick `ly ditk l`xyiay enk ok m`e ,dliren miakek icaer
hbd ici lr lqtiz miakek icaer ziitka ok enk ,dpedkl zlqet

.odklàiLøLî áøc àä àlàony xn`y `iyxyn ax ixac - ¤¨¨§©§©§¦¨
,yxbl l`xyi z` sekl miakek icaer mi`yx dxezdàéä àúeãa§¨¦

miiwl l`xyi sekl mileki miakek icaer oi` i`ceay ,md zerh -
.ezaeg z`

dyrpy hb leqtl dxedy ,l`eny ixac z` zvxzn `xnbd
on dy`d z` lqt ipy cvne ,miakek icaer ici lr ditka

:xg` ote`a ,df hb ici lr dpedkdéàî àîòèåexfb dn iptne - §©§¨©
,df hba dpedkl lqtzy yxbl miakek icaer edetk m`y minkg

,`xnbd zx`an .l`xyi z` zetkl mgka oi`y s`ïéãkly ©¦
miakek icaeróìçéî ìàøNéc ïéãëaoia ,silgdle zerhl mileki - ¦§¦§¦§¨¥¦£¥

oial ,l`xyi ly oic zia ici lr oick lrad lr dtkpy hb ly epic
oick lrad lr dtkpy hb ly epicexn`ie ,miakek icaer ici lr

aiegn oicd ony s` lr ,hb epi` miakek icaer ly hbdy myk
ly oic zia ici lr ditka dyrpy hb ly epic mb jk ,dyxbl `ed
mi`yx oic zia ixdy mcia `id zerhe ,hb `ed oi`y ,l`xyi
hb dxezd ony s` dfd mrhd one ,xyk df hb jkitle ,sekl
on dze` leqtiy minkg exfb ,llk hb epi` miakek icaer ziitka

.l`xyi ly hba elwi `l dzrne dpedkd
yxbl miakek icaer ziitka mle`ïéãk àlLlrad oi`y mewna - ¤Ÿ©¦

ixdy ,yeygl mewn oi` ,yxbl oicd on aiegnìàøNé ïéãëa- ¦§¦¦§¨¥
lrad aiegn oic it lry mewna l`xyi ly oic zia ziitka

,yxblóìçéî àìzia ixdy ,el` oihib ly mpic oia etilgi `l - Ÿ¦£¥
dn oicd on ea yxbl aiig `edy mewna edetk l`xyi ly oic
hb lr minkg exfb `l jkitle ,miakek icaer ly df hba ok oi`y
on dy`d z` leqtiy ,oick `ly ,miakek icaer ziitka ozipy

.dfl df el` oihib ipy zencle zerhl e`ai `l ixdy ,dpedkd
aiigle sekl mi`yx mikenq mpi`y oic zia m`d zxxan `xnbd

:hb zzl lrad z`déçkLà éiaàe`vn -áéúéc ,óñBé áøì[ayei-] ©©¥©§§¥§©¥§¨¦
éèébà äNòî à÷å.oica ezy` z` yxbl yi`d z` gixkne -øîà §¨§©¤©¦¥¨©

déì,sqei axl iia`ïðà úBèBéãä ïðà àäåmipiic eppi` ep` ixde - ¥§¨£¨¤§£¨
`l` mignen mipiic oi`e ,ux`l uega dkinq oi` ixdy mikenq

,eknqpy mze`àéðúå,`ziixaa epipye -,øîBà ïBôøè éaø äéäìk §©§¨¨¨©¦©§¥¨
úBàiøBâà àöBî äzàL íB÷îzetiq` -ìò óà ,íéáëBk éãáBò ìL ¨¤©¨¥£¦¨¤§¥¨¦©©

íäéðécL étmipc mdy -éà ,ìàøNé éðéãkoi` -÷÷féäì éàMø äzà ¦¤¦¥¤§¦¥¦§¨¥¦©¨©©§¦¨¥
íäì,ea ewqtiy mdipta jpic z` `iadleøîàpL(` `k zeny)älàå' ¨¤¤¤¡©§¥¤

,'íäéðôì íéNz øLà íéètLnä`iadl ep` mieevny eyxc o`kne ©¦§¨¦£¤¨¦¦§¥¤
oicd z`íäéðôìl`xyi ipwf iptl -íéáëBk éãáBò éðôì àìå,cere ¦§¥¤§Ÿ¦§¥§¥¨¦

o`kn eyxc,øçà øácmiUY xW`''íäéðôìmipwfd miray iptl - ¨¨©¥£¤¨¦¦§¥¤
,eid mignen mde ,ipiq xdl dyn mr elryéðôì àìåmipiic §Ÿ¦§¥

úBèBéãäep` oi`y ,epcnl dipyd dyxcdne .mikenq mpi`y ¤§
ixdy ,ezy` z` yxbl yi`d z` zetkle oecl mi`yx laa ipa

.mikenq ep` oi`
déì øîà,iia`l sqei axïðéãáò à÷ eäééúeçéìL ïðàmiyer ep` - ¨©¥£¨§¦©§¨©§¦¨

,hb ziitka oecl zeyx epl epzpy l`xyi ux` ipa ly mzegily
úBàåìäå úBàãBäà äåäc éãéîzepenn ipica mipc ep`y myk - ¦¦©£¨£¨§©§¨
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miwxt dyelyaa cenr gt sc ± iriax wxtoihib
àîìò éøîã äøäî äðéî òîù."xdn oeca`z ca` ik" aizk `dc ,"mzpyepe" oipnk Ð

äðùîäùåòî.dwfga Ðàøîâïéãë,daezk ozie `ivei :eda opixn`c jpd oebk Ð

.el dxeq` dzidy e`ìåñô.`ypil dxizdl Ðìñåôå.hbd gix meyn ,dpedkd on Ð

êùôð äî.lqete leqt oica mieba zxn`c Ðééåùò éðá íéåâ éàsekl ,edpip dxez oicc Ð

.oica l`xyi z`éåâá äîöò äìåúieb zxkey Ð

.oitiwra eilr d`ae ,dyxbl dlra sekl qp`

ìñôéì éîð ìñôéî,l`xyic oick `lyk Ð

,l`xyik edpip iieyr ipa `ziixe`cne li`ed

!lqete leqt oick `ly zxn` l`xyi iab `de

àéä àúåãá.edpip iieyr ipa e`l i`cec Ðïéãë
dxez oicae ,`ivedl edeyiry mieb ,miebc Ð

`ed `hib e`lc ab lr s`Ðopax dia xefb

,l`xyic oicka slginc meyn ,dpedka leqtl

oick edeyiry inp l`xyi xninl iz`eÐ`l

.`ed `ilrn `hib `edde ,liqtïéãë àìùÐ

zxn` i`e .slgin `l l`xyic oicka miebc

`ly xninl iz`e ,l`xyic oick `lya slgin

l`xyic oickliqtc lirl oxn`e ,liqt `l inp

Ðdxifbe ,oick eh` ,`id dxifb dteb `id

.opixfb `l dxifbléèéâà äùòî à÷ådtek Ð

.oica ezy` z` `ivedl yi`ïðà úåèåéãäÐ

= "miwl`" exwinc ,oikenq `l` oignen oi`y

opixn`ck ,ux`l dvega dkinq oi`e ,oipiic

.(`,ci) oixcdpqc `nw wxtaúåàéøâåàÐ

) "uiwa xbe`" :enk ,zetiq`ilyn.(iíäéðôìÐ

ozn mcew xdl enr elry mipwf miray` i`w

) aizkck ,dxezzenyxn` dyn l`e" :(ck

xg`l ef dyxt dazkpy it lr s`e .'ebe "dlr

dxez oznÐdpape ,dxn`p dxez ozn mcew

mc eze`ae ,minlyde dlerd elrde ,gafnd

.zixal eqpkpåäééúåçéìù.l`xyi ux` ipac Ð

ïðéãáò÷.zeyx epl epzp md Ðäåäã éãéîÐ

,ediizegily opicarc ,ze`eldc zepenn ipic`

.(a,a) oixcdpqa opixn`ckúåìæâ éëä éà
éîð úåìáçåopixn` op`e ,ediizegily ciarl Ð

dyly opirac oixcdpqc `ziinw `zrnya

.oignenàçéëùã àúìéî.hb oke d`eld Ð

äðùîúùãå÷î øéòá äîù àöédiept Ð

,ipeltl meid zycwzn zipelt :lew dilr `viy

.`xnba i`xen` iyxtnck ,oi`xp mixac yie

úùãå÷î åæ éøä.hb `la xg`l `ypiz `le Ð

úùøåâî åæ éøä úùøåâîoizrc `wlq `w Ð

zipelt :lew dilr `viy odk zy` :xn`w ikdc

meid dyxbzpÐayil dxeq`e ,zyxebn ef ixd

weyl `ypile lwdl zyxebn eli`c .eizgz cer

Ðzy` ixyp lew z`ivi meync ,iyextl `kil

:`xnba dl opikxtc epiide ?`nlrl yi`

.odk dlra lr ?`xab` dl opixq`eàìù ãáìáå
àìúîà íù àäúly lewd mr `di `ly Ð

xaey `edy ,mrhe lyn oiyexib ly e` oiyeciw

.lewd gk z`éàðú ìò åúùà úà éðåìô ùøéâ
.i`pzd miiwzp `l `ny ,oiyexib ly xaey edf Ð'åë äéùåãé÷ äì ÷øæ`lzn` edf Ð

.`kti` inp oicd `ede ,oiyeciw lyàøîâàøáâà äì ïðéøñàåzyxebn`e .ddinza Ð

.dilr opixq`e `lwl opiyiig :oizipzn ipzw dlra dyxiby lew `viy odk zy` ,i`w

àì÷ ìë éùà áø øîàäåmcew lew dilr `vi `le ,z`yipyn dy`d lr `viy Ð

.oi`eyipäéì ïðéùééç àìdyexb e` dpef dzidy lew dilr `vie ,odkl z`yp m` oebk Ð

Ð.`id zcnere d`eyp efe ,dxexa zecra `l` dipin dl opiwtn `léëä'åë øîà÷Ð

zycewn lew dilr `viy diept dy` ,i`w `yix` zyxebnc lew i`dÐ,dl opiyiig

ipelt eze` dyxiby ,zyxebn lew dilr `vie xfg .yi` eze`l `l` `ypil dxeq`e

.epnn oiyeciw lew dl `viy
éøä

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

òîùeqpkpync idp :xn`z m`e - izxze oiynge d`n ipnz `nlr ixnc dxdn dpin

axd dywd cere !dxf dcear ecar `l f`n mewn lkn ,jk lk yi e`viy cr ux`l

cin dligznc :wgvi epiax xne`e !xn`w "mzpyepe" xg` xdn eca`z `nlce :opgl` epiax

dyr el mixne`e eze` oihaeg miebae .mdnr did dkin ly elqty ,dxf dcear icaer eid

oipra elit`c yxtl oi` .jl mixne` l`xyiy dn

`le "mdiptl" meyn leqt miebac xnel dvex ,df

l`xyi it lr oiyrn miebdc it lr s` ,mieb iptl

mievn l`xyi ipiicc oeik ,mieb iptl df oi`c -

`le ,eze` ehagi onvr oignen eh`c .ehaegl

yxity enk `l` ?ehaegl heicdl zeevl elki

dfa xyk f`y ,eze` oihaeg miebde :mz epiax

,zelecb zeklda oe`b i`cedi ax yxit oke .oiprd

inlyexia `zi` oke .oiprd dfa xyk miebac

- ieb dyrnk dyery l`xyi :ax xn` ,oizliknc

ipz ."qpxtn ipi`e of ipi`" xne`a (elit`) leqt

,xyk - l`xyi dyrnk oiyery mieb :`iig iax

hwpc `d`e ."qpxtn ipi`e of ipi`" xne`a elit`

it lr `ly mieba xykzn `lc - [xne`a] elit`

:iq` iax xn` ,oick iedc ab lr s` ,l`xyi

mixne`e eze` oihaeg miebae :ok dxn` oizipzn

ep`y dn `le ,jl xne` l`xyiy dn dyr :el

.jl mixne`àìà- `id `zeca `iyxyn axc

i`n` yxetn (`,gn `xza `aa) "mizad zwfg"a

.`id `zecac oeik ,mzd cenlzd dl iziin

íäéðôìyxit - zeheicd iptl `le

,dyn mr elrc mipwf miray` i`wc :qxhpewa

."mihtynd dl`e" wxt seqa oiaezky it lr s`

iaizkc `aeh "midl`d"`c xne` wgvi epiaxe

`nw `aa) "laegd"a rnyn oke .i`w dyxta

i`n :xn`c ,oignen ol `wtp "midl`"nc (a,ct

midl`c - xeya mc` iwfpe mc`a mc` iwfp `py

oiprlc "mdiptl"c `xw jixhvi`e ,`kile ,opira

.oignen opira ieyiràìå- zeheicd iptl

eli`e ,oecl mixyka `xw ixii`c rnync :dniz

(`,eh) `nw `aaae (`,dl) oiyecwc `nw wxta

lkl yi`l dy` aezkd deydc dpin opiyxc

wxta opzc ,oecl dleqt dy`e ,dxezay oipic

xyk - oecl xykd lk :(a,hn dcp) "oniq `a"

"laegd"a gkenck ,cirdl dleqt dy`e ,cirdl

!(`,l) "zecrd zreay" wxtae (`,gt `nw `aa)

,ixii` yi`a "oniq `a" wxtc llkc :xnel yie

.cirdl xyk oecl xykd yi` lk ,xnelk

dhtey `ide" (c mihtey) da aizkc dxeacne

,oecl dxyk dy`c di`x oi` - "l`xyi z`

mdl zcnln dzid `l` dpc dzid `l `nyc

meyn mdilr dze` elaiw `ny :inp i` .mipicd

:yi (iyy wxt) `neic inlyexia ,edin .dpiky

epiax xne`e .dpc dpi` dcirn dy` oi`c dzrn

oia ,oipr lka ixii`c dil rnyn `xwc :wgvi

.oipecpa oia oipiica

éà`de :xn`z m`e - inp zelage zelfb ikd

`rivn `aac `nw wxta `irx `edd :zelage zelfb oipc eidy zenewn dnka epivn

:xnel yie !zenewn dnkae ,(a,ev `nw `aa) dixagc ixezc `pct lfbc `xab `edde ,(`,d)

zelfbc :wgvi epiax xne` cere .l`xyi ux`l `pnif dil dirawc ici lr eze` oiwgec eidc

oi`c ,xn`w zelag ici lr.el lfbe exaga lagy laaa oipc

àúìéîáxbc ab lr s` ,mixb milawn ep`y dne .ze`elde ze`ceda enk - 'ek `gikyc

,dia aezk htyn :(a,en zenai) "ulegd"a opixn`ck ,oignen dyly jixv

eidy rnyn inp (my) "ulegd"ae .`gikyk aiygc ,ediizegily opicarc :wgvi epiax xne`

ux`a oignen oi` eiykr `de ?ediizegily opicar ikid :xn`z m`e .laaa mixb milawn

.opicar i`nwc zegilyc :xnel yie !zeyx epl ozi ine ,l`xyiøîàäå`lw lk iy` ax

:xnel yie !iy` axl opiyiigc ,oiqexi` xza dnwele :xn`z m`e - 'ek oi`eyip xzac

.opiyiig `l oiqexi` xzac `lw s`c (a,ht oihib) onwl opiwqtc :cere .oi`eyip xza s` oizipzn dil rnync
dlk`

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

éøîc "äøäî" ,dpéî òîL :á÷òé øa àçà áø øîà£©©©¨©©£Ÿ§©¦¨§¥¨§¨¥
àîìò¯.àeä ézøúå ïéLîçå äàî éðîzäðùîèb ¨§¨§¨¥¥¨§©§¦§©§¥¥

ìàøNéa ,äOeòî¯íéBbáe ,øLk¯,íéBbáe ;ìeñt §¤§¦§¨¥¨¥©¦¨©¦
íéøîBà ìàøNiM äî äNò :Bì íéøîBàå BúBà ïéèáBç§¦§§¦£¥©¤¦§¨¥§¦

.(øLëå) Eìàøîâèb :ìàeîL øîà ïîçð áø øîà §§¨¥¨©©©§¨¨©§¥¥
ïéck ,ìàøNéa äOeòîä¯ïéck àlL ,øLk¯ìeñt ©§¤§¦§¨¥©¦¨¥¤Ÿ©¦¨

ïéck ,íéBbáe ;ìñBôe¯ïéck àlL ,ìñBôe ìeñt¯eléôà ¥©¦©¦¨¥¤Ÿ©¦£¦
.Ba ïéà èbä çéø¯ééeOò éða íéBb éà ?CLôp äî ¥©©¥¥©©§¨¦¦§¥©¥

ééeOò éða åàì éà !øLëzéì éîð éøeLëzéà ,eäðéð¦§¦©§¥©¦¦©§©¦¨§¥©¥
øác :àiLøLî áø øîà !ìñtéì àì ìñôéî ,eäðéð¦§¦§¨¨¦¨¥¨©©§¨§¦¨§©
?ìeñt eøîà íòh äîe ,øLk íéBba äOeòî èb äøBz¨¥§¤©¦¨¥©©©¨§¨

ìk àäz àlL,éBâa dîöò äìBúå úëìBä úçàå úçà ¤Ÿ§¥¨©©§©©¤¤§¨©§¨§
.dìòa ãiî dîöò úò÷ôîe¯ïéck àlL ,éëä éà ©§©©©§¨¦©©§¨¦¨¦¤Ÿ©¦

,ìàøNék ïéck àlL éåäðå !?Ba ïéà èbä çéø eléôà£¦¥©©¥¥§¤¡¥¤Ÿ©¦§¦§¨¥
àúeãa àiLøLî áøc àä ,àlà !ìBñôì éîð ìéñôîe¦§¦©¦¦§¤¨¨§©§¨§¦¨§¨
àlL ,óìçéî ìàøNéc ïécëa ïéck ?éàî àîòèå .àéä¦§©£¨©©¦§©¦§¦§¨¥¦£©¤Ÿ
áøì déçkLà ééaà .óìçéî àì ìàøNé ïécëa ïéck©¦§©¦¦§¨¥¨¦£©©©¥©§©¥§©
ïðà àäå :déì øîà ,éhébà äOòî à÷å áéúéc óñBé¥§¨¥§¨§©¤©¦¥£©¥§¨£©
íB÷î ìk :øîBà ïBôøè éaø äéä ,àéðúå ,ïðà úBèBéãä¤§£©§©§¨¨¨©¦©§¥¨¨
íäéðécL ét ìò óà ,íéBb ìL úBàéøBâà àöBî äzàL¤©¨¥¨¦¤¦©©¦¤¦¥¤
:øîàpL ,íäì ÷÷féäì éàMø äzà éà ,ìàøNé éðéãk§¦¥¦§¨¥¦©¨©©§¦¨¥¨¤¤¤¡©
"íäéðôì" ,"íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå"§¥¤©¦§¨¦£¤¨¦§¥¤¦§¥¤

"íäéðôì" :øçà øác ,íéBb éðôì àìå¯éðôì àìå §Ÿ¦§¥¦¨¨©¥¦§¥¤§Ÿ¦§¥
écéî ,ïðéãáò à÷ eäééúeçéìL ïðà :déì øîà !úBèBéãä¤§£©¥£©§¦©§¨¨§¦©¦¥

.úBàåìäå úBàãBäà äåäc¯úBìaçå úBìéæb ,éëä éà ©£¨©¨§©§¨¦¨¦§¥§©¨
!éîð¯eäééúeçéìL ïðéãáò ék¯,àçéëLc àúléîa ©¦¦¨§¦©§¦©§§¦§¨¦§¦¨

àçéëL àìc àúléîa¯.eäééúeçéìL ïðéãáò àì §¦§¨§¨§¦¨¨¨§¦©§¦©§
äðùîúLce÷î øéòa dîL àöé¯,úLce÷î Bæ éøä ¨¨§¨¨¦§¤¤£¥§¤¤
úLøBâî¯íL àäé àlL ãáìáe ,úLøBâî Bæ éøä §¤¤£¥§¤¤¦§©¤Ÿ§¥¨

úà éðBìt Léà Løéb ?àìúîà àéä Bæéà .àìúîà£©§¨¥¦£©§¨¥¥¦§¦¤
÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ äéLecé÷ dì ÷øæ ,éàðz ìò BzLà¦§©§©¨©¨¦¤¨¨¥¨¨¨¥

Bì áBø÷¯.àìúîà àéä Bæàøîâdì ïðéøñàå ¨¦£©§¨§¨§¦©¨
ïéàeOéð øúác àì÷ ìk :éLà áø øîà àäå ?àøábà©©§¨§¨£©©©¦¨¨¨§¨©¦¦

¯!déì ïðéLééç àì¯øéòa dîL àöé :øîà÷ éëä ¨¨§¦©¥¨¦¨¨©¨¨§¨¨¦
úLce÷î¯úLøBâîe úLce÷î ,úLce÷î Bæ éøä §¤¤£¥§¤¤§¤¤§¤¤

éøä

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

גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oihib(iying meil)

,á÷òé øa àçà áø øîàmzelbdl `ed jexa yecwd micwdy jezn ¨©©©¨©©£Ÿ
'ux`A mYpWFpe' weqtd ixac mda eniiwziy mcew mipy izy§©§¤¨¨¤

(dk c mixac)weqtd jynd miiwzi `ly icke(my),'oeca`z cea` ik'
dpéî òîLonf xeriyy jkn epcnl -àîìò éøîc 'äøäî'ly - §©¦¨§¥¨§¨¥¨§¨

,mlerd oec` [`ed jexa yecwd]àeä ézøúå ïéLîçå äàî éðîz- ©§¥¥¨§©§¦§©§¥
ly `ixhnbd oeayg itk ,`ed dpy mizye miyng ze`n dpeny
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úùøåâî åæ éøä úùøåâîoizrc `wlq `w Ð

zipelt :lew dilr `viy odk zy` :xn`w ikdc

meid dyxbzpÐayil dxeq`e ,zyxebn ef ixd

weyl `ypile lwdl zyxebn eli`c .eizgz cer

Ðzy` ixyp lew z`ivi meync ,iyextl `kil

:`xnba dl opikxtc epiide ?`nlrl yi`

.odk dlra lr ?`xab` dl opixq`eàìù ãáìáå
àìúîà íù àäúly lewd mr `di `ly Ð

xaey `edy ,mrhe lyn oiyexib ly e` oiyeciw

.lewd gk z`éàðú ìò åúùà úà éðåìô ùøéâ
.i`pzd miiwzp `l `ny ,oiyexib ly xaey edf Ð'åë äéùåãé÷ äì ÷øæ`lzn` edf Ð

.`kti` inp oicd `ede ,oiyeciw lyàøîâàøáâà äì ïðéøñàåzyxebn`e .ddinza Ð

.dilr opixq`e `lwl opiyiig :oizipzn ipzw dlra dyxiby lew `viy odk zy` ,i`w

àì÷ ìë éùà áø øîàäåmcew lew dilr `vi `le ,z`yipyn dy`d lr `viy Ð

.oi`eyipäéì ïðéùééç àìdyexb e` dpef dzidy lew dilr `vie ,odkl z`yp m` oebk Ð

Ð.`id zcnere d`eyp efe ,dxexa zecra `l` dipin dl opiwtn `léëä'åë øîà÷Ð

zycewn lew dilr `viy diept dy` ,i`w `yix` zyxebnc lew i`dÐ,dl opiyiig

ipelt eze` dyxiby ,zyxebn lew dilr `vie xfg .yi` eze`l `l` `ypil dxeq`e

.epnn oiyeciw lew dl `viy
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òîùeqpkpync idp :xn`z m`e - izxze oiynge d`n ipnz `nlr ixnc dxdn dpin

axd dywd cere !dxf dcear ecar `l f`n mewn lkn ,jk lk yi e`viy cr ux`l

cin dligznc :wgvi epiax xne`e !xn`w "mzpyepe" xg` xdn eca`z `nlce :opgl` epiax

dyr el mixne`e eze` oihaeg miebae .mdnr did dkin ly elqty ,dxf dcear icaer eid

oipra elit`c yxtl oi` .jl mixne` l`xyiy dn

`le "mdiptl" meyn leqt miebac xnel dvex ,df

l`xyi it lr oiyrn miebdc it lr s` ,mieb iptl

mievn l`xyi ipiicc oeik ,mieb iptl df oi`c -

`le ,eze` ehagi onvr oignen eh`c .ehaegl

yxity enk `l` ?ehaegl heicdl zeevl elki

dfa xyk f`y ,eze` oihaeg miebde :mz epiax

,zelecb zeklda oe`b i`cedi ax yxit oke .oiprd

inlyexia `zi` oke .oiprd dfa xyk miebac

- ieb dyrnk dyery l`xyi :ax xn` ,oizliknc

ipz ."qpxtn ipi`e of ipi`" xne`a (elit`) leqt

,xyk - l`xyi dyrnk oiyery mieb :`iig iax

hwpc `d`e ."qpxtn ipi`e of ipi`" xne`a elit`

it lr `ly mieba xykzn `lc - [xne`a] elit`

:iq` iax xn` ,oick iedc ab lr s` ,l`xyi

mixne`e eze` oihaeg miebae :ok dxn` oizipzn

ep`y dn `le ,jl xne` l`xyiy dn dyr :el

.jl mixne`àìà- `id `zeca `iyxyn axc

i`n` yxetn (`,gn `xza `aa) "mizad zwfg"a

.`id `zecac oeik ,mzd cenlzd dl iziin

íäéðôìyxit - zeheicd iptl `le

,dyn mr elrc mipwf miray` i`wc :qxhpewa

."mihtynd dl`e" wxt seqa oiaezky it lr s`

iaizkc `aeh "midl`d"`c xne` wgvi epiaxe

`nw `aa) "laegd"a rnyn oke .i`w dyxta

i`n :xn`c ,oignen ol `wtp "midl`"nc (a,ct

midl`c - xeya mc` iwfpe mc`a mc` iwfp `py

oiprlc "mdiptl"c `xw jixhvi`e ,`kile ,opira

.oignen opira ieyiràìå- zeheicd iptl

eli`e ,oecl mixyka `xw ixii`c rnync :dniz

(`,eh) `nw `aaae (`,dl) oiyecwc `nw wxta

lkl yi`l dy` aezkd deydc dpin opiyxc

wxta opzc ,oecl dleqt dy`e ,dxezay oipic

xyk - oecl xykd lk :(a,hn dcp) "oniq `a"

"laegd"a gkenck ,cirdl dleqt dy`e ,cirdl

!(`,l) "zecrd zreay" wxtae (`,gt `nw `aa)

,ixii` yi`a "oniq `a" wxtc llkc :xnel yie

.cirdl xyk oecl xykd yi` lk ,xnelk

dhtey `ide" (c mihtey) da aizkc dxeacne

,oecl dxyk dy`c di`x oi` - "l`xyi z`

mdl zcnln dzid `l` dpc dzid `l `nyc

meyn mdilr dze` elaiw `ny :inp i` .mipicd

:yi (iyy wxt) `neic inlyexia ,edin .dpiky

epiax xne`e .dpc dpi` dcirn dy` oi`c dzrn

oia ,oipr lka ixii`c dil rnyn `xwc :wgvi

.oipecpa oia oipiica

éà`de :xn`z m`e - inp zelage zelfb ikd

`rivn `aac `nw wxta `irx `edd :zelage zelfb oipc eidy zenewn dnka epivn

:xnel yie !zenewn dnkae ,(a,ev `nw `aa) dixagc ixezc `pct lfbc `xab `edde ,(`,d)

zelfbc :wgvi epiax xne` cere .l`xyi ux`l `pnif dil dirawc ici lr eze` oiwgec eidc

oi`c ,xn`w zelag ici lr.el lfbe exaga lagy laaa oipc

àúìéîáxbc ab lr s` ,mixb milawn ep`y dne .ze`elde ze`ceda enk - 'ek `gikyc

,dia aezk htyn :(a,en zenai) "ulegd"a opixn`ck ,oignen dyly jixv

eidy rnyn inp (my) "ulegd"ae .`gikyk aiygc ,ediizegily opicarc :wgvi epiax xne`

ux`a oignen oi` eiykr `de ?ediizegily opicar ikid :xn`z m`e .laaa mixb milawn

.opicar i`nwc zegilyc :xnel yie !zeyx epl ozi ine ,l`xyiøîàäå`lw lk iy` ax

:xnel yie !iy` axl opiyiigc ,oiqexi` xza dnwele :xn`z m`e - 'ek oi`eyip xzac

.opiyiig `l oiqexi` xzac `lw s`c (a,ht oihib) onwl opiwqtc :cere .oi`eyip xza s` oizipzn dil rnync
dlk`
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קעו
miwxt dyelya` cenr ht sc ± iriax wxtxifp

úùøåâî åæ éøä.lkl zxzene Ðìå÷ éøä àîòè éàîdligz el epyygy ÐÐexaey

.enrìå÷ äì àöé.xira diept dy`l Ðäðæî íùon dze` oilqety carle iebl Ð

.dpedkdäì ïéùùåç ïéà.dpedkl dxqe`l Ðäì åæçã àåä àîìòá àúåöéøôdwgiyy Ð

.dicc oia dl jrin e` ,weya÷åùá äøâøéâ.oexb ziehp dkld Ðäðáìá úåøæåîmiyp Ð

zegiy geyl okxce ,dpald xe`l weya zeehd

.xiray zeceyga xacle ,zelha'åë úçðä àì
Ð.hren fnxa ,mpga lew mi`iven miaie` yiy

äìåòá.dlera lew xira dleza lr `vi Ðïéà
äì ïéùùåç`nlcc ,lecb odkl dxqe`l Ð

oizipzna opzc `dc .dl efg `nlra `zevixt

`lwl opiyiigcÐediy :onwl opixn`ck epiid

.mixkip mixacdy 'ek zewlec zexpäàåùðÐ

ep`e ,mini df d`eyp `idy lew diept lr `vi

.diept `idy zwfga da miwfgenïéùùåç ïéà
äìmeid" mixne`y epiid oizipznc `lwc Ð

."zipelt dycwzpäñåøàlew dilr `vi Ð

.mini df dqex` `idyéðåìôì àìù`vi Ð

exikfd `l la` ,meid zycewny lew dilr

mzq dycwzp `l` ,"ipeltl" xnel enyÐoi`

.dl oiyyegúøçà øéòálew o`k `vi Ð

."ipelt mewna meid zycwzn zipelt"úøæîî
.zxfnn `idy lew `vi Ðåéñëð éðåìô ùéã÷ä

ïéùùåç ïéà.eilr eiqkp xeq`l Ðíåéä äùã÷úð
`ly ick ,`ypiz `ly opax eygc `ed `da Ð

.yi` zy` oi`iyn :exn`iúå÷ìåã úåøðÐ

xe`e dgny oibdepy zeycwznd jxck ,ziaa

lig xexaa xpd xe` :`nlra opixn`ck ,xpÐ

) my dzyn.(a,al oixcdpqúùã÷úîdcizr Ð

.meid ycwzdløáã åøîàdycwzp zipelt" Ð

."meidìå÷ åäæ.el oiyyegy Ðàìúîà åäæÐ

.lewd z` xaeyyéãéî åøîà àì àä`l Ð

"dycwzp" exn`Ðe`le `ki` lew e`l

!`ki` `lzn`'åë é÷åôàìexn`y `lzn` Ð

lewd z` xaeyy ,epizpynaÐ`vi `l elit`e

.`lzn` ded `vi onf xg`l `l` lewd mrà÷
ïì òîùîxac exn` `l :`kd ÐÐedf

`ivedl xacd exnb `l :xn`w ikde ,`lzn`

mr xaey e`ived `l` ,miieqne miiewn lew

wtqa zipelt dycwzp :oebk ,lewdÐiedc `ed

miieqne miiewn xac exn` la` .`lzn`Ðez

.`lzn` `ipdn `làì÷ ïðéìèáîlew eprny Ð

zewepize miyp itn `veiÐedl oiwzyn

li`ed ?edl oiwzyn `l e` ,`lw ilehal

edpzile ,'ek ipeltn rny ipelt :exn`e

ipelte ipelt oze` exfg :inp i` .edpiliiyilc

mlern mixac eid `l :exn`e mid zpicnnÐ

?opilhan `l e` opilhaníéøùë éôîÐ

zpicnl jld `ede ,eprny ipeltn :exn`iy

dpin rnye .`zlina opax eliw` ,`nl` .mid

`xwy gkzy`e ,ikd xza dipwica i`cÐ

opiaqpne ,`ed `lw e`lc oifixkne ,dil opilhan

.dlåäðéð àúååøúà.mbdpna oiwelg zenewn Ð

àìçåúã àôéöàálk elyia `ly mixnz md Ð

zelzega oze` oigipne ,mkxvÐmiieyrd milk

milke`yke ,zvw milyazne mixnz zetkn

cxtp epi`y ,oirxbd lr lke`d on x`yp oze`

lke` `edde .zlyean dpi`y iptn dti dpnn

) "zetxh el`"a opixn`ck ,`tiv ixwoileg:(a,p

ie`xe ,`wgeca `tiva `ziiyw zlz oliirck

.dnda lk`nléôéù éáã àðéòáoiirnd lr Ð

.mewn eze` lyéøîà øîéî,xg`l zqipzyk Ð

:ixn` xninc ,zqipy yi` zy` e`x :exn`i `l

dey dia ded `le ,`tiv` `edda opax epiir

`lw opilhan `lc `dc .aiyg `l dinzqc ,dhextÐ.cyg `kil `kde ,cygd iptn `l` epi`
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äìëà`viy ,oi`eyip mcewc `lwa xity ixii`c :wgvi epiax xne` - weya dxbxib weya

:dwexa oa opgei iax el xn` .odkl z`ypy mcew frl dilr zexacne df lew dilr

dna rcei epi` `ed ixdy ,odk dlra zgz zayei epia` mdxa`l za zgpd `l ok m`

?zeyrl el yi dne ,mcew dilr exacyäìåòámeyn :qxhpewa yxit - dl oiyyeg oi`

my dl `vi :yxit inp lirle .lecb odkl dlera

oilqetc ,carl e` iebl dlrapy oebk - xira dpfn

.zezixk iaiig yxtl ivn ded inp ikde .d`iaa

reci oi`y zepfc dlira mzqc :xne` wgvi epiaxe

dlera zwfga `id ixde ,dpedkl dleqt - inn

.dixacl di`x `iazy cr ,xfnnle oizpl

dy` oi`c :(`,ci) zeaezkc `nw wxta opixn`ck

zpn`p :xn`c l`ilnb oaxl elit`e .dpfne zwcea

`kid la` ,"izlrap xykl" dxn`c `kid epiid -

- inn zrcei dpi` e` ,"izlrap `l" dxn`c

.dcen l`ilnb oax elit`

äñåøà,d`eyp `irain `l - dl oiyyeg oi`

.mqxtzn did - xacd did zn` m`c

oi` - jk lk mqxtzn oi`c ,dqex` elit` `l`

.oiyyegãò`l `nzqn - xexad xacl oiribny

oke .ielc `ziixa`e ,lirlc `ler` `a` iax bilt

,lirl `l` .xn` `a` iaxe :xn`w `lcn ,rnyn

xacl ribiy opira `l - xacl milbx `ki`c

opira - xacl milbx `kilc ,`kd la` .xexa

`l` jiiy `l lirlc lewe .xexa xacl ribiy

.oiyecwa enk oiyexiba jiiy `kdc jde ,oiyecwa

ïðéìèáîd`xp - opilhan `l e` `lw

oebk :qxhpeway ipy yexitk

eid `l :exn`e ,mid zpicnn ipelte ipelt exfgy

l `nili` :onwl opixn` oke .mlern mixacik

.`lw oilhan - oiyecw e`l i`nw oiyecwc `ilbn

ax xn`cn di`x iziine .d`xp oi` oey`x yexite

dpin rny - mixykd itn ernyiy cr :`cqg

.lewl dxdna oiyyeg oi`y oeik ,`lw oilhan

ãòxn`c ab lr s` - 'ek mixykd itn ernyiy

- dycwzp zipelt zexne` miype :lirl

zi`e .xacl milbx `ki` mzdc meyn `ny

`le ,oi`veie miqpkp mc` ipae :iqxbc mixtq

.miype opiqxbïåéë`l `lw dedc `pcirac

,opgei iaxk xaqc rnyn `pyil - `lzn` ded

`lzn` :xn`c ,`ped ax xa daxc` bilte

.mini dxyr cre okin elit` - exn`y
`zklde
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:éàpúk .dì eæçc àeä àîìòa àúeöéøt ?àîòè©£¨§¦¨§¨§¨§¨¨§©¨¥
÷eMa ä÷éðä ,÷eMa äøbøéb ,÷eMa äìëà¯éaø ïleëa ¨§¨©¦§§¨©¥¦¨©§¨©¦

eðzéå eàOiMî :øîBà àáé÷ò éaø ,àöz :øîBà øéàî¥¦¥¥¥©¦£¦¨¥¦¤¦§§¦§
,ïk íà :éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà ;äðála úBøæBî dä§©§¨¨¨©©¦¨¨¤¦¦¥
,dìòa úçz úáLBiL eðéáà íäøáàì úa zçpä àìŸ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©©§¨
àeä ïläìe ,"øác úåøò da àöî ék" :äøîà äøBzäå§©¨¨§¨¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨

ìL ét ìò Bà íéãò íéðL ét ìò" :øîBàíéãò äL ¥©¦§©¦¥¦©¦§¨¥¦
!øeøa øác ïàk óà ,øeøa øác ïläl äî ,"øác íe÷é̈¨¨©§©¨¨¨¨©¨¨¨¨

äìeòa :ïðaø eðz¯äàeNð ,dì ïéLLBç ïéà¯ïéà ¨©¨©§¨¥§¦¨§¨¥
äñeøà ,dì ïéLLBç¯éðBìôì àlL ,dì ïéLLBç ïéà §¦¨£¨¥§¦¨¤Ÿ¦§¦

¯úøçà øéòa ,dì ïéLLBç ïéà¯,dì ïéLLBç ïéà ¥§¦¨§¦©¤¤¥§¦¨
úøæîî¯äçôL ,dì ïéLLBç ïéà¯;dì ïéLLBç ïéà ©§¤¤¥§¦¨¦§¨¥§¦¨

åéñëð éðBìt øé÷ôä ,åéñëð éðBìt Léc÷ä¯ïéLLBç ïéà ¦§¦§¦§¨¨¦§¦§¦§¨¨¥§¦
éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àì :àleò øîà .ïäì̈¤¨©¨Ÿ¤¨§£¨¨¤¨§¥
ïéñðëð íãà éðáe ,úBòöeî úBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL¤§¥§¦¨§¥¨¨¦§¨¦

å."íBiä úLc÷úî úéðBìt" íéøîBàå ïéàöBé¯ §§¦§§¦§¦¦§©¤¤©
úéðBìt" :àîéà !äLcwà àì àîìãå !?úLc÷úî¦§©¤¤§¦§¨¨¦©§¨¥¨§¦
,äøáä ìB÷ eòîLiL àì :éåì éðz ïëå ."íBiä dLc÷úð¦§©§¨©§¥¨¥¥¦Ÿ¤¦§§£¨¨
íéLðå ,úBòöeî úBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà¤¨§¥¤§¥§¦¨§¨¦
úéðBìt" úBøîBàå ,dì úBçîNe øpä øBàì úBBè§©¥§¥¨§§§¦

."íBiä úLc÷úî¯!äLcwà àì àîìãå !?úLc÷úî ¦§©¤¤©¦§©¤¤§¦§¨¨¦©§¨
øîà ."íBiä dLc÷úð úéðBìt" :àîéà ,àtt áø øîà̈©©©¨¥¨§¦¦§©§¨©¨©
ìB÷ eòîML àì :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¤¨§
úBòöeî úBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà ,äøáä£¨¨¤¨§¥¤§¥§¦¨

øác eøîà ,ïéàöBéå ïéñðëð íãà éðáe¯,ìB÷ àeä äæ §¥¨¨¦§¨¦§§¦¨§¨¨¤
øác eøîà àì¯.àìúîà eäæ¯àì àäå !?eøîà àì Ÿ¨§¨¨¤£©§¨Ÿ¨§§¨Ÿ

!íeìë àìå eøîà¯,àðeä áø øa äaøcî é÷etàì ¨§§Ÿ§§©¥¦§©¨©©¨
eøîàL àìzîà :øîàc¯äøNò ãòå ïàkî eléôà §¨©©©§¨¤¨§£¦¦¨§©£¨¨

eøîà àä ,àìúîà àéåäc àeä eøîà àì :ïì òîLî à÷ ,íéîé¯éaø øîà .àìúîà àéåä àì ¨¦¨©§©¨Ÿ¨§§¨§¨£©§¨¨¨§¨¨§¨£©§¨¨©©¦
?òîL ïëéäî éðBìt :eøîàiL éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àì :áø øîà àðeä áø øîà àaà©¨¨©©¨¨©©Ÿ¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©

.øeøaä øáãì ïéòébnL ãò ïéëìBäå ïé÷ãBáe ,éðBìtî éðBìôe ,éðBìtî¯úeãò ,øeøaä øác ¦§¦§¦¦§¦§¦§§¦©¤©¦¦§¨¨©¨¨¨©¨¥
:áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà ,äãeäé øa ìàeîL áø àúà ék ,àlà !àeä àúééìòî©©§§¨¤¨¦£¨©§¥©§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©
eëìäå ,éðBìtî éðBìôe ,éðBìtî ?òîL ïëéäî éðBìt :eøîàiL éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àìŸ¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©¦§¦§¦¦§¦§¨§
:déì øîà ?ïðéìháî àì Bà àì÷ ïðéìháî :óñBé áøì ééaà déì øîà .íiä úðéãîì íäì̈¤¦§¦©©¨£©¥©©¥§©¥§©§¦©¨¨¨§©§¦©£©¥
,äaøcà :déì øîà .àì÷ ïðéìháî :dpéî òîL ,íéøLkä étî eòîLiL ãò :àcñç áø øîàcî¦§¨©©¦§¨©¤¦§§¦¦©§¥¦§©¦¨§©§¦©¨¨£©¥©§©¨
:déì øîà !àì÷ ïðéìháî àì :dpéî òîL ,ìB÷ éåä íéLð étî eléôà :úLL áø øîàcî¦©£©©¥¤£¦¦¦¨¦¨¥§©¦¨¨§©§¦©¨¨£©¥
àì÷ dìò ÷ôðc àéää .àì÷ éìháî àì àòcøäða ,àì÷ éìháî àøeña ,eäðéð àúååøúà©§¨¨¨¦§§¨§©§¥¨¨¦§©§§¨¨§©§¥¨¨©¦¦§©£¨¨¨
øîà ?àãáeò äåä éëéä éì àîéà :déì øîà ,deáàì àîç áø dééúà ,áø éa øáì äLãwéàc§¦©§¨§©¥©¨§¥©¨¨©££©¥¥¨¦¥¦£¨§¨£©

,éàæBç éáì ìéæà àìc àzòcà ,Léã÷ éàðz ìò :déìéàåäc àðcéòác ïåék :déì øîà .ìæàå ¥©§©¨¥©©§¨§¨¨¥§¥©©£©£©¥¥¨¦§¦¨¨©£©
ðéîk ìk åàì ,àìúîà éàåä àì àì÷äLãwéàc àì÷ dìò ÷ôðc àéää .àìúîà z÷æçîc C ¨¨¨£©£©§¨¨¨§¦¨§©§§©§£©§¨©¦¦§©£¨¨¨§¦©§¨

àðååb éàä ék :ééaàc dén÷ì ïéáà øa éãéà áø dçìL ,éôéL éác àðéòa àìçBúc àôéöàa©£¦¨§§¨§¥¨§¥¦¥§¨¨©¦¦©¨¦§©¥§©©¥¦©©§¨
eðéiò :éøîà øîéî ,àì÷ ïðéìháî àäa ,àì÷ ïðéìháî àì øîàc ïàîì eléôà :déì øîà ?éàî©£©¥£¦§©§¨©¨§©§¦©¨¨§¨§©§¦©¨¨¥©¨§¦©§
äLãwéàc àì÷ dìò ÷ôðc àéää .äèeøt äåL eäa äåä àìå äéLecé÷a ïðaø eäa§©¨©§¦¤¨§¨£¨§¨¤§¨©¦¦§©£¨¨¨§¦©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oihib(iyiy meil)

,úLøBâî Bæ éøä,`xnbd zx`an .mlerd lkl `ypidl zxzene £¥§¤¤
,àîòè éàîedfy meynBnò BøáBLå ìB÷lewd mr cgi - ©©§¨§§¦

lewd z` xaey `ede ,epnn dyxbzpy lew `vi ipeltl dycwzpy
.dxizne el dycwzpy

`id m`d ,dzpify lew dilr `viy diept dy`a dpc `xnbd
:odkl zxzen,àáø øîày diept dy`dì àöéøéòa äpæî íL- ¨©¨¨¨¨¨¥§©¨¨¦

,carl e` iebl dzpifydì ïéLLBç ïéà.odkl `ypidl dxqe`l ¥§¦¨
àîòè éàî,dì eæçc àeä àîìòa àúeöéøtzelzl yiy meyn - ©©§¨§¦¨§¨§¨§¨¨

.zevixt ibdpna zbdep dze` e`xy `l` dzpify e`x `ly
oi` zevixt ibdpna dbdp m`y ,`ax ly epicy ,`xnbd zx`an

,odkl `ypidl dze` mixqe`éàðzk.mi`pz zwelgna `ed iepy - §©¨¥
y dy` ,`ziixaa epipyy,÷eMa äìëày e`äøbøébziehp dkld - ¨§¨©¦§§¨

oexb,÷eMay e`ä÷éðädpa z`àöz ,øîBà øéàî éaø ïleëa ,÷eMa ©¥¦¨©§¨©¦¥¦¥¥¥
.dzpify miyyegy meyn ,odkd dlran,øîBà àáé÷ò éaødpi` ©¦£¦¨¥

`l` ,odkd dlra lr zxq`päðála úBøæeî da eðzéå eàOiMî- ¦¤¦§§¦§¨¨©§¨¨
ie ,dpald xe`l weya zeehd miyp.dzpify exn`éaø Bì øîà̈©©¦

éøeð ïa ïðçBé,`aiwr iaxlïk íà,el` miyp ixacl yyeg dz`y ¨¨¤¦¦¥
y `vnpeðéáà íäøáàì úa zçpä àì,l`xyi za -úçz úáLBiL Ÿ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©

dìòas` mc` lr lew mi`iveny miaie` daxd yi oky ,odkd ©£¨
.daiq `ll hren fnxaåixdy ,ceräøîà äøBzä(` ck mixac)oiprl §©¨¨§¨

oiyexibøác úåøò dá àöî ék''zzixM xtq Dl azkeïläìe ,my) ¦¨¨¨¤§©¨¨§¨©¨¥¤§¦ª§©¨
(eh hiàeäaezkd -øîBàzecr oiprlét ìò Bà íéãò íéðL ét ìò' ¥©¦§©¦¥¦©¦

ìL,'øác íe÷é íéãò äL,'xac' 'xac' dey dxifba miyxeceäî §Ÿ¨¥¦¨¨¨©
ïläldy xaecnøeøa øáczlawzn f` wxe ,micr it lr epl §©¨¨¨¨

,mzecrïàk óàd didiy jixv oiyexibaøeøa øácmicr it lr epl ©¨¨¨¨
.weya zeehd miyp it lr `le ,dzpify

oda oiyyeg oi`y mipte` dnk dpend `ziixa d`ian `xnbd
:lewlïðaø eðzoeik ,lewl mda oiyyeg oi`y yi mipte` dnk , ¨©¨¨

lew dleza dy` lr `vi .epl wfgeny dnn `ivedl mi`a mdy
`idy xiradì ïéLLBç ïéà ,äìeòayie ,lecb odkl dxqe`l §¨¥§¦¨

`idy dy` lr xira lew `vi .zevixt bdpn wx da e`xy zelzl
`idy ,diept zwfgaäàeNð,mini dnk xak ipeltldì ïéLLBç ïéà §¨¥§¦¨

`idy dy` lr xira lew `vi m` oke .mlerd lkl dxqe`l
`idy ,diept zwfgaäñeøà,mini dnk xak ipeltl zycewn -ïéà £¨¥

dì ïéLLBçdiept dy` lr xira lew `vix .mlerd lkl dxqe`l §¦¨
meid dycwzpyéðBìôì àlL`l` 'ipeltl dycwzp' exn` `l - ¤Ÿ¦§¦

,mzq dycwzp,dì ïéLLBç ïéàmircei eid ,xacd zn` m` oky ¥§¦¨
meid dycwzpy ,ef xira lew `vi .dycwzp inl mixne`eøéòa§¦

úøçà,dì ïéLLBç ïéà.`idy lew dy` lr `viúøæîîdxeq`e ©¤¤¥§¦¨©§¤¤
,l`xyil `ypidl.dì ïéLLBç ïéàdy` lr xira lew `vi ¥§¦¨

`idy ,zil`xyi `idy epl zwfgendäçôLdxeq`d ziprpk ¦§¨
,oixeg oa l`xyil `ypidldì ïéLLBç ïéà.xira lew `vi ¥§¦¨

yéðBìt Léc÷äz`åéñëðy e` ,éðBìt øé÷ôäz`ïéLLBç ïéà ,åéñëð ¦§¦§¦§¨¨¦§¦§¦§¨¨¥§¦
ïäì.xwtdk mixg`l oxizdle ,ycwdk eilr miqkpd z` xeq`l ¨¤

a epipy:zycewn ef ixd ,zycewn xira dny `vi ,dpynøîà̈©
,àìeòmixqe`e oiyeciwd lewl miyyegy dpyna epipyy dn ¨

,mlerd lkl `ypidl dze`àìxaecneòîMLwxäøáä ìB÷ Ÿ¤¨§£¨¨
,xira [dreny-]eäiL éãk àlàdy`d ziaa e`xy micrúBøð ¤¨§¥¤§¥

,úBòveî úBhîe úB÷ìBc,oziaa zeycwznd zeyery jxckéðáe §¦¨§¥
ïéñðëð íãàzialïéàöBéå,epnníéøîBàåúLc÷úî úéðBìt','íBiä ¨¨¦§¨¦§§¦§§¦§¦¦§©¤¤©

,`xnbd jk lr ddnz .lewd eze`l oiyyeg f` wxexn` m` ike
zipelt mc` ipaúLc÷úî,oiyeciw oze`l yegp ,cizr oeyla ¦§©¤¤

à àì àîìãåäLcwxq`z recne ,dycwzp `l seqal `ny ixde - §¦§¨Ÿ¦©§¨
zipelt' `ler ixaca xn`z l` ,`xnbd zx`an .mlerd lk lr

`l` ,'meid zycwznàîéàxn`z -'íBiä äLc÷úð úéðBìt' ¥¨§¦¦§©§¨©
minkg eyyg meid dycwzpy lew `viy df ote`ay ,xar oeyla
oic ziay exn`i `ly ick ,mlerd lkl `ypidl dexq`e ,df lewl

.yi` zy` mi`iyn
:`ziixaa mb epipy `ler ixackeéðz ïëådpy -éåì,ely `ziixaa §¥¨¥¥¦

,oiyeciw lewl oiyyegy epipyy dnàìäøáä ìB÷ eòîLiL Ÿ¤¦§§£¨¨
,meid dycwzp zipelty [dreny-]eäiL éãk àlàmicre`xy ¤¨§¥¤§

úBåè íéLðå ,úBòveî úBhîe ,úB÷ìBc úBøðmicba,øpä øBàì ¥§¦¨§¨¦¨§©¥
úLc÷úî úéðBìt' úBøîBàå ,dì úBçîNe.'íBiäike ,`xnbd ddnz §¥¨§§§¦¦§©¤¤©

zipelt' exn` m`úLc÷úî,oiyeciw oze`l yegp 'àì àîìãå ¦§©¤¤§¦§¨Ÿ
äLcwà,`xnbd zx`an .dycwzp `l seqal `ny ixde -øîà ¦©§¨¨©

,àtt áøzycwzn zipelt' exn`y `ziixad ixaca xn`z l` ©¨¨
`l` ,'meid'íBiä äLc÷úð úéðBìt' àîéà.xar oeyla ¥¨§¦¦§©§¨©

okeàì ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäøáä ìB÷ eòîML ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¤¨§£¨¨
,meid dycwzp zipelty xiraúBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà¤¨§¥¤§¥§¦

ïéñðëð íãà éðáe ,úBòveîdzialïéàöBéå,epnnøác eøîàm` - ¨§¥¨¨¦§¨¦§§¦¨§¨¨
wzp zipelty mc` ipa mze` exn` myn e`viyk,meid dycäæ¤

ìB÷ àeä`ypidl dxeq`e ,el yegl dpyna epipyy oiyeciw ly
m` la` .mlerd lkløác eøîà àì,dfeäædàìúîàepipyy Ÿ¨§¨¨¤£©§¨

m` ,`xnbd zl`ey .el oiyyeg oi`e lewd zxaey `idy dpyna
eøîà àì,lewd z` zlhand `lzn` `id ef ike ,xacàì àäå Ÿ¨§§¨Ÿ

,íeìk àìå eøîàdaiyn .`lzn` `le lew `l o`k oi` ok m`e ¨§§Ÿ§
`a opgei iax ,`xnbdé÷etàì`ivedl -,àðeä áø øa äaøcî §©¥¦§©¨©©¨
eøîàL àìúîà ,øîàcexn`y oebk ,lewd z` zlhany dpyna §¨©£©§¨¤¨§

,dl aexw wtq el aexw wtq diyeciw dl wxfyeléôà`vi `l m` £¦
lewd mr cgia `lzn`d`l`íéîé äøNò ãòå ïàkî`viy xg`l ¦¨§©£¨¨¨¦

,lewd z` zlhan ef mb ,lewdïì òîLî à÷oi`y ,opgei iax ¨©§©¨
n`,eixac yexit jke ,enr d`vi m` `l` lewd zlhan `lzàìŸ

eøîà,wtqa dycwzpy oebk ,enr exaeye lew `l` ,xenb lewàeä ¨§
eøîà àä ,àìúîà àéåäc,exaey `la xenb lewàìúîà àéåä àì §©§¨£©§¨¨¨§Ÿ©§¨£©§¨

.lewd eze`l yegl yie ,onf xg`l lirei `l -
oi`yk elit` ,`veid lewl oiyyegy sqep ote` zx`an `xnbd

:zerven zehne zewlec zexp enk xacl milbx
àì ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø øîàäøáä ìB÷ eòîML ¨©©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ¤¨§£¨¨

,calaòîL ïëéäî éðBìt ,eøîàiL éãk àlà,dycwzp zipelty ¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©
éðBìôe ,éðBìtîz`f rnyïéòébnL ãò ,ïéëìBäå ïé÷ãBáe ,éðBìtî ¦§¦§¦¦§¦§¦§§¦©¤©¦¦

øeøaä øáãìonvra e`xy mipey`xd mipy oze`l eribiy cr - §¨¨©¨
.oiyeciwd z`

l cr ribp m` ,ax ixac lr `xnbd dywnøeøaä øácoze`l - ¨¨©¨
ixd ok m` ,oiyeciwd z` e`xyàeä àúééìòî úeãòzecr - ¥§©§§¨

df oi`e ,oicd xwirn mlerd lk lr `id dxeq`e ,ef `id dlern
.opaxc `xneg zngn wx el oiyyegy `nlra lew

,`xnbd zvxznàúà ék àlàribdyk -äãeäé øa ìàeîL áø ¤¨¦¨¨©§¥©§¨
,laal l`xyi ux`nøîàmya,áø øîà àðeä áø øîà ,àaà éaø ¨©©¦©¨¨©©¨¨©©

,òîL ïëéäî éðBìt ,eøîàiL éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àìŸ¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©
éðBìôe ,éðBìtîrny,éðBìtîz` e`xy mipey`xd mipyl cr ¦§¦§¦¦§¦

,oiyeciwdíäì eëìäåel` micríiä úðéãîìcirdl epipta mpi`e §¨§¨¤¦§¦©©¨
.oiyeciwd lrcr ici lr `veid lewl oiyyegy ,ax eprinyde

cr itn.dxenb zecr o`k oi`y s` ,
:`viy lewd z` milhany mipte` yi m`d dpc `xnbddéì øîà̈©¥

óñBé áøì éiaàexn`y ,ax ixack `veid lewl epyygy ote`a , ©©¥§©¥
exfg dzre ,mid zpicnl mipey`xd eklde ipeltn rny ipelt

micrd
,mlern mixac eid `l exn`e mid zpicnnàì÷ ïðéìèáîm`d - §©§¦¨¨¨

,mlerd lkl `ypidl dze` mixizne ,lewd z` milhan oic zia
ïðéìèáî àì Bà.depxq`e `vi xaky xg` `lw Ÿ§©§¦¨

déì øîà,sqei ax,àcñç áø øîàcî`veid lewl oiyyeg oi`y ¨©¥¦§¨©©¦§¨
íéøLkä étî eòîLiL ãò,zecrldpéî òîLeixacn gikedl yi - ©¤¦§§¦¦©§¥¦§©¦¨

càì÷ ïðéìèáîel yegl `ly lewd oipra minkg eliwdy myky , §©§¦¨¨¨
el yegl oi`y oicd `ed ,zecrl mixykd itn `veiyk `l`

.mixacd z` eyigkde e`ayk
déì øîà,sqei axl iia`úLL áø øîàcî ,äaøcàaxk `ly ¨©¥©§©¨¦§¨©©¥¤

,`cqg`l`eléôàlewd `veiykíéLð étî,zecrl zeleqtdéåä £¦¦¦¨¦£¥
dpéî òîL ,ìB÷c eixacn gikedl yi -àì÷ ïðéìèáî àìixdy , §©¦¨Ÿ§©§¦¨¨¨
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המשך בעמוד קנד



קעז
miwxt dyelya` cenr ht sc ± iriax wxtxifp

úùøåâî åæ éøä.lkl zxzene Ðìå÷ éøä àîòè éàîdligz el epyygy ÐÐexaey

.enrìå÷ äì àöé.xira diept dy`l Ðäðæî íùon dze` oilqety carle iebl Ð

.dpedkdäì ïéùùåç ïéà.dpedkl dxqe`l Ðäì åæçã àåä àîìòá àúåöéøôdwgiyy Ð

.dicc oia dl jrin e` ,weya÷åùá äøâøéâ.oexb ziehp dkld Ðäðáìá úåøæåîmiyp Ð

zegiy geyl okxce ,dpald xe`l weya zeehd

.xiray zeceyga xacle ,zelha'åë úçðä àì
Ð.hren fnxa ,mpga lew mi`iven miaie` yiy

äìåòá.dlera lew xira dleza lr `vi Ðïéà
äì ïéùùåç`nlcc ,lecb odkl dxqe`l Ð

oizipzna opzc `dc .dl efg `nlra `zevixt

`lwl opiyiigcÐediy :onwl opixn`ck epiid

.mixkip mixacdy 'ek zewlec zexpäàåùðÐ

ep`e ,mini df d`eyp `idy lew diept lr `vi

.diept `idy zwfga da miwfgenïéùùåç ïéà
äìmeid" mixne`y epiid oizipznc `lwc Ð

."zipelt dycwzpäñåøàlew dilr `vi Ð

.mini df dqex` `idyéðåìôì àìù`vi Ð

exikfd `l la` ,meid zycewny lew dilr

mzq dycwzp `l` ,"ipeltl" xnel enyÐoi`

.dl oiyyegúøçà øéòálew o`k `vi Ð

."ipelt mewna meid zycwzn zipelt"úøæîî
.zxfnn `idy lew `vi Ðåéñëð éðåìô ùéã÷ä

ïéùùåç ïéà.eilr eiqkp xeq`l Ðíåéä äùã÷úð
`ly ick ,`ypiz `ly opax eygc `ed `da Ð

.yi` zy` oi`iyn :exn`iúå÷ìåã úåøðÐ

xe`e dgny oibdepy zeycwznd jxck ,ziaa

lig xexaa xpd xe` :`nlra opixn`ck ,xpÐ

) my dzyn.(a,al oixcdpqúùã÷úîdcizr Ð

.meid ycwzdløáã åøîàdycwzp zipelt" Ð

."meidìå÷ åäæ.el oiyyegy Ðàìúîà åäæÐ

.lewd z` xaeyyéãéî åøîà àì àä`l Ð

"dycwzp" exn`Ðe`le `ki` lew e`l

!`ki` `lzn`'åë é÷åôàìexn`y `lzn` Ð

lewd z` xaeyy ,epizpynaÐ`vi `l elit`e

.`lzn` ded `vi onf xg`l `l` lewd mrà÷
ïì òîùîxac exn` `l :`kd ÐÐedf

`ivedl xacd exnb `l :xn`w ikde ,`lzn`

mr xaey e`ived `l` ,miieqne miiewn lew

wtqa zipelt dycwzp :oebk ,lewdÐiedc `ed

miieqne miiewn xac exn` la` .`lzn`Ðez

.`lzn` `ipdn `làì÷ ïðéìèáîlew eprny Ð

zewepize miyp itn `veiÐedl oiwzyn

li`ed ?edl oiwzyn `l e` ,`lw ilehal

edpzile ,'ek ipeltn rny ipelt :exn`e

ipelte ipelt oze` exfg :inp i` .edpiliiyilc

mlern mixac eid `l :exn`e mid zpicnnÐ

?opilhan `l e` opilhaníéøùë éôîÐ

zpicnl jld `ede ,eprny ipeltn :exn`iy

dpin rnye .`zlina opax eliw` ,`nl` .mid

`xwy gkzy`e ,ikd xza dipwica i`cÐ

opiaqpne ,`ed `lw e`lc oifixkne ,dil opilhan

.dlåäðéð àúååøúà.mbdpna oiwelg zenewn Ð

àìçåúã àôéöàálk elyia `ly mixnz md Ð

zelzega oze` oigipne ,mkxvÐmiieyrd milk

milke`yke ,zvw milyazne mixnz zetkn

cxtp epi`y ,oirxbd lr lke`d on x`yp oze`

lke` `edde .zlyean dpi`y iptn dti dpnn

) "zetxh el`"a opixn`ck ,`tiv ixwoileg:(a,p

ie`xe ,`wgeca `tiva `ziiyw zlz oliirck

.dnda lk`nléôéù éáã àðéòáoiirnd lr Ð

.mewn eze` lyéøîà øîéî,xg`l zqipzyk Ð

:ixn` xninc ,zqipy yi` zy` e`x :exn`i `l

dey dia ded `le ,`tiv` `edda opax epiir

`lw opilhan `lc `dc .aiyg `l dinzqc ,dhextÐ.cyg `kil `kde ,cygd iptn `l` epi`
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äìëà`viy ,oi`eyip mcewc `lwa xity ixii`c :wgvi epiax xne` - weya dxbxib weya

:dwexa oa opgei iax el xn` .odkl z`ypy mcew frl dilr zexacne df lew dilr

dna rcei epi` `ed ixdy ,odk dlra zgz zayei epia` mdxa`l za zgpd `l ok m`

?zeyrl el yi dne ,mcew dilr exacyäìåòámeyn :qxhpewa yxit - dl oiyyeg oi`

my dl `vi :yxit inp lirle .lecb odkl dlera

oilqetc ,carl e` iebl dlrapy oebk - xira dpfn

.zezixk iaiig yxtl ivn ded inp ikde .d`iaa

reci oi`y zepfc dlira mzqc :xne` wgvi epiaxe

dlera zwfga `id ixde ,dpedkl dleqt - inn

.dixacl di`x `iazy cr ,xfnnle oizpl

dy` oi`c :(`,ci) zeaezkc `nw wxta opixn`ck

zpn`p :xn`c l`ilnb oaxl elit`e .dpfne zwcea

`kid la` ,"izlrap xykl" dxn`c `kid epiid -

- inn zrcei dpi` e` ,"izlrap `l" dxn`c

.dcen l`ilnb oax elit`

äñåøà,d`eyp `irain `l - dl oiyyeg oi`

.mqxtzn did - xacd did zn` m`c

oi` - jk lk mqxtzn oi`c ,dqex` elit` `l`

.oiyyegãò`l `nzqn - xexad xacl oiribny

oke .ielc `ziixa`e ,lirlc `ler` `a` iax bilt

,lirl `l` .xn` `a` iaxe :xn`w `lcn ,rnyn

xacl ribiy opira `l - xacl milbx `ki`c

opira - xacl milbx `kilc ,`kd la` .xexa

`l` jiiy `l lirlc lewe .xexa xacl ribiy

.oiyecwa enk oiyexiba jiiy `kdc jde ,oiyecwa

ïðéìèáîd`xp - opilhan `l e` `lw

oebk :qxhpeway ipy yexitk

eid `l :exn`e ,mid zpicnn ipelte ipelt exfgy

l `nili` :onwl opixn` oke .mlern mixacik

.`lw oilhan - oiyecw e`l i`nw oiyecwc `ilbn

ax xn`cn di`x iziine .d`xp oi` oey`x yexite

dpin rny - mixykd itn ernyiy cr :`cqg

.lewl dxdna oiyyeg oi`y oeik ,`lw oilhan

ãòxn`c ab lr s` - 'ek mixykd itn ernyiy

- dycwzp zipelt zexne` miype :lirl

zi`e .xacl milbx `ki` mzdc meyn `ny

`le ,oi`veie miqpkp mc` ipae :iqxbc mixtq

.miype opiqxbïåéë`l `lw dedc `pcirac

,opgei iaxk xaqc rnyn `pyil - `lzn` ded

`lzn` :xn`c ,`ped ax xa daxc` bilte

.mini dxyr cre okin elit` - exn`y
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øîà .Bnò BøáBLå ìB÷ ?àîòè éàî ;úLøBâî Bæ éøä£¥§¤¤©©§¨§§¦£©
øéòa äpæî íL dì àöé :àáø¯éàî ;dì ïéLLBç ïéà ¨¨¨¨¨¥§©¨¨¦¥§¦¨©

:éàpúk .dì eæçc àeä àîìòa àúeöéøt ?àîòè©£¨§¦¨§¨§¨§¨¨§©¨¥
÷eMa ä÷éðä ,÷eMa äøbøéb ,÷eMa äìëà¯éaø ïleëa ¨§¨©¦§§¨©¥¦¨©§¨©¦

eðzéå eàOiMî :øîBà àáé÷ò éaø ,àöz :øîBà øéàî¥¦¥¥¥©¦£¦¨¥¦¤¦§§¦§
,ïk íà :éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà ;äðála úBøæBî dä§©§¨¨¨©©¦¨¨¤¦¦¥
,dìòa úçz úáLBiL eðéáà íäøáàì úa zçpä àìŸ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©©§¨
àeä ïläìe ,"øác úåøò da àöî ék" :äøîà äøBzäå§©¨¨§¨¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨

ìL ét ìò Bà íéãò íéðL ét ìò" :øîBàíéãò äL ¥©¦§©¦¥¦©¦§¨¥¦
!øeøa øác ïàk óà ,øeøa øác ïläl äî ,"øác íe÷é̈¨¨©§©¨¨¨¨©¨¨¨¨

äìeòa :ïðaø eðz¯äàeNð ,dì ïéLLBç ïéà¯ïéà ¨©¨©§¨¥§¦¨§¨¥
äñeøà ,dì ïéLLBç¯éðBìôì àlL ,dì ïéLLBç ïéà §¦¨£¨¥§¦¨¤Ÿ¦§¦

¯úøçà øéòa ,dì ïéLLBç ïéà¯,dì ïéLLBç ïéà ¥§¦¨§¦©¤¤¥§¦¨
úøæîî¯äçôL ,dì ïéLLBç ïéà¯;dì ïéLLBç ïéà ©§¤¤¥§¦¨¦§¨¥§¦¨

åéñëð éðBìt øé÷ôä ,åéñëð éðBìt Léc÷ä¯ïéLLBç ïéà ¦§¦§¦§¨¨¦§¦§¦§¨¨¥§¦
éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àì :àleò øîà .ïäì̈¤¨©¨Ÿ¤¨§£¨¨¤¨§¥
ïéñðëð íãà éðáe ,úBòöeî úBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL¤§¥§¦¨§¥¨¨¦§¨¦

å."íBiä úLc÷úî úéðBìt" íéøîBàå ïéàöBé¯ §§¦§§¦§¦¦§©¤¤©
úéðBìt" :àîéà !äLcwà àì àîìãå !?úLc÷úî¦§©¤¤§¦§¨¨¦©§¨¥¨§¦
,äøáä ìB÷ eòîLiL àì :éåì éðz ïëå ."íBiä dLc÷úð¦§©§¨©§¥¨¥¥¦Ÿ¤¦§§£¨¨
íéLðå ,úBòöeî úBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà¤¨§¥¤§¥§¦¨§¨¦
úéðBìt" úBøîBàå ,dì úBçîNe øpä øBàì úBBè§©¥§¥¨§§§¦

."íBiä úLc÷úî¯!äLcwà àì àîìãå !?úLc÷úî ¦§©¤¤©¦§©¤¤§¦§¨¨¦©§¨
øîà ."íBiä dLc÷úð úéðBìt" :àîéà ,àtt áø øîà̈©©©¨¥¨§¦¦§©§¨©¨©
ìB÷ eòîML àì :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¤¨§
úBòöeî úBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà ,äøáä£¨¨¤¨§¥¤§¥§¦¨

øác eøîà ,ïéàöBéå ïéñðëð íãà éðáe¯,ìB÷ àeä äæ §¥¨¨¦§¨¦§§¦¨§¨¨¤
øác eøîà àì¯.àìúîà eäæ¯àì àäå !?eøîà àì Ÿ¨§¨¨¤£©§¨Ÿ¨§§¨Ÿ

!íeìë àìå eøîà¯,àðeä áø øa äaøcî é÷etàì ¨§§Ÿ§§©¥¦§©¨©©¨
eøîàL àìzîà :øîàc¯äøNò ãòå ïàkî eléôà §¨©©©§¨¤¨§£¦¦¨§©£¨¨

eøîà àä ,àìúîà àéåäc àeä eøîà àì :ïì òîLî à÷ ,íéîé¯éaø øîà .àìúîà àéåä àì ¨¦¨©§©¨Ÿ¨§§¨§¨£©§¨¨¨§¨¨§¨£©§¨¨©©¦
?òîL ïëéäî éðBìt :eøîàiL éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àì :áø øîà àðeä áø øîà àaà©¨¨©©¨¨©©Ÿ¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©

.øeøaä øáãì ïéòébnL ãò ïéëìBäå ïé÷ãBáe ,éðBìtî éðBìôe ,éðBìtî¯úeãò ,øeøaä øác ¦§¦§¦¦§¦§¦§§¦©¤©¦¦§¨¨©¨¨¨©¨¥
:áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà ,äãeäé øa ìàeîL áø àúà ék ,àlà !àeä àúééìòî©©§§¨¤¨¦£¨©§¥©§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©
eëìäå ,éðBìtî éðBìôe ,éðBìtî ?òîL ïëéäî éðBìt :eøîàiL éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àìŸ¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©¦§¦§¦¦§¦§¨§
:déì øîà ?ïðéìháî àì Bà àì÷ ïðéìháî :óñBé áøì ééaà déì øîà .íiä úðéãîì íäì̈¤¦§¦©©¨£©¥©©¥§©¥§©§¦©¨¨¨§©§¦©£©¥
,äaøcà :déì øîà .àì÷ ïðéìháî :dpéî òîL ,íéøLkä étî eòîLiL ãò :àcñç áø øîàcî¦§¨©©¦§¨©¤¦§§¦¦©§¥¦§©¦¨§©§¦©¨¨£©¥©§©¨
:déì øîà !àì÷ ïðéìháî àì :dpéî òîL ,ìB÷ éåä íéLð étî eléôà :úLL áø øîàcî¦©£©©¥¤£¦¦¦¨¦¨¥§©¦¨¨§©§¦©¨¨£©¥
àì÷ dìò ÷ôðc àéää .àì÷ éìháî àì àòcøäða ,àì÷ éìháî àøeña ,eäðéð àúååøúà©§¨¨¨¦§§¨§©§¥¨¨¦§©§§¨¨§©§¥¨¨©¦¦§©£¨¨¨
øîà ?àãáeò äåä éëéä éì àîéà :déì øîà ,deáàì àîç áø dééúà ,áø éa øáì äLãwéàc§¦©§¨§©¥©¨§¥©¨¨©££©¥¥¨¦¥¦£¨§¨£©

,éàæBç éáì ìéæà àìc àzòcà ,Léã÷ éàðz ìò :déìéàåäc àðcéòác ïåék :déì øîà .ìæàå ¥©§©¨¥©©§¨§¨¨¥§¥©©£©£©¥¥¨¦§¦¨¨©£©
ðéîk ìk åàì ,àìúîà éàåä àì àì÷äLãwéàc àì÷ dìò ÷ôðc àéää .àìúîà z÷æçîc C ¨¨¨£©£©§¨¨¨§¦¨§©§§©§£©§¨©¦¦§©£¨¨¨§¦©§¨

àðååb éàä ék :ééaàc dén÷ì ïéáà øa éãéà áø dçìL ,éôéL éác àðéòa àìçBúc àôéöàa©£¦¨§§¨§¥¨§¥¦¥§¨¨©¦¦©¨¦§©¥§©©¥¦©©§¨
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oihib(iyiy meil)

,úLøBâî Bæ éøä,`xnbd zx`an .mlerd lkl `ypidl zxzene £¥§¤¤
,àîòè éàîedfy meynBnò BøáBLå ìB÷lewd mr cgi - ©©§¨§§¦

lewd z` xaey `ede ,epnn dyxbzpy lew `vi ipeltl dycwzpy
.dxizne el dycwzpy

`id m`d ,dzpify lew dilr `viy diept dy`a dpc `xnbd
:odkl zxzen,àáø øîày diept dy`dì àöéøéòa äpæî íL- ¨©¨¨¨¨¨¥§©¨¨¦

,carl e` iebl dzpifydì ïéLLBç ïéà.odkl `ypidl dxqe`l ¥§¦¨
àîòè éàî,dì eæçc àeä àîìòa àúeöéøtzelzl yiy meyn - ©©§¨§¦¨§¨§¨§¨¨

.zevixt ibdpna zbdep dze` e`xy `l` dzpify e`x `ly
oi` zevixt ibdpna dbdp m`y ,`ax ly epicy ,`xnbd zx`an

,odkl `ypidl dze` mixqe`éàðzk.mi`pz zwelgna `ed iepy - §©¨¥
y dy` ,`ziixaa epipyy,÷eMa äìëày e`äøbøébziehp dkld - ¨§¨©¦§§¨

oexb,÷eMay e`ä÷éðädpa z`àöz ,øîBà øéàî éaø ïleëa ,÷eMa ©¥¦¨©§¨©¦¥¦¥¥¥
.dzpify miyyegy meyn ,odkd dlran,øîBà àáé÷ò éaødpi` ©¦£¦¨¥

`l` ,odkd dlra lr zxq`päðála úBøæeî da eðzéå eàOiMî- ¦¤¦§§¦§¨¨©§¨¨
ie ,dpald xe`l weya zeehd miyp.dzpify exn`éaø Bì øîà̈©©¦

éøeð ïa ïðçBé,`aiwr iaxlïk íà,el` miyp ixacl yyeg dz`y ¨¨¤¦¦¥
y `vnpeðéáà íäøáàì úa zçpä àì,l`xyi za -úçz úáLBiL Ÿ¦©§¨©§©§¨¨¨¦¤¤¤©©

dìòas` mc` lr lew mi`iveny miaie` daxd yi oky ,odkd ©£¨
.daiq `ll hren fnxaåixdy ,ceräøîà äøBzä(` ck mixac)oiprl §©¨¨§¨

oiyexibøác úåøò dá àöî ék''zzixM xtq Dl azkeïläìe ,my) ¦¨¨¨¤§©¨¨§¨©¨¥¤§¦ª§©¨
(eh hiàeäaezkd -øîBàzecr oiprlét ìò Bà íéãò íéðL ét ìò' ¥©¦§©¦¥¦©¦

ìL,'øác íe÷é íéãò äL,'xac' 'xac' dey dxifba miyxeceäî §Ÿ¨¥¦¨¨¨©
ïläldy xaecnøeøa øáczlawzn f` wxe ,micr it lr epl §©¨¨¨¨

,mzecrïàk óàd didiy jixv oiyexibaøeøa øácmicr it lr epl ©¨¨¨¨
.weya zeehd miyp it lr `le ,dzpify

oda oiyyeg oi`y mipte` dnk dpend `ziixa d`ian `xnbd
:lewlïðaø eðzoeik ,lewl mda oiyyeg oi`y yi mipte` dnk , ¨©¨¨

lew dleza dy` lr `vi .epl wfgeny dnn `ivedl mi`a mdy
`idy xiradì ïéLLBç ïéà ,äìeòayie ,lecb odkl dxqe`l §¨¥§¦¨

`idy dy` lr xira lew `vi .zevixt bdpn wx da e`xy zelzl
`idy ,diept zwfgaäàeNð,mini dnk xak ipeltldì ïéLLBç ïéà §¨¥§¦¨

`idy dy` lr xira lew `vi m` oke .mlerd lkl dxqe`l
`idy ,diept zwfgaäñeøà,mini dnk xak ipeltl zycewn -ïéà £¨¥

dì ïéLLBçdiept dy` lr xira lew `vix .mlerd lkl dxqe`l §¦¨
meid dycwzpyéðBìôì àlL`l` 'ipeltl dycwzp' exn` `l - ¤Ÿ¦§¦

,mzq dycwzp,dì ïéLLBç ïéàmircei eid ,xacd zn` m` oky ¥§¦¨
meid dycwzpy ,ef xira lew `vi .dycwzp inl mixne`eøéòa§¦

úøçà,dì ïéLLBç ïéà.`idy lew dy` lr `viúøæîîdxeq`e ©¤¤¥§¦¨©§¤¤
,l`xyil `ypidl.dì ïéLLBç ïéàdy` lr xira lew `vi ¥§¦¨

`idy ,zil`xyi `idy epl zwfgendäçôLdxeq`d ziprpk ¦§¨
,oixeg oa l`xyil `ypidldì ïéLLBç ïéà.xira lew `vi ¥§¦¨

yéðBìt Léc÷äz`åéñëðy e` ,éðBìt øé÷ôäz`ïéLLBç ïéà ,åéñëð ¦§¦§¦§¨¨¦§¦§¦§¨¨¥§¦
ïäì.xwtdk mixg`l oxizdle ,ycwdk eilr miqkpd z` xeq`l ¨¤

a epipy:zycewn ef ixd ,zycewn xira dny `vi ,dpynøîà̈©
,àìeòmixqe`e oiyeciwd lewl miyyegy dpyna epipyy dn ¨

,mlerd lkl `ypidl dze`àìxaecneòîMLwxäøáä ìB÷ Ÿ¤¨§£¨¨
,xira [dreny-]eäiL éãk àlàdy`d ziaa e`xy micrúBøð ¤¨§¥¤§¥

,úBòveî úBhîe úB÷ìBc,oziaa zeycwznd zeyery jxckéðáe §¦¨§¥
ïéñðëð íãàzialïéàöBéå,epnníéøîBàåúLc÷úî úéðBìt','íBiä ¨¨¦§¨¦§§¦§§¦§¦¦§©¤¤©

,`xnbd jk lr ddnz .lewd eze`l oiyyeg f` wxexn` m` ike
zipelt mc` ipaúLc÷úî,oiyeciw oze`l yegp ,cizr oeyla ¦§©¤¤

à àì àîìãåäLcwxq`z recne ,dycwzp `l seqal `ny ixde - §¦§¨Ÿ¦©§¨
zipelt' `ler ixaca xn`z l` ,`xnbd zx`an .mlerd lk lr

`l` ,'meid zycwznàîéàxn`z -'íBiä äLc÷úð úéðBìt' ¥¨§¦¦§©§¨©
minkg eyyg meid dycwzpy lew `viy df ote`ay ,xar oeyla
oic ziay exn`i `ly ick ,mlerd lkl `ypidl dexq`e ,df lewl

.yi` zy` mi`iyn
:`ziixaa mb epipy `ler ixackeéðz ïëådpy -éåì,ely `ziixaa §¥¨¥¥¦

,oiyeciw lewl oiyyegy epipyy dnàìäøáä ìB÷ eòîLiL Ÿ¤¦§§£¨¨
,meid dycwzp zipelty [dreny-]eäiL éãk àlàmicre`xy ¤¨§¥¤§

úBåè íéLðå ,úBòveî úBhîe ,úB÷ìBc úBøðmicba,øpä øBàì ¥§¦¨§¨¦¨§©¥
úLc÷úî úéðBìt' úBøîBàå ,dì úBçîNe.'íBiäike ,`xnbd ddnz §¥¨§§§¦¦§©¤¤©

zipelt' exn` m`úLc÷úî,oiyeciw oze`l yegp 'àì àîìãå ¦§©¤¤§¦§¨Ÿ
äLcwà,`xnbd zx`an .dycwzp `l seqal `ny ixde -øîà ¦©§¨¨©

,àtt áøzycwzn zipelt' exn`y `ziixad ixaca xn`z l` ©¨¨
`l` ,'meid'íBiä äLc÷úð úéðBìt' àîéà.xar oeyla ¥¨§¦¦§©§¨©

okeàì ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäøáä ìB÷ eòîML ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¤¨§£¨¨
,meid dycwzp zipelty xiraúBhîe úB÷ìBc úBøð eäiL éãk àlà¤¨§¥¤§¥§¦

ïéñðëð íãà éðáe ,úBòveîdzialïéàöBéå,epnnøác eøîàm` - ¨§¥¨¨¦§¨¦§§¦¨§¨¨
wzp zipelty mc` ipa mze` exn` myn e`viyk,meid dycäæ¤

ìB÷ àeä`ypidl dxeq`e ,el yegl dpyna epipyy oiyeciw ly
m` la` .mlerd lkløác eøîà àì,dfeäædàìúîàepipyy Ÿ¨§¨¨¤£©§¨

m` ,`xnbd zl`ey .el oiyyeg oi`e lewd zxaey `idy dpyna
eøîà àì,lewd z` zlhand `lzn` `id ef ike ,xacàì àäå Ÿ¨§§¨Ÿ

,íeìk àìå eøîàdaiyn .`lzn` `le lew `l o`k oi` ok m`e ¨§§Ÿ§
`a opgei iax ,`xnbdé÷etàì`ivedl -,àðeä áø øa äaøcî §©¥¦§©¨©©¨
eøîàL àìúîà ,øîàcexn`y oebk ,lewd z` zlhany dpyna §¨©£©§¨¤¨§

,dl aexw wtq el aexw wtq diyeciw dl wxfyeléôà`vi `l m` £¦
lewd mr cgia `lzn`d`l`íéîé äøNò ãòå ïàkî`viy xg`l ¦¨§©£¨¨¨¦

,lewd z` zlhan ef mb ,lewdïì òîLî à÷oi`y ,opgei iax ¨©§©¨
n`,eixac yexit jke ,enr d`vi m` `l` lewd zlhan `lzàìŸ

eøîà,wtqa dycwzpy oebk ,enr exaeye lew `l` ,xenb lewàeä ¨§
eøîà àä ,àìúîà àéåäc,exaey `la xenb lewàìúîà àéåä àì §©§¨£©§¨¨¨§Ÿ©§¨£©§¨

.lewd eze`l yegl yie ,onf xg`l lirei `l -
oi`yk elit` ,`veid lewl oiyyegy sqep ote` zx`an `xnbd

:zerven zehne zewlec zexp enk xacl milbx
àì ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø øîàäøáä ìB÷ eòîML ¨©©¦©¨¨©©¨¨©©Ÿ¤¨§£¨¨

,calaòîL ïëéäî éðBìt ,eøîàiL éãk àlà,dycwzp zipelty ¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©
éðBìôe ,éðBìtîz`f rnyïéòébnL ãò ,ïéëìBäå ïé÷ãBáe ,éðBìtî ¦§¦§¦¦§¦§¦§§¦©¤©¦¦

øeøaä øáãìonvra e`xy mipey`xd mipy oze`l eribiy cr - §¨¨©¨
.oiyeciwd z`

l cr ribp m` ,ax ixac lr `xnbd dywnøeøaä øácoze`l - ¨¨©¨
ixd ok m` ,oiyeciwd z` e`xyàeä àúééìòî úeãòzecr - ¥§©§§¨

df oi`e ,oicd xwirn mlerd lk lr `id dxeq`e ,ef `id dlern
.opaxc `xneg zngn wx el oiyyegy `nlra lew

,`xnbd zvxznàúà ék àlàribdyk -äãeäé øa ìàeîL áø ¤¨¦¨¨©§¥©§¨
,laal l`xyi ux`nøîàmya,áø øîà àðeä áø øîà ,àaà éaø ¨©©¦©¨¨©©¨¨©©

,òîL ïëéäî éðBìt ,eøîàiL éãk àlà ,äøáä ìB÷ eòîML àìŸ¤¨§£¨¨¤¨§¥¤Ÿ§§¦¥¥¨¨©
éðBìôe ,éðBìtîrny,éðBìtîz` e`xy mipey`xd mipyl cr ¦§¦§¦¦§¦

,oiyeciwdíäì eëìäåel` micríiä úðéãîìcirdl epipta mpi`e §¨§¨¤¦§¦©©¨
.oiyeciwd lrcr ici lr `veid lewl oiyyegy ,ax eprinyde

cr itn.dxenb zecr o`k oi`y s` ,
:`viy lewd z` milhany mipte` yi m`d dpc `xnbddéì øîà̈©¥

óñBé áøì éiaàexn`y ,ax ixack `veid lewl epyygy ote`a , ©©¥§©¥
exfg dzre ,mid zpicnl mipey`xd eklde ipeltn rny ipelt

micrd
,mlern mixac eid `l exn`e mid zpicnnàì÷ ïðéìèáîm`d - §©§¦¨¨¨

,mlerd lkl `ypidl dze` mixizne ,lewd z` milhan oic zia
ïðéìèáî àì Bà.depxq`e `vi xaky xg` `lw Ÿ§©§¦¨

déì øîà,sqei ax,àcñç áø øîàcî`veid lewl oiyyeg oi`y ¨©¥¦§¨©©¦§¨
íéøLkä étî eòîLiL ãò,zecrldpéî òîLeixacn gikedl yi - ©¤¦§§¦¦©§¥¦§©¦¨

càì÷ ïðéìèáîel yegl `ly lewd oipra minkg eliwdy myky , §©§¦¨¨¨
el yegl oi`y oicd `ed ,zecrl mixykd itn `veiyk `l`

.mixacd z` eyigkde e`ayk
déì øîà,sqei axl iia`úLL áø øîàcî ,äaøcàaxk `ly ¨©¥©§©¨¦§¨©©¥¤

,`cqg`l`eléôàlewd `veiykíéLð étî,zecrl zeleqtdéåä £¦¦¦¨¦£¥
dpéî òîL ,ìB÷c eixacn gikedl yi -àì÷ ïðéìèáî àìixdy , §©¦¨Ÿ§©§¦¨¨¨
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc oihib(iyiy meil)

àéðìt éðaî ãçìly eipan cg`l dycwzpy lew dilr `viy - §©¦§¥§¨§¨
.mdn dfi`l mixne` eid `le ipelt,àáø øîàøîàc ïàîì eléôà ¨©¨¨£¦§©§¨©

àì÷ ïðéìèáî àìmewn lkn ,àäadcei `ed s` ,xen`d dxwna - Ÿ§©§¦¨¨¨§¨
càì÷ ïðéìèáîoky ,éøîà øîéî,miyp` exn`i -ïðaø eäa eðéiò §©§¦¨¨¨¥©¨§¥©§§©¨¨

éLecé÷a,oiyeciwd z` ewcae epiir minkg -ee`vnyïè÷ éLecé÷ §¦¥¦¥¨¨
eåädiepte ,oiyeciw mpi`e ohw did ycwndy -.`id £

:sqep dyrnàéää,dieptäLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðcdilr `viy - ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨
,dycwzpy lewìea mixikn eidy cg``edy eiyrn it lrïè÷ §¨¨

,mipyaìBãbk äàøpäewtzqpe ,lecb mc`k jex` eteb didy - ©¦§¤§¨
.lecbk d`xp didy oeik ,hb epnn dkixvdl df lewl yegl m`d

àcáeò äåä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîàoirk dyrn did xak - ¨©¥©¨§§©§©©¦£¨§¨
,minkgd iptl `ay dfeøîàåy oeik ,df lewl yegl oi`yàì ïééãò §¨§£©¦Ÿ

ì òébäz`xwpd dnkg,'ïáeàø úBbìô'itkeøîàpL(fh d mihtey) ¦¦©§§©§¥¤¤¡©
íéìBãb ïáeàø úBbìôì''áì éø÷ç,'milecb' wxy ,minkg eyxce ¦§©§¥§¦¦§¥¥

,eteba lecb d`xpy s` dfe .[dnkg-] 'al ixwg' mdl yi mipya
.`ed ohw `l` dnkg el oi`y eiyrna `ed xkip

,lewl oiyyegy ,dpyna epipyàìúîà íL àäz àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ§¥¨£©§¨
:lewd z` zxaeyd

eøîàL àìúîà ,àðeä áø øa äaø øîà,lewd z` zxaey `idy ¨©©¨©©¨£©§¨¤¨§
`ideléôà`l` ,lewd mr cgi dxn`p `l m`äøNò ãòå ïàkî £¦¦¨§©£¨¨
íéîé.lewd `viy xg` ¨¦

:`lzn`d seb oipra ztqep dkldøîà ãéáæ áøàìúîà íB÷îa ,- ©§¦¨©§§£©§¨
yegl gzte mewn epl yi `l` ,dxenb `lzn` epl oi` m` s`

,lewd eze` lr `lzn` yi `ny ,ezngnïéLLBç,àìúîàìxnel §¦©£©§¨
yegl oi`e ,eze` zlhand `lzn` lew eze`l yi ok` `ny

.lewd eze`l
,`xnbd dywnúéà,ãéáæ áøì àtt áø déáé,dpyna epipy ixde ¥¦¥©¨¨§©§¦

,àìúîà íL àäz àlL ãáìáelewd mr didzy jixvy ixd ¦§¨¤Ÿ§¥¨£©§¨
zvxzn .`lzn`l gzt didiy jka ic `le ,ynn `lzn`

,`xnbddéì øîà,ciaf axøîà÷ àìúîà íB÷îadpyna s` - ¨©¥¦§£©§¨¨¨©
`lzn` `le '`lzn` xnel gzt my `dz `ly calae' dpeekd

.ynn
,`xnbd dywnzàå ,àtt áøì àðäk áø déì øîàwiicn jpidy ¨©¥©©£¨§©¨¨§©§

,ixack `ly dpyndnàøañz àìwx yi m` s`y xaeq jpi` - Ÿ¦§§¨
,lewd z` lhal ick jka ic `lzn`l gzte mewnïðúäåixde - §¨§©

dpyna epipy(.av zenai)`ae ,mid zpicnl dlra jldy dy`y ,
`ly ick `ypidl oic zia dexizde ,dlra zny cirde cg` cr

e dklde ,obrzzäLc÷úð,xg` mc`ldìòa àa Ck øçàå,oey`xd ¦§©§¨§©©¨¨©£¨
øBæçì úøzeîeyyg `l recne .ipyd on hb dkixv dpi`e el ¤¤©£

dzre ipyd dyciwe oey`xd dyxib ,miyp` exn`iy minkg
,hb `la yi` zy` mixiznåàìLéc÷ éàðz ìò ïðéøîàc íeMî- ¨¦§©§¦¨©§©©¥

exn`iy ,`lzn`l gzte mewn o`k yiy llba mrhd oi` m`d
`l m` ea yxbzzy hb dl ozp mid zpicnl `viyk oey`xd i`ce
elhazi oey`xd aeyi m`y i`pz lr yciw `ed s` ipyde ,aeyi
.`lzn`l oiyyeg `lzn` mewnay ciaf ax ixack ixd .eiyeciw

,`xnbd zvxznøòøòî à÷å ìòa éúàc íúä éðàL`ed dpey - ©¦¨¨§¨¥©©§¨§©§¥
cnere `a lrady meyn `l` `lzn` meyn df oi`y ,my oicd
dzid dxeaq `l` dlra dyxib `l mlerny exn`ie ,epiptl
dkixv dpi`e oiyeciw ipyd iyeciw oi` dlra `ay eiykre ,zny

.hb epnn
,`xnbd dywnéëä éàmixeaq mpi` miyp`y ,jixack m` - ¦¨¦

md mixeaq `l` ,i`pz lr ipyd dyciwe oey`xd dyxiby
ote`a s` ok m` ,oiyeciw ipyd iyeciw oi`e dyxib `l mlerny

e ef dy` dkldyúàOéð,ipylénðaeyl dxizdl epl yi f` mb - ¦¥©¦
ipyd i`eyip oi`y oeik ,mid zpicnn xfg m` oey`xd dlral

dpyna epipy recne ,melk(:ft zenai)ipyl z`yip xak m`y ,
`ed mrhd i`ce `l` .oey`xl xefgl dxeq`e mdipyn hb dkixv
wx m` jkle ,ipyl z`yipe oey`xd dyxiby exn`i `ny meyn
,i`pz lr ipyd dyciwy exn`i ik oey`xl zxfeg ipyl dycwzp

`ly ick ,oey`xl xefgl dexq` ipyl z`yip xak m` la`
xnel jiiy `l oi`eyipa ixdy ,hb `la yi` zy` exizd exn`i

.i`pz lr ipyd d`ypy
oi`e oey`xd dyxib `l mlerny exn`i mlerl ,`xnbd zvxzn
,z`yipl dycwzp oia weligd mrhe ,melk ipyd iyeciw

ayúàOéðoeikàøeqéà äãáòcz`yipy jka xeqi` dzyry - ¦¥§¨§¨¦¨
,crd ixack lrad zn ok`y okl mcew ahid dxxia `le xg`l

ïðaø äeñð÷wx m` la` .dlral xefgz `lyäLc÷úð,ipylàìc ©§¨©¨¨¦§©§¨§Ÿ
àøeqéà äãáò,jka xeqi` dzyr `ly oeik -ïðaø äeñð÷ àì`ly ¨§¨¦¨Ÿ©§¨©¨¨

.oey`xd dlral aeyz
:'lew' ipicl zxfeg `xnbdéáa ÷fçúéà àìc àì÷ ìk ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¨¨§Ÿ¦§©¥§¥

àðécdxad lew `l` epi`y ,oic ziaa wfged `ly lew lk - ¦¨
,`nlraàeä àì÷ åàìexxia ok m` `l` ,df lewl miyyeg oi` - ¨¨¨

mipey`xd eklde ipeltn ipelte ipeltn rny ipelty oic zia
lirl x`azpy enk ,mid zpicnl.(`"r)

åcerïéàeOéð øúác àì÷ ìk ,éMà áø øîàlr `viy lew lk - §¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
oi`eyip mcew xg` mc`l dycwzp xaky ,di`eyip xg`l dy`

,el`déì ïðéLééç àìlr dxqe`l `l ,df lewl oiyyeg oi` - Ÿ©§¦¨¥
dycwzpy lewd `viy mc` eze`n hb dkixv dpi` s`e ,dlra
dy`d lr `viy lewl `weec ,iy` ax ixacn `xnbd zwiicn .el

l oiyyeg oi` oi`eyipd xg`l,edéì ïðéLééç ïéñeøéà øúác àä- ¨§¨©¥¦©§¦¨¥
xaky lew dilr `vie ,z`yip `l oiicre dycwzpy dy` la`
dkixve ,el oiyyeg ,dfl dycwzpy mcew xg`l zycewn dzid

e .dp`yi ipyde ,oey`xd on hbøúác eléôà ,øîà àáéáç áø©£¦¨¨©£¦§¨©
déì ïðéLééç àì énð ïéñeøéà,dycwzpy xg`l `viy lewl s` - ¥¦©¦Ÿ©§¦¨¥

ick ,oey`xd on hb lawl dze` oikixvn oi`e ,el oiyyeg oi`
.ipyd lr jka dpbzz `lydéì ïðéLééç àì ,àúëìäådkldde - §¦§§¨Ÿ©§¦¨¥

.oiqexi` xg`l `veid lewl s` oiyyeg oi`y ,`aiag axk `id
lew dilr `viy xg`l dy` yciwy ote`a dpc `xnbd

:xg`l dycwzpyáø éaî déì eçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà- ¨©©¦¦§§¨©©¨¨§¥¦¥©
dl`y ax ly yxcnd zia icinlz eglyìeðéaø eðãnìé ,ìàeîL, ¦§¥§©§¥©¥

äéìò àöédiept lr -ïBLàøî ìB÷,el dycwzpyeokn xg`làa ¨¨¨¤¨¥¦¨
mc`äøBz éLecé÷ dLc÷å ,øçà,micr ipta mixenb oiyeciw -eäî ©¥§¦§¨¦¥¨©

.`l e` ipyl dxeq`e df lewl miyyeg m`d ,oicdçìLl`eny ¨©
aiydleäì,[mdl-]àöz,ipyd onBéøea ìò øácä eãéîòäå- §¥¥§©£¦©¨¨©§

mcew xg`l dycwzp ok`y zn` `ed df lew m`d exxaze
,df dyciwyéðeòéãBäå.rxi` ok` dn ,xac ly exwir z`zxxan §¦¦

,`xnbd(åéøåá ìò øáãä åãéîòäå) [àéä] éàîmkixvd recn - ©¦
,xacd xxal l`enyàîéìéàmeyn m` -àúléî àéìbî éàc ¦¥¨§¦¦©§¨¦§¨

eäðéð àélòî éLecé÷ åàì àn÷c éLecé÷cxacd dlbzi m`y - §¦¥§©¨¨¦¥§©§¨¦§
,miie`x oiyeciw mpi` oey`xd iyeciwyàì÷ ïðéìèáîz` lhap - §©§¦¨¨¨

.ipyl dxizpe lewdàäåxird ixde -déøúà àòcøäð[enewn-] §¨§©§§¨©§¥
å ,àeä ìàeîLcixd myàì÷ éìháî àìs` lewd z` oilhan oi` - ¦§¥§Ÿ§©§¥¨¨

lirl epipyy enk ,zn` epi`y dlbzp m`(`"r).àlàxn` i`ce ¤¨
meyn ,xacd xxal l`eny mdlàúléî àéìbéî éàcàn÷ éLecé÷c §¦¦©§¨¦§¨§¦¥©¨

eäðéð àélòî éLecé÷eid oey`xd iyeciwy xacd xxazi m`y - ¦¥§©§¨¦§
mpi`y oeik ipyd iyeciwl yegl llk mikixv ep` oi` ,miie`x

e ,oey`xd dyciwy xg`l legl miie`x.éðMî èb äëéøö àìŸ§¦¨¥¦¥¦
àðeä áøc àâéìôe,`ped ax lr dfa wleg l`enye -áø øîàc §¦¨§©¨§¨©©

,øçàî ïéLecé÷ äìaé÷å dãé äèLtL Léà úLà ,àðeäúLce÷î ¨¥¤¦¤¨§¨¨¨§¦§¨¦¦¥©¥§¤¤
,hb epnn dkixve ,ipylàðeðîä áøcîax xn`y mrhd on - ¦§©©§¨

,xg` oic iabl `pepnd
úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàL äMàä ,àðeðîä áø øîàczxzene §¨©©©§¨¨¦¨¤¨§¨§©£¨¥©§¨¦¤¡¤¤

oky ,mlerd lklä÷æçy `idïéàdäæéòî äMàz`éðôa äéðt £¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥
dìòa,`ed i`ce `l` ,zn` epi` df m` dze` yxiby el xnel ©£¨

dzid m` xg`n oiyeciw lawl dfirn dpi` ,o`k s`e .dyxiby
hb dkixve oey`xd dyxiby yegl epl yie ,oey`xl d`eyp

.ipydn
Cãéàåon hb dkixv dpi`y xaeqe `ped ax lr wlegy l`eny - §¦¨
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miwxt dyelyaa cenr ht sc ± iriax wxtoihib
àéðìô éðáî ãçì.mdn dfi`l mixne` eid `le Ðïè÷ì,lecbk eteb d`xpy ,mipya Ð

.ea oixikn eideïáåàø úåâìôì òéâä àì ïééãòohwl) dnkg oi` :xnelk Ðixwge mipya

aljex` eteby it lr s` ,dfe ,al ixwg edl zi`c `ed milecb .aizkck (Ð`ed xkip

xg`l aiqpizyke ,mipya ohw `edy eiyrna zeixalÐopax epiir :ixn` xnin

.`ed mipya ohwe ,diyecwaàìúîà íå÷îá
àìúîàì ïéùùåç`l` ,`lzn` oi` elit` Ð

`lzn` my cenll lkepy xacl yi gzte mewn

Ð,xacl yi zipelt `lzn` `ny oiyyeg

.lha lewdeàìúîà íù àäú àìù ãáìáåÐ

xn` :opiqxb ikd .opira `icda `lzn` :`nl`

i`w oizipzn`e .xn` `w `lzn` mewna dil

.`vexiz i`då àôô áøì àðäë áø äéì øîàúà
àøáñú àì`lzn` `evnl gzt yi m`c ÐÐ

jldy dy` :opzde ?dl opiaqpne opiknqc

zn" dl xn`e cg` cr `ae ,mid zpicnl dlra

dycwzpe "jilraÐ,oey`xl xefgl zxzen

s`e ,dfne dfn `vz :mzd ipzw zqip iab eli`e

,`ypil dexed oic zia ixdy `id dqep`c ab lr

`ype oey`x yxib exnil `lc `yyg meyn

iab la` .zqipyn el zxfeg `id eiykre ,ipy

dycwzpÐ`nrh i`n .ikdl opiyiig `l

jl oi` ixd ?ipyn hb dkixv `le oey`xl zxfeg

erci i`cec ,efn dlecb zycewn xira dny `vi

.dycwzpy mlekíåùî åàìmewn o`k yic Ð

,`xabl dl ixcdn ikc ,eilr jenql `lzn`

dyciw i`pz lry ,xacl gzt yi i`ce :ixn`

mid zpicnn dyxiby dlra `ai m`y ,ipyÐ

,dl aiag dlra didy .oilha eiyeciw eidiy

,`nl` .`al leki did `ly ,dyxib jkl `l`

mlern df `lzn` `vi `lc ab lr s`Ð

.dilr opiknqéðàù,i`we lra iz`c `kd Ð

`l` ,dlra dyxib `l mlern :ixn` xnine

.oiyecw opi`e ,dycwzpe ,zny dxeaq dzidéà
éëäoey`x yxib xnel ediizrc` iwqn `lc Ð

.hb `la d`vei yi` zy` z`vnpe ,ipy `ype

éîð úñéðdkixv :mzd opz i`n` Ðipyn hb

e`le ,i`we dlra `z` `d ?oey`xl xefgz `le

df dyxib xninl iz`c meyn `l` !eed oi`eyip

gzt oi` oi`eyipae ,zenaia opixn`ck ,df `ype

.d`yp i`pz lr :xnel `lzn` mewnäåñð÷
ïðáøcg` cr z`crda deixyc i`dc ÐÐ

weciz dteb `ide ,da eliw` `pebir meyn

`kide .aiqpze ,miaye mixaer ici lr `zlina

xity `wiic `lcÐ:mzd opixn`ck ,deqpw

dteqa dilr zxngdy xneg jeznÐzlwd

.dzligza dilràðéã éáá ÷æçúéà àìã`ly Ð

lew zriny `dz `ly eixg` oic zia ewca

.dxadäéì ïðéùééç àìzia erci ok m` `l` Ð

,'ek rny okidn ipelt :lewd `vi jky xird oic

.df lewl eyegiy exfbeïéàåùéð øúáãzqip Ð

dycwzp `id meidy lew `vi jk xg`e ,meid

oi`eyip mcew xg`lÐdxqe`l dil opiyiig `l

m`y ,lewd lran hb dkixvdl `le ,dlra lr

hb dkixvn dz`Ðpe ,`lwl zwfgnc ,df lr dxqe` z`vnplral dxeq`y myk :ol `niiwe ,yi` zy` lrea df `vnÐ.lreal dxeq` jkïéñåøéà øúáãoey`x yxbne ,opiyiig Ð

.ipy `yepeäéì ïðéùééç àì.df lr dpbzz `ly ,hb epnid dkixv dpi`e Ðäøåú éùåãé÷.micra Ðåéøåá ìò øáã åãéîòäåm` ,ezzin` lr xac cinrdl lewd xg` oiwcea eed Ð

.xwy e` `ed zn`éðåòéãåäå.xac ly exwir Ðàéä éàî.eixea lr xac cinrdl mwiwfd dnl Ðàì÷ éìèáî àì àòãøäðáå.lirl opixn`ck Ðúùãå÷îdkixve Ð.ipyn hbêãéàå
.ipyn hb `ira `lc `xninl ,eixea lr xac ecinrd :xn`c ,l`eny Ðåéðôá àðåðîä áøã øîúà éë`ped axc oiyeciw zlaw la` ."ipzyxib" eipta dil dxn`c ,lrac ÐÐe`l

.`ped axcl `zile ,`pepnd axcl `inc `le ,`ed eiptaéðù àùåðå.dvxi m` Ðïéñåøéàä ïî åúùåøâ øéæçî à÷ øîéîì éúàdligz oey`x dyxiby ici lr :ixn`c ÐÐdyciw

.dxifgne xfeg eiykre ,ipyïðáø äéá åðééò.ipyn depkxvdy hba erci `l lkdy ,dlgz dyxiby exn`i `le .oey`xl zycewn dzidy iptn ,edpip iyeciw e`le ,ipy iyeciwa Ð

äæî ìå÷ äéìò àöédfn jk xg`e ÐÐ.oey`xd xg` yciwy `vi lew `l` ,dxez iyeciw epipta ipy dyciw `lyïåùàø ùøâî åæá óàab lr s`e .oey`x `yie ipy yxbi `le Ð

ipy iyeciw jpd inp eed `nlra `lwcÐ.dqx`zpy dyexb oey`xl zxfeg eiykre ,ipy dyciwe dligz oey`x yxib exnil `lc 'iyiig
úøúåî
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àúëìäåxg` lew dilr `viy zg` dy`a mz epiax iptl `a dyrne - opiyiig `l

dztega lew eilr `viy yi`d eze` dide ,xg`l dycwzpy ,di`eyip

`lwc - `cg .ipyl zxzene ,oey`xd on hb dkixv oi`y :mz epiax xn`e ,ipyl z`yipy

dy` oi` dwfg ,`ixy - eipta dfl dycwzpy oeikc - cere ,opiyiig `l oi`eyip xzac

,ol `niiw `pepnd axcke .eipta dipt dfirn

ipy wxtae .izkec lka cenlzd dipin jixtcn

i`pz `pepnd axc `nil :xn`w (a,ak) zeaezkc

.`pepnd axc edl zi` `nlr ilekc ,`l - ?`id

zii`x dax igc (`,`v) mixcp seqac ab lr s`e

,dkld ok mewn lkn - dpin iziinc `pepnd ax

.`pepnd axk xaeq zn`d itlc xyt` inp daxe

àòãøäðáåipdc ab lr s` - `lw ilhan `l

md l`enyl eglyc ax ia

mewn lkn - `lw ilhan `xeqae ,axc icinlz

.diytpk `lc edl dxen ded `l

êãéàå- eipta ilin ipd `pepnd axc xnz` ik

axc ied `ped axl ike :xn`z m`e

wxta `icda opz `d ?eipta `ly elit` `pepnd

zy` dzidy micr yi m`c (`,ak) zeaezkc ipy

:xnel yie !"ip` dyexb" xnel zpn`p dpi` - yi`

la` ,eipta `l` ixii` `l `pepnd ax i`cec

`pepnd ax xaq ipyn hb dkixvdl xingdl

ipy wxta xn`c `de .eipta `ly elit` zpn`pc

dpi` inp eipta `ly xaq xn :(a,ak) zeaezkc

.dl didy ebin mr zpn`pc epiid - dfirn

øîàla` - ipy `yepe oey`x yxbn `ped ax

axl `hiyt - eixea lr xac e`vna

i`cec oeike .oey`x `yie ipy yxbi `lc `ped

oeik ,`ped axl ipyl inp zycewne oey`x dycw

dyxiby opiyiig ok m` - dlaiwe dci dhyty

dil ded - oey`x `yie ipy yxbi m`e ,oey`x

lr ecinrd `la la` .oiqex`d on ezyexb xifgn

i`c ,eixeaded - oey`x iyeciwl lew m` ik o

`w ,oey`x `yile ,yxbl ipyl xzenc `pin`

.'ek ipy yxbi `l ikd elit`c ol rnyn

óàoke .xn`w `ped axc `ail` - 'ek yxbn dfa

- mdipyl zxzenc `zkld wiqtc xnin`

rnync :opgl` iax axd xne`e .xn`w `ped axl

.`ped axk dkldc
`zklde
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àì øîàc ïàîì eléôà :àáø øîà ,àéðìt éðaî ãçì§©¦§¥§¨§¨£©¨¨£¦§©§¨©¨
eðéiò :éøîà øîéî àì÷ ïðéìháî àäa ,àì÷ ïðéìháî§©§¦©¨¨§¨§©§¦©¨¨¥©¨§¦©§
÷ôðc àéää .eåä ïè÷ éLecé÷å ,éLecé÷a ïðaø eäa§©¨©§¦¥§¦¥¨¨¨©¦¦§©
déì øîà ,ìBãâk äàøpä ïè÷ì äLãwéàc àì÷ dìò£¨¨¨§¦©§¨§¨¨©¦§¤§¨£©¥
àì ïééãò :eøîàå ,àãáeò äåä :éLà áøì éëcøî áø©¨§§©§©©¦£¨§¨§¨§£©¦Ÿ
íéìBãb ïáeàø úBbìôì" :øîàpL ,ïáeàø úBbìôì òébä¦¦©¦§©§¥¤¤¡©¦§©§¥§¦
øîà ."àìúîà íL àäz àlL ãáìáe" ."áì éø÷ç¦§¥¥¦§©¤Ÿ§¥¨£©§¨¨©

eøîàL àìzîà :àðeä áø øa äaø¯ïàkî eléôà ©¨©©¨©©§¨¤¨§£¦¦¨
àìúîà íB÷îa :øîà ãéáæ áø .íéîé äøNò ãòå§©£¨¨¨¦©§¦¨©¦§£©§¨
:ãéáæ áøì àtt áø déáéúéà .àìúîàì ïéLLBç§¦©£©§¨¥¦¥©©¨§©§¦
íB÷îa :déì øîà !àìúîà íL àäz àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ§¥¨£©§¨£©¥¦§
zàå :àtt áøì àðäk áø déì øîà .øîà÷ àìúîà£©§¨¨¨©£©¥©¨£¨§©©¨§©§

dìòa àa Ck øçàå dLc÷úð :ïðúäå ?àøañz àì¯ ¨¦§§¨§¨§©¦§©§¨§©©¨¨©§¨
?Léã÷ éàðz ìò ïðéøîàc íeMî åàì ;øBæçì úøzeî¤¤©£¨¦§¨§¦©©§©¨¥

¯.øòøòî à÷å ìòa éúàc ,íúä éðàL¯,éëä éà ¨¥¨¨§¨¥©©§¨§©§¥¦¨¦
!éîð úàOéð¯àøeqéà äãáòc úàOéð¯,ïðaø äeñð÷ ¦¥©¦¦¥§¨§¨¦¨©§¨©¨©

àøeqéà äãáò àìc dLc÷úð¯.ïðaø äeñð÷ àì ¦§©§¨§¨¨§¨¦¨¨©§¨©¨©
åàì àðéc éáa ÷æçzéà àìc àì÷ ìk :éLà áø øîà£©©©¦¨¨¨§¨¦©§©§¥¦¨¨
ïéàeOéð øúác àì÷ ìk :éLà áø øîàå .àeä àì÷̈¨§¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
áø .déì ïðéLééç ïéñeøéà øúác àä ;déì ïðéLééç àì̈¨§¦©¥¨§¨©¥¦¨§¦©¥©
ïðéLééç àì éîð ïéñeøéà øúác eléôà :øîà àáéáç£¦¨£©£¦§¨©¥¦©¦¨¨§¦©
øa äéîøé áø øîà .déì ïðéLééç àì :àúëìäå .déì¥§¦§§¨¨¨§¦©¥£©©¦§§¨©

ì áø éaî déì eçìL ,àaà,eðéaø eðãnìé :ìàeîL ©¨¨§¥¦¥©¦§¥§©§¥©¥
éLecé÷ dLc÷å øçà àáe ,ïBLàøî ìB÷ äéìò àöé̈¨¨¤¨¥¦¨©¥§¦§¨¦¥
ìò øácä eãéîòäå ,àöz :eäì çìL ?eäî ,äøBú¨©¨©§¥¥§©£¦©¨¨©
?"Béøea ìò øácä eãéîòäå" éàî .éðeòéãBäå Béøea§§¦¦©§©£¦©¨¨©§
åàì àn÷c éLecé÷c àúléî àélbî éàc àîéìéà¦¥¨§¦¦©§¨¦§¨§¦¥§©¨¨
àòãøäð àäå ?àì÷ ïðéìháî eäðéð àéìòî éLecé÷¦¥©©§¨¦§§©§¦©¨¨§¨§©§§¨

àeä ìàeîLc déøzàéLecé÷ àn÷ éLecé÷c àúléî àéìbéî éàc ,àlà !àì÷ éìháî àìå ©§¥¦§¥§¨§©§¥¨¨¤¨§¦¦©§¨¦§¨§¦¥©¨¦¥
äèLtL Léà úLà :àðeä áø øîàc ,àðeä áøc àâéìôe .éðMî èb äëéøö àì ,eäðéð àéìòî©©§¨¦§¨§¦¨¥¦¥¦§¦¨§©¨§¨©©¨¥¤¦¤¨§¨

øçàî ïéLecé÷ äìaé÷å dãé¯äøîàL äMàä :àðeðîä áø øîàc ;àðeðîä áøcî ,úLce÷î ¨¨§¦§¨¦¦¥©¥§¤¤¦§©©§¨§¨©©©§¨¨¦¨¤¨§¨
"éðzLøéb" dìòáì¯.dìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà ä÷æç ,úðîàð¯?Cãéàå¯ék §©§¨¥©§¨¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨§¦¨¦

àðeðîä áøc øîzà¯?eäî ,Béøea ìò øác eàöî àì .äæéòîe äæéòî åéðôa àlL ,åéðôa ¦§©§©©§¨§¨¨¤Ÿ§¨¨§¦¨§¦¨Ÿ¨§¨¨©§©
ïBLàø àNBðå éðL Løâî ìáà ,éðL àNBðå ïBLàø Løâî :àðeä áø øîà¯?àîòè éàî ;àì ¨©©¨§¨¥¦§¥¥¦£¨§¨¥¥¦§¥¦Ÿ©©§¨

éðL Løâî óà :øîà éãéà áøc déøa àðpéL áø .ïéñeøéàä ïî BúLeøb øéæçî øîéîì éúà̈¥§¥©©£¦§¨¦¨¥¦©¦¨¨§¥§©¦¦¨©©§¨¥¥¦
äfî ìB÷ äéìò àöé .äåä úeòè éLecé÷å ,éLecé÷a ïðaø éðééò :éøîà øîéî ,ïBLàø àNBðå§¥¦¥©¨§¦©§¦©¨©§¦¥§¦¥¨£¨¨¨¨¤¨¦¤

ì úøzeî :øîà øîéîà .éðL àNBðå ïBLàø Løâî ,Bæ óà :àtt áø øîà ?eäî ,äfîe.íäéðL ¦¤©¨©©©¨©§¨¥¦§¥¥¦©¥¨¨©¤¤¦§¥¤
:àúëìäå
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc oihib(iyiy meil)

àéðìt éðaî ãçìly eipan cg`l dycwzpy lew dilr `viy - §©¦§¥§¨§¨
.mdn dfi`l mixne` eid `le ipelt,àáø øîàøîàc ïàîì eléôà ¨©¨¨£¦§©§¨©

àì÷ ïðéìèáî àìmewn lkn ,àäadcei `ed s` ,xen`d dxwna - Ÿ§©§¦¨¨¨§¨
càì÷ ïðéìèáîoky ,éøîà øîéî,miyp` exn`i -ïðaø eäa eðéiò §©§¦¨¨¨¥©¨§¥©§§©¨¨

éLecé÷a,oiyeciwd z` ewcae epiir minkg -ee`vnyïè÷ éLecé÷ §¦¥¦¥¨¨
eåädiepte ,oiyeciw mpi`e ohw did ycwndy -.`id £

:sqep dyrnàéää,dieptäLcwéàc àì÷ dìò ÷ôðcdilr `viy - ©¦§¨©£¨¨¨§¦©§¨
,dycwzpy lewìea mixikn eidy cg``edy eiyrn it lrïè÷ §¨¨

,mipyaìBãbk äàøpäewtzqpe ,lecb mc`k jex` eteb didy - ©¦§¤§¨
.lecbk d`xp didy oeik ,hb epnn dkixvdl df lewl yegl m`d

àcáeò äåä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîàoirk dyrn did xak - ¨©¥©¨§§©§©©¦£¨§¨
,minkgd iptl `ay dfeøîàåy oeik ,df lewl yegl oi`yàì ïééãò §¨§£©¦Ÿ

ì òébäz`xwpd dnkg,'ïáeàø úBbìô'itkeøîàpL(fh d mihtey) ¦¦©§§©§¥¤¤¡©
íéìBãb ïáeàø úBbìôì''áì éø÷ç,'milecb' wxy ,minkg eyxce ¦§©§¥§¦¦§¥¥

,eteba lecb d`xpy s` dfe .[dnkg-] 'al ixwg' mdl yi mipya
.`ed ohw `l` dnkg el oi`y eiyrna `ed xkip

,lewl oiyyegy ,dpyna epipyàìúîà íL àäz àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ§¥¨£©§¨
:lewd z` zxaeyd

eøîàL àìúîà ,àðeä áø øa äaø øîà,lewd z` zxaey `idy ¨©©¨©©¨£©§¨¤¨§
`ideléôà`l` ,lewd mr cgi dxn`p `l m`äøNò ãòå ïàkî £¦¦¨§©£¨¨
íéîé.lewd `viy xg` ¨¦

:`lzn`d seb oipra ztqep dkldøîà ãéáæ áøàìúîà íB÷îa ,- ©§¦¨©§§£©§¨
yegl gzte mewn epl yi `l` ,dxenb `lzn` epl oi` m` s`

,lewd eze` lr `lzn` yi `ny ,ezngnïéLLBç,àìúîàìxnel §¦©£©§¨
yegl oi`e ,eze` zlhand `lzn` lew eze`l yi ok` `ny

.lewd eze`l
,`xnbd dywnúéà,ãéáæ áøì àtt áø déáé,dpyna epipy ixde ¥¦¥©¨¨§©§¦

,àìúîà íL àäz àlL ãáìáelewd mr didzy jixvy ixd ¦§¨¤Ÿ§¥¨£©§¨
zvxzn .`lzn`l gzt didiy jka ic `le ,ynn `lzn`

,`xnbddéì øîà,ciaf axøîà÷ àìúîà íB÷îadpyna s` - ¨©¥¦§£©§¨¨¨©
`lzn` `le '`lzn` xnel gzt my `dz `ly calae' dpeekd

.ynn
,`xnbd dywnzàå ,àtt áøì àðäk áø déì øîàwiicn jpidy ¨©¥©©£¨§©¨¨§©§

,ixack `ly dpyndnàøañz àìwx yi m` s`y xaeq jpi` - Ÿ¦§§¨
,lewd z` lhal ick jka ic `lzn`l gzte mewnïðúäåixde - §¨§©

dpyna epipy(.av zenai)`ae ,mid zpicnl dlra jldy dy`y ,
`ly ick `ypidl oic zia dexizde ,dlra zny cirde cg` cr

e dklde ,obrzzäLc÷úð,xg` mc`ldìòa àa Ck øçàå,oey`xd ¦§©§¨§©©¨¨©£¨
øBæçì úøzeîeyyg `l recne .ipyd on hb dkixv dpi`e el ¤¤©£

dzre ipyd dyciwe oey`xd dyxib ,miyp` exn`iy minkg
,hb `la yi` zy` mixiznåàìLéc÷ éàðz ìò ïðéøîàc íeMî- ¨¦§©§¦¨©§©©¥

exn`iy ,`lzn`l gzte mewn o`k yiy llba mrhd oi` m`d
`l m` ea yxbzzy hb dl ozp mid zpicnl `viyk oey`xd i`ce
elhazi oey`xd aeyi m`y i`pz lr yciw `ed s` ipyde ,aeyi
.`lzn`l oiyyeg `lzn` mewnay ciaf ax ixack ixd .eiyeciw

,`xnbd zvxznøòøòî à÷å ìòa éúàc íúä éðàL`ed dpey - ©¦¨¨§¨¥©©§¨§©§¥
cnere `a lrady meyn `l` `lzn` meyn df oi`y ,my oicd
dzid dxeaq `l` dlra dyxib `l mlerny exn`ie ,epiptl
dkixv dpi`e oiyeciw ipyd iyeciw oi` dlra `ay eiykre ,zny

.hb epnn
,`xnbd dywnéëä éàmixeaq mpi` miyp`y ,jixack m` - ¦¨¦

md mixeaq `l` ,i`pz lr ipyd dyciwe oey`xd dyxiby
ote`a s` ok m` ,oiyeciw ipyd iyeciw oi`e dyxib `l mlerny

e ef dy` dkldyúàOéð,ipylénðaeyl dxizdl epl yi f` mb - ¦¥©¦
ipyd i`eyip oi`y oeik ,mid zpicnn xfg m` oey`xd dlral

dpyna epipy recne ,melk(:ft zenai)ipyl z`yip xak m`y ,
`ed mrhd i`ce `l` .oey`xl xefgl dxeq`e mdipyn hb dkixv
wx m` jkle ,ipyl z`yipe oey`xd dyxiby exn`i `ny meyn
,i`pz lr ipyd dyciwy exn`i ik oey`xl zxfeg ipyl dycwzp

`ly ick ,oey`xl xefgl dexq` ipyl z`yip xak m` la`
xnel jiiy `l oi`eyipa ixdy ,hb `la yi` zy` exizd exn`i

.i`pz lr ipyd d`ypy
oi`e oey`xd dyxib `l mlerny exn`i mlerl ,`xnbd zvxzn
,z`yipl dycwzp oia weligd mrhe ,melk ipyd iyeciw

ayúàOéðoeikàøeqéà äãáòcz`yipy jka xeqi` dzyry - ¦¥§¨§¨¦¨
,crd ixack lrad zn ok`y okl mcew ahid dxxia `le xg`l

ïðaø äeñð÷wx m` la` .dlral xefgz `lyäLc÷úð,ipylàìc ©§¨©¨¨¦§©§¨§Ÿ
àøeqéà äãáò,jka xeqi` dzyr `ly oeik -ïðaø äeñð÷ àì`ly ¨§¨¦¨Ÿ©§¨©¨¨

.oey`xd dlral aeyz
:'lew' ipicl zxfeg `xnbdéáa ÷fçúéà àìc àì÷ ìk ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¨¨§Ÿ¦§©¥§¥

àðécdxad lew `l` epi`y ,oic ziaa wfged `ly lew lk - ¦¨
,`nlraàeä àì÷ åàìexxia ok m` `l` ,df lewl miyyeg oi` - ¨¨¨

mipey`xd eklde ipeltn ipelte ipeltn rny ipelty oic zia
lirl x`azpy enk ,mid zpicnl.(`"r)

åcerïéàeOéð øúác àì÷ ìk ,éMà áø øîàlr `viy lew lk - §¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
oi`eyip mcew xg` mc`l dycwzp xaky ,di`eyip xg`l dy`

,el`déì ïðéLééç àìlr dxqe`l `l ,df lewl oiyyeg oi` - Ÿ©§¦¨¥
dycwzpy lewd `viy mc` eze`n hb dkixv dpi` s`e ,dlra
dy`d lr `viy lewl `weec ,iy` ax ixacn `xnbd zwiicn .el

l oiyyeg oi` oi`eyipd xg`l,edéì ïðéLééç ïéñeøéà øúác àä- ¨§¨©¥¦©§¦¨¥
xaky lew dilr `vie ,z`yip `l oiicre dycwzpy dy` la`
dkixve ,el oiyyeg ,dfl dycwzpy mcew xg`l zycewn dzid

e .dp`yi ipyde ,oey`xd on hbøúác eléôà ,øîà àáéáç áø©£¦¨¨©£¦§¨©
déì ïðéLééç àì énð ïéñeøéà,dycwzpy xg`l `viy lewl s` - ¥¦©¦Ÿ©§¦¨¥

ick ,oey`xd on hb lawl dze` oikixvn oi`e ,el oiyyeg oi`
.ipyd lr jka dpbzz `lydéì ïðéLééç àì ,àúëìäådkldde - §¦§§¨Ÿ©§¦¨¥

.oiqexi` xg`l `veid lewl s` oiyyeg oi`y ,`aiag axk `id
lew dilr `viy xg`l dy` yciwy ote`a dpc `xnbd

:xg`l dycwzpyáø éaî déì eçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà- ¨©©¦¦§§¨©©¨¨§¥¦¥©
dl`y ax ly yxcnd zia icinlz eglyìeðéaø eðãnìé ,ìàeîL, ¦§¥§©§¥©¥

äéìò àöédiept lr -ïBLàøî ìB÷,el dycwzpyeokn xg`làa ¨¨¨¤¨¥¦¨
mc`äøBz éLecé÷ dLc÷å ,øçà,micr ipta mixenb oiyeciw -eäî ©¥§¦§¨¦¥¨©

.`l e` ipyl dxeq`e df lewl miyyeg m`d ,oicdçìLl`eny ¨©
aiydleäì,[mdl-]àöz,ipyd onBéøea ìò øácä eãéîòäå- §¥¥§©£¦©¨¨©§

mcew xg`l dycwzp ok`y zn` `ed df lew m`d exxaze
,df dyciwyéðeòéãBäå.rxi` ok` dn ,xac ly exwir z`zxxan §¦¦

,`xnbd(åéøåá ìò øáãä åãéîòäå) [àéä] éàîmkixvd recn - ©¦
,xacd xxal l`enyàîéìéàmeyn m` -àúléî àéìbî éàc ¦¥¨§¦¦©§¨¦§¨

eäðéð àélòî éLecé÷ åàì àn÷c éLecé÷cxacd dlbzi m`y - §¦¥§©¨¨¦¥§©§¨¦§
,miie`x oiyeciw mpi` oey`xd iyeciwyàì÷ ïðéìèáîz` lhap - §©§¦¨¨¨

.ipyl dxizpe lewdàäåxird ixde -déøúà àòcøäð[enewn-] §¨§©§§¨©§¥
å ,àeä ìàeîLcixd myàì÷ éìháî àìs` lewd z` oilhan oi` - ¦§¥§Ÿ§©§¥¨¨

lirl epipyy enk ,zn` epi`y dlbzp m`(`"r).àlàxn` i`ce ¤¨
meyn ,xacd xxal l`eny mdlàúléî àéìbéî éàcàn÷ éLecé÷c §¦¦©§¨¦§¨§¦¥©¨

eäðéð àélòî éLecé÷eid oey`xd iyeciwy xacd xxazi m`y - ¦¥§©§¨¦§
mpi`y oeik ipyd iyeciwl yegl llk mikixv ep` oi` ,miie`x

e ,oey`xd dyciwy xg`l legl miie`x.éðMî èb äëéøö àìŸ§¦¨¥¦¥¦
àðeä áøc àâéìôe,`ped ax lr dfa wleg l`enye -áø øîàc §¦¨§©¨§¨©©

,øçàî ïéLecé÷ äìaé÷å dãé äèLtL Léà úLà ,àðeäúLce÷î ¨¥¤¦¤¨§¨¨¨§¦§¨¦¦¥©¥§¤¤
,hb epnn dkixve ,ipylàðeðîä áøcîax xn`y mrhd on - ¦§©©§¨

,xg` oic iabl `pepnd
úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàL äMàä ,àðeðîä áø øîàczxzene §¨©©©§¨¨¦¨¤¨§¨§©£¨¥©§¨¦¤¡¤¤

oky ,mlerd lklä÷æçy `idïéàdäæéòî äMàz`éðôa äéðt £¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥
dìòa,`ed i`ce `l` ,zn` epi` df m` dze` yxiby el xnel ©£¨

dzid m` xg`n oiyeciw lawl dfirn dpi` ,o`k s`e .dyxiby
hb dkixve oey`xd dyxiby yegl epl yie ,oey`xl d`eyp

.ipydn
Cãéàåon hb dkixv dpi`y xaeqe `ped ax lr wlegy l`eny - §¦¨
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המשך בעמוד קפה

miwxt dyelyaa cenr ht sc ± iriax wxtoihib
àéðìô éðáî ãçì.mdn dfi`l mixne` eid `le Ðïè÷ì,lecbk eteb d`xpy ,mipya Ð

.ea oixikn eideïáåàø úåâìôì òéâä àì ïééãòohwl) dnkg oi` :xnelk Ðixwge mipya

aljex` eteby it lr s` ,dfe ,al ixwg edl zi`c `ed milecb .aizkck (Ð`ed xkip

xg`l aiqpizyke ,mipya ohw `edy eiyrna zeixalÐopax epiir :ixn` xnin

.`ed mipya ohwe ,diyecwaàìúîà íå÷îá
àìúîàì ïéùùåç`l` ,`lzn` oi` elit` Ð

`lzn` my cenll lkepy xacl yi gzte mewn

Ð,xacl yi zipelt `lzn` `ny oiyyeg

.lha lewdeàìúîà íù àäú àìù ãáìáåÐ

xn` :opiqxb ikd .opira `icda `lzn` :`nl`

i`w oizipzn`e .xn` `w `lzn` mewna dil

.`vexiz i`då àôô áøì àðäë áø äéì øîàúà
àøáñú àì`lzn` `evnl gzt yi m`c ÐÐ

jldy dy` :opzde ?dl opiaqpne opiknqc

zn" dl xn`e cg` cr `ae ,mid zpicnl dlra

dycwzpe "jilraÐ,oey`xl xefgl zxzen

s`e ,dfne dfn `vz :mzd ipzw zqip iab eli`e

,`ypil dexed oic zia ixdy `id dqep`c ab lr

`ype oey`x yxib exnil `lc `yyg meyn

iab la` .zqipyn el zxfeg `id eiykre ,ipy

dycwzpÐ`nrh i`n .ikdl opiyiig `l

jl oi` ixd ?ipyn hb dkixv `le oey`xl zxfeg

erci i`cec ,efn dlecb zycewn xira dny `vi

.dycwzpy mlekíåùî åàìmewn o`k yic Ð

,`xabl dl ixcdn ikc ,eilr jenql `lzn`

dyciw i`pz lry ,xacl gzt yi i`ce :ixn`

mid zpicnn dyxiby dlra `ai m`y ,ipyÐ

,dl aiag dlra didy .oilha eiyeciw eidiy

,`nl` .`al leki did `ly ,dyxib jkl `l`

mlern df `lzn` `vi `lc ab lr s`Ð

.dilr opiknqéðàù,i`we lra iz`c `kd Ð

`l` ,dlra dyxib `l mlern :ixn` xnine

.oiyecw opi`e ,dycwzpe ,zny dxeaq dzidéà
éëäoey`x yxib xnel ediizrc` iwqn `lc Ð

.hb `la d`vei yi` zy` z`vnpe ,ipy `ype

éîð úñéðdkixv :mzd opz i`n` Ðipyn hb

e`le ,i`we dlra `z` `d ?oey`xl xefgz `le

df dyxib xninl iz`c meyn `l` !eed oi`eyip

gzt oi` oi`eyipae ,zenaia opixn`ck ,df `ype

.d`yp i`pz lr :xnel `lzn` mewnäåñð÷
ïðáøcg` cr z`crda deixyc i`dc ÐÐ

weciz dteb `ide ,da eliw` `pebir meyn

`kide .aiqpze ,miaye mixaer ici lr `zlina

xity `wiic `lcÐ:mzd opixn`ck ,deqpw

dteqa dilr zxngdy xneg jeznÐzlwd

.dzligza dilràðéã éáá ÷æçúéà àìã`ly Ð

lew zriny `dz `ly eixg` oic zia ewca

.dxadäéì ïðéùééç àìzia erci ok m` `l` Ð

,'ek rny okidn ipelt :lewd `vi jky xird oic

.df lewl eyegiy exfbeïéàåùéð øúáãzqip Ð

dycwzp `id meidy lew `vi jk xg`e ,meid

oi`eyip mcew xg`lÐdxqe`l dil opiyiig `l

m`y ,lewd lran hb dkixvdl `le ,dlra lr

hb dkixvn dz`Ðpe ,`lwl zwfgnc ,df lr dxqe` z`vnplral dxeq`y myk :ol `niiwe ,yi` zy` lrea df `vnÐ.lreal dxeq` jkïéñåøéà øúáãoey`x yxbne ,opiyiig Ð

.ipy `yepeäéì ïðéùééç àì.df lr dpbzz `ly ,hb epnid dkixv dpi`e Ðäøåú éùåãé÷.micra Ðåéøåá ìò øáã åãéîòäåm` ,ezzin` lr xac cinrdl lewd xg` oiwcea eed Ð

.xwy e` `ed zn`éðåòéãåäå.xac ly exwir Ðàéä éàî.eixea lr xac cinrdl mwiwfd dnl Ðàì÷ éìèáî àì àòãøäðáå.lirl opixn`ck Ðúùãå÷îdkixve Ð.ipyn hbêãéàå
.ipyn hb `ira `lc `xninl ,eixea lr xac ecinrd :xn`c ,l`eny Ðåéðôá àðåðîä áøã øîúà éë`ped axc oiyeciw zlaw la` ."ipzyxib" eipta dil dxn`c ,lrac ÐÐe`l

.`ped axcl `zile ,`pepnd axcl `inc `le ,`ed eiptaéðù àùåðå.dvxi m` Ðïéñåøéàä ïî åúùåøâ øéæçî à÷ øîéîì éúàdligz oey`x dyxiby ici lr :ixn`c ÐÐdyciw

.dxifgne xfeg eiykre ,ipyïðáø äéá åðééò.ipyn depkxvdy hba erci `l lkdy ,dlgz dyxiby exn`i `le .oey`xl zycewn dzidy iptn ,edpip iyeciw e`le ,ipy iyeciwa Ð

äæî ìå÷ äéìò àöédfn jk xg`e ÐÐ.oey`xd xg` yciwy `vi lew `l` ,dxez iyeciw epipta ipy dyciw `lyïåùàø ùøâî åæá óàab lr s`e .oey`x `yie ipy yxbi `le Ð

ipy iyeciw jpd inp eed `nlra `lwcÐ.dqx`zpy dyexb oey`xl zxfeg eiykre ,ipy dyciwe dligz oey`x yxib exnil `lc 'iyiig
úøúåî

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

àúëìäåxg` lew dilr `viy zg` dy`a mz epiax iptl `a dyrne - opiyiig `l

dztega lew eilr `viy yi`d eze` dide ,xg`l dycwzpy ,di`eyip

`lwc - `cg .ipyl zxzene ,oey`xd on hb dkixv oi`y :mz epiax xn`e ,ipyl z`yipy

dy` oi` dwfg ,`ixy - eipta dfl dycwzpy oeikc - cere ,opiyiig `l oi`eyip xzac

,ol `niiw `pepnd axcke .eipta dipt dfirn

ipy wxtae .izkec lka cenlzd dipin jixtcn

i`pz `pepnd axc `nil :xn`w (a,ak) zeaezkc

.`pepnd axc edl zi` `nlr ilekc ,`l - ?`id

zii`x dax igc (`,`v) mixcp seqac ab lr s`e

,dkld ok mewn lkn - dpin iziinc `pepnd ax

.`pepnd axk xaeq zn`d itlc xyt` inp daxe

àòãøäðáåipdc ab lr s` - `lw ilhan `l

md l`enyl eglyc ax ia

mewn lkn - `lw ilhan `xeqae ,axc icinlz

.diytpk `lc edl dxen ded `l

êãéàå- eipta ilin ipd `pepnd axc xnz` ik

axc ied `ped axl ike :xn`z m`e

wxta `icda opz `d ?eipta `ly elit` `pepnd

zy` dzidy micr yi m`c (`,ak) zeaezkc ipy

:xnel yie !"ip` dyexb" xnel zpn`p dpi` - yi`

la` ,eipta `l` ixii` `l `pepnd ax i`cec

`pepnd ax xaq ipyn hb dkixvdl xingdl

ipy wxta xn`c `de .eipta `ly elit` zpn`pc

dpi` inp eipta `ly xaq xn :(a,ak) zeaezkc

.dl didy ebin mr zpn`pc epiid - dfirn

øîàla` - ipy `yepe oey`x yxbn `ped ax

axl `hiyt - eixea lr xac e`vna

i`cec oeike .oey`x `yie ipy yxbi `lc `ped

oeik ,`ped axl ipyl inp zycewne oey`x dycw

dyxiby opiyiig ok m` - dlaiwe dci dhyty

dil ded - oey`x `yie ipy yxbi m`e ,oey`x

lr ecinrd `la la` .oiqex`d on ezyexb xifgn

i`c ,eixeaded - oey`x iyeciwl lew m` ik o

`w ,oey`x `yile ,yxbl ipyl xzenc `pin`

.'ek ipy yxbi `l ikd elit`c ol rnyn

óàoke .xn`w `ped axc `ail` - 'ek yxbn dfa

- mdipyl zxzenc `zkld wiqtc xnin`

rnync :opgl` iax axd xne`e .xn`w `ped axl

.`ped axk dkldc
`zklde
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íB÷îa :déì øîà !àìúîà íL àäz àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ§¥¨£©§¨£©¥¦§
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dìòa àa Ck øçàå dLc÷úð :ïðúäå ?àøañz àì¯ ¨¦§§¨§¨§©¦§©§¨§©©¨¨©§¨
?Léã÷ éàðz ìò ïðéøîàc íeMî åàì ;øBæçì úøzeî¤¤©£¨¦§¨§¦©©§©¨¥

¯.øòøòî à÷å ìòa éúàc ,íúä éðàL¯,éëä éà ¨¥¨¨§¨¥©©§¨§©§¥¦¨¦
!éîð úàOéð¯àøeqéà äãáòc úàOéð¯,ïðaø äeñð÷ ¦¥©¦¦¥§¨§¨¦¨©§¨©¨©

àøeqéà äãáò àìc dLc÷úð¯.ïðaø äeñð÷ àì ¦§©§¨§¨¨§¨¦¨¨©§¨©¨©
åàì àðéc éáa ÷æçzéà àìc àì÷ ìk :éLà áø øîà£©©©¦¨¨¨§¨¦©§©§¥¦¨¨
ïéàeOéð øúác àì÷ ìk :éLà áø øîàå .àeä àì÷̈¨§¨©©©¦¨¨¨§¨©¦¦
áø .déì ïðéLééç ïéñeøéà øúác àä ;déì ïðéLééç àì̈¨§¦©¥¨§¨©¥¦¨§¦©¥©
ïðéLééç àì éîð ïéñeøéà øúác eléôà :øîà àáéáç£¦¨£©£¦§¨©¥¦©¦¨¨§¦©
øa äéîøé áø øîà .déì ïðéLééç àì :àúëìäå .déì¥§¦§§¨¨¨§¦©¥£©©¦§§¨©

ì áø éaî déì eçìL ,àaà,eðéaø eðãnìé :ìàeîL ©¨¨§¥¦¥©¦§¥§©§¥©¥
éLecé÷ dLc÷å øçà àáe ,ïBLàøî ìB÷ äéìò àöé̈¨¨¤¨¥¦¨©¥§¦§¨¦¥
ìò øácä eãéîòäå ,àöz :eäì çìL ?eäî ,äøBú¨©¨©§¥¥§©£¦©¨¨©
?"Béøea ìò øácä eãéîòäå" éàî .éðeòéãBäå Béøea§§¦¦©§©£¦©¨¨©§
åàì àn÷c éLecé÷c àúléî àélbî éàc àîéìéà¦¥¨§¦¦©§¨¦§¨§¦¥§©¨¨
àòãøäð àäå ?àì÷ ïðéìháî eäðéð àéìòî éLecé÷¦¥©©§¨¦§§©§¦©¨¨§¨§©§§¨

àeä ìàeîLc déøzàéLecé÷ àn÷ éLecé÷c àúléî àéìbéî éàc ,àlà !àì÷ éìháî àìå ©§¥¦§¥§¨§©§¥¨¨¤¨§¦¦©§¨¦§¨§¦¥©¨¦¥
äèLtL Léà úLà :àðeä áø øîàc ,àðeä áøc àâéìôe .éðMî èb äëéøö àì ,eäðéð àéìòî©©§¨¦§¨§¦¨¥¦¥¦§¦¨§©¨§¨©©¨¥¤¦¤¨§¨

øçàî ïéLecé÷ äìaé÷å dãé¯äøîàL äMàä :àðeðîä áø øîàc ;àðeðîä áøcî ,úLce÷î ¨¨§¦§¨¦¦¥©¥§¤¤¦§©©§¨§¨©©©§¨¨¦¨¤¨§¨
"éðzLøéb" dìòáì¯.dìòa éðôa äéðt äæéòî äMà ïéà ä÷æç ,úðîàð¯?Cãéàå¯ék §©§¨¥©§¨¦¤¡¤¤£¨¨¥¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©§¨§¦¨¦

àðeðîä áøc øîzà¯?eäî ,Béøea ìò øác eàöî àì .äæéòîe äæéòî åéðôa àlL ,åéðôa ¦§©§©©§¨§¨¨¤Ÿ§¨¨§¦¨§¦¨Ÿ¨§¨¨©§©
ïBLàø àNBðå éðL Løâî ìáà ,éðL àNBðå ïBLàø Løâî :àðeä áø øîà¯?àîòè éàî ;àì ¨©©¨§¨¥¦§¥¥¦£¨§¨¥¥¦§¥¦Ÿ©©§¨

éðL Løâî óà :øîà éãéà áøc déøa àðpéL áø .ïéñeøéàä ïî BúLeøb øéæçî øîéîì éúà̈¥§¥©©£¦§¨¦¨¥¦©¦¨¨§¥§©¦¦¨©©§¨¥¥¦
äfî ìB÷ äéìò àöé .äåä úeòè éLecé÷å ,éLecé÷a ïðaø éðééò :éøîà øîéî ,ïBLàø àNBðå§¥¦¥©¨§¦©§¦©¨©§¦¥§¦¥¨£¨¨¨¨¤¨¦¤

ì úøzeî :øîà øîéîà .éðL àNBðå ïBLàø Løâî ,Bæ óà :àtt áø øîà ?eäî ,äfîe.íäéðL ¦¤©¨©©©¨©§¨¥¦§¥¥¦©¥¨¨©¤¤¦§¥¤
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miwxtקפ dyelya` cenr v sc ± iriax wxtxifp
íäéðùì úøúåî.`da dcen `ped ax elit`e .oey`x `yepe ipy yxbn s` ,xnelk Ð

äðùîäçéã÷ädgcw y` ik" :enk .glna e` ,x"iyxec` oixewy ,xe` ici lr e` ,dtxy Ð

) "it`amixac.(aløáã úåøò.oegxq xac x`y e` dexr e` :edl rnyn lld zial Ðéáø
øîåà àáé÷ò.xac `le dexr `l da `vn `l elit` Ðàøîâàùðú øáã íåùîz`veid Ð

dexr iptn `le ,xac iptn dlranÐ`ed

:aizkck ,xg`l `ypil zxzen `pngx xn`wc

dexr meyn z`veid la` ,"xg` yi`l dzide"Ð

.lkl dxeq` `dzéàî øáã éàä éàîù úéáå
'åë äéì éãáòcegl dexra `wec `xw `dc Ð

:xnelk ,dil iran "xaca dexr" ok m`e ,ixii`

.micra dexríéãòá ïàë óàdpi` ,mixexa Ð

dxexa zecra `l` dexr meyn eilr zxq`p.

ììä úéáåeziwtn "xac" i`d epigxk lr `dc Ð

.lif`e dil yxtnck ,zecrl diläåøò áéúë éî
øáãámicra dexr da `vnc :rnync Ð

.mixexaììä úéáå,ikdl edl irain i`ce inp Ð

`ivedl dil opitiik `lc ,`ivedl etekl oiprl

zexr" aizk ikdl ,edin .dxexa zecra `l`

e`" inp aizk `le ,"xaca dexr" aizk `le "xac

"xac e` zexrÐ,ediiexza diyxcilc ikid ik

.xaca dexr inp rnyne ,xac e` dexr rnzync

úåðåùì òáøàá ùîùî éërax` mewna Ð

,"m`" mewna .dxeza "ik" azkp elld zepeyl

."xy`" mewna ,"`l`" mewna ,"ot" mewna

"m`" mewnaÐik" "jaxwa `vni ik" :enk"`xwi

"rbtz ik" "xeng d`xz ik"Ðrnyn edlek

mewna .oaex oke ,jk didi m` :xnelk ,rx`iykl

"`l`"Ðepi` :xnel ,dlrnl xen`d xac xezql

"zwgv ik `l xn`ie" :enk ,ok `l` okÐok epi`

ik jci z` uetwz l`" oke .zwgv `l` ,jixack

"el gztz geztÐenke ,el gztz gezt `l`

"oilp aegxa ik `l"Ðp `l`l` jzia l` xeq

"ot" mewna .daxd oke ,oilp aegxaÐxn`z ik"

dz` oi` ,'ebe "mdn `xiz `l 'ebe miax jaala

jaala xn`z m` :xnel ,m` oeyla yxtl leki

mdn `xiz `l 'ebeÐ`xiz xn`z `l m` `d

yxcp la` ."`l`" oeyla `le ,oekp df oi` ,mdn

dinzae .ok xn`z `ly :xnel ,ot oeyla `ed

miebd miax jaala xn`z ike :xnelk ,yxcp

"el scxp dn exn`z ik" :oke ?mdn `xize dl`d

Ðscxp dn xnel mkaal l` eaiyz `l mlerl

`l xn`z ik s`" ,"s`"l oikenqd "ik" lk oke .el

"eppr` ikp` ik s`" "epxeyzÐoiyxcp olek

xn`z ot jcnln yexit seq jkld .dniz oeyla

e` "xy`" epiidc ,"`dc" oeyla ynyn cere .ok

dlrnly xac ayiil ,mrh ozil xnelk ,"iptn"

ik izwgv `l" :enk ,epnid"d`xiÐxy` :enk

ayei dz` recn" oke .d`xiy iptn xnelk ,d`xi

"mrd il` `ai ik ,jcalÐ,mrd il` `ay iptn

ik" "yi`d dyn df ik" oke .il` `a mrdy

oi` wx izxn` ik" "jizepa z` lfbz ot izxn`

"midl` z`xiÐ"xy`" enk oiyxcp olekÐ

dyxcd itl ,"oxd` reb ik" oke .iptn :xnelk

"ix`" edl opinbxzn edleke .oprd wlzqp ezrieb iptny minkg edeyxcyÐezepyl z`a m`e ,ixara "ik" zepeyl lk ynzyn inx`a ix` oeylyÐ.epiipr itl olek zepyl dz` jixv

dide" enk ,"xy`k" oeyla mixztpd "ik" lkem` oeyla exzetl leki dz` oi`y el` lke "j`iai ikÐmzixte eaxz ik" "drxt qeq `a ik" "ux`d l` e`eaz ik" oke ,j`iai i`ce `dc

"ux`aÐzevnl miwewf mz` ux`d l` e`eazyke ,j`iaiy iptn :xnelk ,yakz yxizy xkya ,ux`l qpkz dliayay ef devn dyr :ixtiqe `xtiq yxcna mixztp od "`dc" oeyl olek

'ebe "drxt qeq `a ik"e .elldÐmkil` exn`i ik" enk ,"xy`k" oeyla oixztpe "iptn" oeyla oxzetl leki dz` oi`y el` oebk lke .'ebe "mixn gwze" jkitl ,'ebe drxt qeq `ay iptn

"xac mdl didi ik" "mkipaÐ.md "m`" oeyl olekäá àöî àäãikd e`l `d ,da `vny iptn ÐÐdexr e` da `vny iptn ,"iptn" oeyl edl rnyn ikd inp lld ziae .dpyxbi `l

e`l m`e ,xac e`Ð`xw xn`wc "og `vnz `l" jkld .dpyxbi `lÐly og meyn `le ,dia yxtnck ,da `vny iptn epiidiep.àáé÷ò éáøå,"m`" oeyla "ik" i`dl dil yxtn Ð

.xac zexr da `vn m`e ,eipira iep ly og `vnz `l m` :edpip ilin ixz jkldøáã àìå äåøò àì äá àöî àì.dyxibe ,lld zial Ðåäî?`l e` dxecd`l dil opitiik in Ðñðåà éáâ
.dleza dxrpd z` qpe`d Ðåéîé ìë äçìùì ìëåé àì) zekn zkqna opixn`e Ðgly m`e ,dglyl lkei `l :jcnll `ae ,`ed `xizi `xw "eini lk" i`dc :(`,ehÐdgelya `di `l

xfgde cenra odizeyp iyxbn lk i`c ,xfgde cenra mpi` miyxbnd lklc llkn .xfgde cenr ly dyrl aezkd ewzpy ,egeliy lr dwel epi`e .dxifgdl eze` oitek oic ziay ,eini lk

Ð?i`da iielbl il dnlåäî.`l e` xaca yper yi Ðìëàîá úåòãùyie ,hren qe`in zngn lk`na uwe qiphqi` `edy yi ;dzyne lk`n ly zeqiphq`a zewelg mc` ipa zerc Ð

.llk citwn epi`y yie ,jk lk citwn epi`y yie ,hren zevixt lr citwn yi ;zevixta zewelg mc` ipa zerc jk .llk qiphqi` epi`y yie ,jk lk qiphqi` epi`yäãåäé ïá ñåôôÐ

.eizgz dpfne ,mdipia zqpkp dai` jk jezny ,ef `id zpbed dpi`y dcne .mc` lkl xacz `ly dipta zlc lrep weyl ezian `veiyke ,did `iiyp `lcbn mixn ly dlra
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àúëìäåepzpe ,leqt lew cg` hb lr `viy mz epiax iptl `a dyrne - mdipyl zxzen

,ipy hb onfn miycg dyly oizndl mz epiax dkixvd `le .frld iptn ipy hb

,o`kn di`x `iade .frlc `yyg iptn `l` ipy hb did `le ,xyk did oey`xdy oeik

o`k oi`y oeik ,oiqexi`d on ezyexb xifgnl incc ab lr s` ,mdipyl zxzenc `kd 'ixn`c

epiax xne`e .exingd `l - `nlra lew `l`

dfn lew iedc `kd ip`yc ,di`x oi`c :wgvi

on ezyexb xifgnl jk lk dnec oi`e ,dfne

,xingdl yi - xg` lewa la` .oiqexi`d

- eixea lr xac e`vn `lyk lirl opixn`ck

iyeciwc ab lr s` ,oey`x `yie ipy yxbi `ly

mewn lkn - `nlra lew `l` ied `l oey`x

ince ,dxez iyeciw ipy iyeciwc meyn oixingn

.oiqexi`d on ezyexb xifgnl ithéëynyn

ik"c qxhpewa yxity dn - zepeyl rax`a

oiynyn olek "qeq `a ik"e "j`iai ik"e "`az

"m`" mewna eynyiy xyt` i`c ,"`dc" oeyla

oke ,ux`l `ed jexa yecwd m`iad i`ce `dc

mpgac :mz epiaxl d`xpe .drxt qeq `a ik i`ce

m`" oebk ,df oeyla miynyn "m`" daxdc ,wgc

m` cr" "delz sqk m`" "mixekia zgpn aixwz

- "l`xyi ipal laeid didi m`" "zezyl elk

.lirl .i`ce oeyl md mlekäîmicra oldl

jixhv` i`n`c :jixt inlyexia - 'ek mixexa

aeyl dgly xy` dlra lkei `l"c `xw

xifgdl xeq` ikd e`lac dil wetiz "dzgwl

ipya eilr xearl :ipyne !micr yiy oeik ,ezheq

.oie`lúéázexr da `vn [ik] ixaq i`ny

mixtq zi`e - 'ebe xac zexr da `vn `dc xac

:wgvi epiax xne`e .i`ny ziae lld zia :iqxbc

xac zexr ixn`c i`ny ziak xaq `aiwr iaxc

e` dexr e` - edpip ilin ixz i`c ,`zlin `cg

?eliyaz dgicwdl "xac" aezkl il dnl ,xac

`vn epiidc "eipira og `vnz `l m`" aizkc oeik

,`ypz xg`lc "zexr"e ,dyxbl xzen dpnn d`p

xity iz` df itle .eliyaz dgicwd oicd `ede

ziae" hwp `le ,"i`ny ziae" mixtqa hwpc `d

`aiwr iax oieyc ab lr s` opireny`l ,"lld

mewn lkn "xac zexr"c `yxca i`ny ziae

`aiwr iaxc :yxtn opgl` iax axde .i`da ibilt

"xac" dil xzii`c e`l i`c ,lld ziak xity iz`

"da `vn ik" yixc ded `l - eliyaz dgicwdl

."inp i`" oeyla
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ì úøzeî :àúëìäå.íäéðLäðùîéànL úéa §¦§§¨¤¤¦§¥¤¥©©
àöî ïk íà àlà BzLà úà íãà Løâé àì :íéøîBà§¦Ÿ§¨¥¨¨¤¦§¤¨¦¥¨¨
;"øác úåøò da àöî ék" :øîàpL ,äåøò øác dä§©¤§¨¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨
:øîàpL ,BìéLáz äçéãwä eléôà :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦£¦¦§¦¨©§¦¤¤¡©
eléôà :øîBà àáé÷ò éaø ;"øác úåøò da àöî ék"¦¨¨¨¤§©¨¨©¦£¦¨¥£¦
àì íà äéäå" :øîàpL ,äpîéä äàð úøçà àöî̈¨©¤¤¨¨¥¤¨¤¤¡©§¨¨¦Ÿ

."åéðéòa ïç àöîúàøîâúéáì ìlä úéa eøîà ,àéðz ¦§¨¥§¥¨©§¨¨§¥¦¥§¥
úéa íäì eøîà !"øác" øîàð øák àìäå :éànL©©©£Ÿ§¨¤¡©¨¨¨§¨¤¥
úéa íäì eøîà !"úåøò" øîàð øák àìäå :éànL©©©£Ÿ§¨¤¡©¤§©¨§¨¤¥
éúééä ,"øác" øîàð àìå "úåøò" øîàð íà :ìlä¦¥¦¤¡©¤§©§Ÿ¤¡©¨¨¨¦¦
Cëì ,àöz àì øác íeMî ,àöz äåøò íeMî :øîBà¥¦¤§¨¥¥¦¨¨Ÿ¥¥§¨
,"úåøò" øîàð àìå "øác" øîàð eléàå ;"øác" øîàð¤¡©¨¨§¦¤¡©¨¨§Ÿ¤¡©¤§©
äåøò íeMîe ,øçàì àNpz øác íeMî :øîBà éúééä̈¦¦¥¦¨¨¦¨¥§©¥¦¤§¨
éàä éànL úéáe ."úåøò" øîàð Cëì ,øçàì àNpz àìŸ¦¨¥§©¥§¨¤¡©¤§©¥©©©

?déì éãáò éàî "øác"¯øîàðå "øác" ïàk øîàð ¨¨©¨§¦¥¤¡©¨¨¨§¤¡©
"øác" ïläì¯ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò"äL §©¨¨¨©¦§¥¥¦©¦§¨

éðLa ïàk óà ,íéãò éðLa ïläl äî ,"øác íe÷é íéãò¥¦¨¨¨©§©¨¦§¥¥¦©¨¦§¥
.íéãò¯?"øáãa äåøò" áéúk éî :ìlä úéáe¯úéáe ¥¦¥¦¥¦§¦¤§¨§¨¨¥

?"øác Bà äåøò Bà" áéúk éî :éànL¯:ìlä úéáe ©©¦§¦¤§¨¨¨¥¦¥
.éëä òîLîe éëä òîLîc ,"øác úåøò" áéúk éëäì§¨¦§¦¤§©¨¨§©§©¨¦©§©¨¦
à÷ éàîa ."úøçà àöî eléôà :øîBà àáé÷ò éaø"©¦£¦¨¥£¦¨¨©¤¤§©¨
LnLî "ék" :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãá ?éâìtéî¦©§¦¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¦§©¥

ì äòaøàaéànL úéa ;àäc ,àlà ,àîìc ,éà :úBðBL §©§¨¨§¦¦§¨¤¨§¨¥©©
:éøáñda àöî ék åéðéòa ïç àöîú àì íà äéäå" ¨§¦§¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨

"øác úåøò¯àáé÷ò éaøå ,øác úåøò da àöî àäc ¤§©¨¨§¨¨¨¨¤§©¨¨§©¦£¦¨
"øác úåøò da àöî ék" :øáñ¯da àöî éîð éà ¨©¦¨¨¨¤§©¨¨¦©¦¨¨¨

da àöî àì :àáøì àtt áø déì øîà .øác úåøò¤§©¨¨£©¥©©¨§¨¨Ÿ¨¨¨
àðîçø élâcî ,déì øîà ?eäî ,øác àìå äåøò àìŸ¤§¨§Ÿ¨¨©£©¥¦§©¥©£¨¨

ì ìëeé àì" :ñðBà éab"åéîé ìk dçlL¯åéîé ìk ©¥¥Ÿ©§©§¨¨¨¨¨¨¨
àëä ìáà ,àðîçø élâc àeä íúä ,éà÷ øéæçäå ãBîòa©£§©£¥¨¥¨¨§©¥©£¨¨£¨¨¨
íà :àáøì àiLøLî áø déì øîà .ãáò ãáòc éàî©©£©£©£©¥©§¨§¦¨§¨¨¦

àeäå äòø Eòø ìò Løçz ìà" :déìò éø÷ ?eäî ,BzLnLîe åézçz úáLBé àéäå dLøâì Baì¦§¨§¨§¦¤¤©§¨§©©§©¨¥£¥©¤¡¨©¥£¨¨§
;íéLða úBòc Ck ,ìëàîa úBòcäL íLk :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz ."Czà çèáì áLBé¥¨¤©¦¨©§¨¨¨©¦¥¦¥§¥¤©¥§©£¨¨¥§¨¦
äéäL ,äãeäé ïa ñBtt úcî àéä Bæå ,eäúBL Bðéàå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Lé¥§¨¨¤§¥§§§§¥¥§¦¦©©¤§¨¤¨¨
úcî àéä Bæå ,eäúBLå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå ;àöBéå BzLà éðôa ìòBð¥¦§¥¦§§¥§¥§¨¨¤§¥§§§§¥§¦¦©
BööBî ,éeçîz CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå ;dçépîe äéáBø÷e äéçà íò úøaãnL ,íãà ìk̈¨¨¤§©¤¤¦¨¤¨§¤¨©¦¨§¥§¨¨¤§¥§©§§

øt dLàøå äàöBé BzLà úà äàBøL ,òø íãà úcî àéä Bæ ,BìëBàå,÷eMa äåBèå ,òe §§¦¦©¨¨©¤¤¤¦§§¨§Ÿ¨¨©§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc oihib(ycew zay meil)

àúëìäåok` dy`dy ,xnin`k dfa dkldde -ì úøzeî:íäéðL §¦§§¨¤¤¦§¥¤

äðùî
dxeza aezk(` ck mixac)`l m` dide ,dlrae dy` yi` gwi ik'

zezixk xtq dl azke ,xac zexr da `vn ik eipira og `vnz
xzen ote` dfi`a mi`pz zwelgn d`ian dpynd .'dcia ozpe

:ezy` z` yxbl mc`l
da àöî ïk íà àlà ,BzLà úà íãà Løâé àì ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦Ÿ§¨¥¨¨¤¦§¤¨¦¥¨¨¨

äåøò øác,zepfd lr dceyge zevixta zbdepy -øîàpLck mixac) §©¤§¨¤¤¡©
(`,,'øác úåøò dá àöî ék'xtq dl azke' dxez dxn` df lre ¦¨¨¨¤§©¨¨

.'zezixk
eléôà ,íéøîBà ìlä úéáewxäçéc÷äz` dtxy -BìéLázleki ¥¦¥§¦£¦¦§¦¨©§¦

meyn .dexr xac da `vn `lyk s` ,dyxbløîàpL(my),ék' ¤¤¡©¦
'øác úåøò dá àöîzeaiq izy dpen weqtdy lld zia miyxtne , ¨¨¨¤§©¨¨

xac lk lr ,xnelk ,'xac' meyn e` 'dexr' meyn e` ,oiyexibl
:dyxbl leki ecbpk dgxqy oegxq

eléôà ,øîBà àáé÷ò éaøxac `le dexr xac da `vn `l m` ©¦£¦¨¥£¦
`l` ,oegxqàöîdy`äpîéä äàð úøçàmeyn .dyxbl leki ¨¨©¤¤¨¨¥¤¨

øîàpL(my)zligzaweqtd'åéðéòa ïç àöîú àì íà äéäå','ebe ¤¤¡©§¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨
.dyxbl leki df ote`a s`y ixd

àøîâ
ziae i`ny zia zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:lldàéðz,øîàð øák àìäå ,éànL úéáì ìlä úéa eøîàeze`a ©§¨¨§¥¦¥§¥©©©£Ÿ§¨¤¡©
zaiz weqtd,'øác's`y yexcl `l m` ef daiz dxn`p dn myle ¨¨

.dyxbl leki ,oegxq ly 'xac' lréànL úéa íäì eøîàzial ¨§¨¤¥©©
,lldàìäåixdy ,jtidl gikedl yi df weqtnøîàð øákweqta ©£Ÿ§¨¤¡©

df,'úåøò',dyxbl leki oegxq xac x`y lr s`y mkixack m`e ¤§©
.'zexr' zaiz xn`p dn mylìlä úéa íäì eøîà,i`ny zial ¨§¨¤¥¦¥

oky ,'xac' mbe 'zexr' mb aezkl jixv recn ayein epizhiylíà¦
øîàðweqtaøîBà éúééä ,'øác' øîàð àìå 'úåøò'wxyäåøò íeMî ¤¡©¤§©§Ÿ¤¡©¨¨¨¦¦¥¦¤§¨
àözla` ,hba epnn'øác' íeMîoebk ,oegxq xac x`y - ¥¥¦¨¨

eliyaz dgicwdyàöz àì,hba epnn'øác' øîàð Cëìlk zeaxl Ÿ¥¥§¨¤¡©¨¨
.oegxq xacåokøîBà éúééä ,'úåøò' øîàð àìå 'øác' øîàð eléà §¦¤¡©¨¨§Ÿ¤¡©¤§©¨¦¦¥

dyxbzp m` wxy'øác' íeMîdf ote`a ,oegxq lyøçàì àNpz, ¦¨¨¦¨¥§©¥
dyxtd jynda xn`py enk(a weqt my)Wi`l dzide dklde'§¨§¨§¨§¨§¦

,'xg`ådyxbzpyk eli`øçàì àNpz àì äåøò íeMîdxeq` - ©¥§¦¤§¨Ÿ¦¨¥§©¥
,mlerd lkl `ypidl `id,'úåøò' øîàð Cëìote`a s`y epicnll §¨¤¡©¤§©

dklde' da xn`p dexr xac da `vny meyn dlra dyxiby§¨§¨
.xg`l `ypidl zxzene ,'xg` Wi`l dzide§¨§¨§¦©¥

mzaeyze ,i`ny zia zhiyl weqtd zyxc z` `xnbd zx`an
,`xnbd zxxan :lld zia lyeitléànL úéáwxy mixaeqd ¥©©

`vn iM' aezk didy jka ic `eld ,dyxbl leki dexr xac meyn¦¨¨
ok m`e ,'dexr Dadéì éãáò éàî 'øác' éàämiyxec md dn - ¨¤§¨©¨¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .'xaC' zaiznøîàðïàkoiyexiba(my)zaiz ¨¨¤¡©¨
å ,'øác'okïläì øîàðzaiz zecr oipra,'øác'xn`py(eh hi my) ¨¨§¤¡©§©¨¨¨

ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò','øác íe÷é íéãò äLzia miyxece ©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,dey dxifba i`nyïläl äî`l` zecr zlawzn oi`íéãò éðLa ©§©¨¦§¥¥¦

,cg` cra `leïàk óàz` `ivedl eze` oitek oi` ,oiyexiba ©¨
xxaed ok m` `l` ,da `vny dexr xac zngn ezy`xacdéðLa¦§¥

.íéãò¥¦
ìlä úéáe,i`ny zia ixac lr eaiyiáéúk éîweqta aezk ike - ¥¦¥¦§¦

da `vny,'øáãa äåøò'zecra dexrd didzy jixvy eyxtpy ¤§¨§¨¨
cnll `a dfy i`ce `l` ,'xaC zexr' aezk ixde ,`weec dxexa¤§©¨¨

.dyxbl leki oegxq xac x`y lr oiae ynn dexr lr oiayúéáe¥
éànL,lld zia ixac lr eaiyiáéúk éî`vny weqta aezk ike - ©©¦§¦

da,'øác Bà äåøò Bà'lr oiae dexr lr oiay rnyn did f`y ¤§¨¨¨
i`ce `l` ,'xaC zexr' aezk `lde ,dyxbl leki oegxq xac x`y¤§©¨¨

zecra dexr xac da didy rciy jixvy xnel aezkd zpeek
.dxexaìlä úéáe,jk lr uxzl milekiéëäìaezk `l df mrhn - ¥¦¥§¨¦

da `vn m` dyxbl aiigy wx rnyn did f`y ,'xaca dexr'
didy 'xac e` dexr e`' aezk `l jkl oke ,dxexa zecra dexr
x`y lr oiae dexr xac da `vn m` oia dyxbl lekiy wx rnyn

`l` ,oegxq xac`weecáéúkéëä òîLîe éëä òîLîc ,'øác úåøò' §¦¤§©¨¨§©§©¨¦©§©¨¦
zecr didzy jixvy .` ,mixacd ipy zernyn z` jka yiy -
meyn dyxbl aiige eilr zxq`p f` wxe dexrd xac lr dxexa
x`y lr oiae 'dexr xac' da `vn m` oia dyxbl lekiy .a ,jk

:'oegxq xac'
,dpyna epipyúøçà àöî eléôà øîBà àáé÷ò éaø:dpnid d`p ©¦£¦¨¥£¦¨¨©¤¤

,`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîami`pzd ewlgp dna - §©¨¦§§¥
,`xnbd daiyn .epizpynaLé÷ì Léøãait lr `id mzwelgn - ¦§¥¨¦

,yiwl yix ixac,Lé÷ì Léø øîàc' zaizLnLî 'ékdxeza §¨©¥¨¦¦§©¥
ì òaøàaúBðBLdzernyn minrt ,'éà'dzernyn minrt .m` - §©§©§¦

'àîìc'dzernyn minrt .`ny -.'àlà'dzernyn minrte ¦§¨¤¨
'àäc'.ixdy - §¨

zyxta dxen`d 'iM' zaiz zernyn idn mi`pzd ewlgpe¦
.oiyexibdéøáñ éànL úéaweqta xn`py dnyàì íà äéäå'] ¥©©¨§¥§¨¨¦Ÿ

'øác úåøò dá àöî ék' ['åéðéòa ïç àöîzeyexit'àäc'ixdy - ¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨
,øác úåøò da àöîxac zexr zngn eipira og d`vn `l m` wxe ¨¨¨¤§©¨¨

eki da `vny.xg` xac meyn `l la` ,dyxbl llld zia mbe
ziak mixaeq ,dyxbl leki eliyaz dgicwd m` s`y exn`y
'dexr' meyn e` epiid 'xac zexr'y miyxtn mdy `l` ,i`ny

.'xac' meyn e`åeli`'øác úåøò da àöî ék' ,øáñ àáé÷ò éaø §©¦£¦¨¨©¦¨¨¨¤§©¨¨
yiy ,`ed weqtd yexit df itle ,xac zexr da `vn 'm`' eyexit
`l m` dide' meyn `id dpey`xd ,dyxbl lekiy zeaiq izy

,'eipira og `vnzénð éàm` ,dipyde -.øác úåøò da àöî ¦©¦¨¨¨¤§©¨¨
did xeq`y mewna ,dy`d z` yxibe xary ote`a dpc `xnbd

:dyxbl el,àáøì àtt áø déì øîày ote`aäåøò àì da àöî àì ¨©¥©¨¨§¨¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨
øác àìå,dyxibe xare ,oegxq lyeäîeze` mitek m`d ,oicd §Ÿ¨¨©

.`l e` dxifgdldéì øîà,`tt axl `axmitek oi`y il yi di`x ¨©¥
,dxifgdl eze`àðîçø élâcîdxezd dzliby jkn -éabñðBà ¦§©¥©£¨¨©¥¤

dleza dxrp(hk ak my),ì ìëeé àì','åéîé ìk dçlLs` dxe`kle Ÿ©§©§¨¨¨¨
leki epi`y mircei epiid 'dgly lkei `l' wx aezk did m`

minkg eyxce ,eini lk dglyl(.eh zekn)mi`a 'eini lk' zeaiz
y cnlléà÷ øéæçäå ãBîòa åéîé ìkdqpky xg` dyxib m`y - ¨¨¨©£§©£¥¨¥

.jk lr eze` mitek oic ziae ,dxifgdl eini lk deevn `ed ixd
,ok m`eàðîçø élâc àeä íúäaezkd dlib qpe` iabl `weec - ¨¨§©¥©£¨¨

,dxifgdl eze` mitek dyxib m`yàëä ìáàmiyxbnd lk oiprl £¨¨¨
,oegxq `le dexr `l da e`vny `la odizeypãáò ãáòc éàî- ©§¨©¨©

oiyxbnd lk m`y .dxifgdl eze` mitek oi`e ,ieyr dyry dn
dxezd dkxved recn ,xfgde cenra od ixd oick `ly odizeyp
cenra `ed ixd dqpky xg`l dyxib m`y qpe` iabl xnel
.odizeyp xifgdl oieevnd oiyxbnd lk llka `ed s` ixd ,xfgde

:ezy` z` yxbl aygnd oipra dpc `xnbdàiLøLî áø déì øîà̈©¥©§©§¦¨
å ,dLøâì Baì íà ,àáøì`l` dyxib `l oiicråézçz úáLBé àéä §¨¨¦¦§¨§¨§¦¤¤©§¨

BzLnùîeeäî ,.`l e` jka xeqi` yi m`d -déìò éø÷`xw - §©−©§©¨¥£¥
weqtd z` jk lr `ax(hk b ilyn),àeäå äòø Eòø ìò Løçz ìà'©©£Ÿ©¥£¨¨§

'Czà çèáì áLBéayei `ede edrxa yi`k ja ghea jxagyk - ¥¨¤©¦¨
dy`dy oeik ,ezy`e yi` oiprl oke .drx eilr aeygz l` ,jz`

e` `l` ,dyxbl drx dilr aeygl el xeq` ,dlraa zghearicei
.dyxbln ezrc giqi e` ,eynyl jiynze dyxbl dvexy dl

zeripv oiprl mc` ipaa zecin 'b dpend `ziixa d`ian `xnbd
:odizeypàéðz,úBòcäL íLk ,øîBà øéàî éaø äéämc` ipa ly ©§¨¨¨©¦¥¦¥§¥¤©¥

zewelgaa zeqiphqi`d oiprCk ,ìëàîyiúBòczewelgazevixt §©£¨¨¥§
.íéLð̈¦

,BñBk CBúì ìôBð áeáfL ,íãà Eì Lélr s` citwn `edy meyne ¥§¨¨¤§¥§
qekay dn lka uw ,df hren qe`inå .eäúBL Bðéàå B÷øBæåznerl §§§¥¥§
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המשך בעמוד קפו



קפי miwxt dyelya` cenr v sc ± iriax wxtxifp
íäéðùì úøúåî.`da dcen `ped ax elit`e .oey`x `yepe ipy yxbn s` ,xnelk Ð

äðùîäçéã÷ädgcw y` ik" :enk .glna e` ,x"iyxec` oixewy ,xe` ici lr e` ,dtxy Ð

) "it`amixac.(aløáã úåøò.oegxq xac x`y e` dexr e` :edl rnyn lld zial Ðéáø
øîåà àáé÷ò.xac `le dexr `l da `vn `l elit` Ðàøîâàùðú øáã íåùîz`veid Ð

dexr iptn `le ,xac iptn dlranÐ`ed

:aizkck ,xg`l `ypil zxzen `pngx xn`wc

dexr meyn z`veid la` ,"xg` yi`l dzide"Ð

.lkl dxeq` `dzéàî øáã éàä éàîù úéáå
'åë äéì éãáòcegl dexra `wec `xw `dc Ð

:xnelk ,dil iran "xaca dexr" ok m`e ,ixii`

.micra dexríéãòá ïàë óàdpi` ,mixexa Ð

dxexa zecra `l` dexr meyn eilr zxq`p.

ììä úéáåeziwtn "xac" i`d epigxk lr `dc Ð

.lif`e dil yxtnck ,zecrl diläåøò áéúë éî
øáãámicra dexr da `vnc :rnync Ð

.mixexaììä úéáå,ikdl edl irain i`ce inp Ð

`ivedl dil opitiik `lc ,`ivedl etekl oiprl

zexr" aizk ikdl ,edin .dxexa zecra `l`

e`" inp aizk `le ,"xaca dexr" aizk `le "xac

"xac e` zexrÐ,ediiexza diyxcilc ikid ik

.xaca dexr inp rnyne ,xac e` dexr rnzync

úåðåùì òáøàá ùîùî éërax` mewna Ð

,"m`" mewna .dxeza "ik" azkp elld zepeyl

."xy`" mewna ,"`l`" mewna ,"ot" mewna

"m`" mewnaÐik" "jaxwa `vni ik" :enk"`xwi

"rbtz ik" "xeng d`xz ik"Ðrnyn edlek

mewna .oaex oke ,jk didi m` :xnelk ,rx`iykl

"`l`"Ðepi` :xnel ,dlrnl xen`d xac xezql

"zwgv ik `l xn`ie" :enk ,ok `l` okÐok epi`

ik jci z` uetwz l`" oke .zwgv `l` ,jixack

"el gztz geztÐenke ,el gztz gezt `l`

"oilp aegxa ik `l"Ðp `l`l` jzia l` xeq

"ot" mewna .daxd oke ,oilp aegxaÐxn`z ik"

dz` oi` ,'ebe "mdn `xiz `l 'ebe miax jaala

jaala xn`z m` :xnel ,m` oeyla yxtl leki

mdn `xiz `l 'ebeÐ`xiz xn`z `l m` `d

yxcp la` ."`l`" oeyla `le ,oekp df oi` ,mdn

dinzae .ok xn`z `ly :xnel ,ot oeyla `ed

miebd miax jaala xn`z ike :xnelk ,yxcp

"el scxp dn exn`z ik" :oke ?mdn `xize dl`d

Ðscxp dn xnel mkaal l` eaiyz `l mlerl

`l xn`z ik s`" ,"s`"l oikenqd "ik" lk oke .el

"eppr` ikp` ik s`" "epxeyzÐoiyxcp olek

xn`z ot jcnln yexit seq jkld .dniz oeyla

e` "xy`" epiidc ,"`dc" oeyla ynyn cere .ok

dlrnly xac ayiil ,mrh ozil xnelk ,"iptn"

ik izwgv `l" :enk ,epnid"d`xiÐxy` :enk

ayei dz` recn" oke .d`xiy iptn xnelk ,d`xi

"mrd il` `ai ik ,jcalÐ,mrd il` `ay iptn

ik" "yi`d dyn df ik" oke .il` `a mrdy

oi` wx izxn` ik" "jizepa z` lfbz ot izxn`

"midl` z`xiÐ"xy`" enk oiyxcp olekÐ

dyxcd itl ,"oxd` reb ik" oke .iptn :xnelk

"ix`" edl opinbxzn edleke .oprd wlzqp ezrieb iptny minkg edeyxcyÐezepyl z`a m`e ,ixara "ik" zepeyl lk ynzyn inx`a ix` oeylyÐ.epiipr itl olek zepyl dz` jixv

dide" enk ,"xy`k" oeyla mixztpd "ik" lkem` oeyla exzetl leki dz` oi`y el` lke "j`iai ikÐmzixte eaxz ik" "drxt qeq `a ik" "ux`d l` e`eaz ik" oke ,j`iai i`ce `dc

"ux`aÐzevnl miwewf mz` ux`d l` e`eazyke ,j`iaiy iptn :xnelk ,yakz yxizy xkya ,ux`l qpkz dliayay ef devn dyr :ixtiqe `xtiq yxcna mixztp od "`dc" oeyl olek

'ebe "drxt qeq `a ik"e .elldÐmkil` exn`i ik" enk ,"xy`k" oeyla oixztpe "iptn" oeyla oxzetl leki dz` oi`y el` oebk lke .'ebe "mixn gwze" jkitl ,'ebe drxt qeq `ay iptn

"xac mdl didi ik" "mkipaÐ.md "m`" oeyl olekäá àöî àäãikd e`l `d ,da `vny iptn ÐÐdexr e` da `vny iptn ,"iptn" oeyl edl rnyn ikd inp lld ziae .dpyxbi `l

e`l m`e ,xac e`Ð`xw xn`wc "og `vnz `l" jkld .dpyxbi `lÐly og meyn `le ,dia yxtnck ,da `vny iptn epiidiep.àáé÷ò éáøå,"m`" oeyla "ik" i`dl dil yxtn Ð

.xac zexr da `vn m`e ,eipira iep ly og `vnz `l m` :edpip ilin ixz jkldøáã àìå äåøò àì äá àöî àì.dyxibe ,lld zial Ðåäî?`l e` dxecd`l dil opitiik in Ðñðåà éáâ
.dleza dxrpd z` qpe`d Ðåéîé ìë äçìùì ìëåé àì) zekn zkqna opixn`e Ðgly m`e ,dglyl lkei `l :jcnll `ae ,`ed `xizi `xw "eini lk" i`dc :(`,ehÐdgelya `di `l

xfgde cenra odizeyp iyxbn lk i`c ,xfgde cenra mpi` miyxbnd lklc llkn .xfgde cenr ly dyrl aezkd ewzpy ,egeliy lr dwel epi`e .dxifgdl eze` oitek oic ziay ,eini lk

Ð?i`da iielbl il dnlåäî.`l e` xaca yper yi Ðìëàîá úåòãùyie ,hren qe`in zngn lk`na uwe qiphqi` `edy yi ;dzyne lk`n ly zeqiphq`a zewelg mc` ipa zerc Ð

.llk citwn epi`y yie ,jk lk citwn epi`y yie ,hren zevixt lr citwn yi ;zevixta zewelg mc` ipa zerc jk .llk qiphqi` epi`y yie ,jk lk qiphqi` epi`yäãåäé ïá ñåôôÐ

.eizgz dpfne ,mdipia zqpkp dai` jk jezny ,ef `id zpbed dpi`y dcne .mc` lkl xacz `ly dipta zlc lrep weyl ezian `veiyke ,did `iiyp `lcbn mixn ly dlra
äîåøôå
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àúëìäåepzpe ,leqt lew cg` hb lr `viy mz epiax iptl `a dyrne - mdipyl zxzen

,ipy hb onfn miycg dyly oizndl mz epiax dkixvd `le .frld iptn ipy hb

,o`kn di`x `iade .frlc `yyg iptn `l` ipy hb did `le ,xyk did oey`xdy oeik

o`k oi`y oeik ,oiqexi`d on ezyexb xifgnl incc ab lr s` ,mdipyl zxzenc `kd 'ixn`c

epiax xne`e .exingd `l - `nlra lew `l`

dfn lew iedc `kd ip`yc ,di`x oi`c :wgvi

on ezyexb xifgnl jk lk dnec oi`e ,dfne

,xingdl yi - xg` lewa la` .oiqexi`d

- eixea lr xac e`vn `lyk lirl opixn`ck

iyeciwc ab lr s` ,oey`x `yie ipy yxbi `ly

mewn lkn - `nlra lew `l` ied `l oey`x

ince ,dxez iyeciw ipy iyeciwc meyn oixingn

.oiqexi`d on ezyexb xifgnl ithéëynyn

ik"c qxhpewa yxity dn - zepeyl rax`a

oiynyn olek "qeq `a ik"e "j`iai ik"e "`az

"m`" mewna eynyiy xyt` i`c ,"`dc" oeyla

oke ,ux`l `ed jexa yecwd m`iad i`ce `dc

mpgac :mz epiaxl d`xpe .drxt qeq `a ik i`ce

m`" oebk ,df oeyla miynyn "m`" daxdc ,wgc

m` cr" "delz sqk m`" "mixekia zgpn aixwz

- "l`xyi ipal laeid didi m`" "zezyl elk

.lirl .i`ce oeyl md mlekäîmicra oldl

jixhv` i`n`c :jixt inlyexia - 'ek mixexa

aeyl dgly xy` dlra lkei `l"c `xw

xifgdl xeq` ikd e`lac dil wetiz "dzgwl

ipya eilr xearl :ipyne !micr yiy oeik ,ezheq

.oie`lúéázexr da `vn [ik] ixaq i`ny

mixtq zi`e - 'ebe xac zexr da `vn `dc xac

:wgvi epiax xne`e .i`ny ziae lld zia :iqxbc

xac zexr ixn`c i`ny ziak xaq `aiwr iaxc

e` dexr e` - edpip ilin ixz i`c ,`zlin `cg

?eliyaz dgicwdl "xac" aezkl il dnl ,xac

`vn epiidc "eipira og `vnz `l m`" aizkc oeik

,`ypz xg`lc "zexr"e ,dyxbl xzen dpnn d`p

xity iz` df itle .eliyaz dgicwd oicd `ede

ziae" hwp `le ,"i`ny ziae" mixtqa hwpc `d

`aiwr iax oieyc ab lr s` opireny`l ,"lld

mewn lkn "xac zexr"c `yxca i`ny ziae

`aiwr iaxc :yxtn opgl` iax axde .i`da ibilt

"xac" dil xzii`c e`l i`c ,lld ziak xity iz`

"da `vn ik" yixc ded `l - eliyaz dgicwdl

."inp i`" oeyla
mr

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

ì úøzeî :àúëìäå.íäéðLäðùîéànL úéa §¦§§¨¤¤¦§¥¤¥©©
àöî ïk íà àlà BzLà úà íãà Løâé àì :íéøîBà§¦Ÿ§¨¥¨¨¤¦§¤¨¦¥¨¨
;"øác úåøò da àöî ék" :øîàpL ,äåøò øác dä§©¤§¨¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨
:øîàpL ,BìéLáz äçéãwä eléôà :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦£¦¦§¦¨©§¦¤¤¡©
eléôà :øîBà àáé÷ò éaø ;"øác úåøò da àöî ék"¦¨¨¨¤§©¨¨©¦£¦¨¥£¦
àì íà äéäå" :øîàpL ,äpîéä äàð úøçà àöî̈¨©¤¤¨¨¥¤¨¤¤¡©§¨¨¦Ÿ

."åéðéòa ïç àöîúàøîâúéáì ìlä úéa eøîà ,àéðz ¦§¨¥§¥¨©§¨¨§¥¦¥§¥
úéa íäì eøîà !"øác" øîàð øák àìäå :éànL©©©£Ÿ§¨¤¡©¨¨¨§¨¤¥
úéa íäì eøîà !"úåøò" øîàð øák àìäå :éànL©©©£Ÿ§¨¤¡©¤§©¨§¨¤¥
éúééä ,"øác" øîàð àìå "úåøò" øîàð íà :ìlä¦¥¦¤¡©¤§©§Ÿ¤¡©¨¨¨¦¦
Cëì ,àöz àì øác íeMî ,àöz äåøò íeMî :øîBà¥¦¤§¨¥¥¦¨¨Ÿ¥¥§¨
,"úåøò" øîàð àìå "øác" øîàð eléàå ;"øác" øîàð¤¡©¨¨§¦¤¡©¨¨§Ÿ¤¡©¤§©
äåøò íeMîe ,øçàì àNpz øác íeMî :øîBà éúééä̈¦¦¥¦¨¨¦¨¥§©¥¦¤§¨
éàä éànL úéáe ."úåøò" øîàð Cëì ,øçàì àNpz àìŸ¦¨¥§©¥§¨¤¡©¤§©¥©©©

?déì éãáò éàî "øác"¯øîàðå "øác" ïàk øîàð ¨¨©¨§¦¥¤¡©¨¨¨§¤¡©
"øác" ïläì¯ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò"äL §©¨¨¨©¦§¥¥¦©¦§¨

éðLa ïàk óà ,íéãò éðLa ïläl äî ,"øác íe÷é íéãò¥¦¨¨¨©§©¨¦§¥¥¦©¨¦§¥
.íéãò¯?"øáãa äåøò" áéúk éî :ìlä úéáe¯úéáe ¥¦¥¦¥¦§¦¤§¨§¨¨¥

?"øác Bà äåøò Bà" áéúk éî :éànL¯:ìlä úéáe ©©¦§¦¤§¨¨¨¥¦¥
.éëä òîLîe éëä òîLîc ,"øác úåøò" áéúk éëäì§¨¦§¦¤§©¨¨§©§©¨¦©§©¨¦
à÷ éàîa ."úøçà àöî eléôà :øîBà àáé÷ò éaø"©¦£¦¨¥£¦¨¨©¤¤§©¨
LnLî "ék" :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãá ?éâìtéî¦©§¦¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¦§©¥

ì äòaøàaéànL úéa ;àäc ,àlà ,àîìc ,éà :úBðBL §©§¨¨§¦¦§¨¤¨§¨¥©©
:éøáñda àöî ék åéðéòa ïç àöîú àì íà äéäå" ¨§¦§¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨

"øác úåøò¯àáé÷ò éaøå ,øác úåøò da àöî àäc ¤§©¨¨§¨¨¨¨¤§©¨¨§©¦£¦¨
"øác úåøò da àöî ék" :øáñ¯da àöî éîð éà ¨©¦¨¨¨¤§©¨¨¦©¦¨¨¨

da àöî àì :àáøì àtt áø déì øîà .øác úåøò¤§©¨¨£©¥©©¨§¨¨Ÿ¨¨¨
àðîçø élâcî ,déì øîà ?eäî ,øác àìå äåøò àìŸ¤§¨§Ÿ¨¨©£©¥¦§©¥©£¨¨

ì ìëeé àì" :ñðBà éab"åéîé ìk dçlL¯åéîé ìk ©¥¥Ÿ©§©§¨¨¨¨¨¨¨
àëä ìáà ,àðîçø élâc àeä íúä ,éà÷ øéæçäå ãBîòa©£§©£¥¨¥¨¨§©¥©£¨¨£¨¨¨
íà :àáøì àiLøLî áø déì øîà .ãáò ãáòc éàî©©£©£©£©¥©§¨§¦¨§¨¨¦

àeäå äòø Eòø ìò Løçz ìà" :déìò éø÷ ?eäî ,BzLnLîe åézçz úáLBé àéäå dLøâì Baì¦§¨§¨§¦¤¤©§¨§©©§©¨¥£¥©¤¡¨©¥£¨¨§
;íéLða úBòc Ck ,ìëàîa úBòcäL íLk :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz ."Czà çèáì áLBé¥¨¤©¦¨©§¨¨¨©¦¥¦¥§¥¤©¥§©£¨¨¥§¨¦
äéäL ,äãeäé ïa ñBtt úcî àéä Bæå ,eäúBL Bðéàå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Lé¥§¨¨¤§¥§§§§¥¥§¦¦©©¤§¨¤¨¨
úcî àéä Bæå ,eäúBLå B÷øBæå BñBk CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå ;àöBéå BzLà éðôa ìòBð¥¦§¥¦§§¥§¥§¨¨¤§¥§§§§¥§¦¦©
BööBî ,éeçîz CBúì ìôBð áeáfL íãà Eì Léå ;dçépîe äéáBø÷e äéçà íò úøaãnL ,íãà ìk̈¨¨¤§©¤¤¦¨¤¨§¤¨©¦¨§¥§¨¨¤§¥§©§§

øt dLàøå äàöBé BzLà úà äàBøL ,òø íãà úcî àéä Bæ ,BìëBàå,÷eMa äåBèå ,òe §§¦¦©¨¨©¤¤¤¦§§¨§Ÿ¨¨©§¨©
äîåøôå
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף צ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

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

àúëìäåok` dy`dy ,xnin`k dfa dkldde -ì úøzeî:íäéðL §¦§§¨¤¤¦§¥¤

äðùî
dxeza aezk(` ck mixac)`l m` dide ,dlrae dy` yi` gwi ik'

zezixk xtq dl azke ,xac zexr da `vn ik eipira og `vnz
xzen ote` dfi`a mi`pz zwelgn d`ian dpynd .'dcia ozpe

:ezy` z` yxbl mc`l
da àöî ïk íà àlà ,BzLà úà íãà Løâé àì ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦Ÿ§¨¥¨¨¤¦§¤¨¦¥¨¨¨

äåøò øác,zepfd lr dceyge zevixta zbdepy -øîàpLck mixac) §©¤§¨¤¤¡©
(`,,'øác úåøò dá àöî ék'xtq dl azke' dxez dxn` df lre ¦¨¨¨¤§©¨¨

.'zezixk
eléôà ,íéøîBà ìlä úéáewxäçéc÷äz` dtxy -BìéLázleki ¥¦¥§¦£¦¦§¦¨©§¦

meyn .dexr xac da `vn `lyk s` ,dyxbløîàpL(my),ék' ¤¤¡©¦
'øác úåøò dá àöîzeaiq izy dpen weqtdy lld zia miyxtne , ¨¨¨¤§©¨¨

xac lk lr ,xnelk ,'xac' meyn e` 'dexr' meyn e` ,oiyexibl
:dyxbl leki ecbpk dgxqy oegxq

eléôà ,øîBà àáé÷ò éaøxac `le dexr xac da `vn `l m` ©¦£¦¨¥£¦
`l` ,oegxqàöîdy`äpîéä äàð úøçàmeyn .dyxbl leki ¨¨©¤¤¨¨¥¤¨

øîàpL(my)zligzaweqtd'åéðéòa ïç àöîú àì íà äéäå','ebe ¤¤¡©§¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨
.dyxbl leki df ote`a s`y ixd

àøîâ
ziae i`ny zia zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:lldàéðz,øîàð øák àìäå ,éànL úéáì ìlä úéa eøîàeze`a ©§¨¨§¥¦¥§¥©©©£Ÿ§¨¤¡©
zaiz weqtd,'øác's`y yexcl `l m` ef daiz dxn`p dn myle ¨¨

.dyxbl leki ,oegxq ly 'xac' lréànL úéa íäì eøîàzial ¨§¨¤¥©©
,lldàìäåixdy ,jtidl gikedl yi df weqtnøîàð øákweqta ©£Ÿ§¨¤¡©

df,'úåøò',dyxbl leki oegxq xac x`y lr s`y mkixack m`e ¤§©
.'zexr' zaiz xn`p dn mylìlä úéa íäì eøîà,i`ny zial ¨§¨¤¥¦¥

oky ,'xac' mbe 'zexr' mb aezkl jixv recn ayein epizhiylíà¦
øîàðweqtaøîBà éúééä ,'øác' øîàð àìå 'úåøò'wxyäåøò íeMî ¤¡©¤§©§Ÿ¤¡©¨¨¨¦¦¥¦¤§¨
àözla` ,hba epnn'øác' íeMîoebk ,oegxq xac x`y - ¥¥¦¨¨

eliyaz dgicwdyàöz àì,hba epnn'øác' øîàð Cëìlk zeaxl Ÿ¥¥§¨¤¡©¨¨
.oegxq xacåokøîBà éúééä ,'úåøò' øîàð àìå 'øác' øîàð eléà §¦¤¡©¨¨§Ÿ¤¡©¤§©¨¦¦¥

dyxbzp m` wxy'øác' íeMîdf ote`a ,oegxq lyøçàì àNpz, ¦¨¨¦¨¥§©¥
dyxtd jynda xn`py enk(a weqt my)Wi`l dzide dklde'§¨§¨§¨§¨§¦

,'xg`ådyxbzpyk eli`øçàì àNpz àì äåøò íeMîdxeq` - ©¥§¦¤§¨Ÿ¦¨¥§©¥
,mlerd lkl `ypidl `id,'úåøò' øîàð Cëìote`a s`y epicnll §¨¤¡©¤§©

dklde' da xn`p dexr xac da `vny meyn dlra dyxiby§¨§¨
.xg`l `ypidl zxzene ,'xg` Wi`l dzide§¨§¨§¦©¥

mzaeyze ,i`ny zia zhiyl weqtd zyxc z` `xnbd zx`an
,`xnbd zxxan :lld zia lyeitléànL úéáwxy mixaeqd ¥©©

`vn iM' aezk didy jka ic `eld ,dyxbl leki dexr xac meyn¦¨¨
ok m`e ,'dexr Dadéì éãáò éàî 'øác' éàämiyxec md dn - ¨¤§¨©¨¨©¨§¥¥

,`xnbd daiyn .'xaC' zaiznøîàðïàkoiyexiba(my)zaiz ¨¨¤¡©¨
å ,'øác'okïläì øîàðzaiz zecr oipra,'øác'xn`py(eh hi my) ¨¨§¤¡©§©¨¨¨

ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò','øác íe÷é íéãò äLzia miyxece ©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,dey dxifba i`nyïläl äî`l` zecr zlawzn oi`íéãò éðLa ©§©¨¦§¥¥¦

,cg` cra `leïàk óàz` `ivedl eze` oitek oi` ,oiyexiba ©¨
xxaed ok m` `l` ,da `vny dexr xac zngn ezy`xacdéðLa¦§¥

.íéãò¥¦
ìlä úéáe,i`ny zia ixac lr eaiyiáéúk éîweqta aezk ike - ¥¦¥¦§¦

da `vny,'øáãa äåøò'zecra dexrd didzy jixvy eyxtpy ¤§¨§¨¨
cnll `a dfy i`ce `l` ,'xaC zexr' aezk ixde ,`weec dxexa¤§©¨¨

.dyxbl leki oegxq xac x`y lr oiae ynn dexr lr oiayúéáe¥
éànL,lld zia ixac lr eaiyiáéúk éî`vny weqta aezk ike - ©©¦§¦

da,'øác Bà äåøò Bà'lr oiae dexr lr oiay rnyn did f`y ¤§¨¨¨
i`ce `l` ,'xaC zexr' aezk `lde ,dyxbl leki oegxq xac x`y¤§©¨¨

zecra dexr xac da didy rciy jixvy xnel aezkd zpeek
.dxexaìlä úéáe,jk lr uxzl milekiéëäìaezk `l df mrhn - ¥¦¥§¨¦

da `vn m` dyxbl aiigy wx rnyn did f`y ,'xaca dexr'
didy 'xac e` dexr e`' aezk `l jkl oke ,dxexa zecra dexr
x`y lr oiae dexr xac da `vn m` oia dyxbl lekiy wx rnyn

`l` ,oegxq xac`weecáéúkéëä òîLîe éëä òîLîc ,'øác úåøò' §¦¤§©¨¨§©§©¨¦©§©¨¦
zecr didzy jixvy .` ,mixacd ipy zernyn z` jka yiy -
meyn dyxbl aiige eilr zxq`p f` wxe dexrd xac lr dxexa
x`y lr oiae 'dexr xac' da `vn m` oia dyxbl lekiy .a ,jk

:'oegxq xac'
,dpyna epipyúøçà àöî eléôà øîBà àáé÷ò éaø:dpnid d`p ©¦£¦¨¥£¦¨¨©¤¤

,`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîami`pzd ewlgp dna - §©¨¦§§¥
,`xnbd daiyn .epizpynaLé÷ì Léøãait lr `id mzwelgn - ¦§¥¨¦

,yiwl yix ixac,Lé÷ì Léø øîàc' zaizLnLî 'ékdxeza §¨©¥¨¦¦§©¥
ì òaøàaúBðBLdzernyn minrt ,'éà'dzernyn minrt .m` - §©§©§¦

'àîìc'dzernyn minrt .`ny -.'àlà'dzernyn minrte ¦§¨¤¨
'àäc'.ixdy - §¨

zyxta dxen`d 'iM' zaiz zernyn idn mi`pzd ewlgpe¦
.oiyexibdéøáñ éànL úéaweqta xn`py dnyàì íà äéäå'] ¥©©¨§¥§¨¨¦Ÿ

'øác úåøò dá àöî ék' ['åéðéòa ïç àöîzeyexit'àäc'ixdy - ¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨
,øác úåøò da àöîxac zexr zngn eipira og d`vn `l m` wxe ¨¨¨¤§©¨¨

eki da `vny.xg` xac meyn `l la` ,dyxbl llld zia mbe
ziak mixaeq ,dyxbl leki eliyaz dgicwd m` s`y exn`y
'dexr' meyn e` epiid 'xac zexr'y miyxtn mdy `l` ,i`ny

.'xac' meyn e`åeli`'øác úåøò da àöî ék' ,øáñ àáé÷ò éaø §©¦£¦¨¨©¦¨¨¨¤§©¨¨
yiy ,`ed weqtd yexit df itle ,xac zexr da `vn 'm`' eyexit
`l m` dide' meyn `id dpey`xd ,dyxbl lekiy zeaiq izy

,'eipira og `vnzénð éàm` ,dipyde -.øác úåøò da àöî ¦©¦¨¨¨¤§©¨¨
did xeq`y mewna ,dy`d z` yxibe xary ote`a dpc `xnbd

:dyxbl el,àáøì àtt áø déì øîày ote`aäåøò àì da àöî àì ¨©¥©¨¨§¨¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨
øác àìå,dyxibe xare ,oegxq lyeäîeze` mitek m`d ,oicd §Ÿ¨¨©

.`l e` dxifgdldéì øîà,`tt axl `axmitek oi`y il yi di`x ¨©¥
,dxifgdl eze`àðîçø élâcîdxezd dzliby jkn -éabñðBà ¦§©¥©£¨¨©¥¤

dleza dxrp(hk ak my),ì ìëeé àì','åéîé ìk dçlLs` dxe`kle Ÿ©§©§¨¨¨¨
leki epi`y mircei epiid 'dgly lkei `l' wx aezk did m`

minkg eyxce ,eini lk dglyl(.eh zekn)mi`a 'eini lk' zeaiz
y cnlléà÷ øéæçäå ãBîòa åéîé ìkdqpky xg` dyxib m`y - ¨¨¨©£§©£¥¨¥

.jk lr eze` mitek oic ziae ,dxifgdl eini lk deevn `ed ixd
,ok m`eàðîçø élâc àeä íúäaezkd dlib qpe` iabl `weec - ¨¨§©¥©£¨¨

,dxifgdl eze` mitek dyxib m`yàëä ìáàmiyxbnd lk oiprl £¨¨¨
,oegxq `le dexr `l da e`vny `la odizeypãáò ãáòc éàî- ©§¨©¨©

oiyxbnd lk m`y .dxifgdl eze` mitek oi`e ,ieyr dyry dn
dxezd dkxved recn ,xfgde cenra od ixd oick `ly odizeyp
cenra `ed ixd dqpky xg`l dyxib m`y qpe` iabl xnel
.odizeyp xifgdl oieevnd oiyxbnd lk llka `ed s` ixd ,xfgde

:ezy` z` yxbl aygnd oipra dpc `xnbdàiLøLî áø déì øîà̈©¥©§©§¦¨
å ,dLøâì Baì íà ,àáøì`l` dyxib `l oiicråézçz úáLBé àéä §¨¨¦¦§¨§¨§¦¤¤©§¨

BzLnùîeeäî ,.`l e` jka xeqi` yi m`d -déìò éø÷`xw - §©−©§©¨¥£¥
weqtd z` jk lr `ax(hk b ilyn),àeäå äòø Eòø ìò Løçz ìà'©©£Ÿ©¥£¨¨§

'Czà çèáì áLBéayei `ede edrxa yi`k ja ghea jxagyk - ¥¨¤©¦¨
dy`dy oeik ,ezy`e yi` oiprl oke .drx eilr aeygz l` ,jz`

e` `l` ,dyxbl drx dilr aeygl el xeq` ,dlraa zghearicei
.dyxbln ezrc giqi e` ,eynyl jiynze dyxbl dvexy dl

zeripv oiprl mc` ipaa zecin 'b dpend `ziixa d`ian `xnbd
:odizeypàéðz,úBòcäL íLk ,øîBà øéàî éaø äéämc` ipa ly ©§¨¨¨©¦¥¦¥§¥¤©¥

zewelgaa zeqiphqi`d oiprCk ,ìëàîyiúBòczewelgazevixt §©£¨¨¥§
.íéLð̈¦

,BñBk CBúì ìôBð áeáfL ,íãà Eì Lélr s` citwn `edy meyne ¥§¨¨¤§¥§
qekay dn lka uw ,df hren qe`inå .eäúBL Bðéàå B÷øBæåznerl §§§¥¥§
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oihib(ycew zay meil)

äîeøôedicban dlebn -äéããö éðMîon-] dici iliv` mewna §¨¦§¥§¨¤¨
,[igyd zia cr wtxnd,íãà éða íò úöçBøå`ed df lk mre §¤¤¦§¥¨¨

,`ziixad ixac z` `xnbd zxxan .ezynyne eizgz dgipn
zvgexe'Czòc à÷ìñ 'íãà éða íògipndy jzrc lr dlri ike - ¦§¥¨¨¨§¨©§¨

devne rx mc` zcn `id ef mc` ipa mr zvgexd ezy` z`
`id dpefy xacl milbx yi df ote`a ixde ,xzei `le dyxbl

.dxezd on el dxeq`e`ziixad zpeek oi` ,`xnbd zayiin
,mc` ipa mr cgi `id zvgexyàlàzvgex `idyéðaL íB÷îa ¤¨§¨¤§¥

,ïéöçBø íãàodyk evgxy xg`l mdipirl `id zqpkp ,xnelk ¨¨£¦
.odicba oiyaelzevixta zbdepy dze` ,`ziixad zniiqn

,oivgex mc` ipay mewna zvgexe miaxd zeyxaïî äåöî Bæ¦§¨¦
øîàpL ,dLøâì äøBzä(` ck mixac)úåøò dá àöî ék''xaC'Bâå ©¨§¨§¨¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨§

.'Búéaî dçlLåmewn lkn ,dpef oicn eilr zxq`p dpi`y s`e §¦§¨¦¥
z` `ziixad zx`an .zevixt ibdpna zbdepy oeik dyxbl devn

,ef dy`a miweqtd jyndìäå''øçà Léàì äúéäå äë(a ak my)- §¨§¨§¨§¨§¦©¥
,xg` yi`l z`yipe dkld oey`xd on diyexib xg`Bàø÷ áeúkä©¨§¨

'øçà','ipy yi`l dzide dklde' xn` `leBâeæ ïa äæ ïéàL øîBì ©¥©¤¥¤¤
[dnec epi`-],ïBLàøìixdyäæoey`xd lrad -àéöBääòLø ¨¦¤¦§¨¨

Búéaî,dyxibeåeli`äæipyd -Búéa CBúì äòLø ñéðëä,d`ype ¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥
,`ziixad zniiqne .oey`xd jtid `edy 'xg`' aezkd e`xw jkl

m`äëæd lradéðL,ef dvext dy` lydçlLdglyn `ed s` - ¨¨¥¦¦§¨
,onf xg`l ezianLøîàp(b weqt my)ïBøçàä Léàä dàðNe'azke ¤¤¡©§¥¨¨¦¨©£§¨©

.'DciA ozpe zzixM xtq Dlåàì íàåzn `ed ixd ,dkf `l m` - ¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦¨
`ide ezy` iigaøîàpL ,BzøáB÷xen`d weqtd jyndaék Bà' ©§¤¤¡©¦

.'ïBøçàä Léàä úeîéok`e,äúéîa àeä éàãkmeynäfLoey`xd ¨¨¦¨©£§©§¦¨¤¤
äæå ,Búéaî äòLø àéöBäoexg`d,Búéa CBúì äòLø ñéðëäs` lr ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥

.xac zexr da `vny meyn dyxib oey`xdy rciy
:`l e` ie`xk bdp m` d`epyd ezy` z` yxbna dpc `xnbd

weqta xn`p(fh-eh a ik`ln)cBai l` LixErp zW`aE''çlL àðN ék §¥¤§¤©¦§Ÿ¦¨¥©©
.'gNW `pU iM' zeaiz xe`iaa mi`xen`d ewlgpe .'ebeäãeäé éaø ¦¨¥©©©¦§¨

dúàðN íà ,øîBàdy`d z` -çlL,dze`da dz`vn `ly s` ¥¦§¥¨©©
.oegxq xac x`y e` dexr xaceçlLîä éeàðN ,øîBà ïðçBé éaø- ©¦¨¨¥¨©§©¥©

`la dyxiby lr ,'d iptl ie`py `edy yxbnd lr yxcp weqtd
.dexr xac da `vny,`xnbd zx`aneéâéìt àìåewlgp `l - §Ÿ§¦¥

xac da `vn `ly dy` yxbl oekp m`d opgei iaxe dcedi iax
`l` ,dexràä`weec `ed ,glynd ie`pyy xn`y opgei iax - ¨
ïBLàø âeæadae ,'mixerp zy`' z`xwpd dpey`xd ezy`a - §¦

,'cBai l` LixErp zW`aE' dligza my aezky itk weqtd xacn§¥¤§¤©¦§Ÿ
e .dexr xac da `vny `l m` yxbl ie`x oi` dze`eàäiax - ¨

`weec `ed ,gly dz`py m`y xn`y dcediéðL âeæaezy`a - §¥¦
xac da `vn `ly s` d`pey m` yxbl xzen dze`e ,dipyd
xn`py dnl jyndk exn`p `l el` zeaiz ezrcle .dexr

.dipy ezy`a `l` ,mixerp zy` lr dligza
oi` dpey`xd ezy` z` yxbndy epivn oke,oiievx eiyrnøîàc§¨©

Løâîä ìk ,øæòìà éaøz`BzLàdäðBLàøxac da `vny `ll ©¦¤§¨¨¨©§¨¥¦§¦¨
,oegxq e` dexreléôàdøîàpL ,úBòîc åéìò ãéøBî çaæîmy) £¦¦§¥©¦¨¨§¨¤¤¡©

,(ci - bi miweqtéëa 'ä çaæî úà äòîc úBqk ,eNòz úéðL úàæå'§Ÿ¥¦©£©¦§¨¤¦§¥©§¦
ízøîàå ,íëãiî ïBöø úç÷ìå äçðnä ìà úBðt [ãBò] ïéàî ,ä÷ðàå©£¨¨¥¥§¤©¦§¨§¨©©¨¦¤§¤©£©§¤

ðéa ãéòä 'ä ék ìò ,äî ìòéøeòð úLà ïéáe Eda äzãâa äzà øLà E ©¨©¦¥¦¥§¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨
.'Eúéøa úLàå Ezøáç àéäådqkzn gafndy ,xfrl` iax yxce §¦£¤§§§¥¤§¦¤

zy`a lrad cbay meyn `id daiqde ,lekiak envr zernca
e` dexr da `vny `ll dyxibe ,dpey`xd ezy` `idy eixerp

.cala d`py jezn `l` ,oegxq
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miwxt dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtoihib
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çìù.ik`ln z`eapa `ed weqt Ðíàçìù äúàðù.`aiwr iaxk Ðàéä äàåðù íà
çìù íå÷îä éðôì:iqxbc zi`e .i`ny ziak Ð

iptl glynd iepy :izrny efe .glynd iepy

opitiik `lc idp ,lld zial elit`e ,mewnd

.`ed iepy edin ,`ivedl `lyïåùàø âåæÐ

:dixza aizkck `xw irzyn dae ,mixerp zy`
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daeg inp rext dy`xe d`veie weya deeh `dc :dywe .devn `le dyxbl daege

e` dniiwl xzen zicedi zc lr zxaer i` (`,dk) dheqa `id `irac ,devn `le dyxbl

`l` `ied `l dheqa `irac oeikc :xnel yie ?dlr inp jixt `l i`n`e .`hiyti` `le ,`l

- ef la` ,dyxbl devnc xity xn`w - opaxcn

zvgex :yxtl yi cere .dxezd on dyxbl daeg

epi` rx mc` elit` ?jzrc `wlq mc` ipa mr

dpi` zelway dlw elit` e` ,ezy`n df laeq

.ok dyer
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éða íò .íãà éða íò úöçBøå ,äéããö éðMî äîeøôe§¨¦§¥§¨¤¨§¤¤¦§¥¨¨¦§¥
.ïéöçBø íãà éðaL íB÷îa àlà ?Czòc à÷ìñ íãà̈¨¨§¨©§¨¤¨§¨¤§¥¨¨£¦

Bæ¯da àöî ék" :øîàpL ,dLøâì äøBzä ïî äåöî¦§¨¦©¨§¨§¨¤¤¡©¦¨¨¨
,"øçà Léàì äúéäå äëìäå ...Búéaî dçlLå 'åâå úåøò¤§©§¦§¨¦¥§¨§¨§¨§¨¨¦©¥
,ïBLàøì Bâeæ ïa äæ ïéàL ,øîBì ,"øçà" Bàø÷ áeúkä©¨§¨©¥©¤¥¤¤¨¦
.Búéa CBúì äòLø ñéðëä äæå Búéaî äòLø àéöBä äæ¤¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥

éðL äëæ¯,"ïBøçàä Léàä dàðLe" :øîàpL ,dçìL ¨¨¥¦§¨¨¤¤¡©§¥¨¨¦¨©£
åàì íàå¯Léàä úeîé ék Bà" :øîàpL ,BzøáB÷ §¦¨©§¤¤¡©¦¨¨¦

"çlL àðN ék" .Búéa CBúì äòLø ñéðëä äæå Búéaî äòLø àéöBä äfL ,äúéîa àeä éàãk ,"ïBøçàä¯íà :øîBà äãeäé éaø ¨©£§©§¦¨¤¤¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥¦¨¥©©©¦§¨¥¦
BzLà Løâîä ìk :øæòìà éaø øîàc ;éðL âeæa àä ,ïBLàø âeæa àä :éâéìt àìå .çlLîä éeàðN :øîBà ïðçBé éaø ,çlL dúàðN§¥¨©©©¦¨¨¥¨©§©¥©§¨§¦¦¨§¦¦¨§¦¥¦§¨©©¦¤§¨¨¨©§¨¥¦§

äðBLàø¯ìà úBðt ãBò ïéàî ä÷ðàå éëá 'ä çaæî úà äòîc úBqk eNòz úéðL úàæå" :øîàpL ,úBòîc åéìò ãéøBî çaæî eléôà ¦¨£¦¦§¥©¦¨¨§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦©£©¦§¨¤¦§©§¦©£¨¨¥¥¦§¤
ðéa ãéòä 'ä ék ìò äî ìò ízøîàå ,íëãiî ïBöø úç÷ìå äçðnäéøeòð úLà ïéáe EúLàå Ezøáç àéäå da äzãâa äzà øLà E ©¦§¨§¨©©¨¦¤§¤©£©§¤©¨©¦¥¦¥§¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨§¦£¤§§§¥¤
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף צ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר חיים שי' חמיאל

שלום וברכה!

יום  עם  בקשר  בגולה  ישראל  ילדי  ידי  על  תורה  ספר  כתיבת  מבצע  אודות  כותב  בו  מכתבו 

ההולדת, הגיעני באיחור זמן.

ולאחר בקשת סליחת מר על הדברים הבאים לקמן, שבטוחני שיקבלם באותה הרוח שנכתבים 

–

ילדי  ידי  על  ובמיוחד  בכלל,  תורה  ספר  כתיבת  של  הענין  חשיבות  בביאור  צורך  אין  בודאי 

ישראל, ובפרט בתקופתנו זו. ומובן גם כן שזוהי מתנה הכי נעלה בקשר ליום הולדת וכו'.

אבל ביחד עם זה מובן וגם פשוט שאין מקום כלל לקשר מבצע האמור בתנאים שרק זה יכול 

להשתתף בו מי שמקבל עליו השקפה מסוימת, או פעולה מסוימת, ועל אחת כמה וכמה ענין של מפלגה 

וכדומה.

ואין כל נפקה מינה בחשיבות וערך המפלגה והשקפת העולם וכו', ובמילא אינו נוגע כלל אם 

מקבלים אותם במאה אחוז או ב-99 אחוז, או שאין מקבלים אותם, כי העקרון שבזה הוא שאסור 

לקשר עם ענין צדדי מבצע המיועד להחדיר האהבה לתורתנו הנצחית, ואשר ניתנה לכל אחד ואחת 

מישראל, וכדברי חכמינו ז"ל שזהו הטעם שבמתן תורה נאמרו הדברים בלשון יחיד דוקא: אנכי ה' 

אלקיך, אשר הוצאתיך גו' לא יהי' לך גו'.

המשך בעמוד הבא 



קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oihib(ycew zay meil)

äîeøôedicban dlebn -äéããö éðMîon-] dici iliv` mewna §¨¦§¥§¨¤¨
,[igyd zia cr wtxnd,íãà éða íò úöçBøå`ed df lk mre §¤¤¦§¥¨¨

,`ziixad ixac z` `xnbd zxxan .ezynyne eizgz dgipn
zvgexe'Czòc à÷ìñ 'íãà éða íògipndy jzrc lr dlri ike - ¦§¥¨¨¨§¨©§¨

devne rx mc` zcn `id ef mc` ipa mr zvgexd ezy` z`
`id dpefy xacl milbx yi df ote`a ixde ,xzei `le dyxbl

.dxezd on el dxeq`e`ziixad zpeek oi` ,`xnbd zayiin
,mc` ipa mr cgi `id zvgexyàlàzvgex `idyéðaL íB÷îa ¤¨§¨¤§¥

,ïéöçBø íãàodyk evgxy xg`l mdipirl `id zqpkp ,xnelk ¨¨£¦
.odicba oiyaelzevixta zbdepy dze` ,`ziixad zniiqn

,oivgex mc` ipay mewna zvgexe miaxd zeyxaïî äåöî Bæ¦§¨¦
øîàpL ,dLøâì äøBzä(` ck mixac)úåøò dá àöî ék''xaC'Bâå ©¨§¨§¨¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨§

.'Búéaî dçlLåmewn lkn ,dpef oicn eilr zxq`p dpi`y s`e §¦§¨¦¥
z` `ziixad zx`an .zevixt ibdpna zbdepy oeik dyxbl devn

,ef dy`a miweqtd jyndìäå''øçà Léàì äúéäå äë(a ak my)- §¨§¨§¨§¨§¦©¥
,xg` yi`l z`yipe dkld oey`xd on diyexib xg`Bàø÷ áeúkä©¨§¨

'øçà','ipy yi`l dzide dklde' xn` `leBâeæ ïa äæ ïéàL øîBì ©¥©¤¥¤¤
[dnec epi`-],ïBLàøìixdyäæoey`xd lrad -àéöBääòLø ¨¦¤¦§¨¨

Búéaî,dyxibeåeli`äæipyd -Búéa CBúì äòLø ñéðëä,d`ype ¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥
,`ziixad zniiqne .oey`xd jtid `edy 'xg`' aezkd e`xw jkl

m`äëæd lradéðL,ef dvext dy` lydçlLdglyn `ed s` - ¨¨¥¦¦§¨
,onf xg`l ezianLøîàp(b weqt my)ïBøçàä Léàä dàðNe'azke ¤¤¡©§¥¨¨¦¨©£§¨©

.'DciA ozpe zzixM xtq Dlåàì íàåzn `ed ixd ,dkf `l m` - ¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦¨
`ide ezy` iigaøîàpL ,BzøáB÷xen`d weqtd jyndaék Bà' ©§¤¤¡©¦

.'ïBøçàä Léàä úeîéok`e,äúéîa àeä éàãkmeynäfLoey`xd ¨¨¦¨©£§©§¦¨¤¤
äæå ,Búéaî äòLø àéöBäoexg`d,Búéa CBúì äòLø ñéðëäs` lr ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥

.xac zexr da `vny meyn dyxib oey`xdy rciy
:`l e` ie`xk bdp m` d`epyd ezy` z` yxbna dpc `xnbd

weqta xn`p(fh-eh a ik`ln)cBai l` LixErp zW`aE''çlL àðN ék §¥¤§¤©¦§Ÿ¦¨¥©©
.'gNW `pU iM' zeaiz xe`iaa mi`xen`d ewlgpe .'ebeäãeäé éaø ¦¨¥©©©¦§¨

dúàðN íà ,øîBàdy`d z` -çlL,dze`da dz`vn `ly s` ¥¦§¥¨©©
.oegxq xac x`y e` dexr xaceçlLîä éeàðN ,øîBà ïðçBé éaø- ©¦¨¨¥¨©§©¥©

`la dyxiby lr ,'d iptl ie`py `edy yxbnd lr yxcp weqtd
.dexr xac da `vny,`xnbd zx`aneéâéìt àìåewlgp `l - §Ÿ§¦¥

xac da `vn `ly dy` yxbl oekp m`d opgei iaxe dcedi iax
`l` ,dexràä`weec `ed ,glynd ie`pyy xn`y opgei iax - ¨
ïBLàø âeæadae ,'mixerp zy`' z`xwpd dpey`xd ezy`a - §¦

,'cBai l` LixErp zW`aE' dligza my aezky itk weqtd xacn§¥¤§¤©¦§Ÿ
e .dexr xac da `vny `l m` yxbl ie`x oi` dze`eàäiax - ¨

`weec `ed ,gly dz`py m`y xn`y dcediéðL âeæaezy`a - §¥¦
xac da `vn `ly s` d`pey m` yxbl xzen dze`e ,dipyd
xn`py dnl jyndk exn`p `l el` zeaiz ezrcle .dexr

.dipy ezy`a `l` ,mixerp zy` lr dligza
oi` dpey`xd ezy` z` yxbndy epivn oke,oiievx eiyrnøîàc§¨©

Løâîä ìk ,øæòìà éaøz`BzLàdäðBLàøxac da `vny `ll ©¦¤§¨¨¨©§¨¥¦§¦¨
,oegxq e` dexreléôàdøîàpL ,úBòîc åéìò ãéøBî çaæîmy) £¦¦§¥©¦¨¨§¨¤¤¡©

,(ci - bi miweqtéëa 'ä çaæî úà äòîc úBqk ,eNòz úéðL úàæå'§Ÿ¥¦©£©¦§¨¤¦§¥©§¦
ízøîàå ,íëãiî ïBöø úç÷ìå äçðnä ìà úBðt [ãBò] ïéàî ,ä÷ðàå©£¨¨¥¥§¤©¦§¨§¨©©¨¦¤§¤©£©§¤

ðéa ãéòä 'ä ék ìò ,äî ìòéøeòð úLà ïéáe Eda äzãâa äzà øLà E ©¨©¦¥¦¥§¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨
.'Eúéøa úLàå Ezøáç àéäådqkzn gafndy ,xfrl` iax yxce §¦£¤§§§¥¤§¦¤

zy`a lrad cbay meyn `id daiqde ,lekiak envr zernca
e` dexr da `vny `ll dyxibe ,dpey`xd ezy` `idy eixerp
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ïéèéâ úëñî äì à÷éìñå ùøâîä êìò ïøãä

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

miwxt dyelyaa cenr v sc ± iriax wxtoihib
äéããö éðùî äîåøôåd`xp oxyay ztxvay zeinec` jxck ,dici iliv` lv` Ð

.odicvnêúòã à÷ìñ íãà éðá íò.el dxeq`e ,`id dpefy xacl milbx ok m` Ðíå÷îá
íéöçåø íãà éðáù.odicba oiyael odyk ,oz`ivi xg`l mdipirl zqpkp `ide Ðàðù éë

çìù.ik`ln z`eapa `ed weqt Ðíàçìù äúàðù.`aiwr iaxk Ðàéä äàåðù íà
çìù íå÷îä éðôì:iqxbc zi`e .i`ny ziak Ð

iptl glynd iepy :izrny efe .glynd iepy

opitiik `lc idp ,lld zial elit`e ,mewnd

.`ed iepy edin ,`ivedl `lyïåùàø âåæÐ

:dixza aizkck `xw irzyn dae ,mixerp zy`

mkgexa mzxnype" :aizke ,"jixerp zy`"

."cebai l` jixerp zy`ae
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íò,el dxeq`e ,`id dpefy xacl milbx ok m` :qxhpewa yxit - jzrc `wlq mc` ipa

daeg inp rext dy`xe d`veie weya deeh `dc :dywe .devn `le dyxbl daege

e` dniiwl xzen zicedi zc lr zxaer i` (`,dk) dheqa `id `irac ,devn `le dyxbl

`l` `ied `l dheqa `irac oeikc :xnel yie ?dlr inp jixt `l i`n`e .`hiyti` `le ,`l

- ef la` ,dyxbl devnc xity xn`w - opaxcn

zvgex :yxtl yi cere .dxezd on dyxbl daeg

epi` rx mc` elit` ?jzrc `wlq mc` ipa mr

dpi` zelway dlw elit` e` ,ezy`n df laeq

.ok dyer

áåúëäziak elit` `nwezin - xg` e`xw

.i`w "zexr"`e ,lld

ùøâîä êìò ïøãä
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éða íò .íãà éða íò úöçBøå ,äéããö éðMî äîeøôe§¨¦§¥§¨¤¨§¤¤¦§¥¨¨¦§¥
.ïéöçBø íãà éðaL íB÷îa àlà ?Czòc à÷ìñ íãà̈¨¨§¨©§¨¤¨§¨¤§¥¨¨£¦

Bæ¯da àöî ék" :øîàpL ,dLøâì äøBzä ïî äåöî¦§¨¦©¨§¨§¨¤¤¡©¦¨¨¨
,"øçà Léàì äúéäå äëìäå ...Búéaî dçlLå 'åâå úåøò¤§©§¦§¨¦¥§¨§¨§¨§¨¨¦©¥
,ïBLàøì Bâeæ ïa äæ ïéàL ,øîBì ,"øçà" Bàø÷ áeúkä©¨§¨©¥©¤¥¤¤¨¦
.Búéa CBúì äòLø ñéðëä äæå Búéaî äòLø àéöBä äæ¤¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥

éðL äëæ¯,"ïBøçàä Léàä dàðLe" :øîàpL ,dçìL ¨¨¥¦§¨¨¤¤¡©§¥¨¨¦¨©£
åàì íàå¯Léàä úeîé ék Bà" :øîàpL ,BzøáB÷ §¦¨©§¤¤¡©¦¨¨¦

"çlL àðN ék" .Búéa CBúì äòLø ñéðëä äæå Búéaî äòLø àéöBä äfL ,äúéîa àeä éàãk ,"ïBøçàä¯íà :øîBà äãeäé éaø ¨©£§©§¦¨¤¤¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§¥¦¨¥©©©¦§¨¥¦
BzLà Løâîä ìk :øæòìà éaø øîàc ;éðL âeæa àä ,ïBLàø âeæa àä :éâéìt àìå .çlLîä éeàðN :øîBà ïðçBé éaø ,çlL dúàðN§¥¨©©©¦¨¨¥¨©§©¥©§¨§¦¦¨§¦¦¨§¦¥¦§¨©©¦¤§¨¨¨©§¨¥¦§

äðBLàø¯ìà úBðt ãBò ïéàî ä÷ðàå éëá 'ä çaæî úà äòîc úBqk eNòz úéðL úàæå" :øîàpL ,úBòîc åéìò ãéøBî çaæî eléôà ¦¨£¦¦§¥©¦¨¨§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦©£©¦§¨¤¦§©§¦©£¨¨¥¥¦§¤
ðéa ãéòä 'ä ék ìò äî ìò ízøîàå ,íëãiî ïBöø úç÷ìå äçðnäéøeòð úLà ïéáe EúLàå Ezøáç àéäå da äzãâa äzà øLà E ©¦§¨§¨©©¨¦¤§¤©£©§¤©¨©¦¥¦¥§¥¥¤§¤£¤©¨¨©§¨¨§¦£¤§§§¥¤
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שהוא  מצוא  עת  בכל  עליו  הכריזו  אשר  בפועל,  ביצועו  ואופן  המבצע  דבר  על  בהוודעי  ולכן 

מופעל על ידי מחלקה פלונית של הסתדרות פלונית, היתה תגובתי בהתאם להכתוב לעיל. אבל על פי 

המאמר הידוע "מיט ַאן עצה שלָאגט מען זיך ניט ָאן", ובפרט שנודעתי על דבר הענין לאחרי ההתחלה, 

נקטתי בקו של שב ואל תעשה.

אבל לאידך גיסא, כיון שקבלתי מכתב כ' על דבר הענין, אין לי עוד הרשות שלא להביע תגובתי, 

כי לדעתי קשורה היא בחשיבות הענין עצמו, וגם בכבודו של זה שרוצים לגרום לו נחת רוח ויתרה מזה 

וכו' על ידי המבצע האמור. ולכן באתי בשורותי האמורות.

ולהוסיף אשר אין הכוונה בזה לשלול הכבוד מאלו שרחש לבם דבר טוב ויזמו המבצע האמור, 

בין שבאה היוזמה ממפלגה או מחלקה או איש הקשור במחלקה בתור איש פרטי, כי אם כוונתי שאף 

שמותר הי' להודיע ולפרסם אשר יזמת המבצע באה על ידי ארגון פלוני ואיש פלוני וכו', אבל עצם 

המבצע הי' צריך להיות ענין עצמאי בהחלט, מבלי כל קישור עם איזה ענין שיהי', אפילו דבר הכי נעלה.

ידוע לי מאמר חכמינו ז"ל אין צועקין על העבר, בכל זה כותב אני את האמור מאחר שאין זה 

בתור צעקה על העבר, שהרי אפשר שיהי' ענין דומה בעתיד, וכן לבאר עמדתי בזה, והרי מקרא מלא 

דיבר הכתוב והייתם נקיים מה' ומישראל.

בכבוד ובברכה.

המשך מהעמוד הקודם



קפד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc oihib(iyiy meil)

,`ped ax ly epicl `pepnd ax ixacn di`x oi`y jl xn`i ,ipyd
càðeðîä áøc øîzà ék`ed ,dlra ipta dipt dfirn dy`d oi`y ¦¦§©§©©§¨

ok dxn` m` wxåéðôala` ,lrad lyåéðôa àlLi`ceäæéòî §¨¨¤Ÿ§¨¨§¦¨
äæéòîeipta `ly xg`n oiyeciw dlaiwy ote`a okle ,dipt z` §¦¨

.hb epnn dkixv dpi`e zpn`p dpi` ,dlra
xac ecinrde' xn`y l`eny ly epic wqta oecl zxfeg `xnbd

:'eixea lrBéøea ìò øác eàöî àìxewn z` `evnl egilvd `l - Ÿ¨§¨¨©§
,lewdeäî.oicdïBLàø Løâî ,àðeä áø øîàlewd eilr `viy ©¨©©¨§¨¥¦

,dyciwyàNBðåd dze`éðL.dvxi m` ,dxez iyeciw dyciwy §¥¥¦
ìáààNBðå éðL Løâîàì ,ïBLàø,`xnbd zx`ane .xizdl oi` - £¨§¨¥¥¦§¥¦Ÿ

àîòè éàîmeyn .df oicl mrhd edn -cøîéîì éúàe`eai - ©©§¨¨¥§¥©
dzre ,ipyl dycwzpe dyxibe oey`xd dyciw dligzny ,xnel

oey`xd ixd ipyd dyxibykïéñeøéàä ïî BúLeøb øéæçîxg`l ©£¦§¨¦¨¥¦
.xg`l dqx`zpymle`déøa àððéL áø[epa-]óà ,øîà éãéà áøc ©¦§¨§¥§©¦¦¨©©

ïBLàø àNBðå éðL Løâîoey`xd dyxib exn`iy yegl oi`e , §¨¥¥¦§¥¦

`l` ,ezyexb xifgn dzre dligzaéøîà øîéî,miyp`d exn`i - ¥©¨§¥
äåä úeòè éLecé÷å éLecé÷a ïðaø éðéiò,xacd z` exxia minkg - ©§¥©¨¨§¦¥§¦¥¨£¨

xaky xg`n ,zerh iyeciw eid ipyd iyeciwy mdl xxazpe
dzr zxfeg `id ok lre ,dyxib `l mlerne oey`xd dyciw
ick ipyd on hb lawl depkxvdy mircei lkd oi`e ,oey`xl

.oey`xl `ypidl
:dnec dxwna dpc `xnbdäéìò àöéìB÷dycwzpyfîe äfîä- ¨¨¨¤¨¦¤¦¤

oiyeciw eid ipyd iyeciwy micr oi` j` ,ipydne oey`xdn
,mixenbeäî.oicd dn -óà ,àtt áø øîàaeæiyeciw lr oi`y ©¨©©¨¨©

y ,`ped ax xeaqi ,`nlra lew `l` ipydéðL àNBðå ïBLàø Løâî§¨¥¦§¥¥¦
.ezyexb xifgn oey`xdy exn`i `ly ick ,jtidl `le ,`weecj`

,øîà øîéîàdy`dy dcen `ped ax s` dfaì úøzeî,íäéðL £¥©¨©¤¤¦§¥¤
eyyg `le .hb ozi ipyde dp`yil leki dvxiy mdn in ,xnelk
`nlra lew `l` df oi`y oeik ezyexb xifgn oey`xdy exn`iy

.ipyl dycwzpy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oihib(iyily meil)

e ,df hbl dpwz yiy `ziixad zx`aneäNòé ãöékdidzy ick ¥©©£¤
,dligzkl `ypidl zxzenepìhéhbd z` gilydøBæçéå ,äpîéä ¦§¤¥¤¨§©£
øîàéå ,íéðL éðôa dì epðzéådipyd dxiqnd zrya dlázëð éðôa' §¦§¤¨¦§¥§©¦§Ÿ©§¨©¦§©

.'ízçð éðôáehrnl `ed `tiqd ly oipna dpynd zpeek ,ok m`e §¨©¤§©
mipte`a eli`e ,xi`n iax zrcl xfnn cled eay ,df ote`
,dpynd drinyn jkae .xfnn cled oi` dpyna miiepyd
xi`n iax zrcl xfnn ok` clede ,zyaeyn dpi` ef `ziixay
iptae azkp ipta' gilyd xn` `l mpn` m` ,df ote`a elit`

:'mzgp
,dpyna epipyáúëa áúkåéìò ïéàå ,Bãé:íéãò,áø øîàaezky hb ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¨©©

aBãé áúklrad lyeðéðLzxxan .xteqd azky hb `le ,dpyna §©¨¨¦
,`xnbdàééäàz` ax xn` dpyna mipte`d zylyn dfi` lr - ©¥

.eixac,àLéøà àîéìéàoi`e eci azka azk' ,oey`xd ote`d lr ¦¥¨©¥¨
if` ,'micr eilràèéLtoky ,lrad ici azka aezk hbdyáúk' §¦¨§©

éðz÷ 'Bãé.dpynaàlàåeixac z` xn` axy xn`p m` ¨¨¨¥§¤¨
[àúòéönà] (àúéòöîà)oi`e micr eilr yi' ,irvn`d ote`d lr - ©§¦£¨

,'onf eaéøäy yexita dpynd dxn`,'íéãò åéìò Lé'oi` ok m`e £¥¥¨¨¥¦
zx`an .xteqd azka e` eci azka aezk hbd m`d lcad

,`xnbdàlàxaic axàôéqà,iyilyd ote`d lr -ïîæ Ba Lé' ¤¨©¥¨¥§©
,'ãçà ãò àlà Ba ïéàå,xyk cledy §¥¤¨¥¤¨
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיו"ד אדר.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שכתב הבקשה כן יבשר טוב בזה.

לכתבו אודות גידול הזקן שיש מציעים "לישר" אותו.

אינו ברור מה כוונתו בתיבת לישר. - ולדעתי ע"פ כתבו - אין מקום לגזוז אפילו בכדי לישר, 

כי - אם בהנוגע למנהג טוב שנהגו כמה פעמים וזמן צריך להתבונן איך להפסיק מהנהגתו - עאכו"כ 

כהוראת  ע"ע  שעשה  ומי  חיוב.  אם  כי  טוב,  מנהג  לא  שזהו  פוסק  צדק  הצמח  שאדמו"ר  דא.  בכגון 

אדמו"ר - אינו מובן ויעורר תמי' גדולה באם לפתע פתאום ישנה בזה. ואולי בהאמור כוונתו ליישר ע"י 

מסרק )אף שישנם יחידי סגולה שמהדרים ומקפידים על זה, ובלשון המובא - לא נגעו בשערת זקנם(, 

כנ"ל נהגו בזה רק יחידי סגולה ויכול לישר הזקן במסרק. והרי יקיים בזה מצות כבוד האם בהאמור.

ולהחששא שאפשר הזקן מעכב בעניני נכבדות. - לפלא אפילו הקס"ד בזה, כיון שמפורש דעת 

חז"ל בלי שום חולק, שי"ג תקוני דיקנא הם צנורות השפעה וקבלת הברכה מלמעלה, ופשיטא שאלה 

רק מסייעים בענינים רצוים, ובפרט בשידוך הטוב באמת.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, וכן מאשר הרגיע את אמו שתליט"א בדרכי נועם ובאותיות 

מסבירות מתאים להכתוב לעיל.

כבקשתו נשלח המכתב בלי תור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קפה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc oihib(iyiy meil)

,`ped ax ly epicl `pepnd ax ixacn di`x oi`y jl xn`i ,ipyd
càðeðîä áøc øîzà ék`ed ,dlra ipta dipt dfirn dy`d oi`y ¦¦§©§©©§¨

ok dxn` m` wxåéðôala` ,lrad lyåéðôa àlLi`ceäæéòî §¨¨¤Ÿ§¨¨§¦¨
äæéòîeipta `ly xg`n oiyeciw dlaiwy ote`a okle ,dipt z` §¦¨

.hb epnn dkixv dpi`e zpn`p dpi` ,dlra
xac ecinrde' xn`y l`eny ly epic wqta oecl zxfeg `xnbd

:'eixea lrBéøea ìò øác eàöî àìxewn z` `evnl egilvd `l - Ÿ¨§¨¨©§
,lewdeäî.oicdïBLàø Løâî ,àðeä áø øîàlewd eilr `viy ©¨©©¨§¨¥¦

,dyciwyàNBðåd dze`éðL.dvxi m` ,dxez iyeciw dyciwy §¥¥¦
ìáààNBðå éðL Løâîàì ,ïBLàø,`xnbd zx`ane .xizdl oi` - £¨§¨¥¥¦§¥¦Ÿ

àîòè éàîmeyn .df oicl mrhd edn -cøîéîì éúàe`eai - ©©§¨¨¥§¥©
dzre ,ipyl dycwzpe dyxibe oey`xd dyciw dligzny ,xnel

oey`xd ixd ipyd dyxibykïéñeøéàä ïî BúLeøb øéæçîxg`l ©£¦§¨¦¨¥¦
.xg`l dqx`zpymle`déøa àððéL áø[epa-]óà ,øîà éãéà áøc ©¦§¨§¥§©¦¦¨©©

ïBLàø àNBðå éðL Løâîoey`xd dyxib exn`iy yegl oi`e , §¨¥¥¦§¥¦

`l` ,ezyexb xifgn dzre dligzaéøîà øîéî,miyp`d exn`i - ¥©¨§¥
äåä úeòè éLecé÷å éLecé÷a ïðaø éðéiò,xacd z` exxia minkg - ©§¥©¨¨§¦¥§¦¥¨£¨

xaky xg`n ,zerh iyeciw eid ipyd iyeciwy mdl xxazpe
dzr zxfeg `id ok lre ,dyxib `l mlerne oey`xd dyciw
ick ipyd on hb lawl depkxvdy mircei lkd oi`e ,oey`xl

.oey`xl `ypidl
:dnec dxwna dpc `xnbdäéìò àöéìB÷dycwzpyfîe äfîä- ¨¨¨¤¨¦¤¦¤

oiyeciw eid ipyd iyeciwy micr oi` j` ,ipydne oey`xdn
,mixenbeäî.oicd dn -óà ,àtt áø øîàaeæiyeciw lr oi`y ©¨©©¨¨©

y ,`ped ax xeaqi ,`nlra lew `l` ipydéðL àNBðå ïBLàø Løâî§¨¥¦§¥¥¦
.ezyexb xifgn oey`xdy exn`i `ly ick ,jtidl `le ,`weecj`

,øîà øîéîàdy`dy dcen `ped ax s` dfaì úøzeî,íäéðL £¥©¨©¤¤¦§¥¤
eyyg `le .hb ozi ipyde dp`yil leki dvxiy mdn in ,xnelk
`nlra lew `l` df oi`y oeik ezyexb xifgn oey`xdy exn`iy

.ipyl dycwzpy
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oihib(iyily meil)

e ,df hbl dpwz yiy `ziixad zx`aneäNòé ãöékdidzy ick ¥©©£¤
,dligzkl `ypidl zxzenepìhéhbd z` gilydøBæçéå ,äpîéä ¦§¤¥¤¨§©£
øîàéå ,íéðL éðôa dì epðzéådipyd dxiqnd zrya dlázëð éðôa' §¦§¤¨¦§¥§©¦§Ÿ©§¨©¦§©

.'ízçð éðôáehrnl `ed `tiqd ly oipna dpynd zpeek ,ok m`e §¨©¤§©
mipte`a eli`e ,xi`n iax zrcl xfnn cled eay ,df ote`
,dpynd drinyn jkae .xfnn cled oi` dpyna miiepyd
xi`n iax zrcl xfnn ok` clede ,zyaeyn dpi` ef `ziixay
iptae azkp ipta' gilyd xn` `l mpn` m` ,df ote`a elit`

:'mzgp
,dpyna epipyáúëa áúkåéìò ïéàå ,Bãé:íéãò,áø øîàaezky hb ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¨©©

aBãé áúklrad lyeðéðLzxxan .xteqd azky hb `le ,dpyna §©¨¨¦
,`xnbdàééäàz` ax xn` dpyna mipte`d zylyn dfi` lr - ©¥

.eixac,àLéøà àîéìéàoi`e eci azka azk' ,oey`xd ote`d lr ¦¥¨©¥¨
if` ,'micr eilràèéLtoky ,lrad ici azka aezk hbdyáúk' §¦¨§©

éðz÷ 'Bãé.dpynaàlàåeixac z` xn` axy xn`p m` ¨¨¨¥§¤¨
[àúòéönà] (àúéòöîà)oi`e micr eilr yi' ,irvn`d ote`d lr - ©§¦£¨

,'onf eaéøäy yexita dpynd dxn`,'íéãò åéìò Lé'oi` ok m`e £¥¥¨¨¥¦
zx`an .xteqd azka e` eci azka aezk hbd m`d lcad

,`xnbdàlàxaic axàôéqà,iyilyd ote`d lr -ïîæ Ba Lé' ¤¨©¥¨¥§©
,'ãçà ãò àlà Ba ïéàå,xyk cledy §¥¤¨¥¤¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו שהגיע באיחור זמן, בו כותב אודות המצב במשפחה ביחוד בעניני בריאות וכו' 

ושואל דעתי בזה.

והנה בכלל תמוה מה שכותב שכאילו אמר רופא שאין סיכוים להחלמה שלימה, בה בשעה 

שכמה מקרים ידועים ברור שנתרפאו בהחלט. ומביניהם גם כאלו שאני ראיתים, וזה יותר מכעשר 

שנה שהם בסדר ולא עוד אלא שבינתים נשאו )כי המדובר זה שמכירו הנני משך כל הזמן, הי' רווק 

ונשא והוליד בנים( ומשתכר בפרנסה קבועה.

בסגנון  רופא  שאמירת  פשוט,  אבל  ובהחלט  ברור  לדעת  אפשר  אי  מיוחד  למאורע  בהנוגע 

האמור, תמוה ביותר, ולכל היותר ובכלל בן אדם יכול לאמר, שאינו ערב ואינו לוקח אחריות בהנוגע 

לעתיד, ותו לא מידי.

בכלל בהענין כפי שמתארו וביחוד שילדים העומדים בגיל חינוך באמצע, פשוט שצריך להשתדל 

לחפש כל טצדקי שהבית ימשיך בקיומו.

ועוד ועיקר שצריך לעמוד בקישור תמידי עם מומחים במקצוע זה, לעוררם לשאלם בפועל מזמן 

לזמן על אופני טפולים ותרופות המתחדשים לעתים תכופות, האם יש בהם מתאימים גם בנדון זה.

והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית והוא גם הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ינחהו ואת 

כאו"א מהמוזכרים במכתבו בטוב לפניהם באמת טוב הנראה והנגלה שהוא טוב לשמים וטוב לבריות.

ויהי רצון שיחול שינוי לטוב עיקרי בזה תיכף, והרי נמצאים אנו בחדש אדר ימים מוצלחים 

לבני ישראל בכל עניניהם.

משתתף  גם  ובודאי  לזמן,  מזמן  עליהם  ומוסיף  שכותב  בהשיעורים  מסתפק  אינו  בודאי 

בשיעורים הנלמדים ברבים.

לשאלתו ע"ד היתר כו' - מובן שבזה צריך לפנות לרב מומחה על אתר ושיודע כל הפרטים וכו'.

בברכה לבשו"ט.
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת קודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

האברך שלמה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מו' אדר, ובינתים נשלח לו מהמזכירות, בקשת זירוז 

ועד לקיום - מצוה משלוח מנות ומתנות לאביונים, ובפרט בתוככי הנוער, אשר נוסף על גודל המצוה 

מצד עצמה )עד שהודיעו חז"ל - שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, כי אין כל העולם יכול להכילו(, יש ביחוד 

בזה ערך חינוכי הכי חשוב, ואצפה לבשו"ט מהנעשה בזה.

לכתבו ע"ד מצה שמורה, אשתדל בזה, ובטח אשר יאשר הקבלה, ובאם יעלה בידי, אשלח - 

נוסף על בקשתו, מצות אחדות, ותקותי שיחלקם בין המושפעים שלו, בצירוף הסברתו על גודל הענין 

וחשיבותו, ובפרט ע"פ המובא ומבואר בכ"מ תוכן הענין, שמצה נקראת מיכלא דמהימנותא )אמונה( 

ומיכלא דאסוותא )רפואה(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ועוד ועיקר על שמנצל כל הכחות ואפשריות שלו והיכולת - להפיץ 

היהדות המסורתית, ובעיקר - בעיקרה, קיום המצות מעשיות בפועל בכל חוג ומקום שהשפעתו מגעת.

במענה לשאלותיו: א( מובן שנקודת ותכלית הלימוד - שידע ויבין התלמיד תוכן הפסוק, ולא 

העתקה מכנית מלשון ללשון. ובפרט שידיעת התוכן - מזכירה ומחזקת ידיעת פירוש המילות. ב( ברוב 

צריך  שכותבו  מסוג  ספר  בבתי  הרי   - ביותר  מצומצמות  הלימוד  שעות  אשר  עתה  ובפרט  התקופות 

לנצל כל שעה ורגע ללימודים ההכרחים וחיונים, ז. א. לימוד דיני ישראל שהם מעשיים בחיי התלמיד 

המילות  פירוש  הסדר(,  על  חומש  )או  השבוע  פרשת  מאמין"(,  "אני  )י"ג  האמונה  עקרי  והמשפחה, 

בתפלה, פרקים נבחרים מנביאים וכתובים )כמובן נכלל בזה - כל מגלת אסתר, רות איכה(. משניות 

מלוקטות, קטעים מעין יעקב וגמרא. - מוסר חסידות יש לכלול לימודם באחד מהנ"ל )בביאור עקרי 

האמונה, פירוש התפלה וכיו"ב(.

המצפה לבשו"ט.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ארגון הסטודנטים הישראלים בבולוני'

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מ-21/2/72, והמברק שנתקבל לפני זה.

)ונוסף על הדו"ח שקבלתי מהרב יוסף שי' וויינברג אחרי ביקורו אצלם ומההתועדות עמהם 

יחד והתרשמותו וכו'( נהניתי לראות גם ממכתבם יחסם הרציני לערכי היהדות והשתדלותם הכנה 

להתקדם בכל זה. ובהמשך לזה באות גם השורות דלקמן:

נוטה  לנוער מאז ומתמיד בתור כוח פעיל בעל מרץ מיוחד, שאינו  גודל החשיבות שיש  ידוע 

בני הנוער  וכו', תכונות שבהן מצטיינים  ושואף להשגים ממשיים  ואינו מפחד מפני אתגר,  לפשרות 

בפרט. וכמו שראינו בדברי ימי ישראל בכלל, ובמיוחד בספר ההוראה לכל בני ובנות ישראל בדרכם 

בחיים, כוונתי לתורתנו תורת חיים )הוראה בחיים היומיומיים(, ותורת אמת.

הרת  בתקופתנו  וכמה  כמה  אחת  על  אמורים,  הדברים  והתקופות  המקומות  בכל  שבאם 

בילבולים וטישטוש ערכים, עד שיש אומרים, בסגנון המקרא, לאור חושך ולחושך אור.

שלכן ביחוד אלה הבאים מארצנו הקדושה לחו"ל ומשמשים ברצונם או שלא ברצונם דוגמא 

לחיים ארצי-ישראליים ותרבות ארצי-ישראלית, הרי הזכות וביחד עם זה האחריות שלהם גדולה פי 

כמה.

על פי האמור מובן גם כן אשר באם בכל ענין טוב וקדוש הובטחנו כי ה' בורא עולם ומנהיגו 

מסייע בכל מפעל טוב, דיבור טוב ואפילו מחשבה טובה, על אחת כמה וכמה בשטח ובענינים האמורים 

שיש בהם מעין קידוש שם ארץ ישראל, קידוש שם עם ישראל, ולכל לראש קידוש שם תורת ישראל.

על יסוד מאמר החכם אין מזרזין אלא למזורזין, יש עוד להוסיף בזה אשר כנהוג בעולמנו הרי 

כל דבר טוב ומפעל טוב קשור בקושיים וצריך להתגבר על מכשולים ועיכובים וכו'. אבל בהביא בחשבון 

גודל הענין, ובפרט בנוגע לעניננו שיש לו השלכות במקום המפעל עצמו, והשפעה על הנוער היהודי בעיר 

המדינות  בכל  היהודי  הנוער  על  חשובה  אבל  מסוימת  במדה  להשפעה  ועד  ובהמדינה,  נמצאים,  בה 

ובארץ ישראל במיוחד, הרי במה נחשב המאמץ להתגבר על הקושיים לגבי גודל הענין וחשיבותו.

וביזמה  במרץ  להוספה  להביא  יספיק  הכתוב  גם  בודאי  אבל  עוד,  בזה  להאריך  שיש  מובן 

ובמפעלים בשטח זה.

ויהי רצון שיעשו בכל האמור מתוך חיות והתלהבות, שגם שתי אלה מתכונתם המיוחדה של 

בני הנוער, ויקויים בהם שמי שיש לו מנה רוצה מאתים; השיג מאתים רוצה ארבע מאות )ולא מסתפק 

בתוספת מנה(, כלומר, שההשג במאמצים ראשונים יעורר התשוקה והמרץ להשיג פי כמה. והובטחנו 

בכל זה "יגעת ומצאת".

בכבוד ובברכה להצלחה מרובה בכל האמור ולבשורות טובות.



c"agקפח i`iyp epizeax zxezn

ñBkä ìò íâå älôza ìécáäìe[iBà) íòhL ïâBäk dðéàå ìéàBä dcáìa ñBkä ìòL äìcáäa àöBé BðéàL §©§¦©§¦¨§©©©¤¥¥©©§¨¨¤©©¦§©¨¦§¥¨©¤¤¨©
dì íã÷ (äëàìî äNò[`i: ¨¨§¨¨Ÿ¤¨

ג  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

dkld ixe`ia
ñåëä ìò íâå [éהכוס על הבדיל כבר אם גם ("שלא -

ולהתפלל כהוגן") לחזור פעם 19עליו יבדיל לא אבל ,
הכוס  על .20נוספת

íãå÷ íòèùë äìéôúä øæåçù íòèä ¯ äì íãå÷ [àé
:äìãáä ידיֿחובה יוצא שפעמים נתבאר הקודם בסעיף

לבדה  בתפלה שפעמים 21בהבדלה נתבאר זה ובסעיף ,

לבדו  היין על בהבדלה ידיֿחובה במי 22שיוצא וזאת ,
לראש  מלחזור שפטרוהו חוננתנו' 'אתה ששכח
היין  על הבדלה לעשות יכול לא אם אמנם התפילה,

כהוגן")כתיקונה מלחזור ("שלא חכמים פטרוהו לא
התפילה  .23לראש

zetqede mipeiv
כפמ"ג 19) ודלא החיים, בדרך הוא וכן שוע"ר משמעות כן

ב. ס"ק מש"ז
השניה 20) הבדלה תהיה לא - שוב היין על יבדיל אם וגם

וביאורים  הערות קובץ (וראה לפניה טעם שהרי - כהוגן
שנית  להבדיל שהסיקו שיב ע' ח"ז ירות"ו צמחֿצדק כולל

התפילה). לאחר היין על
אם  גם לפניה כשטעם כהוגן שלא נחשבת (שהבדלה ועפי"ז
לילה) ודאי (כשהיה מאומה טעם אם בינתיים), התפלל

שאין  כמי דינו חוננתנו, אתה שכח מכן ולאחר ערבית, קודם
לראש  יחזור או תפילה בשומע הבדלה ויאמר כוס לו

בצ"ע. בזה שנשאר ד ס"ק לדוד תהלה וראה התפילה,
יין.21) לו כשאין
כתיקונה.22) שתיעשה ובתנאי
שעליו 23) דֿה) סעיפים (כדלהלן יין לו שאין כמי והוי

התפילה. לראש לחזור

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Â פרוצים החיצונים שנמצאו מהחיצונים רחב האמצעי ואם
עודפים  גיפופים לו יש והאמצעי לאמצעי במילואם
אין  בזה ויחיד בזה ויחיד בזה יחיד אם ומכאן מכאן עליהם
החיצונים  דיורי שהרי סאתים בית אלא אחד לכל נותנין
האמצעי  אלא במילואו פרוץ אינו שהוא כיון באמצעי אינם
שאין  ונמצא במילואם לו פרוצים שהם מהם אחד בכל הוא
אינם  שהחיצונים והאמצעי הוא שנים אלא מהם אחד בכל
המפסיקין  האמצעי גיפופים מפני זה עם זה מצטרפין
לבדו  הוא סאתים מבית יותר מהחיצונים אחד ואם ביניהם
המפסיקין  גיפופין לו שיש כיון נאסר אינו והאמצעי אסור

השני. החיצון לומר צריך ואין

יתירה  לחיצונים אמצעי שבין הפרצה תהא שלא ובלבד
שס"ב. בסי' כמ"ש אוסרת פרצה שהיא אמות מעשר

אסורים  החיצונים גם סאתים מבית יותר האמצעי אם אבל
במילואם. לו פרוצים שהם כיון

שנים  או באמצעי ושנים מהחיצונים אחד בכל יחיד אם אבל
לשנים  נותנים באמצעי ויחיד מהחיצונים אחד בכל
הם  האמצעי דיורי כאילו רואים שאנו צרכן כל החיצונים
וגם  מהם אחד בכל ביחד שלשה הם והרי מהם אחד בכל
לחיצונים  כחצר נחשב שהוא לפי צרכן כל מותרים באמצעי

שנתבאר: הראשונה סברא לפי

Ê הפרוץ הקצר הקרפף אורך כותלי כששני זה וכל

כן  לא שאם הרחב חלל לתוך ונכנסים בולטים הם במילואו
אלא  במילואה פרצה נקראת שאינו במילואה פירצה זו אין
אבל  בית או חצר או קרפף של רחבו כותל כל נפרץ כן אם
לכאן  טפח ובולט הרוחב מחלל ארוך הרוחב כותל היה אם
טפח  הפס ממנו ונשתייר החלל כמדת ונפרץ לכאן וטפח
לצד  בולטין הפסין שאין אף שמכאן טפח ופס שמכאן
זו  אין חוץ לצד אלא אורך כתלי שבין החלל לתוך הפנים
מהכותל  קטנים גיפופים ונשתיירו הואיל במילואה פרצה
בפנים  שעומד למי נראין אינן אלו שגיפופים ואף הנפרץ
שהם  כיון במילואו הנפרץ הבית או החצר או הקרפף בתוך
כמו  לפרצה פסין משום נדונין בחוץ שעומד למי נראים
למבוי  לחי משום נידון מבפנים ולא מבחוץ הנראה שהלחי
חוץ  העומד הרי כאן כן גם כן ואם שס"ג בסי' שיתבאר כמו
אלו  לו נראין הרחב קרפף בתוך דהיינו הקצר לקרפף
הם  כאילו לפרצה ומכאן מכאן העודפים הרחבים גיפופים
אלא  נפרץ ולא הקצר של הרוחב מכותל וגיפופין שיורין
הקצר  של ארכו כשכתלי מהֿשאיןֿכן בלבד באמצעו
ונראה  ניכר אזי הרחב החלל לתוך ונכנסים בולטים

הקצר. של רחבו מכותל אינם הללו שהגיפופים

שם  מופלגים הם שמה הבולטים אלו כתלים שראשי והוא
כגון  שבצדם הרחב קרפף אורך כתלי מן ברוחב טפחים ג'
אם  אבל טפחים ג' מהם אחד כל באורך יש אלו שגיפופים
שם  וסניפים כלבדים הם הרי טפחים ג' מהם מופלגים אינם
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1

2

3

4

dkld ixe`ia
úòãä ïðåçá [ä במוצאי יוםֿטוב כשחל הדין הוא -

מלאכה  יעשה לא 'ותודיענו', לומר ושכח - שבת
שיבדיל עד בשבת שכח (בקידוש)האסורה ואם היין, על

בקידוש גם מהיין)להבדיל טעם ויתפלל.(וכבר יחזור
çëù íàå [å בשוגג מאומה טעם אפילו משמע -13.

äëàìî äùòå [æ וייתכן במוסגר, זו הלכה הביא רבינו -
כשעשה  התפילה על לחזור יש האם שהסתפק

מאומה 14מלאכה  טעם שלא אף יש 15- ולמעשה .
עכ"פ  נדבה בתורת ולהתפלל .16לחזור

äîåàî íòè [ç קודש בין המבדיל 'ברוך אמר ואפילו -
.17לחול'

äîåàî íòè [è אם וכן ורביעית, מכזית פחות אפילו -
ממים  חוץ משקים שאר .18שתה

zetqede mipeiv
Ê"ËÒ:עד"ז10) Á˜ 'ÈÒ· הבדלה הזכרת בשביל חוזרין אין

בסי' שיתבאר כמו הכוס על לאומרה ויכול הואיל בתפלה
ומיד  ערבית, בתפלת הבדיל לא שאם שם (וראה רצ"ד
בה  והבדיל מנחה של לתשלומין שניה פעם התפלל לאחריה

התשלומין). תפילת על שוב לחזור עליו -
שאינן 11) הנשים ללמד שיש סי"ח רצט סי' לקמן וראה

קודם  לחול' קודש בין המבדיל 'ברוך לומר מתפללות
יש  גמורה מלאכה ועושות אמרו לא ואם מלאכה, עשיית

בידן. למחות
הנר  להדליק ורוצה חוננתנו' 'אתה לומר שהשוכח ולהעיר

במוסגר). שם (ראה המבדיל ברוך לומר חייב להבדלה
קודם 12) גמורה מלאכה אפילו לעשות רוצה אם טז: סעיף

קדש  בין המבדיל ברוך אומר הכוס על או בתפלה שיבדיל
ועושה  המלך ללות בעלמא להיכר ומלכות שם בלא לחול

הכוס. על שיבדיל עד כלום... לטעום אסור אבל מלאכה,
משום 13) אינה שוב התפילה שחזרת שוע"ר משמעות

לבדה  היין שעל הבדלה על להסתמך שההיתר אלא קנס,
כשלא  רק מועיל הדין) עיקר שהיא שבתפלה הבדלה (ללא
מאכל  על שבירך כגון באונס אכל אפילו ולכן מאומה, טעם
ויתפלל  יחזור לבטלה, לברך שלא כדי מעט לאכול והוכרח
דֿה). בסעיפים המבואר כוס לו שאין כמי זו בתפילה (ודינו
שנהיה  כגון להתפלל כלל יכול שאינו אונס אירעו אם אבל
די  להתפלל, יכול שאינו עד חולשה אותו שתקפה או אונן

היין. על בהבדלה לו
על  חלה בתפלה הבדלה שחובת הקודם בסעיף המבואר וע"פ
עצמה  על קיבלה (שלא אשה טעמה אם בלבד, המתפלל
לכתחילה  יוצאת - היין על הבדלה קודם חובה) ערבית תפלת

סי"ט). רצו סי' (וראה היין שעל בהבדלה חובתה ידי
שאין 14) ודאי דרבנן מלאכה אבל דאורייתא, מלאכה היינו

בין  לעשותן שהתירו פעמים שהרי ולהתפלל, לחזור צריך
השמשות.

במוקף15) הנה ח: ס"ק בדה"ש צג סי' השלחן כ'קצות
על  שהבדיל קודם באיסור מלאכה עשה אם גם אדמו"ר
כ' ש"ג לסי' יהודה ובשארית ולהתפלל, לחזור צריך הכוס
רבות  פעמים ז"ל) (אדמו"ר קדשו מפי ששמעתי כמו וז"ל:
לחזור  היתה ודעתו עיגול חצאי בתוך העמיד ספק דכל
על  שהיה ואפשר דבריו צדקו אם לראות זה פרק ולשנות
מדכתב  וז"ל ע"ג די"ט נחמי' ובדברי עכ"ל, קו"א איזה זה
ברירא  לא זה שגם משמע עגולה חצאי בב' זה רבינו מוח"ז
יהודה  השארית דברי הביא פ"א הכולל (ובשער עכ"ל, לי'
בעלי  קדמוהו שלא שלו המחודשים שכל דהיינו ע"ז וכ'
כמו  מחוורים דבריו ואין עיגול, בחצאי הסגיר השו"ע
בחצאי  המג"א דברי שהסגיר הנ"ל נחמיה מהדברי שמוכח
המחודשים  "שכל מש"כ גם לי', ברירא דלא משום עיגול
על  כזאת לומר היתכן אני תמה עיגול, בחצאי הסגיר שלו"
והיה  בספק אצלו היו שלו" המחודשים "שכל ז"ל אדמו"ר
הקולמוס). פליטת אם כי זה אין הפרק, ולשנות לחזור צריך

א"צ 16) באיסור מלאכה דבעשה טעם ואם ד"ה בבה"ל עי'
נדבה  בתורת ולהתפלל לחזור שיש נראה ומ"מ לחזור,
(מסקנת  הכוס על הבדיל שכבר אע"פ חוננתנו, אתה ולומר

שם). השלחן קצות
גרידא 17) הבדלה חובת ידי יוצא המבדיל' 'ברוך באמירת

חכמים  לתקנת תחליף אינו אבל מלאכה), לעשות (ומותר
סעיף  על כדלעיל נפרדת תקנה שהיא בתפילה הבדלה של

ב.
היינו 18) ו'טעם' ח: ס"ק בדה"ש צג סי' השלחן קצות

קודם  רשאי דמים ממים, חוץ משקים שאר שתה או שאכל
רצ"ט. בסי' כמ"ש הבדלה
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ñBkä ìò íâå älôza ìécáäìe[iBà) íòhL ïâBäk dðéàå ìéàBä dcáìa ñBkä ìòL äìcáäa àöBé BðéàL §©§¦©§¦¨§©©©¤¥¥©©§¨¨¤©©¦§©¨¦§¥¨©¤¤¨©
dì íã÷ (äëàìî äNò[`i: ¨¨§¨¨Ÿ¤¨

ג  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

dkld ixe`ia
ñåëä ìò íâå [éהכוס על הבדיל כבר אם גם ("שלא -

ולהתפלל כהוגן") לחזור פעם 19עליו יבדיל לא אבל ,
הכוס  על .20נוספת

íãå÷ íòèùë äìéôúä øæåçù íòèä ¯ äì íãå÷ [àé
:äìãáä ידיֿחובה יוצא שפעמים נתבאר הקודם בסעיף

לבדה  בתפלה שפעמים 21בהבדלה נתבאר זה ובסעיף ,

לבדו  היין על בהבדלה ידיֿחובה במי 22שיוצא וזאת ,
לראש  מלחזור שפטרוהו חוננתנו' 'אתה ששכח
היין  על הבדלה לעשות יכול לא אם אמנם התפילה,

כהוגן")כתיקונה מלחזור ("שלא חכמים פטרוהו לא
התפילה  .23לראש

zetqede mipeiv
כפמ"ג 19) ודלא החיים, בדרך הוא וכן שוע"ר משמעות כן

ב. ס"ק מש"ז
השניה 20) הבדלה תהיה לא - שוב היין על יבדיל אם וגם

וביאורים  הערות קובץ (וראה לפניה טעם שהרי - כהוגן
שנית  להבדיל שהסיקו שיב ע' ח"ז ירות"ו צמחֿצדק כולל

התפילה). לאחר היין על
אם  גם לפניה כשטעם כהוגן שלא נחשבת (שהבדלה ועפי"ז
לילה) ודאי (כשהיה מאומה טעם אם בינתיים), התפלל

שאין  כמי דינו חוננתנו, אתה שכח מכן ולאחר ערבית, קודם
לראש  יחזור או תפילה בשומע הבדלה ויאמר כוס לו

בצ"ע. בזה שנשאר ד ס"ק לדוד תהלה וראה התפילה,
יין.21) לו כשאין
כתיקונה.22) שתיעשה ובתנאי
שעליו 23) דֿה) סעיפים (כדלהלן יין לו שאין כמי והוי

התפילה. לראש לחזור

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Â פרוצים החיצונים שנמצאו מהחיצונים רחב האמצעי ואם
עודפים  גיפופים לו יש והאמצעי לאמצעי במילואם
אין  בזה ויחיד בזה ויחיד בזה יחיד אם ומכאן מכאן עליהם
החיצונים  דיורי שהרי סאתים בית אלא אחד לכל נותנין
האמצעי  אלא במילואו פרוץ אינו שהוא כיון באמצעי אינם
שאין  ונמצא במילואם לו פרוצים שהם מהם אחד בכל הוא
אינם  שהחיצונים והאמצעי הוא שנים אלא מהם אחד בכל
המפסיקין  האמצעי גיפופים מפני זה עם זה מצטרפין
לבדו  הוא סאתים מבית יותר מהחיצונים אחד ואם ביניהם
המפסיקין  גיפופין לו שיש כיון נאסר אינו והאמצעי אסור

השני. החיצון לומר צריך ואין

יתירה  לחיצונים אמצעי שבין הפרצה תהא שלא ובלבד
שס"ב. בסי' כמ"ש אוסרת פרצה שהיא אמות מעשר

אסורים  החיצונים גם סאתים מבית יותר האמצעי אם אבל
במילואם. לו פרוצים שהם כיון

שנים  או באמצעי ושנים מהחיצונים אחד בכל יחיד אם אבל
לשנים  נותנים באמצעי ויחיד מהחיצונים אחד בכל
הם  האמצעי דיורי כאילו רואים שאנו צרכן כל החיצונים
וגם  מהם אחד בכל ביחד שלשה הם והרי מהם אחד בכל
לחיצונים  כחצר נחשב שהוא לפי צרכן כל מותרים באמצעי

שנתבאר: הראשונה סברא לפי

Ê הפרוץ הקצר הקרפף אורך כותלי כששני זה וכל

כן  לא שאם הרחב חלל לתוך ונכנסים בולטים הם במילואו
אלא  במילואה פרצה נקראת שאינו במילואה פירצה זו אין
אבל  בית או חצר או קרפף של רחבו כותל כל נפרץ כן אם
לכאן  טפח ובולט הרוחב מחלל ארוך הרוחב כותל היה אם
טפח  הפס ממנו ונשתייר החלל כמדת ונפרץ לכאן וטפח
לצד  בולטין הפסין שאין אף שמכאן טפח ופס שמכאן
זו  אין חוץ לצד אלא אורך כתלי שבין החלל לתוך הפנים
מהכותל  קטנים גיפופים ונשתיירו הואיל במילואה פרצה
בפנים  שעומד למי נראין אינן אלו שגיפופים ואף הנפרץ
שהם  כיון במילואו הנפרץ הבית או החצר או הקרפף בתוך
כמו  לפרצה פסין משום נדונין בחוץ שעומד למי נראים
למבוי  לחי משום נידון מבפנים ולא מבחוץ הנראה שהלחי
חוץ  העומד הרי כאן כן גם כן ואם שס"ג בסי' שיתבאר כמו
אלו  לו נראין הרחב קרפף בתוך דהיינו הקצר לקרפף
הם  כאילו לפרצה ומכאן מכאן העודפים הרחבים גיפופים
אלא  נפרץ ולא הקצר של הרוחב מכותל וגיפופין שיורין
הקצר  של ארכו כשכתלי מהֿשאיןֿכן בלבד באמצעו
ונראה  ניכר אזי הרחב החלל לתוך ונכנסים בולטים

הקצר. של רחבו מכותל אינם הללו שהגיפופים

שם  מופלגים הם שמה הבולטים אלו כתלים שראשי והוא
כגון  שבצדם הרחב קרפף אורך כתלי מן ברוחב טפחים ג'
אם  אבל טפחים ג' מהם אחד כל באורך יש אלו שגיפופים
שם  וסניפים כלבדים הם הרי טפחים ג' מהם מופלגים אינם
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dkld ixe`ia
úòãä ïðåçá [ä במוצאי יוםֿטוב כשחל הדין הוא -

מלאכה  יעשה לא 'ותודיענו', לומר ושכח - שבת
שיבדיל עד בשבת שכח (בקידוש)האסורה ואם היין, על

בקידוש גם מהיין)להבדיל טעם ויתפלל.(וכבר יחזור
çëù íàå [å בשוגג מאומה טעם אפילו משמע -13.

äëàìî äùòå [æ וייתכן במוסגר, זו הלכה הביא רבינו -
כשעשה  התפילה על לחזור יש האם שהסתפק

מאומה 14מלאכה  טעם שלא אף יש 15- ולמעשה .
עכ"פ  נדבה בתורת ולהתפלל .16לחזור

äîåàî íòè [ç קודש בין המבדיל 'ברוך אמר ואפילו -
.17לחול'

äîåàî íòè [è אם וכן ורביעית, מכזית פחות אפילו -
ממים  חוץ משקים שאר .18שתה

zetqede mipeiv
Ê"ËÒ:עד"ז10) Á˜ 'ÈÒ· הבדלה הזכרת בשביל חוזרין אין

בסי' שיתבאר כמו הכוס על לאומרה ויכול הואיל בתפלה
ומיד  ערבית, בתפלת הבדיל לא שאם שם (וראה רצ"ד
בה  והבדיל מנחה של לתשלומין שניה פעם התפלל לאחריה

התשלומין). תפילת על שוב לחזור עליו -
שאינן 11) הנשים ללמד שיש סי"ח רצט סי' לקמן וראה

קודם  לחול' קודש בין המבדיל 'ברוך לומר מתפללות
יש  גמורה מלאכה ועושות אמרו לא ואם מלאכה, עשיית

בידן. למחות
הנר  להדליק ורוצה חוננתנו' 'אתה לומר שהשוכח ולהעיר

במוסגר). שם (ראה המבדיל ברוך לומר חייב להבדלה
קודם 12) גמורה מלאכה אפילו לעשות רוצה אם טז: סעיף

קדש  בין המבדיל ברוך אומר הכוס על או בתפלה שיבדיל
ועושה  המלך ללות בעלמא להיכר ומלכות שם בלא לחול

הכוס. על שיבדיל עד כלום... לטעום אסור אבל מלאכה,
משום 13) אינה שוב התפילה שחזרת שוע"ר משמעות

לבדה  היין שעל הבדלה על להסתמך שההיתר אלא קנס,
כשלא  רק מועיל הדין) עיקר שהיא שבתפלה הבדלה (ללא
מאכל  על שבירך כגון באונס אכל אפילו ולכן מאומה, טעם
ויתפלל  יחזור לבטלה, לברך שלא כדי מעט לאכול והוכרח
דֿה). בסעיפים המבואר כוס לו שאין כמי זו בתפילה (ודינו
שנהיה  כגון להתפלל כלל יכול שאינו אונס אירעו אם אבל
די  להתפלל, יכול שאינו עד חולשה אותו שתקפה או אונן

היין. על בהבדלה לו
על  חלה בתפלה הבדלה שחובת הקודם בסעיף המבואר וע"פ
עצמה  על קיבלה (שלא אשה טעמה אם בלבד, המתפלל
לכתחילה  יוצאת - היין על הבדלה קודם חובה) ערבית תפלת

סי"ט). רצו סי' (וראה היין שעל בהבדלה חובתה ידי
שאין 14) ודאי דרבנן מלאכה אבל דאורייתא, מלאכה היינו

בין  לעשותן שהתירו פעמים שהרי ולהתפלל, לחזור צריך
השמשות.

במוקף15) הנה ח: ס"ק בדה"ש צג סי' השלחן כ'קצות
על  שהבדיל קודם באיסור מלאכה עשה אם גם אדמו"ר
כ' ש"ג לסי' יהודה ובשארית ולהתפלל, לחזור צריך הכוס
רבות  פעמים ז"ל) (אדמו"ר קדשו מפי ששמעתי כמו וז"ל:
לחזור  היתה ודעתו עיגול חצאי בתוך העמיד ספק דכל
על  שהיה ואפשר דבריו צדקו אם לראות זה פרק ולשנות
מדכתב  וז"ל ע"ג די"ט נחמי' ובדברי עכ"ל, קו"א איזה זה
ברירא  לא זה שגם משמע עגולה חצאי בב' זה רבינו מוח"ז
יהודה  השארית דברי הביא פ"א הכולל (ובשער עכ"ל, לי'
בעלי  קדמוהו שלא שלו המחודשים שכל דהיינו ע"ז וכ'
כמו  מחוורים דבריו ואין עיגול, בחצאי הסגיר השו"ע
בחצאי  המג"א דברי שהסגיר הנ"ל נחמיה מהדברי שמוכח
המחודשים  "שכל מש"כ גם לי', ברירא דלא משום עיגול
על  כזאת לומר היתכן אני תמה עיגול, בחצאי הסגיר שלו"
והיה  בספק אצלו היו שלו" המחודשים "שכל ז"ל אדמו"ר
הקולמוס). פליטת אם כי זה אין הפרק, ולשנות לחזור צריך

א"צ 16) באיסור מלאכה דבעשה טעם ואם ד"ה בבה"ל עי'
נדבה  בתורת ולהתפלל לחזור שיש נראה ומ"מ לחזור,
(מסקנת  הכוס על הבדיל שכבר אע"פ חוננתנו, אתה ולומר

שם). השלחן קצות
גרידא 17) הבדלה חובת ידי יוצא המבדיל' 'ברוך באמירת

חכמים  לתקנת תחליף אינו אבל מלאכה), לעשות (ומותר
סעיף  על כדלעיל נפרדת תקנה שהיא בתפילה הבדלה של

ב.
היינו 18) ו'טעם' ח: ס"ק בדה"ש צג סי' השלחן קצות

קודם  רשאי דמים ממים, חוץ משקים שאר שתה או שאכל
רצ"ט. בסי' כמ"ש הבדלה
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אין  שאם עשרה גובה בכל ד' על ד' ביניהם שיהא וצריך
ככרמלית: הן הרי ואילך מעשרה מלמטה אלא ד' ביניהם

אסור ‚ סאתים מבית יותר אבל סאתים בית עד זה וכל
ענפיו  שיהיו כדי כך לשם מתחלה האילן נטע ואפילו
כיון  כלום מועיל זה אין הטלטול שם להתיר סביבו מחיצות
השדות  לשמור בצלו להסתופף אלא בו לדור עשוי שאינו
כדי  מתחלה נטעו לא ואפילו בו לדור עשוי הוא אם אבל
רוב  אם בו לדור כדי הענפים בין קש שמילא אלא בו לדור
הדופן  כל כאילו זה הרי לדירה שם הממלא הקש מן הדופן
(ואפילו  מסאתים ביותר אפילו שם ומטלטלין לדירה עשוי
יותר  ברחבו יש ואם מותר מעשר יותר הקש ברוחב שאין
בסי' כמ"ש מותר כן גם הדופן רוב שאינו פי על אף מעשר

שנ"ח):

ועש „ טפחים ה' שגבוה הרי תל טפחים ה' מחיצה עליו ה
כאן  יש שהרי דבר לכל גמורה היחיד רשות גביו על זה
שאומרים  עצמו גובה מן טפחים ה' היינו טפחים י' מחיצה
טפחים  וה' שמ"ה בסי' כמ"ש למעלה מחיצה אסיק גוד בו

מצטרפין. וגוד שהמחיצה המחיצה מן

מחיצה  לשם נעשית שלא דהיינו מאליה העומדת מחיצה
דבר: לכל כשרה

במזיד ‰ דבר לכל כשרה בשוגג בשבת שנעשית מחיצה
לרשות  מתוכה הזורק לחייב להחמיר היא מחיצה
קנס  משום בתוכה הטלטול להתיר להקל לא אבל הרבים
בתחלת  כלל מחיצה שם היתה כשלא אמורים דברים במה
אפילו  ועשאה וחזר והסירה שם היתה אם אבל השבת

הראשון: להתירה חזרה במזיד

Â ועל בכרמלית או הרבים ברשות היא כשהמחיצה זה וכל
זו  מחיצה בלא גם אם אבל היחיד רשות שם נעשה ידה
גמורה  היחיד רשות שם נעשה ידן שעל מחיצות עוד שם יש
סופרים  מדברי שם לטלטל אסור שהיה אלא התורה מן
היתה  לא ואפילו שם לטלטל להתיר זו מחיצה מועלת

במזיד. בשבת ונעשית השבת בתחלת

אפילו  מותר כך, אחר ונפלה השבת בתחלת שם היתה ואם
עוד  שם יש מבלעדיה שגם שכיון כלל ונעשית חזרה לא

הותרה: שהותרה כיון שבת אומרים אנו הרי מחיצות

לטלטל: מחיצה קרוי מחיצה איזה שסב סימן ב חלק
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ותיאור  התפלה, קודם מקום של שבחו סידור ענין

שמע  קריאת בברכות המלאכים עבודת

cr dltzd xcq lk cvik x`ai df wxta]
- "dltza oeeknd xwir"l dpkd `ed dxyrÎdpeny
[:dxyrÎdpeny zltza "'ied dz` jexa"c dywad

àéä äøùò-äðåîù ãòù äìôúä øãñ ìë äðäå
ìëåéù éãë åðééäã ,äøùò-äðåîùì äðëä
àáéìã àúåòøî äðååëá äøùò-äðåîù ììôúäì

הלב] äéäé[מרצון "'ä äúà êåøá" åøîàáù ,
'éäéù àáéìã àúåòøî õåôçéù ,úîàá äù÷áä

.'éåä íù éåìéâ

ì"æç åð÷éú åæ äâøãîì íãàä òéâéù éãë ,ïëì
úàéø÷ úåëøáå äøîæã é÷åñô øîåì äìçúî
ìù åçáù íãà øãñé íìåòì ì"æø øîàîë ,òîù

.ììôúé ë"çàå íå÷î
שבחו  אדם יסדר התפלה שקודם תיקנו חז"ל
- התפלה" סדר "כל אמירת ענין והוא מקום, של
 ֿ שמונה עד - שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי
מקום  של שבחו סידור דענין מובן ומזה עשרה,
 ֿ שמונה תפלת שהוא התפלה לעיקר הכנה הוא

עשרה.

שבחו  אמירת ענין הדברים, פשטות לפי והנה,
ובקשת  תפלתו תהי' שעלֿידיֿזה הוא, מקום של
השבחים  שעלֿידי היינו, - יותר מקובלת צרכיו
כביכול, אותו, מעוררים הקב"ה את שמשבחים

ית'. וטובו חסדו ממדת עלינו להשפיע שירצה

ענין  בפנימיות לעיל שנתבאר מה פי על אמנם,
היא  ומטרתה ענינה דעיקר - התפלה עבודת
אורו  ויתגלה שיומשך הוי'", אתה "ברוך הבקשה
סידור  גם הנה - הזה בעולם למטה הקב"ה של
לעורר  כדי זו, לעבודה הכנה הוא מקום של שבחו

תהיינה האדם את ובקשתו שתפלתו המתפלל
שאדם  כדי כי לבו; רצון מעומק שלם, ובלב באמת

רצון בעצמו יעורר אור אמיתי גשמי גילוי שיהי'
צריך  - באמת לו נוגע יהי' זה וענין בעולם, אלקי

עצומה. ויגיעה רבה עבודה

mewn ly egay xeciq cvik x`ane jlede]
mc`d z` xxern rny z`ixw zekxae dxnfc iweqta

[:mly alae zn`a "'d dz` jexa" ywal

äðä éë ,ïéðòäå[ב]øöåé úëøáå äøîæã é÷åñô
íéëàìîäù çáùäå äøéùä ïî åðà íéøéëæî
,'åë ùåã÷ íéîòô 'â äàøéá íéøîåàå íéçáùî
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ונמצא  כסתום הוא שביניהם והאויר הרחב אורך כתלי לצד
ארכו  כתלי מראשי דהיינו הקצר לקרפף גיפופים שם שיש
ופחות  מכאן טפחים מג' פחות שהם הרחב אורך כתלי עד

במילואה: פרצה כאן ואין מכאן טפחים מג'

Á רשות ואחד אחד כל הרי במילואה פרצה שם שאין וכל
בית  אלא מהם אחד בכל להם נותנים ואין לעצמו
לבדו  הוא סאתים מבית יותר מהם באחד יש ואם סאתים
במילואם  לזה זה פרוצים שאינם כיון מותרים והשאר אסור

מעשר: יותר בפרצה ואין

לשבת: מחיצות היקף דין שס סימן ב' חלק

בצדו ‡ טפחים י' גבוה ואינו הרבים לרשות הסמוך גג
עשרה  גבוה הוא שבחצר צדדין ובשאר הרבים שברשות

התורה. מן היא גמורה היחיד רשות

ורבים  הרבים לרשות עשרה בתוך והוא הואיל כן פי על ואף
זה  הרי קטנים וכלים כובעים בו שמניחים בו משתמשים
עד  מחצר בו להשתמש הגג לבעל ואסור הרבים כרשות
לגג  שסילק דעתו גילה שאז מחצירו קבוע סולם לו שיעשה
עליו  בעצמו להשתמש לו נוח אלא הרבים רשות מכח זה
הסולם  ליטול שסופו שכיון סילוק כאן אין עראי סולם אבל

הוא: שאינו כמו

לחול · בין לשבת בין שם שקבע[ו] כל קבוע סולם ואיזהו
קבוע: זה אין להפך או לחול ולא לשבת קבעו אם אבל

סולם ‚ אפילו גבוה הוא הרבים שברשות מצדו אם אבל
צריך. אין

מצד  בין הרבים רשות מצד בין עשרה גבוה אינו אם אבל
אינו  טפחים י' בו יש שבתוכו שהבית פי על אף החצר
סולם  ואין הוא כרמלית אלא היחיד רשות הגג על נקראת

כלל: לו מועיל

לרשות „ אמות מעשר ביתר או במילואה שנפרצה חצר
שהן  הרבים רשות כצדי נידון מחיצה מקום הרבים
אבל  המחיצה למקום החצר מתוך לטלטל ומותר כרמלית
אמות  לד' לחוץ ולא היחיד לרשות ולא הרבים לרשות לא
כן  גם נעשה הרבים לרשות שנפרצה החצר שתוך מפני
הרבים  לרשות הסמוכה זוית כקרן הוא שהרי כרמלית

שמ"ה. בסי' שנתבאר

(ואף  סופרים מדברי כרמלית הוא הרי לכרמלית נפרצה ואם
לטלטל  מותר התורה מן היחיד רשות שהוא אף כן פי על

שמ"ו). בסי' שנתבאר מטעם גמורה לכרמלית ממנו

אינה  במילואה ואינה מעשר פחות היא הפרצה אם אבל
כפתח: שהיא מפני אוסרת

נפרצה ‰ תופסת אם שהפרצה דהיינו ממש זוית בקרן
אסור  מעשר בפחות אפילו הזויות אצל רוחותיה משתי

זוית. בקרן פתח לעשות דרך שאין לפי

לכרמלית  או הרבים לרשות ממש זוית בקרן שנפרץ בית וכן
הזוית  מעל נפרץ הקירוי גם אם אסור מעשר בפחות אפילו

שאז  שאצלו לכותל זה מכותל באלכסון הוא שהנשאר עד
שאומרים  שהטעם לפי וסותם יורד תקרה פי בו אומרים אין
זוית  ובקרן לפתח שדומה משום הוא וסותם יורד תקרה פי

כלל. פתח שם לעשות דרך אין

יורד  תקרה פי בה אומרים זוית בקרן שאינה פתח אבל
במילואה. שאינה רק מעשר יתירה היא אפילו וסותם

מחיצות  ב' נפרצו אפילו במילואה היא שאפילו אומרים ויש
פי  בו אומרים עליהם קירוי ונשאר במילואם זו אצל זו
בזו  זו דבוקות מחיצות ב' שם נשאר אם וסותם יורד  תקרה
ביותר  או במילואה זו כנגד זו מחיצות ב' נפרצו אם אבל
שיש  כיון זו כנגד זו שלימות מחיצות ב' ונשאר מעשרה
אין  שכנגדה לפרצה זו מפרצה וקפנדריא פילוש ביניהם
כן  פי על ואף עיקר וכן וסותם יורד תקרה פי בהן אומרים

שמ"ו: בסי' שנתבאר כמו הראשונה לסברא לחוש טוב

Â לפרצה אפילו וסותם יורד תקרה פי שאין אומרים יש
טפחים. ד' הקירוי ברוחב יש כן אם אלא אחד שמרוח

משופע  התקרה פי יהא שלא כן גם שצריך אומרים ויש
תקרה  פי אלא אמרינן ולא פה בהם אין שאז שלנו כגגין

וסותם: יורד

הרבים: לרשות הסמוך גג דין שסא סימן ב חלק

לכניסה ‡ דהיינו בתוכן לדור כדי נעשו שלא מחיצות כל
לשמור  אלא קרפף) גבי שנ"ח סי' (עיין תמיד ויציאה
דר  שאינו השדות לשמור בתוכן לישב או בתוכן שיניחו מה
עומדת  כשהחמה בלבד בצלה מסתופף אלא ולילה יומם בה
מעולה  דירה ולילה יומם השומר בה שדר סוכה (אבל עליו
העשויין  מחיצות וכן שנ"ח) בסי' שנתבאר כמו היא
מחיצה  ועושין בחמה שבונים הבנאים כגון בעלמא לצניעות
בתוך  שבונים האכסדרה וכן החמה מפני עליהם להגן

(שתשמיש בצלה הפרדס להתלונן קבוע אינו ג"כ זו מחיצה
קודרת  כשהחמה אלא בקביעות אחד ולילה יום אפילו
מעולה  דירה אחד ולילה ליום העשויה מחיצה אבל בלבד

ש"ס). בסי' שנתבאר כמו היא

התורה  מן גמורות מחיצות שהן פי על אף אלו מחיצות וכל
כמה  בתוכן יש אפילו חייב הרבים מרשות לתוכן והזורק
אלא  בתוכן מטלטלין אין סופרים מדברי מכלֿמקום מילין,
אינן  שהן מפני סאתים מבית יותר בתוכן יש אם אמות בד'
בכלל  ועד סאתים בית עד אבל לדירה מוקפות חשובות

המוקף: בכל לטלטל מותר

אינם · אם סביבו כל למטה יורדין שענפיו אילן לפיכך
שמחוברים  במקום ועיקרן הארץ מן טפחים ג' גבוהים
ומותר  מחיצה חשובים הם הרי טפחים י' גבוה הוא לאילן

לדירה. נעשו שלא פי על אף בתוכן לטלטל

ויקשרם  בקש או בעצים הענפים שבין האויר שימלא והוא
לעמוד  יכולה שאינה מחיצה שכל הרוח ינידם שלא כדי שם

מחיצה. אינה מצויה ברוח

שמחוברים  במקום טפחים י' גבוהים אין אם הדין והוא
כקשת  שעשויים עשרה גבוהים הם שבאמצע אלא לאילן
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אין  שאם עשרה גובה בכל ד' על ד' ביניהם שיהא וצריך
ככרמלית: הן הרי ואילך מעשרה מלמטה אלא ד' ביניהם

אסור ‚ סאתים מבית יותר אבל סאתים בית עד זה וכל
ענפיו  שיהיו כדי כך לשם מתחלה האילן נטע ואפילו
כיון  כלום מועיל זה אין הטלטול שם להתיר סביבו מחיצות
השדות  לשמור בצלו להסתופף אלא בו לדור עשוי שאינו
כדי  מתחלה נטעו לא ואפילו בו לדור עשוי הוא אם אבל
רוב  אם בו לדור כדי הענפים בין קש שמילא אלא בו לדור
הדופן  כל כאילו זה הרי לדירה שם הממלא הקש מן הדופן
(ואפילו  מסאתים ביותר אפילו שם ומטלטלין לדירה עשוי
יותר  ברחבו יש ואם מותר מעשר יותר הקש ברוחב שאין
בסי' כמ"ש מותר כן גם הדופן רוב שאינו פי על אף מעשר

שנ"ח):

ועש „ טפחים ה' שגבוה הרי תל טפחים ה' מחיצה עליו ה
כאן  יש שהרי דבר לכל גמורה היחיד רשות גביו על זה
שאומרים  עצמו גובה מן טפחים ה' היינו טפחים י' מחיצה
טפחים  וה' שמ"ה בסי' כמ"ש למעלה מחיצה אסיק גוד בו

מצטרפין. וגוד שהמחיצה המחיצה מן

מחיצה  לשם נעשית שלא דהיינו מאליה העומדת מחיצה
דבר: לכל כשרה

במזיד ‰ דבר לכל כשרה בשוגג בשבת שנעשית מחיצה
לרשות  מתוכה הזורק לחייב להחמיר היא מחיצה
קנס  משום בתוכה הטלטול להתיר להקל לא אבל הרבים
בתחלת  כלל מחיצה שם היתה כשלא אמורים דברים במה
אפילו  ועשאה וחזר והסירה שם היתה אם אבל השבת

הראשון: להתירה חזרה במזיד

Â ועל בכרמלית או הרבים ברשות היא כשהמחיצה זה וכל
זו  מחיצה בלא גם אם אבל היחיד רשות שם נעשה ידה
גמורה  היחיד רשות שם נעשה ידן שעל מחיצות עוד שם יש
סופרים  מדברי שם לטלטל אסור שהיה אלא התורה מן
היתה  לא ואפילו שם לטלטל להתיר זו מחיצה מועלת

במזיד. בשבת ונעשית השבת בתחלת

אפילו  מותר כך, אחר ונפלה השבת בתחלת שם היתה ואם
עוד  שם יש מבלעדיה שגם שכיון כלל ונעשית חזרה לא

הותרה: שהותרה כיון שבת אומרים אנו הרי מחיצות

לטלטל: מחיצה קרוי מחיצה איזה שסב סימן ב חלק
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ותיאור  התפלה, קודם מקום של שבחו סידור ענין

שמע  קריאת בברכות המלאכים עבודת

cr dltzd xcq lk cvik x`ai df wxta]
- "dltza oeeknd xwir"l dpkd `ed dxyrÎdpeny
[:dxyrÎdpeny zltza "'ied dz` jexa"c dywad

àéä äøùò-äðåîù ãòù äìôúä øãñ ìë äðäå
ìëåéù éãë åðééäã ,äøùò-äðåîùì äðëä
àáéìã àúåòøî äðååëá äøùò-äðåîù ììôúäì

הלב] äéäé[מרצון "'ä äúà êåøá" åøîàáù ,
'éäéù àáéìã àúåòøî õåôçéù ,úîàá äù÷áä

.'éåä íù éåìéâ

ì"æç åð÷éú åæ äâøãîì íãàä òéâéù éãë ,ïëì
úàéø÷ úåëøáå äøîæã é÷åñô øîåì äìçúî
ìù åçáù íãà øãñé íìåòì ì"æø øîàîë ,òîù

.ììôúé ë"çàå íå÷î
שבחו  אדם יסדר התפלה שקודם תיקנו חז"ל
- התפלה" סדר "כל אמירת ענין והוא מקום, של
 ֿ שמונה עד - שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי
מקום  של שבחו סידור דענין מובן ומזה עשרה,
 ֿ שמונה תפלת שהוא התפלה לעיקר הכנה הוא

עשרה.

שבחו  אמירת ענין הדברים, פשטות לפי והנה,
ובקשת  תפלתו תהי' שעלֿידיֿזה הוא, מקום של
השבחים  שעלֿידי היינו, - יותר מקובלת צרכיו
כביכול, אותו, מעוררים הקב"ה את שמשבחים

ית'. וטובו חסדו ממדת עלינו להשפיע שירצה

ענין  בפנימיות לעיל שנתבאר מה פי על אמנם,
היא  ומטרתה ענינה דעיקר - התפלה עבודת
אורו  ויתגלה שיומשך הוי'", אתה "ברוך הבקשה
סידור  גם הנה - הזה בעולם למטה הקב"ה של
לעורר  כדי זו, לעבודה הכנה הוא מקום של שבחו

תהיינה האדם את ובקשתו שתפלתו המתפלל
שאדם  כדי כי לבו; רצון מעומק שלם, ובלב באמת

רצון בעצמו יעורר אור אמיתי גשמי גילוי שיהי'
צריך  - באמת לו נוגע יהי' זה וענין בעולם, אלקי

עצומה. ויגיעה רבה עבודה

mewn ly egay xeciq cvik x`ane jlede]
mc`d z` xxern rny z`ixw zekxae dxnfc iweqta

[:mly alae zn`a "'d dz` jexa" ywal

äðä éë ,ïéðòäå[ב]øöåé úëøáå äøîæã é÷åñô
íéëàìîäù çáùäå äøéùä ïî åðà íéøéëæî
,'åë ùåã÷ íéîòô 'â äàøéá íéøîåàå íéçáùî
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונמצא  כסתום הוא שביניהם והאויר הרחב אורך כתלי לצד
ארכו  כתלי מראשי דהיינו הקצר לקרפף גיפופים שם שיש
ופחות  מכאן טפחים מג' פחות שהם הרחב אורך כתלי עד

במילואה: פרצה כאן ואין מכאן טפחים מג'

Á רשות ואחד אחד כל הרי במילואה פרצה שם שאין וכל
בית  אלא מהם אחד בכל להם נותנים ואין לעצמו
לבדו  הוא סאתים מבית יותר מהם באחד יש ואם סאתים
במילואם  לזה זה פרוצים שאינם כיון מותרים והשאר אסור

מעשר: יותר בפרצה ואין

לשבת: מחיצות היקף דין שס סימן ב' חלק

בצדו ‡ טפחים י' גבוה ואינו הרבים לרשות הסמוך גג
עשרה  גבוה הוא שבחצר צדדין ובשאר הרבים שברשות

התורה. מן היא גמורה היחיד רשות

ורבים  הרבים לרשות עשרה בתוך והוא הואיל כן פי על ואף
זה  הרי קטנים וכלים כובעים בו שמניחים בו משתמשים
עד  מחצר בו להשתמש הגג לבעל ואסור הרבים כרשות
לגג  שסילק דעתו גילה שאז מחצירו קבוע סולם לו שיעשה
עליו  בעצמו להשתמש לו נוח אלא הרבים רשות מכח זה
הסולם  ליטול שסופו שכיון סילוק כאן אין עראי סולם אבל

הוא: שאינו כמו

לחול · בין לשבת בין שם שקבע[ו] כל קבוע סולם ואיזהו
קבוע: זה אין להפך או לחול ולא לשבת קבעו אם אבל

סולם ‚ אפילו גבוה הוא הרבים שברשות מצדו אם אבל
צריך. אין

מצד  בין הרבים רשות מצד בין עשרה גבוה אינו אם אבל
אינו  טפחים י' בו יש שבתוכו שהבית פי על אף החצר
סולם  ואין הוא כרמלית אלא היחיד רשות הגג על נקראת

כלל: לו מועיל

לרשות „ אמות מעשר ביתר או במילואה שנפרצה חצר
שהן  הרבים רשות כצדי נידון מחיצה מקום הרבים
אבל  המחיצה למקום החצר מתוך לטלטל ומותר כרמלית
אמות  לד' לחוץ ולא היחיד לרשות ולא הרבים לרשות לא
כן  גם נעשה הרבים לרשות שנפרצה החצר שתוך מפני
הרבים  לרשות הסמוכה זוית כקרן הוא שהרי כרמלית

שמ"ה. בסי' שנתבאר

(ואף  סופרים מדברי כרמלית הוא הרי לכרמלית נפרצה ואם
לטלטל  מותר התורה מן היחיד רשות שהוא אף כן פי על

שמ"ו). בסי' שנתבאר מטעם גמורה לכרמלית ממנו

אינה  במילואה ואינה מעשר פחות היא הפרצה אם אבל
כפתח: שהיא מפני אוסרת

נפרצה ‰ תופסת אם שהפרצה דהיינו ממש זוית בקרן
אסור  מעשר בפחות אפילו הזויות אצל רוחותיה משתי

זוית. בקרן פתח לעשות דרך שאין לפי

לכרמלית  או הרבים לרשות ממש זוית בקרן שנפרץ בית וכן
הזוית  מעל נפרץ הקירוי גם אם אסור מעשר בפחות אפילו

שאז  שאצלו לכותל זה מכותל באלכסון הוא שהנשאר עד
שאומרים  שהטעם לפי וסותם יורד תקרה פי בו אומרים אין
זוית  ובקרן לפתח שדומה משום הוא וסותם יורד תקרה פי

כלל. פתח שם לעשות דרך אין

יורד  תקרה פי בה אומרים זוית בקרן שאינה פתח אבל
במילואה. שאינה רק מעשר יתירה היא אפילו וסותם

מחיצות  ב' נפרצו אפילו במילואה היא שאפילו אומרים ויש
פי  בו אומרים עליהם קירוי ונשאר במילואם זו אצל זו
בזו  זו דבוקות מחיצות ב' שם נשאר אם וסותם יורד  תקרה
ביותר  או במילואה זו כנגד זו מחיצות ב' נפרצו אם אבל
שיש  כיון זו כנגד זו שלימות מחיצות ב' ונשאר מעשרה
אין  שכנגדה לפרצה זו מפרצה וקפנדריא פילוש ביניהם
כן  פי על ואף עיקר וכן וסותם יורד תקרה פי בהן אומרים

שמ"ו: בסי' שנתבאר כמו הראשונה לסברא לחוש טוב

Â לפרצה אפילו וסותם יורד תקרה פי שאין אומרים יש
טפחים. ד' הקירוי ברוחב יש כן אם אלא אחד שמרוח

משופע  התקרה פי יהא שלא כן גם שצריך אומרים ויש
תקרה  פי אלא אמרינן ולא פה בהם אין שאז שלנו כגגין

וסותם: יורד

הרבים: לרשות הסמוך גג דין שסא סימן ב חלק

לכניסה ‡ דהיינו בתוכן לדור כדי נעשו שלא מחיצות כל
לשמור  אלא קרפף) גבי שנ"ח סי' (עיין תמיד ויציאה
דר  שאינו השדות לשמור בתוכן לישב או בתוכן שיניחו מה
עומדת  כשהחמה בלבד בצלה מסתופף אלא ולילה יומם בה
מעולה  דירה ולילה יומם השומר בה שדר סוכה (אבל עליו
העשויין  מחיצות וכן שנ"ח) בסי' שנתבאר כמו היא
מחיצה  ועושין בחמה שבונים הבנאים כגון בעלמא לצניעות
בתוך  שבונים האכסדרה וכן החמה מפני עליהם להגן

(שתשמיש בצלה הפרדס להתלונן קבוע אינו ג"כ זו מחיצה
קודרת  כשהחמה אלא בקביעות אחד ולילה יום אפילו
מעולה  דירה אחד ולילה ליום העשויה מחיצה אבל בלבד

ש"ס). בסי' שנתבאר כמו היא

התורה  מן גמורות מחיצות שהן פי על אף אלו מחיצות וכל
כמה  בתוכן יש אפילו חייב הרבים מרשות לתוכן והזורק
אלא  בתוכן מטלטלין אין סופרים מדברי מכלֿמקום מילין,
אינן  שהן מפני סאתים מבית יותר בתוכן יש אם אמות בד'
בכלל  ועד סאתים בית עד אבל לדירה מוקפות חשובות

המוקף: בכל לטלטל מותר

אינם · אם סביבו כל למטה יורדין שענפיו אילן לפיכך
שמחוברים  במקום ועיקרן הארץ מן טפחים ג' גבוהים
ומותר  מחיצה חשובים הם הרי טפחים י' גבוה הוא לאילן

לדירה. נעשו שלא פי על אף בתוכן לטלטל

ויקשרם  בקש או בעצים הענפים שבין האויר שימלא והוא
לעמוד  יכולה שאינה מחיצה שכל הרוח ינידם שלא כדי שם

מחיצה. אינה מצויה ברוח

שמחוברים  במקום טפחים י' גבוהים אין אם הדין והוא
כקשת  שעשויים עשרה גבוהים הם שבאמצע אלא לאילן
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

êåúî àìà ììôúäì íéãîåò ïéà ì"æø ù"æå
,åæ äìåãâ äãéøéá åððåáúäá åðééä ,ùàø ãáåë
,àøôòì úáéëù ,äèîì ãàî ìôùð ùàøäù

.ùàø ãáåë åäæå
הנשמה  נפילת על מורה ראש" "כובד

בבחינת ממדריגתה, היא עצמה מצד הנשמה כי
כנ"ל; ראש"), לי - ("ישראל "ראש" ומדריגת

למטה,כובד ו" הנשמה ירידת היא - ראש"
על  ושוכב למטה ונשפל שנופל כבד כדבר שנעשית

הארץ.

כדאיתא  הגלות, בזמן ישראל של מצבם וזהו
היינו  לארעא", כפיף "רישא הגלות שבזמן בזהר
ונופלת  "מתכופפת" "ראש", שנק' ישראל שכנסת

לעפר. עד

åðééäå ,äìåãâ úåìôùå äòðëä éãéì àáé äæîå
.åèåùôë "ùàø ãáåë" ùåøéô

(נפילת  ראש" ב"כובד הפנימי הפירוש
ראש" ב"כובד הפשוט והפירוש למטה) ה"ראש"
ידי  על כי בזה, זה תלויים - ושפלות) הכנעה (רגש
נשמתו  (ירידת ראשו" ב"נפילת ההתבוננות
ושפלות  הכנעה לידי האדם יבוא ממדריגתה)

גדולה.

øöá 'ä ìà å÷òöéå úðéçáì àáé äæ éãé ìòå
áåùì àáéìã àúåòøî äáåùúá øøåòúäì ,íäì

.ùîî 'ä ìà
ממדריגתה  נשמתו ירידת בגודל מכיר כשאדם
מעומק  בתשובה מתעורר הוא הרי "ראש"), (בחינת
רק  לא - "תשובה" היינו דלבא"), ("רעותא הלב
אלא  שבידו, מעבירות תשובה הפשוט, במובנה

" - הפנימי מובנה לפי ממש תשובה ה' אל ",לשוב
הראשונה, למדריגתה נשמתו את להשיב היינו

בו  מיוחדת שהיתה כמו נפלא, ביחוד בו "לדבקה
למטה. ירידתה בטרם היחוד" בתכלית ית'

úáäàå úðéçá åäæå['גו]úàéø÷áù êááì ìëá
.òîù

הכנה  היא יוצר שברכת לכך הטעם גם זהו
"ואהבת  אומרים שמע בקריאת כי שמע, לקריאת

ב" הפנימי והפירוש לבבך", בכל אלקיך ה' בכל את

היא  ית' בו לדבקה והתשוקה שהאהבה הוא לבבך"
" ענין שזהו לבבו, פנימיות דלבא",רעותא בכל

ענין  והוא הלב; נקודת מעומק אהבה היינו
נקודת  מעומק הבוקעת ה"צעקה" - הנ"ל התשובה
באדם  המתעוררת ממש", ה' אל "לשוב הלב
אל  ("ויצעקו מה' ריחוקו בגודל ההתבוננות מחמת

להם"). בצר ה'

'יוצר' ברכת אומרים זו לתשובה להגיע וכדי
עבודת  בגודל מתבוננים בה שמע, קריאת קודם
ירידת  בגודל הכרה לידי האדם בא ומזה המלאכים,
"כל  היות עד "ראש") (בחינת רמה מאיגרא נשמתו
ובמילא  הגוף", צרכי למלאות חפצו וכל ישעו

ויגיע מאד לבו ושפלות יתמרמר הכנעה לידי
באמת. ה' אל לשוב ויתעורר גדולה,

úîàá êë øçà ù÷áì ìëåé äæ ìë éãé ìòå
äéäéù ,'ä äúà êåøá äøùò-äðåîùá åúéîàì
úåìùìúùäî äìòîìù ä"á óåñ-ïéà øåà éåìéâ

.äèîì
מרגיש  אם רק באמת מסוים דבר מבקש האדם
האדם  כאשר רק - ובעניננו מאד, לו חסר שהדבר
לידי  שבא (עד מאלקות ריחוקו בגודל מתבונן
להקב"ה  אהבה ברגשי ומתעורר ושפלות) הכנעה
אלקות  לגילוי בקשתו אזי ממש", ה' אל "לשוב

לאמיתו. באמת תהי' למטה
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בעשי'‡Í(כ) ודאי דהנה אמת דשניהם הוא הענין
מעצמותו  שחוץ בירידה הנפש מכח מתפשט

מ  פעולתו אבר וכל גם דוקא רק מזולתו ונבדלת יוחדת
פעולה  בעשות גם הנפש כחות כל שעוזרים אמת זה

מלאכה  עושה אלא שאינו גם דוגמא עלֿדרך לבד, א'
מכח  גם בזה משתתף אבן לזרוק או עצים לחטוב ביד
והיינו  הכל כולל שבחיות הרוחני שכח לפי הרגל
שבזריקת  רק הכל הכולל והמוח הלב החיות מבחי'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

,âùåî åðéàå ìãáåîå ùåã÷ 'úé àåäù êéà åðééäã
.ììë åéìà êåøò ïéàå ,äéá àñéôú äáùçî úéìã
שמע  קריאת וברכות דזמרה פסוקי ענין עיקר
הנבראים  כל שאומרים (השירה הזכרת הוא
משבחים  שהמלאכים השירה את) וגם להקב"ה,
של  מקדושתו מתפעלים שכולם היינו, ואומרים,

אלי'. ובטלים הקב"ה

את  בה משבחים שהמלאכים - "קדושה" והנה,
שהקב"ה  היינו "הבדלה", לשון היא - הקב"ה
משבחים  העליונים והמלאכים מהעולמות, מובדל
הקב"ה  כיצד משיגים שהם לפי "קדוש", ואומרים
ואינו  מהנבראים לגמרי ומרומם ומובדל קדוש הוא

כלל. אליו ערוך ואין מחשבה בשום נתפס

êéà úö÷ íéâéùîù äæî ,ìåãâ ùòøá íéðôåàäå
.'åë ùåã÷ àåäù

ידי  על קדוש פעמים ג' אמירת לאחרי
הקודש וחיות "האופנים גדול השרפים, ברעש

כו'". השרפים לעומת מתנשאים

שבדבר: הפנימי התוכן וזהו

הלב  התפעלות על מורה גדול" "רעש
השגה  אין שלאופנים ומכיון גדולה, בהתעוררות
מהנבראים  השי"ת והבדלת ב"קדושת" כך) (כל
הם  כאשר הרי קדוש), שאומרים השרפים (כהשגת
מהשרפים, קדוש קדוש קדוש אמירת את שומעים
מפני  גדול", ו"רעש רעם בקול מרעישים הם
עומק  את מכילה אינה האופנים של שההשגה
אדם  וכמו השרפים; של הביטול וגודל ההשגה
חידוש  ודבר ונורא גדול דבר רואה או ששומע
. "בהתפעלות מתעורר שהוא בשכל, מושג שאינו
הרעש, מתהווה ומזה . . חדש זה ראה לומר .
שכלו  בכח שאין הנורא הדבר עוצם גודל שמחמת

גדול". רעש לו יתהווה לתפוס

éúúðå ù"îë ,íéãîåò íéàø÷ð íéëàìîä äðäå
òãåðëå ,äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî êì
÷ø íäù åðééäå ,íéãîåò íéèù éöò ïéðò ùåøéôá

.ãáìá íéìâø úðéçáå úâøãîá
בזהר  כדאיתא עומדים, נקראים המלאכים
עומדים" שטים "עצי היו המשכן שקרשי ובמדרש,
"עומדים". שנקראים העליונים המלאכים בדוגמת

מלאכים  הרי הרגלים, על היא שעמידה ומאחר

"רגלים" בחינת הם "עומדים") (שנקראים
רגליו: לפני ותפול הפסוק על בזהר [וכדאיתא

מלאכין"]. אלין רגליו "מאן

éë ,ùàøä úâøãîå úðéçáá íä äèîìù ìàøùéå
.äáùçîá åìò ìàøùé ,ùàø éì åðééä ìàøùé

"רגלים" בבחינת שהם מעלה מלאכי לעומת
ומדריגת  בבחינת הם ישראל נשמות הנה בלבד,
עלו  "ישראל רז"ל מאמר בפירוש כידוע "ראש",
נמשכה  ישראל איש כל ד"נשמת - במחשבה"

ית' וחכמתו הנבראים,ממחשבתו כל שאר [לעומת "
מ" רק שנבראו המלאכים, דיבורו דבר אפילו ה'",

הקב"ה]; של

אותיות  הוא ד"ישראל" האריז"ל שכתב וזהו
הוא  ישראל נשמות ששורש פירוש, ראש", "לי
"מחשבתו  כביכול, הקב"ה של "ראשו" מבחינת
עילאה  חכמה שהיא העליון "מוח ית'", וחכמתו

כביכול".

úðéçáù êéà åáì ìà íãàä íéùé øùàë ,êëìå
íéìâø úðéçá íä øùà 'åë íéðôåàå íéëàìîä
ùòøáå ,äìåãâ äàøéå äáäàá íéãîåò ,ãáì
úåìòôúäî ,'åë êåøáå ùåã÷ íéøîåà ìåãâ

.ä"á óåñ-ïéà úìåãâá íúâùäá

,äðéù úðéçáá íä ùàøä úðéçá íäù ìàøùéå
úôìåç äìôúä øçàù ,íéîìåçë åðééä ù"îëå
åöôç ìëå åòùé ìë ÷ø ,äáäàä úøáåòå
ø÷éò óåâä éëøöî íéùåòå ,óåâä éëøö úåàìîì

.'åë
עבודת  לגבי (למטה ישראל בני עבודת
החולם  כמו וחלום, לשינה נמשלה המלאכים)
בהקיצו  אבל החלום את רואה השינה שבזמן חלום
חולפת  התפלה אחר כך ואיננו, חלף החלום משנתו
והרי  התפלה, בשעת שנתעוררה האהבה ועוברת
וחשק  ברצון מתמלא האדם ולב יעוף, כחלום היא

הגוף". צרכי את למלא גדול

[:if` ,df lka mc`d opeazi xy`ke]

,åæ äãéøéî åáø÷á ãàî åáì øîøîúé äæ éãé ìò
'åë äîø àøâéàî äîùðä äãøéù לבירא]

äæîעמיקתא] øøåòúéå ,'åë äèîì íéðåéìò ,
àúåòøá åáì úãå÷ðî åì øöá 'ä ìà ÷åòöì

àáéìã[הלב úé'.[ברצון åéìà
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קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

êåúî àìà ììôúäì íéãîåò ïéà ì"æø ù"æå
,åæ äìåãâ äãéøéá åððåáúäá åðééä ,ùàø ãáåë
,àøôòì úáéëù ,äèîì ãàî ìôùð ùàøäù

.ùàø ãáåë åäæå
הנשמה  נפילת על מורה ראש" "כובד

בבחינת ממדריגתה, היא עצמה מצד הנשמה כי
כנ"ל; ראש"), לי - ("ישראל "ראש" ומדריגת

למטה,כובד ו" הנשמה ירידת היא - ראש"
על  ושוכב למטה ונשפל שנופל כבד כדבר שנעשית

הארץ.

כדאיתא  הגלות, בזמן ישראל של מצבם וזהו
היינו  לארעא", כפיף "רישא הגלות שבזמן בזהר
ונופלת  "מתכופפת" "ראש", שנק' ישראל שכנסת

לעפר. עד

åðééäå ,äìåãâ úåìôùå äòðëä éãéì àáé äæîå
.åèåùôë "ùàø ãáåë" ùåøéô

(נפילת  ראש" ב"כובד הפנימי הפירוש
ראש" ב"כובד הפשוט והפירוש למטה) ה"ראש"
ידי  על כי בזה, זה תלויים - ושפלות) הכנעה (רגש
נשמתו  (ירידת ראשו" ב"נפילת ההתבוננות
ושפלות  הכנעה לידי האדם יבוא ממדריגתה)

גדולה.

øöá 'ä ìà å÷òöéå úðéçáì àáé äæ éãé ìòå
áåùì àáéìã àúåòøî äáåùúá øøåòúäì ,íäì

.ùîî 'ä ìà
ממדריגתה  נשמתו ירידת בגודל מכיר כשאדם
מעומק  בתשובה מתעורר הוא הרי "ראש"), (בחינת
רק  לא - "תשובה" היינו דלבא"), ("רעותא הלב
אלא  שבידו, מעבירות תשובה הפשוט, במובנה

" - הפנימי מובנה לפי ממש תשובה ה' אל ",לשוב
הראשונה, למדריגתה נשמתו את להשיב היינו

בו  מיוחדת שהיתה כמו נפלא, ביחוד בו "לדבקה
למטה. ירידתה בטרם היחוד" בתכלית ית'

úáäàå úðéçá åäæå['גו]úàéø÷áù êááì ìëá
.òîù

הכנה  היא יוצר שברכת לכך הטעם גם זהו
"ואהבת  אומרים שמע בקריאת כי שמע, לקריאת

ב" הפנימי והפירוש לבבך", בכל אלקיך ה' בכל את

היא  ית' בו לדבקה והתשוקה שהאהבה הוא לבבך"
" ענין שזהו לבבו, פנימיות דלבא",רעותא בכל

ענין  והוא הלב; נקודת מעומק אהבה היינו
נקודת  מעומק הבוקעת ה"צעקה" - הנ"ל התשובה
באדם  המתעוררת ממש", ה' אל "לשוב הלב
אל  ("ויצעקו מה' ריחוקו בגודל ההתבוננות מחמת

להם"). בצר ה'

'יוצר' ברכת אומרים זו לתשובה להגיע וכדי
עבודת  בגודל מתבוננים בה שמע, קריאת קודם
ירידת  בגודל הכרה לידי האדם בא ומזה המלאכים,
"כל  היות עד "ראש") (בחינת רמה מאיגרא נשמתו
ובמילא  הגוף", צרכי למלאות חפצו וכל ישעו

ויגיע מאד לבו ושפלות יתמרמר הכנעה לידי
באמת. ה' אל לשוב ויתעורר גדולה,

úîàá êë øçà ù÷áì ìëåé äæ ìë éãé ìòå
äéäéù ,'ä äúà êåøá äøùò-äðåîùá åúéîàì
úåìùìúùäî äìòîìù ä"á óåñ-ïéà øåà éåìéâ

.äèîì
מרגיש  אם רק באמת מסוים דבר מבקש האדם
האדם  כאשר רק - ובעניננו מאד, לו חסר שהדבר
לידי  שבא (עד מאלקות ריחוקו בגודל מתבונן
להקב"ה  אהבה ברגשי ומתעורר ושפלות) הכנעה
אלקות  לגילוי בקשתו אזי ממש", ה' אל "לשוב

לאמיתו. באמת תהי' למטה
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בעשי'‡Í(כ) ודאי דהנה אמת דשניהם הוא הענין
מעצמותו  שחוץ בירידה הנפש מכח מתפשט

מ  פעולתו אבר וכל גם דוקא רק מזולתו ונבדלת יוחדת
פעולה  בעשות גם הנפש כחות כל שעוזרים אמת זה

מלאכה  עושה אלא שאינו גם דוגמא עלֿדרך לבד, א'
מכח  גם בזה משתתף אבן לזרוק או עצים לחטוב ביד
והיינו  הכל כולל שבחיות הרוחני שכח לפי הרגל
שבזריקת  רק הכל הכולל והמוח הלב החיות מבחי'
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,âùåî åðéàå ìãáåîå ùåã÷ 'úé àåäù êéà åðééäã
.ììë åéìà êåøò ïéàå ,äéá àñéôú äáùçî úéìã
שמע  קריאת וברכות דזמרה פסוקי ענין עיקר
הנבראים  כל שאומרים (השירה הזכרת הוא
משבחים  שהמלאכים השירה את) וגם להקב"ה,
של  מקדושתו מתפעלים שכולם היינו, ואומרים,

אלי'. ובטלים הקב"ה

את  בה משבחים שהמלאכים - "קדושה" והנה,
שהקב"ה  היינו "הבדלה", לשון היא - הקב"ה
משבחים  העליונים והמלאכים מהעולמות, מובדל
הקב"ה  כיצד משיגים שהם לפי "קדוש", ואומרים
ואינו  מהנבראים לגמרי ומרומם ומובדל קדוש הוא

כלל. אליו ערוך ואין מחשבה בשום נתפס

êéà úö÷ íéâéùîù äæî ,ìåãâ ùòøá íéðôåàäå
.'åë ùåã÷ àåäù

ידי  על קדוש פעמים ג' אמירת לאחרי
הקודש וחיות "האופנים גדול השרפים, ברעש

כו'". השרפים לעומת מתנשאים

שבדבר: הפנימי התוכן וזהו

הלב  התפעלות על מורה גדול" "רעש
השגה  אין שלאופנים ומכיון גדולה, בהתעוררות
מהנבראים  השי"ת והבדלת ב"קדושת" כך) (כל
הם  כאשר הרי קדוש), שאומרים השרפים (כהשגת
מהשרפים, קדוש קדוש קדוש אמירת את שומעים
מפני  גדול", ו"רעש רעם בקול מרעישים הם
עומק  את מכילה אינה האופנים של שההשגה
אדם  וכמו השרפים; של הביטול וגודל ההשגה
חידוש  ודבר ונורא גדול דבר רואה או ששומע
. "בהתפעלות מתעורר שהוא בשכל, מושג שאינו
הרעש, מתהווה ומזה . . חדש זה ראה לומר .
שכלו  בכח שאין הנורא הדבר עוצם גודל שמחמת

גדול". רעש לו יתהווה לתפוס

éúúðå ù"îë ,íéãîåò íéàø÷ð íéëàìîä äðäå
òãåðëå ,äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî êì
÷ø íäù åðééäå ,íéãîåò íéèù éöò ïéðò ùåøéôá

.ãáìá íéìâø úðéçáå úâøãîá
בזהר  כדאיתא עומדים, נקראים המלאכים
עומדים" שטים "עצי היו המשכן שקרשי ובמדרש,
"עומדים". שנקראים העליונים המלאכים בדוגמת

מלאכים  הרי הרגלים, על היא שעמידה ומאחר

"רגלים" בחינת הם "עומדים") (שנקראים
רגליו: לפני ותפול הפסוק על בזהר [וכדאיתא

מלאכין"]. אלין רגליו "מאן

éë ,ùàøä úâøãîå úðéçáá íä äèîìù ìàøùéå
.äáùçîá åìò ìàøùé ,ùàø éì åðééä ìàøùé

"רגלים" בבחינת שהם מעלה מלאכי לעומת
ומדריגת  בבחינת הם ישראל נשמות הנה בלבד,
עלו  "ישראל רז"ל מאמר בפירוש כידוע "ראש",
נמשכה  ישראל איש כל ד"נשמת - במחשבה"

ית' וחכמתו הנבראים,ממחשבתו כל שאר [לעומת "
מ" רק שנבראו המלאכים, דיבורו דבר אפילו ה'",

הקב"ה]; של

אותיות  הוא ד"ישראל" האריז"ל שכתב וזהו
הוא  ישראל נשמות ששורש פירוש, ראש", "לי
"מחשבתו  כביכול, הקב"ה של "ראשו" מבחינת
עילאה  חכמה שהיא העליון "מוח ית'", וחכמתו

כביכול".

úðéçáù êéà åáì ìà íãàä íéùé øùàë ,êëìå
íéìâø úðéçá íä øùà 'åë íéðôåàå íéëàìîä
ùòøáå ,äìåãâ äàøéå äáäàá íéãîåò ,ãáì
úåìòôúäî ,'åë êåøáå ùåã÷ íéøîåà ìåãâ

.ä"á óåñ-ïéà úìåãâá íúâùäá

,äðéù úðéçáá íä ùàøä úðéçá íäù ìàøùéå
úôìåç äìôúä øçàù ,íéîìåçë åðééä ù"îëå
åöôç ìëå åòùé ìë ÷ø ,äáäàä úøáåòå
ø÷éò óåâä éëøöî íéùåòå ,óåâä éëøö úåàìîì

.'åë
עבודת  לגבי (למטה ישראל בני עבודת
החולם  כמו וחלום, לשינה נמשלה המלאכים)
בהקיצו  אבל החלום את רואה השינה שבזמן חלום
חולפת  התפלה אחר כך ואיננו, חלף החלום משנתו
והרי  התפלה, בשעת שנתעוררה האהבה ועוברת
וחשק  ברצון מתמלא האדם ולב יעוף, כחלום היא

הגוף". צרכי את למלא גדול

[:if` ,df lka mc`d opeazi xy`ke]

,åæ äãéøéî åáø÷á ãàî åáì øîøîúé äæ éãé ìò
'åë äîø àøâéàî äîùðä äãøéù לבירא]

äæîעמיקתא] øøåòúéå ,'åë äèîì íéðåéìò ,
àúåòøá åáì úãå÷ðî åì øöá 'ä ìà ÷åòöì

àáéìã[הלב úé'.[ברצון åéìà
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אלפים  אלף הנבראים התהוות מקור ה' דבר בחי'
ריבוי  מבחי' שנמשכים כו', א' גדוד כו' ישמשוני'
שנק' הדיבור כח בחי' ויש הדיבור, אותיות צירופי
כמו  אל שם נמצא מלאך בכל ולכן הדיבור. עולם
צרופי  על מורה המלאך שם עצם כי גבריאל, מיכאל
הדיבור, מקור בחי' על מורה אל ושם ה' דבר אותיות
בבחי' יש כן בחי' ב' הדיבור בבחי' שיש כמו והנה
המח' אותיות צירופי היינו אלו, בחי' ב' המח' אותיות
כי  האותיות, מקור בחי' ויש אותיות, בבחי' המתגלות
וי"ב  ספירות עשר הם ומקורם כ"ב, הם האותיות כלל
אמות  ג' בחי' לג' נחלק יצירה ובספר אלכסון, גבולי
וז' אש, מים אויר אמ"ש אותיות ג' ראשונות ג' שהם
ולכן  פשוטות, וי"ב כפר"ת, בג"ד מדות ז' כפולות
נשמות  שרשי ס"ר יש כי אל, שם ג"כ בישראל נמצא
רבוא  ששים יש ר"ת ישרא"ל כי התו' אותיות ס"ר נגד
אותיות  צירופי מבחי' שנמשכים כפי וזהו לתו', אותיות
וזהו  המח', אותיות מקור בחי' על מורה אל ושם המח',

שהוא  א' כ"ס הוא כסא פי' כי כה"כ, תחת חקוקות פי'
הוא  הדיבור כי עולם, של אלופו לבחי' לבוש בחי'
קאי  וכבוד פנימי, לבוש היא והמחשבה החיצון, לבוש
בינה  בחי' הוא וכסא חכמה, נתיבות ל"ב בחי' על
לבחי' הלבוש הוא בינה בחי' בכורסייא, מקננא אימא
אפי' אמנם נש"י. חקוקות ושם עולם, של ואלופו חכ'
בחי' רק הוא שכ"ז לפי עומדים, בשם רק נק' זו בחי'
הכל  כי אין הבהמה מן האדם ומותר מ"ש וזהו אותיות,
פני  ארי' פני מלאכים על קאי בהמה כי והפי' הבל,
הקבלה, בלשון ב"ן שם ונק' בהמה, בכלל וחי' שור,
בלה"ק, מ"ה שם בגימ' אדם כי נשמות על קאי ואדם
רק  היא התהוותן שכל מכיון הבל, הכל כי אמר וע"ז
הבל  בחי' רק הוא האותיות ומקור אותיות, מבחי'

אותיות שמקור כמו כי חיצונית, הוא והארה הדיבור
מקורים  שהם דקים הבלים יש כמו"כ הלב, הבל
ונה"ב  בגוף הנשמה ירידת כוונת ועיקר המח', לאותיות

כו'. מהלכים בחי' להיות כדי הוא

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk
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Â‰ÊÂ'פי כי המצורע, את מטהר הקן מה שאמרו מה
כמו  אלא היא טהורה כמו הפי' אין מטהר
וצריך  התורה בכל פגם רע שם מוציא כי תטהרו,
נח  כי מטהרתך תיבתך כן ה', משם מלמעלה להמשיך

דורו, על רחמים ביקש שלא מפני לתשו' ג"כ צריך הי'
הי' הלא ולכאורה נח מי בשם רבים המים שנק' וזהו
וזהו  לתשובה. ג"כ צריך שהי' מפני אלא צדיק

תטהרו. כמו מטהרתך

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ãð ÷øô
הפנימיים, בכוחות השכל התלבשות אופן הפרק: תוכן
בהשפעה והשינוי  שכל השפעת בשעת המשפיע טרדת

עצמה.
,íééðçåøä úåçëá úåùáìúää ïéðòî øúåé äæ ïáåéå-

שיש שפע' 'השפעת מהות מהי  הוסבר, הקודם בפרק
של בדוגמא זאת  וביאר והתלבשות, תפיסה בזה
וציור. זריקה כמו  גשמית  בפעולה רוחני כח התלבשות

יותר  יובן זה  שענין  נ"ע, הרבי ואומר ממשיך זה בפרק
הכוחות של ותפיסא ההתלבשות היא  כיצד כשנבין

בשני . אחד עצמם הרוחניים
ä÷éøæá éøäã ,äòåðúä çëá ìëùä úåùáìúäá åîëå

פעול גשמיתשהיא äòåðúäה  çëî àéäùהרוחניãéáù
úåùáìúä äæá ùéכח והוא יותר, עליון  רוחני  כח  של

òéâúùå ÷åøæì êéà åúáùçîå åçåîá ïéåëì êéøöù ìëùä
,úðååëî ä÷éøæä äéäúù åðééäå ÷åøæì äöåøù íå÷îì
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כתיבת  או ציור ובעסק יותר מצומצם המוח כלי אבן
ואע"פ  אחר במקום שכתוב כמו יותר בגלוי בא שכל
בהעלם  הוא אבל הכל התכללות פרטי' במלאכה שיש
האבר  אותו מפעולת רק הוא הגילוי אבל בהתלבשות
פעולתם  שיחליפו אפשר ואי ברגל או שביד המיוחד
שכל  המלאכה מן נח שהוא בשעה הנה אמנם כידוע
כו') זיך צו קומט ער (בל"א אליו חוזרים נפשו כחות
ממלאכת  רק ששבת הגם בכלל הנפש השבת שנק'
התכללות  בחי' הנק' זה הרי לבד מיוחדת פעול'
מבחי' שלמעלה בעצם היא שהנפש כמו אמיתית
תתאה  נייחא נקר' ואעפ"כ כו' ואברים כחות התחלקות
אור  בחי' ע"י זאת התכללו' בחי' שבא מפני דהיינו
וירידה  מהתפשטות העולה כח שהוא לעצמותו חוזר
דרוחא  נייחא אח"כ שנעשה אלא עכ"פ שבמלאכה
בא  שלא היינו עצמית נייחא בחי' משא"כ כו' בעצם
מכ"ז  והדוגמא שית'. כמה כלל השביתה מן המנוחה
הרי  כנ"ל ועשיה פעולה שנקרא בראשית ימי בו' יובן
בגבורה  או בחסד אם מיוחד באופן בעבידתיה יומי כל
מכל  עזר מיוחדת פעולה בכל יש ומכלֿמקום כנ"ל
מי' כלולה ספירה שכל (והגם פרטים ספירות העשר
המדות  פרטי' מכל ספירה בכל יש זה לבד הנה מי ' וי'
והחכמה  הרצון בחי' הוא הכל שכולל לפי זולתה)
דבראשית  וכידוע עשית בחכמ' כולם שכתוב וכמו
הזריקה  כמשל פרטיו' בפרטי גם ובא כללי מאמר
ואדרבה  בגילוי ולא בהעלם הוא אך גוונא וכהאי
(אמנם  מזולתה ונבדלת מיוחדת פעולה כל בא בגילוי
בפני  מיוחד אחד שכל דוקא דאדם התיקון בחי' זהו
ספי' כל של העצם מצד הן זע"ז ומתכללי' עצמו
שכל  בטרדת וגם ומלאכה בעשי' והן מהכל שכלולה
משכל  כלול שבעשי' כמו שבשכל מעשי' כלול
מתפרדין  ענפין התוהו בחי' אבל כו'. בהעלם שבעשיה

נקודות  בבחי' שהן לפי לעולם חיבור בלי זה תחת זה
רצון  וכמו ספי' דכל הכתרי' בחי' שזהו כידוע עצמיים
של  עצמי רצון עם לעולם חיבו' לו אין חסד של עצמי
ממש  העצמּות מכל התכללות בהם יש בזה רק כו' דין
כנ"ל  העצמּות כל העצם מן פרטי חלק בכל שיש במה
בכלות  האהבה או הניצוח במדות נפש ממסירת וראי'
מס"נ  כן אם מתחברים בלתי זה עם וזה כנ"ל הנפש
המה  שונאו להרוג נפש ומסיר' כנפשו לאו"נ באהבה
נפשו  שכלתה וכמו כו' הקצה מן והפכי' אחד מעצם
נפשו  תכל' כך גוונא וכהאי יחידו לבנו באהב' ממש

מקור לשחת  ממש להן יש הרי כו' משונאו להנק' ה
קצה  עצמית דנפשו הפכיי' הן ושם בעצמּות אחד
בעצמות  הנוגע וצער עונג בחי' כן וכמו כו' בשונא
עצמותו  בכל שחפץ דכמו כו' ולחיות ליהרג כמו הנפש
כו' ליהרג עצמותו נקוד' בכל חפץ אינו כך לחיות
דמלאכה  תתאה נייחא בין ההפרש עכ"פ מזה ויובן
ערך  לזה אין התכללות שנקרא הכחות מירידות שהן
והתפשטות  מירידה שלא בא שהוא עצמית נייחא לגבי
בעצמּות  כלולים הרצון ועצמיות נקודות בחי' רק
יש  דתיקון באצי' הנה אך שית') רוח נחת הנקרא
דפני  ובמרכבה כו' הגבורה בכלי החסד דאור התכללות
כמו  בתוהו ששרשם מפני תפקידם ישנו לא כו' אריה
בראשית  ימי בששת לומר א"א אחר במקום שכתוב
ויהי' התיקון בבחי' בא שהוא בעבידת' יומא דכל
למטה  וכמו כו' אריה כפני בתכלית נבדל' פעולתו
כו' למינהו שכתוב כמו נבדל טבעו השור מן הארי'
מבחי' היה אדם נעשה מאמר דקודם שמאמרות לא אם
מה  ולפי מחבירו נבדל יום כל ולכך דוקא התוהו
כו' בדא דא כלילן המרכבה דגם אחר במקום שכתוב
באצי' כמו זה הרי לארבעתן אדם ופני שכתוב וכמו

וד"ל: כו' הגבורה בכלי החסד דאור
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â תחת חקוקות ישראל שנשמות דאיתא מה יובן
יעקב  של איקונין במדרש איתא ועוד כה"כ,
והענין  הנשמות, כללות הוא ויעקב הכבוד בכסא
בחי' יש בנפש עד"מ בחי' ב' יש הנ"ל אותיות דבבחי'
מהגרון  אחה"ע הנפש מוצאות בה' המתגלות האותיות
וקבען  בס"י כמ"ש רק זהו אמנם מהשפתים בומ"ף
וכמ"ש  הנפש בעצמות הוא ומקורן שרשן אבל בפה,

שכח  הרי ממללא לרוח ות"א חי' לנפש האדם ויהי
אלם  מן והראי' מנר"נ, שלמעלה חי' בבחי' הוא הדבור
והיינו  מדבר, אינו מ"מ מוצאות הה' כל לו שיש שאף
שומע  שאינו חרש ארז"ל ולכן הדבור, כח לו שאין לפי
א"צ  שהרי ראי' ועוד המצוות, מכל פטור מדבר ואינו
ראי' מכ"ז המוצאות, להניע איך דיבורו בעת לחשוב
יש  למעלה וכמו"כ הנפש, מעצמות הוא הדיבור שעיקר
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קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלפים  אלף הנבראים התהוות מקור ה' דבר בחי'
ריבוי  מבחי' שנמשכים כו', א' גדוד כו' ישמשוני'
שנק' הדיבור כח בחי' ויש הדיבור, אותיות צירופי
כמו  אל שם נמצא מלאך בכל ולכן הדיבור. עולם
צרופי  על מורה המלאך שם עצם כי גבריאל, מיכאל
הדיבור, מקור בחי' על מורה אל ושם ה' דבר אותיות
בבחי' יש כן בחי' ב' הדיבור בבחי' שיש כמו והנה
המח' אותיות צירופי היינו אלו, בחי' ב' המח' אותיות
כי  האותיות, מקור בחי' ויש אותיות, בבחי' המתגלות
וי"ב  ספירות עשר הם ומקורם כ"ב, הם האותיות כלל
אמות  ג' בחי' לג' נחלק יצירה ובספר אלכסון, גבולי
וז' אש, מים אויר אמ"ש אותיות ג' ראשונות ג' שהם
ולכן  פשוטות, וי"ב כפר"ת, בג"ד מדות ז' כפולות
נשמות  שרשי ס"ר יש כי אל, שם ג"כ בישראל נמצא
רבוא  ששים יש ר"ת ישרא"ל כי התו' אותיות ס"ר נגד
אותיות  צירופי מבחי' שנמשכים כפי וזהו לתו', אותיות
וזהו  המח', אותיות מקור בחי' על מורה אל ושם המח',

שהוא  א' כ"ס הוא כסא פי' כי כה"כ, תחת חקוקות פי'
הוא  הדיבור כי עולם, של אלופו לבחי' לבוש בחי'
קאי  וכבוד פנימי, לבוש היא והמחשבה החיצון, לבוש
בינה  בחי' הוא וכסא חכמה, נתיבות ל"ב בחי' על
לבחי' הלבוש הוא בינה בחי' בכורסייא, מקננא אימא
אפי' אמנם נש"י. חקוקות ושם עולם, של ואלופו חכ'
בחי' רק הוא שכ"ז לפי עומדים, בשם רק נק' זו בחי'
הכל  כי אין הבהמה מן האדם ומותר מ"ש וזהו אותיות,
פני  ארי' פני מלאכים על קאי בהמה כי והפי' הבל,
הקבלה, בלשון ב"ן שם ונק' בהמה, בכלל וחי' שור,
בלה"ק, מ"ה שם בגימ' אדם כי נשמות על קאי ואדם
רק  היא התהוותן שכל מכיון הבל, הכל כי אמר וע"ז
הבל  בחי' רק הוא האותיות ומקור אותיות, מבחי'

אותיות שמקור כמו כי חיצונית, הוא והארה הדיבור
מקורים  שהם דקים הבלים יש כמו"כ הלב, הבל
ונה"ב  בגוף הנשמה ירידת כוונת ועיקר המח', לאותיות

כו'. מהלכים בחי' להיות כדי הוא

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ'פי כי המצורע, את מטהר הקן מה שאמרו מה
כמו  אלא היא טהורה כמו הפי' אין מטהר
וצריך  התורה בכל פגם רע שם מוציא כי תטהרו,
נח  כי מטהרתך תיבתך כן ה', משם מלמעלה להמשיך

דורו, על רחמים ביקש שלא מפני לתשו' ג"כ צריך הי'
הי' הלא ולכאורה נח מי בשם רבים המים שנק' וזהו
וזהו  לתשובה. ג"כ צריך שהי' מפני אלא צדיק

תטהרו. כמו מטהרתך

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ãð ÷øô
הפנימיים, בכוחות השכל התלבשות אופן הפרק: תוכן
בהשפעה והשינוי  שכל השפעת בשעת המשפיע טרדת

עצמה.
,íééðçåøä úåçëá úåùáìúää ïéðòî øúåé äæ ïáåéå-

שיש שפע' 'השפעת מהות מהי  הוסבר, הקודם בפרק
של בדוגמא זאת  וביאר והתלבשות, תפיסה בזה
וציור. זריקה כמו  גשמית  בפעולה רוחני כח התלבשות

יותר  יובן זה  שענין  נ"ע, הרבי ואומר ממשיך זה בפרק
הכוחות של ותפיסא ההתלבשות היא  כיצד כשנבין

בשני . אחד עצמם הרוחניים
ä÷éøæá éøäã ,äòåðúä çëá ìëùä úåùáìúäá åîëå

פעול גשמיתשהיא äòåðúäה  çëî àéäùהרוחניãéáù
úåùáìúä äæá ùéכח והוא יותר, עליון  רוחני  כח  של

òéâúùå ÷åøæì êéà åúáùçîå åçåîá ïéåëì êéøöù ìëùä
,úðååëî ä÷éøæä äéäúù åðééäå ÷åøæì äöåøù íå÷îì
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כתיבת  או ציור ובעסק יותר מצומצם המוח כלי אבן
ואע"פ  אחר במקום שכתוב כמו יותר בגלוי בא שכל
בהעלם  הוא אבל הכל התכללות פרטי' במלאכה שיש
האבר  אותו מפעולת רק הוא הגילוי אבל בהתלבשות
פעולתם  שיחליפו אפשר ואי ברגל או שביד המיוחד
שכל  המלאכה מן נח שהוא בשעה הנה אמנם כידוע
כו') זיך צו קומט ער (בל"א אליו חוזרים נפשו כחות
ממלאכת  רק ששבת הגם בכלל הנפש השבת שנק'
התכללות  בחי' הנק' זה הרי לבד מיוחדת פעול'
מבחי' שלמעלה בעצם היא שהנפש כמו אמיתית
תתאה  נייחא נקר' ואעפ"כ כו' ואברים כחות התחלקות
אור  בחי' ע"י זאת התכללו' בחי' שבא מפני דהיינו
וירידה  מהתפשטות העולה כח שהוא לעצמותו חוזר
דרוחא  נייחא אח"כ שנעשה אלא עכ"פ שבמלאכה
בא  שלא היינו עצמית נייחא בחי' משא"כ כו' בעצם
מכ"ז  והדוגמא שית'. כמה כלל השביתה מן המנוחה
הרי  כנ"ל ועשיה פעולה שנקרא בראשית ימי בו' יובן
בגבורה  או בחסד אם מיוחד באופן בעבידתיה יומי כל
מכל  עזר מיוחדת פעולה בכל יש ומכלֿמקום כנ"ל
מי' כלולה ספירה שכל (והגם פרטים ספירות העשר
המדות  פרטי' מכל ספירה בכל יש זה לבד הנה מי ' וי'
והחכמה  הרצון בחי' הוא הכל שכולל לפי זולתה)
דבראשית  וכידוע עשית בחכמ' כולם שכתוב וכמו
הזריקה  כמשל פרטיו' בפרטי גם ובא כללי מאמר
ואדרבה  בגילוי ולא בהעלם הוא אך גוונא וכהאי
(אמנם  מזולתה ונבדלת מיוחדת פעולה כל בא בגילוי
בפני  מיוחד אחד שכל דוקא דאדם התיקון בחי' זהו
ספי' כל של העצם מצד הן זע"ז ומתכללי' עצמו
שכל  בטרדת וגם ומלאכה בעשי' והן מהכל שכלולה
משכל  כלול שבעשי' כמו שבשכל מעשי' כלול
מתפרדין  ענפין התוהו בחי' אבל כו'. בהעלם שבעשיה

נקודות  בבחי' שהן לפי לעולם חיבור בלי זה תחת זה
רצון  וכמו ספי' דכל הכתרי' בחי' שזהו כידוע עצמיים
של  עצמי רצון עם לעולם חיבו' לו אין חסד של עצמי
ממש  העצמּות מכל התכללות בהם יש בזה רק כו' דין
כנ"ל  העצמּות כל העצם מן פרטי חלק בכל שיש במה
בכלות  האהבה או הניצוח במדות נפש ממסירת וראי'
מס"נ  כן אם מתחברים בלתי זה עם וזה כנ"ל הנפש
המה  שונאו להרוג נפש ומסיר' כנפשו לאו"נ באהבה
נפשו  שכלתה וכמו כו' הקצה מן והפכי' אחד מעצם
נפשו  תכל' כך גוונא וכהאי יחידו לבנו באהב' ממש

מקור לשחת  ממש להן יש הרי כו' משונאו להנק' ה
קצה  עצמית דנפשו הפכיי' הן ושם בעצמּות אחד
בעצמות  הנוגע וצער עונג בחי' כן וכמו כו' בשונא
עצמותו  בכל שחפץ דכמו כו' ולחיות ליהרג כמו הנפש
כו' ליהרג עצמותו נקוד' בכל חפץ אינו כך לחיות
דמלאכה  תתאה נייחא בין ההפרש עכ"פ מזה ויובן
ערך  לזה אין התכללות שנקרא הכחות מירידות שהן
והתפשטות  מירידה שלא בא שהוא עצמית נייחא לגבי
בעצמּות  כלולים הרצון ועצמיות נקודות בחי' רק
יש  דתיקון באצי' הנה אך שית') רוח נחת הנקרא
דפני  ובמרכבה כו' הגבורה בכלי החסד דאור התכללות
כמו  בתוהו ששרשם מפני תפקידם ישנו לא כו' אריה
בראשית  ימי בששת לומר א"א אחר במקום שכתוב
ויהי' התיקון בבחי' בא שהוא בעבידת' יומא דכל
למטה  וכמו כו' אריה כפני בתכלית נבדל' פעולתו
כו' למינהו שכתוב כמו נבדל טבעו השור מן הארי'
מבחי' היה אדם נעשה מאמר דקודם שמאמרות לא אם
מה  ולפי מחבירו נבדל יום כל ולכך דוקא התוהו
כו' בדא דא כלילן המרכבה דגם אחר במקום שכתוב
באצי' כמו זה הרי לארבעתן אדם ופני שכתוב וכמו

וד"ל: כו' הגבורה בכלי החסד דאור
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â תחת חקוקות ישראל שנשמות דאיתא מה יובן
יעקב  של איקונין במדרש איתא ועוד כה"כ,
והענין  הנשמות, כללות הוא ויעקב הכבוד בכסא
בחי' יש בנפש עד"מ בחי' ב' יש הנ"ל אותיות דבבחי'
מהגרון  אחה"ע הנפש מוצאות בה' המתגלות האותיות
וקבען  בס"י כמ"ש רק זהו אמנם מהשפתים בומ"ף
וכמ"ש  הנפש בעצמות הוא ומקורן שרשן אבל בפה,

שכח  הרי ממללא לרוח ות"א חי' לנפש האדם ויהי
אלם  מן והראי' מנר"נ, שלמעלה חי' בבחי' הוא הדבור
והיינו  מדבר, אינו מ"מ מוצאות הה' כל לו שיש שאף
שומע  שאינו חרש ארז"ל ולכן הדבור, כח לו שאין לפי
א"צ  שהרי ראי' ועוד המצוות, מכל פטור מדבר ואינו
ראי' מכ"ז המוצאות, להניע איך דיבורו בעת לחשוב
יש  למעלה וכמו"כ הנפש, מעצמות הוא הדיבור שעיקר
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ש שכל, השפעת  של לדיבור ìëùäוהוראה  úòôùäá
.'åë úåìâúäå úåùáìúä úðéçáá øúåéá äæá íéñôúðù

øåáãå ìå÷á àåä ìëäåאהבה דברי  השכל, השפעת -
יש זאת ולמרות דיבור, ֿ ידי על נעשים כולם וציווי,

אלו  דיבור אופני  בין מהותי åë',הבדל
,ìå÷ä úåøáâúä åðééäã íø ìå÷á àåä éååéöä ïëìå-

קולו, את  מרים הוא משהו, חבירו  על מצווה  כשאדם
äáøãàå íø ìå÷á úåéäì êéøö ïéà ìëùä úòôùäáå,

הפסוק וכדברי  החכמה ענין  היפך היא הקול :108הרמת
íùã åðééäå ,'åë íéòîùð úçðá íéîëç éøáã בענין

ה ø÷éòäהציווי  ìëùä úòôùäáå ,ìå÷ä àåä ø÷éò
.'åë ìëùä àåäù éîéðôä

הזהות פעולות מספר להיות שיכולות רואים, כאן
חיצוני הוא מהם שאחד אלא  (דיבור), פעולתן בכללות
נרגשת ובשני פנימית, התלבשות בו נרגשת  ולא בלבד

פנימית. התלבשות
íéøáã äøùòäá äìòîì àåä äæ-êøã-ìòåבהם שברא

עולמו  את ֿ ברוךֿהוא úðéçááהקדוש àáù äî åäæù
,úåùáìúäכוחות אותם הם אלו  דברים עשרה כלומר, -

הבאים ובכוחות  בנבראים, התלבשות של באופן הבאים
התלבשותם באופן שונים חילוקים  יש  בהתלבשות

בשווה) לכולם המתייחס המקיף מאור äæá(בשונה ùéå
íøå÷î ø÷éò äâéøãî äæéàî íéàøáðá íé÷åìéç

äæë ïôåà éôìã íúååäúäå עיקר שמשם המדריגה לפי -
והתהוותם åë',מקורם úåìâúääå úåùáìúää àåä-

המוחין ), (כמו  יותר נעלות  ממדריגות  שהתהוו  נבראים
נבראים ואילו בהם, וניכרים  מלובשים אלו כוחות  הרי 
בהם ניכר פחות  יותר, נמוכות ממדריגות שנתהוו

המתלבשים, çëהכוחות àåä äòåðúä çë úåììë êà
ùôðáù ïåøçàהמלכות ספירת כנגד הוא ובספירות, -

האחרונה הספירה .שהיא
בכח השכל התלבשות ענין את נ"ע הרבי  ביאר כאן  עד
בשורות והתלבשות . פעולה של באופן  שזה ממנו, נמוך
למרות - לשני  מאחד שכל בהשפעת שגם  מסביר הבאות
השפעה יש  - לכאורה בלבד רוחנית השפעה שזו
למרות והתעסקות, התלבשות של באופן  ממשית
לכח וירידה מעבר ללא כח, באותו  היא שההשפעה 

יותר. נמוך

mihtey zyxt zay
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ו.107) ה, השירים יז.108)שיר ט, קהלת

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

חכמה  אין אם מתקיימת. חכמתו חטא, יראת עם ורק חכמה. אין תתאה, – יראה אין אם
התורה  פנימיות - ומצוות תורה - שמים יראת עילאה. – יראה אין התורה, פנימיות –

הוי'. שם אותיות ד' הם עילאה, יראה -

e‰ÊÂ יראה ּבחינת הינּו חכמה", אין יראה אין "אם ¿∆ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
ּוכמאמר ג)ּתּתאה, ּפרק חטאֹו(אבֹות ׁשּיראת "ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ

עֹובדּיה  הרב ּופרׁש מתקּימת", חכמתֹו לחכמתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקֹודמת
– לחכמתֹו קֹודמת חטאֹו ׁשּיראת "ּכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָמּברטנּורא:
חֹוׁשב  ׁשהּוא לחכמתֹו, חטאֹו יראת ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמקּדים
"חכמתֹו חטא". ירא ׁשאהיה ּבׁשביל אלמד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבלּבֹו
והּוא  חפץ, ּׁשּלּבֹו למה מביאּתֹו ׁשהחכמה – ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתקּימת
העבֹודה, התחלת ׁשהיא ּתּתאה יראה והינּו ּבּה". ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתרעא  "ּדא ּבּזהר ואיתא לה'", הּׁשער "זה ׁשּכתּוב ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹּוכמֹו

היא יד לאעלא" יראה" אין חכמה אין "אם ּׁשאמרּו ּומה . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
והינּו לזה, ּכלי היא ׁשהחכמה עּלאה, יראה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבחינת
היא  והּפנימּיּות להּפנימּיּות, הכנה היא הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָּדפנימּיּות
יראה  ׁשהיא ׁשמים יראת אּלּו, מדרגֹות ׁשד' ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּיראה,
חכמה  ּתּתאה, מּיראה הּבאים ּומצוֹות ותֹורה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָּתּתאה,

עּלא  ויראה הּתֹורה, ּפנימּיּות אֹותּיֹות ׁשהיא ד' הם ה, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָ
ּודחילּו רחימּו ּורחימּו ּדחילּו הוי', ׁשהּיראה טו ּדׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

ּבחינת  הּוא יּו"ד ׁשל והּקּוצֹו יּו"ד, ּבחינת היא ְְְְִִִֶֶַַַָָהעליֹונה
איןֿסֹוף, ְֵַעצמּות

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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להכנס.יד. השער ויראה.טו.זה אהבה ואהבה, יראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

התנועה. בכח  השכל השפעת הוא זה úëàìîáשכל ïëå
,ìëùä úåùáìúä ùé ìùî-êøã-ìò øåéöäלמרות

בתוך שביד, התנועה מכח היא עצמה הציור שפעולת 
וכו '. לצייר איך השכל, כח  גם מלובש  התנועה כח 

úåùáìúääì øåéöáù ìëùä úåùáìúä äîåã åðéà éøä
השכל,ä÷éøæáù,השכל כח מלובש  שבשניהם למרות

לגמרי, שונים באופנים  שזה ודאי ùהרי  úåéäìãהזריקה
ùé àì äòåðúáù ïåúçú øúåéä çë åäæ( אין)äæá

,äòåðúä çëá éîéðô ùâøäá åðéàå êë ìë ìëùä úåìâúä
êéà ïéåëì êéøö åðéà ä÷éøæá åîöò úà ìéâøîùë ïë ìòå

,÷åøæìבזריקה רבות פעמים עצמו את שהרגיל לאחר
לחשוב צריך אינו  כבר בדבר, מאומנת  נעשתה  וידו
מלאכה זו  שאין כיון  לזרוק, כיצד בשכלו  ולכוון
ולכן  עיונית שכלית התרכזות הדורשת כך כל מסובכת
מעצמה. לזרוק שתוכל היד את בזה ולאמן  להרגיל קל

æà íâ úîàáå לכוון צריך ואינו ידו  את שאימן  לאחרי 
íìòäáבזריקה àåäù ÷ø ìëùä úåùáìúä äæá ùé

,úéìëúá.הזריקה בפעולת נרגש זאת,åואינו לעומת
øúåé ìëùä úåìâúäå úåùáìúä äæá ùé øåéöä úëàìîá

,øúåé éîéðô ùâøä úðéçááå יותר מורכבת  שהיא כיון
שכלית והתלבשות התרכזות  íòôביותרודורשת  ìëáå

.'åë ìëùä úåùáìúä äæá úåéäì êéøö íòôåשייך ולא
ללא מעצמה לצייר ומאומנת  רגילה  כבר שהיד לומר

השכל. התלבשות
øéäáä øôñá àúéàãë äìòîì àîâåãäå105 בתיאור

ֿ הוא: ֿ ברוך הקדוש  ֿ ידי  על הארץ úåøåøöבריאת  ìèð
,õøàä äùòð íäîå ï÷øæåשל באופן הבריאה תיאור -

היא שהזריקה כמו והעלם, ריחוק של ענין מבטא זריקה 
מועטת. בה הנפש והתגלות בנפש, והנמוך התחתון  הכח
שבה הגשמית, הארץ מציאות עצמה, הבריאה ובתוך
הגבול כח את  ביותר מבטאת ביותר, מסתתרת האלקות
'זריקה' של הדימוי  ולכן גשמי, גבול ליצור - הבורא של 

הארץ. בבריאת דוקא הוא 
úðéçáá àáù óåñ-ïéàáù ìåáâä çë úðéçá åäæù òåãéå

,'åë íìòäá àåäù ÷ø úåîìåòá úåùáìúäהכח
כח הבורא, של הגבול כח הוא בבריאה המתגלה 
מהאור  (בשונה  להגביל הבורא  של כוחו  את המבטא
הכלים. ענין שרש  והוא ולהאיר), לגלות  הוא שעניינו

זאת בכל סופי , אין  הוא הבורא של הגבול כח  שגם ואף
העלם. של באופן  היא בעולמות מציאותו

äâéâçã àøîâáå106àúéà(מובא)àøá íéøáã äøùòá
úòãáå äðåáúáå äîëçá åîìåò úà àåä-êåøá-ùåã÷ä-)

äøòâáåמוחין) çëá(מידות -),'åë אלו דברים עשרה -
הספירות, עשר íéàáùהם àåä íìåë íéøáã äøùòäã

'åë úåùáìúä úðéçááאותם כל ניכרים בעולם כלומר,
עולמו  את  ה' ברא שבהם .כוחות

úåììëã úåéä íòã íéàøáðá úåâéøãî é÷åìéç äæá ùéå
,ìéòì íéøëæðä íéøáã äøùòî àéä úååäúääנברא וכל

כוחות, אותם כל את  בתוכו  íéàøáðכולל ùé íå÷î-ìëî
,úòã äðéá äîëç úðéçáî àåä íø÷éòù,השכל כוחות 

ïéðò åäæù úåãîä úðéçáî àåä íø÷éòù ùéåשהעולם
גם åë',נברא äøòâáå çëá

àåäù àñéôúå úåùáìúääá ùøôää àåä äæë ïôåà éôìå
'åë ìòôðäá ïäå ìòåôä ãöî ïä úåìâúää ïéðò,כלומר

בו  ומתגלים ניכרים הם חב"ד, מבחינת  שעיקרו נברא
שהואיו  מצד והן יותר בו מתלבש שהכח מצד הן תר ,

יותר  ומרגישו .מכירו
äæ ìò ìùî øçà íå÷îá øàåáîåכיצד להמחיש כדי -

מורגש מהם אחד שבכל שווים דברים שני  ייתכנו
אחר: ענין úåùòìומתגלה  åúìåæì äååöîä ãçà åîë

äæ éøä øáã- הציווי  -éøáã øáãîùë ïëå ,øåáãå ìå÷á
,øåáãå ìå÷á ïë íâ äæ éøä ìëù éøáã åà äáäà

åהם דיבור, ֿ ידי  על היא שניהם  של שההתבטאות למרות
òéôùîä ïéà éøä éååéöäáã ,äæì äæ ììë íéîåã íðéà
äæá ñôúð åðéà ìá÷îä ïëå äæá êë ìë åéúåçëá ñôúð

,éååéöä òåîùì ÷øהוא חיצוני , הוא ביניהם הקשר
נתפסים אינם שניהם אך הציווי, את שומע והוא מצווה
המצווה. בדברי  - שכלית או רגשית - בפנימיותם

å,זאת ñôúðלעומת òéôùîä éøä äáäà éøáã øáãîùë
,úåìâúäá íéàáù åéúåãîá äæáהפסוק 107וכלשון 

מהנפש פנימית  התלבשות שיש - בדברו " יצאה "נפשי 
האהבה, åáùבדברי  ùâøääá äæá ñôúð ìá÷îä ïëå

פועלים אלא בחיצוניות, נשארים אינם האהבה  דברי 
השומע של נפשו  òéôùîäבפנימיות çë åá ùâøðù

,äæ-éãé-ìò åéìà áø÷úîå
øúåéáå ניכרàåäציווי של דיבור בין בהבדל - זה ענין -
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פרשיה 105) רבה ושמות ג, פרק אלעזר דרבי בפרקי זה כעין
יג.

שם:106) הלשון וזה א. axיב, xn` `iaeh xa `xhef ax xn`
dxrbae gkae zrcae dpeazae dnkga mlerd `xap mixac dxyra

wcva dxeabae'd aizkc dpeazae dnkga mingxae cqga htynae

erwap zenedz ezrca aizkc zrca dpeaza miny opek ux` cqi dnkga
icenr aizkc dxrba dxeaba xf`p egka mixd oikn aizkc dxeabe gka
oekn htyne wcv aizkc htyne wcva ezxrbn ednzie ettexi miny

.dnd mlern ik jicqge 'd jingx xkf aizkc mingxe cqga j`qk
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ש שכל, השפעת  של לדיבור ìëùäוהוראה  úòôùäá
.'åë úåìâúäå úåùáìúä úðéçáá øúåéá äæá íéñôúðù

øåáãå ìå÷á àåä ìëäåאהבה דברי  השכל, השפעת -
יש זאת ולמרות דיבור, ֿ ידי על נעשים כולם וציווי,

אלו  דיבור אופני  בין מהותי åë',הבדל
,ìå÷ä úåøáâúä åðééäã íø ìå÷á àåä éååéöä ïëìå-

קולו, את  מרים הוא משהו, חבירו  על מצווה  כשאדם
äáøãàå íø ìå÷á úåéäì êéøö ïéà ìëùä úòôùäáå,

הפסוק וכדברי  החכמה ענין  היפך היא הקול :108הרמת
íùã åðééäå ,'åë íéòîùð úçðá íéîëç éøáã בענין

ה ø÷éòäהציווי  ìëùä úòôùäáå ,ìå÷ä àåä ø÷éò
.'åë ìëùä àåäù éîéðôä

הזהות פעולות מספר להיות שיכולות רואים, כאן
חיצוני הוא מהם שאחד אלא  (דיבור), פעולתן בכללות
נרגשת ובשני פנימית, התלבשות בו נרגשת  ולא בלבד

פנימית. התלבשות
íéøáã äøùòäá äìòîì àåä äæ-êøã-ìòåבהם שברא

עולמו  את ֿ ברוךֿהוא úðéçááהקדוש àáù äî åäæù
,úåùáìúäכוחות אותם הם אלו  דברים עשרה כלומר, -

הבאים ובכוחות  בנבראים, התלבשות של באופן הבאים
התלבשותם באופן שונים חילוקים  יש  בהתלבשות

בשווה) לכולם המתייחס המקיף מאור äæá(בשונה ùéå
íøå÷î ø÷éò äâéøãî äæéàî íéàøáðá íé÷åìéç

äæë ïôåà éôìã íúååäúäå עיקר שמשם המדריגה לפי -
והתהוותם åë',מקורם úåìâúääå úåùáìúää àåä-

המוחין ), (כמו  יותר נעלות  ממדריגות  שהתהוו  נבראים
נבראים ואילו בהם, וניכרים  מלובשים אלו כוחות  הרי 
בהם ניכר פחות  יותר, נמוכות ממדריגות שנתהוו

המתלבשים, çëהכוחות àåä äòåðúä çë úåììë êà
ùôðáù ïåøçàהמלכות ספירת כנגד הוא ובספירות, -

האחרונה הספירה .שהיא
בכח השכל התלבשות ענין את נ"ע הרבי  ביאר כאן  עד
בשורות והתלבשות . פעולה של באופן  שזה ממנו, נמוך
למרות - לשני  מאחד שכל בהשפעת שגם  מסביר הבאות
השפעה יש  - לכאורה בלבד רוחנית השפעה שזו
למרות והתעסקות, התלבשות של באופן  ממשית
לכח וירידה מעבר ללא כח, באותו  היא שההשפעה 
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

חכמה  אין אם מתקיימת. חכמתו חטא, יראת עם ורק חכמה. אין תתאה, – יראה אין אם
התורה  פנימיות - ומצוות תורה - שמים יראת עילאה. – יראה אין התורה, פנימיות –

הוי'. שם אותיות ד' הם עילאה, יראה -

e‰ÊÂ יראה ּבחינת הינּו חכמה", אין יראה אין "אם ¿∆ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
ּוכמאמר ג)ּתּתאה, ּפרק חטאֹו(אבֹות ׁשּיראת "ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ

עֹובדּיה  הרב ּופרׁש מתקּימת", חכמתֹו לחכמתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקֹודמת
– לחכמתֹו קֹודמת חטאֹו ׁשּיראת "ּכל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָמּברטנּורא:
חֹוׁשב  ׁשהּוא לחכמתֹו, חטאֹו יראת ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמקּדים
"חכמתֹו חטא". ירא ׁשאהיה ּבׁשביל אלמד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבלּבֹו
והּוא  חפץ, ּׁשּלּבֹו למה מביאּתֹו ׁשהחכמה – ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתקּימת
העבֹודה, התחלת ׁשהיא ּתּתאה יראה והינּו ּבּה". ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתרעא  "ּדא ּבּזהר ואיתא לה'", הּׁשער "זה ׁשּכתּוב ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹּוכמֹו

היא יד לאעלא" יראה" אין חכמה אין "אם ּׁשאמרּו ּומה . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
והינּו לזה, ּכלי היא ׁשהחכמה עּלאה, יראה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבחינת
היא  והּפנימּיּות להּפנימּיּות, הכנה היא הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָּדפנימּיּות
יראה  ׁשהיא ׁשמים יראת אּלּו, מדרגֹות ׁשד' ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּיראה,
חכמה  ּתּתאה, מּיראה הּבאים ּומצוֹות ותֹורה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָּתּתאה,

עּלא  ויראה הּתֹורה, ּפנימּיּות אֹותּיֹות ׁשהיא ד' הם ה, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָ
ּודחילּו רחימּו ּורחימּו ּדחילּו הוי', ׁשהּיראה טו ּדׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

ּבחינת  הּוא יּו"ד ׁשל והּקּוצֹו יּו"ד, ּבחינת היא ְְְְִִִֶֶַַַָָהעליֹונה
איןֿסֹוף, ְֵַעצמּות
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התנועה. בכח  השכל השפעת הוא זה úëàìîáשכל ïëå
,ìëùä úåùáìúä ùé ìùî-êøã-ìò øåéöäלמרות

בתוך שביד, התנועה מכח היא עצמה הציור שפעולת 
וכו '. לצייר איך השכל, כח  גם מלובש  התנועה כח 

úåùáìúääì øåéöáù ìëùä úåùáìúä äîåã åðéà éøä
השכל,ä÷éøæáù,השכל כח מלובש  שבשניהם למרות

לגמרי, שונים באופנים  שזה ודאי ùהרי  úåéäìãהזריקה
ùé àì äòåðúáù ïåúçú øúåéä çë åäæ( אין)äæá

,äòåðúä çëá éîéðô ùâøäá åðéàå êë ìë ìëùä úåìâúä
êéà ïéåëì êéøö åðéà ä÷éøæá åîöò úà ìéâøîùë ïë ìòå

,÷åøæìבזריקה רבות פעמים עצמו את שהרגיל לאחר
לחשוב צריך אינו  כבר בדבר, מאומנת  נעשתה  וידו
מלאכה זו  שאין כיון  לזרוק, כיצד בשכלו  ולכוון
ולכן  עיונית שכלית התרכזות הדורשת כך כל מסובכת
מעצמה. לזרוק שתוכל היד את בזה ולאמן  להרגיל קל

æà íâ úîàáå לכוון צריך ואינו ידו  את שאימן  לאחרי 
íìòäáבזריקה àåäù ÷ø ìëùä úåùáìúä äæá ùé

,úéìëúá.הזריקה בפעולת נרגש זאת,åואינו לעומת
øúåé ìëùä úåìâúäå úåùáìúä äæá ùé øåéöä úëàìîá

,øúåé éîéðô ùâøä úðéçááå יותר מורכבת  שהיא כיון
שכלית והתלבשות התרכזות  íòôביותרודורשת  ìëáå

.'åë ìëùä úåùáìúä äæá úåéäì êéøö íòôåשייך ולא
ללא מעצמה לצייר ומאומנת  רגילה  כבר שהיד לומר

השכל. התלבשות
øéäáä øôñá àúéàãë äìòîì àîâåãäå105 בתיאור

ֿ הוא: ֿ ברוך הקדוש  ֿ ידי  על הארץ úåøåøöבריאת  ìèð
,õøàä äùòð íäîå ï÷øæåשל באופן הבריאה תיאור -

היא שהזריקה כמו והעלם, ריחוק של ענין מבטא זריקה 
מועטת. בה הנפש והתגלות בנפש, והנמוך התחתון  הכח
שבה הגשמית, הארץ מציאות עצמה, הבריאה ובתוך
הגבול כח את  ביותר מבטאת ביותר, מסתתרת האלקות
'זריקה' של הדימוי  ולכן גשמי, גבול ליצור - הבורא של 

הארץ. בבריאת דוקא הוא 
úðéçáá àáù óåñ-ïéàáù ìåáâä çë úðéçá åäæù òåãéå

,'åë íìòäá àåäù ÷ø úåîìåòá úåùáìúäהכח
כח הבורא, של הגבול כח הוא בבריאה המתגלה 
מהאור  (בשונה  להגביל הבורא  של כוחו  את המבטא
הכלים. ענין שרש  והוא ולהאיר), לגלות  הוא שעניינו

זאת בכל סופי , אין  הוא הבורא של הגבול כח  שגם ואף
העלם. של באופן  היא בעולמות מציאותו

äâéâçã àøîâáå106àúéà(מובא)àøá íéøáã äøùòá
úòãáå äðåáúáå äîëçá åîìåò úà àåä-êåøá-ùåã÷ä-)

äøòâáåמוחין) çëá(מידות -),'åë אלו דברים עשרה -
הספירות, עשר íéàáùהם àåä íìåë íéøáã äøùòäã

'åë úåùáìúä úðéçááאותם כל ניכרים בעולם כלומר,
עולמו  את  ה' ברא שבהם .כוחות

úåììëã úåéä íòã íéàøáðá úåâéøãî é÷åìéç äæá ùéå
,ìéòì íéøëæðä íéøáã äøùòî àéä úååäúääנברא וכל

כוחות, אותם כל את  בתוכו  íéàøáðכולל ùé íå÷î-ìëî
,úòã äðéá äîëç úðéçáî àåä íø÷éòù,השכל כוחות 

ïéðò åäæù úåãîä úðéçáî àåä íø÷éòù ùéåשהעולם
גם åë',נברא äøòâáå çëá

àåäù àñéôúå úåùáìúääá ùøôää àåä äæë ïôåà éôìå
'åë ìòôðäá ïäå ìòåôä ãöî ïä úåìâúää ïéðò,כלומר

בו  ומתגלים ניכרים הם חב"ד, מבחינת  שעיקרו נברא
שהואיו  מצד והן יותר בו מתלבש שהכח מצד הן תר ,

יותר  ומרגישו .מכירו
äæ ìò ìùî øçà íå÷îá øàåáîåכיצד להמחיש כדי -

מורגש מהם אחד שבכל שווים דברים שני  ייתכנו
אחר: ענין úåùòìומתגלה  åúìåæì äååöîä ãçà åîë

äæ éøä øáã- הציווי  -éøáã øáãîùë ïëå ,øåáãå ìå÷á
,øåáãå ìå÷á ïë íâ äæ éøä ìëù éøáã åà äáäà

åהם דיבור, ֿ ידי  על היא שניהם  של שההתבטאות למרות
òéôùîä ïéà éøä éååéöäáã ,äæì äæ ììë íéîåã íðéà
äæá ñôúð åðéà ìá÷îä ïëå äæá êë ìë åéúåçëá ñôúð

,éååéöä òåîùì ÷øהוא חיצוני , הוא ביניהם הקשר
נתפסים אינם שניהם אך הציווי, את שומע והוא מצווה
המצווה. בדברי  - שכלית או רגשית - בפנימיותם

å,זאת ñôúðלעומת òéôùîä éøä äáäà éøáã øáãîùë
,úåìâúäá íéàáù åéúåãîá äæáהפסוק 107וכלשון 

מהנפש פנימית  התלבשות שיש - בדברו " יצאה "נפשי 
האהבה, åáùבדברי  ùâøääá äæá ñôúð ìá÷îä ïëå

פועלים אלא בחיצוניות, נשארים אינם האהבה  דברי 
השומע של נפשו  òéôùîäבפנימיות çë åá ùâøðù

,äæ-éãé-ìò åéìà áø÷úîå
øúåéáå ניכרàåäציווי של דיבור בין בהבדל - זה ענין -
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פרשיה 105) רבה ושמות ג, פרק אלעזר דרבי בפרקי זה כעין
יג.

שם:106) הלשון וזה א. axיב, xn` `iaeh xa `xhef ax xn`
dxrbae gkae zrcae dpeazae dnkga mlerd `xap mixac dxyra

wcva dxeabae'd aizkc dpeazae dnkga mingxae cqga htynae

erwap zenedz ezrca aizkc zrca dpeaza miny opek ux` cqi dnkga
icenr aizkc dxrba dxeaba xf`p egka mixd oikn aizkc dxeabe gka
oekn htyne wcv aizkc htyne wcva ezxrbn ednzie ettexi miny

.dnd mlern ik jicqge 'd jingx xkf aizkc mingxe cqga j`qk
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ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
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˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈
Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

éðùáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
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CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNrî LMäãúøáç Bì-eNr úôúk ©¥®©«£¥−¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ
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éçezt úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ¦¥´

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBçæìr íúà íNiå ½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈©µ
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ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
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íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ

:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−
éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−

:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©
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במקום ‡. בקיץ שהינו תרס"ד בשנת תרס"ד. יומן
העיירה  ליד פריץ, של חווה ריינפאל, הנופש

מוהילוב. פלך  האראדישץ
זקן ·. אחד, חסיד אז חי האראדישץ בעיירה

לריינפאל, כשבאנו הגרדי. בנימין יוסף ר' מופלג,
וקבע  בנימין יוסף ר' ימים, כמה כעבור אלינו, הגיע
ריינפאל  שבין העפר בדרך הבתים באחד דירה לו
בצמר, עסקו ופועליו הארפאקי, הפריצית החווה לבין

הסחר. לזמן הסחורה את והכינו
ר'‚. בסבו מאד התפאר בנימין יוסף  ר' החסיד

הזקן. רבינו חסידי מראשוני אחד שהיה ראובן, אלי'
הנשמה  אור מאיר ראובן שבאלי' אמר הזקן רבנו

מסודרה. בהתגלות
לבן „. כמלמד ראובן אלי' ר' בחסיד בחר הרבי

עשר  במשך אתו למד הוא משה. ר' הרה"ק זקוניו
עשר. תשעה עד שמונה מגיל שנים,

רוב ‰. פי על חודש, שכל סדר, היה הרבי אצל
במה  הילדים את בוחן היה חודש, ראש בערב  היה זה
שלש  אורכת היתה הבחינה החודש. במשך שלמדו

בערך. שעות
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תרצ"ז  אלול, ב' ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

אי"א  וו"ח הרה"ג והנעלה, הנכבד ידידי

אגודת  מנהל שי', ישראל מוה"ר

יע"א  וקאנאדא בארה"ב חב"ד חסידים

וברכה! שלום

בשקידה  עבודתו בעד וברכתי תודתי לו לתת הנני בזה

יע"א, וקאנאדא בארה"ב חב"ד חסידי אגודת בהנהלת

בפרטיות  לפני הרציא אשר על כפולה וברכה ותודה

אנ"ש  בחוגי ומהנעשה יחיו, עליהם ה' וב"ב, אנ"ש משלום

לכל  ותמיכות התועדות ללימוד, זמנים קביעות בעניני שי'

בגו"ר. השי"ת, יברכם שי', אנ"ש על המוטלים הענינים

חב"ד  חסידי אגודת מנהל בתור ידו את ממלא והנני

אנ"ש  ידידינו לכל וברכתי פ"ש למסור וקאנאדא בארה"ב

האמור  ככל הפועל אל מהכח ית', בעזרתו ולהביא, שי',

ובגלל  בע"פ, דברנו אשר וככל ובההוראות התקנון בספר

יחיו  בנותיהם ואת ביתו ואת אותו השי"ת יברכהו זאת

לתורה  ויגדלום ולברכה לטובה לבבם משאלות וימלא

עתים  קביעות ומתוך בריוח פרנסה מתוך ומעש"ט חופה

לתורה.

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אד"ש, בו כותב ההשתלשלות איך שבא לכתוב אלי.

והנה מובן אשר כל קישור של בני ישראל צריך להתבטא בהוספה בעניני תורה ומדות, וכיון 

שחי עתה בד' אמות של תורה ובא בקשר עמדי. נכון וגם טוב אשר תיכף יקבע לימוד בתורת החסידות 

חב"ד אשר בודאי נודע לו אודותה, כיון שנפגש עם כמה מאנשי', והם יורוהו ג"כ סדר הלימוד ואופניו, 

ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון מנותן התורה שיזכהו גם כן להשפיע על חבריו שגם הם יעשו 

ככה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קצט ipy ,oey`x - hl ,gl - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éãå÷ô úùøô
çìàëéãe÷ô älàïåùàøøLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬
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ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàô ¤¤«
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˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈
Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם
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ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåèìeôk äéä reáø §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNr̈´¤©®¤¤¯¤¨§²§¤¬¤¨§−¨«

éäãèt íãà øeè ïáà éøeè äraøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáeàéøétñ Côð éðMä øehäå ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéåáéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
âéúañeî äôLéå íäL LéLøz éréáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ

:íúàlîa áäæ úöaLîãéúîL-ìr íéðáàäå ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ
íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ

:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−
éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−

:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

במקום ‡. בקיץ שהינו תרס"ד בשנת תרס"ד. יומן
העיירה  ליד פריץ, של חווה ריינפאל, הנופש

מוהילוב. פלך  האראדישץ
זקן ·. אחד, חסיד אז חי האראדישץ בעיירה

לריינפאל, כשבאנו הגרדי. בנימין יוסף ר' מופלג,
וקבע  בנימין יוסף ר' ימים, כמה כעבור אלינו, הגיע
ריינפאל  שבין העפר בדרך הבתים באחד דירה לו
בצמר, עסקו ופועליו הארפאקי, הפריצית החווה לבין

הסחר. לזמן הסחורה את והכינו
ר'‚. בסבו מאד התפאר בנימין יוסף  ר' החסיד

הזקן. רבינו חסידי מראשוני אחד שהיה ראובן, אלי'
הנשמה  אור מאיר ראובן שבאלי' אמר הזקן רבנו

מסודרה. בהתגלות
לבן „. כמלמד ראובן אלי' ר' בחסיד בחר הרבי

עשר  במשך אתו למד הוא משה. ר' הרה"ק זקוניו
עשר. תשעה עד שמונה מגיל שנים,

רוב ‰. פי על חודש, שכל סדר, היה הרבי אצל
במה  הילדים את בוחן היה חודש, ראש בערב  היה זה
שלש  אורכת היתה הבחינה החודש. במשך שלמדו

בערך. שעות
y"z'd ,dlild zcerqa gqt ly iriay
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תרצ"ז  אלול, ב' ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

אי"א  וו"ח הרה"ג והנעלה, הנכבד ידידי

אגודת  מנהל שי', ישראל מוה"ר

יע"א  וקאנאדא בארה"ב חב"ד חסידים

וברכה! שלום

בשקידה  עבודתו בעד וברכתי תודתי לו לתת הנני בזה

יע"א, וקאנאדא בארה"ב חב"ד חסידי אגודת בהנהלת

בפרטיות  לפני הרציא אשר על כפולה וברכה ותודה

אנ"ש  בחוגי ומהנעשה יחיו, עליהם ה' וב"ב, אנ"ש משלום

לכל  ותמיכות התועדות ללימוד, זמנים קביעות בעניני שי'

בגו"ר. השי"ת, יברכם שי', אנ"ש על המוטלים הענינים

חב"ד  חסידי אגודת מנהל בתור ידו את ממלא והנני

אנ"ש  ידידינו לכל וברכתי פ"ש למסור וקאנאדא בארה"ב

האמור  ככל הפועל אל מהכח ית', בעזרתו ולהביא, שי',

ובגלל  בע"פ, דברנו אשר וככל ובההוראות התקנון בספר

יחיו  בנותיהם ואת ביתו ואת אותו השי"ת יברכהו זאת

לתורה  ויגדלום ולברכה לטובה לבבם משאלות וימלא

עתים  קביעות ומתוך בריוח פרנסה מתוך ומעש"ט חופה

לתורה.

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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:äãárä-ìk úà ìàøNéâî-ìk-úà äLî àøiå ¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨
ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´

:äLî íúà Cøáéå eNrô ¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éùéîçîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôìæøikä-úà zúðå ¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ
:íéî íL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦

çørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
:øöçäèzçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬

Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàåéçaæî-úà zçLîe §¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬

äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬
:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈
:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤

:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãéåéða-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈
:úðzk íúà zLaìäå áéø÷zåèíúà zçLîe ©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈

ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàkéì eäúéäå ©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈
:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

æèïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNrñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(294 'nr ek jxk zegiy ihewl)

˙˙k . . ÂÈa ˙‡Â . . L„w‰ È„‚a ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ zLaÏ‰Â¿ƒ¿«¿»∆«¬…∆ƒ¿≈«…∆¿∆»»¿…∆
יגֿיד) (מ,

את  ּפעלה לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אהרן ׁשל ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹעבֹודתֹו

ׁשּכתב  ּוכפי ּבתֹוכם), (וׁשכנּתי ה'ּמׁשּכן' מציאּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשלמּות

כג)רׁש"י ט, נפעלה (שמיני ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות צרי היה ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ה ּׁשכינה. Ïkהׁשראת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ»
הלּבׁשת היינּו זֹו, לעבֹודה רק Ïkההכנה (לא הּקדׁש" "ּבגדי ְְֲֲַַַַַָָָָ»ְִֵֶַַֹֹ

(ראה  הּמׁשּכן את ׁשעֹוׂשה זה הּוא ּכי מׁשה, עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּכתנת),

העמידֹו). ּומׁשה לג: לט, לעיל ְֱִִֵֶֶַֹרׁש"י

éùùæéãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
:ïkLnä í÷eä Lãçìçé-úà äLî í÷iå ©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤

ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−
:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úàèé-úà Nøôiå ¤§¦®̈©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤

ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìrñ ¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìrîìîàëíNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤
øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñáëïçìMä-úà ïziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ
õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìr ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−

:úëøtìâëýåýé éðôì íçì Cør åéìr Cøriå ©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñãëíNiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨³¤

ìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úàCøé ìr ïç ¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
:äaâð ïkLnääëøLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåëçaæî-úà íNiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤¤¦§©¬
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfäæëøè÷iå ©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬

ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr̈−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«

iriax ,iyily - hl - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³
úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ

:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À
ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤

:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»
ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤
äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` jxk g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…
אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„זהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùéìùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnäýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñæëäNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´
:åéðáìe ïøäàì âøàçë-úàå LL úôðönä úàå Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤

LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬
:øæLîèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤

äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéñìLãwä-øæð õéö-úà eNriå §Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤

íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈
:ýåýéì Lã÷àìúúì úìëz ìéút åéìr eðziå −Ÿ¤©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬

ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä-ìr©©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñáììäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤

ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ãrBî¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk äLî-úàô ¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr el jxk zegiy ihewl)

ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë·‡‰ ˙‡Â,לט) ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

כט)

חסד  הם (ׁשׁש) ּופׁשּתן ׁשני) ותֹולעת ארּגמן (ּתכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצמר

ּבמקֹום  אבל יפה. עֹולה חּבּורן אין ולכן הפכים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּוגבּורה,

מתּבּטלים  ׁשניהם ּכי אֹותם, לחּבר אפׁשר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּמל ׂשרי ּבּטּול ּוכמֹו האֹור, ‰CÏnּבפני ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚLk. ְְִִֵֵֶֶַָָ¿∆¿ƒƒ¿≈«∆∆

וזה  ׁשעטנז. אּסּור אין נעלה, אֹור האיר ׁשם ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולכן

יׂשראל", אלקי לקראת "הּכֹון ׁשענינֹו ּדוקא, ּבאבנט ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

‰CÏnההכנה ÈÙÏ „ÓÚÏ. ֲַָָ«¬…ƒ¿≈«∆∆

éòéáøâììäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàåáéúëåçéøáéø÷åéçéøa §¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnråãìëî-úàåíìéàä úøBò äñ §©ª¨¬©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ
úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå íéîcàîä©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−

:Cñnä úëøtäìåéca-úàå úãrä ïBøà-úà ¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®
:úøtkä úàååìúàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà §¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−
:íéðtä íçìæìäéúøð-úà äøähä äøðnä-úà ¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëørnä úøð¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
çìúàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−

:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷èì| úà §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´
Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«

îäéðãà-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨
ì Cñnä-úàåäéúãúéå åéøúéî-úà øöçä ørL §¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
áîéða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´



רי iyy ,iying - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãárä-ìk úà ìàøNéâî-ìk-úà äLî àøiå ¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨
ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´

:äLî íúà Cøáéå eNrô ¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éùéîçîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôìæøikä-úà zúðå ¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ
:íéî íL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦

çørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
:øöçäèzçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬

Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàåéçaæî-úà zçLîe §¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬

äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬
:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈
:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤

:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãéåéða-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈
:úðzk íúà zLaìäå áéø÷zåèíúà zçLîe ©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈

ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàkéì eäúéäå ©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈
:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

æèïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNrñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(294 'nr ek jxk zegiy ihewl)

˙˙k . . ÂÈa ˙‡Â . . L„w‰ È„‚a ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ zLaÏ‰Â¿ƒ¿«¿»∆«¬…∆ƒ¿≈«…∆¿∆»»¿…∆
יגֿיד) (מ,

את  ּפעלה לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אהרן ׁשל ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹעבֹודתֹו

ׁשּכתב  ּוכפי ּבתֹוכם), (וׁשכנּתי ה'ּמׁשּכן' מציאּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשלמּות

כג)רׁש"י ט, נפעלה (שמיני ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות צרי היה ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ה ּׁשכינה. Ïkהׁשראת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ»
הלּבׁשת היינּו זֹו, לעבֹודה רק Ïkההכנה (לא הּקדׁש" "ּבגדי ְְֲֲַַַַַָָָָ»ְִֵֶַַֹֹ

(ראה  הּמׁשּכן את ׁשעֹוׂשה זה הּוא ּכי מׁשה, עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּכתנת),

העמידֹו). ּומׁשה לג: לט, לעיל ְֱִִֵֶֶַֹרׁש"י

éùùæéãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
:ïkLnä í÷eä Lãçìçé-úà äLî í÷iå ©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤

ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−
:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úàèé-úà Nøôiå ¤§¦®̈©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤

ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìrñ ¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìrîìîàëíNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤
øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñáëïçìMä-úà ïziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ
õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìr ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−

:úëøtìâëýåýé éðôì íçì Cør åéìr Cøriå ©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñãëíNiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨³¤

ìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úàCøé ìr ïç ¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
:äaâð ïkLnääëøLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåëçaæî-úà íNiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤¤¦§©¬
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfäæëøè÷iå ©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬

ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr̈−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«

iriax ,iyily - hl - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³
úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ

:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À
ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤

:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»
ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤
äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` jxk g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…
אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„זהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùéìùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnäýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñæëäNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´
:åéðáìe ïøäàì âøàçë-úàå LL úôðönä úàå Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤

LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬
:øæLîèëúìëúe øæLî LL èðáàä-úàå ¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤

äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéñìLãwä-øæð õéö-úà eNriå §Ÿ̈−¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤

íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈
:ýåýéì Lã÷àìúúì úìëz ìéút åéìr eðziå −Ÿ¤©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬

ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä-ìr©©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñáììäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤

ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ãrBî¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk äLî-úàô ¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr el jxk zegiy ihewl)

ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë·‡‰ ˙‡Â,לט) ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

כט)

חסד  הם (ׁשׁש) ּופׁשּתן ׁשני) ותֹולעת ארּגמן (ּתכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצמר

ּבמקֹום  אבל יפה. עֹולה חּבּורן אין ולכן הפכים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּוגבּורה,

מתּבּטלים  ׁשניהם ּכי אֹותם, לחּבר אפׁשר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּמל ׂשרי ּבּטּול ּוכמֹו האֹור, ‰CÏnּבפני ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚLk. ְְִִֵֵֶֶַָָ¿∆¿ƒƒ¿≈«∆∆

וזה  ׁשעטנז. אּסּור אין נעלה, אֹור האיר ׁשם ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולכן

יׂשראל", אלקי לקראת "הּכֹון ׁשענינֹו ּדוקא, ּבאבנט ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

‰CÏnההכנה ÈÙÏ „ÓÚÏ. ֲַָָ«¬…ƒ¿≈«∆∆

éòéáøâììäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàåáéúëåçéøáéø÷åéçéøa §¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnråãìëî-úàåíìéàä úøBò äñ §©ª¨¬©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ
úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå íéîcàîä©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−

:Cñnä úëøtäìåéca-úàå úãrä ïBøà-úà ¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®
:úøtkä úàååìúàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà §¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−
:íéðtä íçìæìäéúøð-úà äøähä äøðnä-úà ¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëørnä úøð¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
çìúàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−

:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷èì| úà §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´
Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«

îäéðãà-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨
ì Cñnä-úàåäéúãúéå åéøúéî-úà øöçä ørL §¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
áîéða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´



רב
: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

,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 eðéäìà 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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì éãå÷ô úøèôä

æ ÷øô à íéëìîá

æàðäNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²
äîìL àáiå ýåýé úéa äîìL Cìnä©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ

éLã÷-úà|-úàå óñkä-úà åéáà ãåc ¤¨§¥´¨¦´¨¦À¤©¤³¤§¤
úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬

:ýåýéçàéð÷æ-úà äîìL ìä÷é æà §Ÿ̈«¨´©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´
éàéNð úBhnä éLàø-ìk-úàå ìàøNé¦§¨¥¿§¤¨¨¥´©©Á§¦¥̧
äîìL Cìnä-ìà ìûøNé éðáì úBáàä̈«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úà úBìräì íìLeøé§«¨¨®¦§©«£º¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«
áíéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥«¨¦−

:éréáMä Lãçä àeä âçaâeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå ¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬
:ïBøàä-úà íéðäkäããrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«

`xenl iy
,'åâå äîìL àáiå (àðúà ék ©¨¥§ŸŸ¦¤

äîìL äNò åéìk úàå ïéðaä ìk̈©¦§¨§¤¥¨¨¨§ŸŸ
.àeä õawM änî BlMî¦¤¦©¤¦¥

,úBáàä éàéNð (àíäL §¦¥¨¨¤¥
lä ìôëå .íéàéNpäúôñBúì ïBL ©§¦¦§¤¤©¨§¤¤

.øeàa,íéðúàä çøéa (áLãç ¥§¤©¨¥¨¦Ÿ¤
,"íéðúàä çøé" àø÷ð éøLz¦§¥¦§¨¤©¨¥¨¦

lîíL ìò ,÷æçå ïúéà ïBL ¦§¥¨§¨¨©¥
íéãòBnä íä éøLz LãçaL¤§Ÿ¤¦§¥¥©£¦
íãàä úà íéøMéîe íé÷æç øúBiä©¥£¨¦§©§¦¤¨¨¨

.úeîìMä ìà,âça.úBkqä âça ¤©§¥¤¨§©©ª
,ãòBî ìäà úàå (ãìäà §¤Ÿ¤¥Ÿ¤

,ïBòáâa äéäå .äùî äNòL ãòBî¥¤¨¨Ÿ¤§¨¨§¦§
eäeñéðëäå eäeìòä íMîe¦¨¤¡§¦§¦

mixn zxhr
àðøLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬

äåäé úéa äîìL Cìnä äNò̈¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®
éLã÷-úà äîìL àáiå|äî ©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´©

Léc÷äMóñkä-úà åéáà ãåc ¤¦§¦¨¦´¨¦À¤©¤³¤
ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàå§¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾

:äåäé úéa úBøöàaàæàøLàk §«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©£¤
ïéðaä úëàìî ìk äîìLðìä÷é ¦§§¨¨§¤¤©¦§¨©§¥´

-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤
éàéNð úBhnä éLàø-ìk̈¨¥´©©Á§¦¥̧

úBáàäúBáàä éza ìëì íéàéNpä ¨«¨¹©§¦¦§¨¨¥¨¨
äîìL Cìnä-ìà ìàøNé éðáì¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ
ïBøà-úà úBìòäì íìLeøé§«¨®̈¦§©«£º¤£¯
ïBiö àéä ãåc øéòî äåäé-úéøa§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«
úéaî BàéáäLk ãåc eäìòä íL̈¤¡¨¨¦§¤¡¦¦¥

íBãà ãáBò:áCìnä-ìà eìäwiå ¥¡©¦¨̧£¹¤©¤³¤
çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©

íéðúàäéøLz LãBçâçaíãB÷ ¨¥«¨¦−¤¦§¦¤®̈¤
úBkqä âç:éòéáMä Lãçä àeä ©©ª−©¬Ÿ¤©§¦¦«

âeàNiå ìàøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬
ïBøàä-úà íéðäkä,íiåìä àìå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«§Ÿ©§¦¦

íéLãwä Lã÷ì eäeñéðëä ék: ¦¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦
ãeìòiåïBòábîäåäé ïBøà-úà ©©«£º¦¦§¤£³§Ÿ̈Æ

éìk-ìk-úàå ãòBî ìäà-úàå§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬
ìäàa øLà LãwäãòBîíéðäkä íúà eìòiå,ïBøàäíiåìäååéìëå ãòBî ìäBà úà: ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤¥©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−¨¨§©«§¦¦«¤¤¥§¥¨

xihtn ,iriay - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ÂÈ„‡ ˙‡ ÔziÂ(יח (מ, «ƒ≈∆¬»»
ÌÈL¯˜.ּומּדֹות ׂשכל הּפנימּיים, לּכחֹות רֹומזים –˙BÚÈ¯È ¿»ƒְְִִִִִֵֶַַֹ¿ƒ

ורצֹון. ּתענּוג הּמּקיפים, לּכחֹות רֹומזים –ÌÈ„‡ רֹומזים - ְְֲִִִַַַַָֹ¬»ƒְִ

הּפרטּיֹות  העבֹודֹות מן יֹותר ּפחּותה ּדרּגה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלבּטּול,

הּנמּו החלק האדנים היּו ולכן יסֹודם. הּוא אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָהאמּורֹות,

הּקרׁשים  ׁשל ּגם ּכּלֹו, הּמׁשּכן יסֹוד היּו א ׁשּבּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּביֹותר

- ּובּטּול הֹודאה היא הּיֹום עבֹודת התחלת ואף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָוהּיריעֹות.

ו"הֹודּו". אני" ְֲִֶ"מֹודה

éòéáùçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiåèëúàå ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¥Æ
ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©´©
ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìãrBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå ¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáeàìeöçøå ¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«§¨«£´

-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâøáìíúáø÷áe ãrBî ìäà-ìà íàáa ©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²

-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´

äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−
:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À
ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáìãBáëe ï ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´

:ïkLnä-úà àìî ýåýéåììrî ïðrä úBìräáe §Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´
é ïkLnä:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæì-íàå ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦

:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðrä äìré àìçìék ¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á
Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr ýåýé ïðr£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®

:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë éðérì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«
(* .ïîéñ ì"ë é"ìá ,íé÷åñô á"ö

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

BBBBBBBBBBBB

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 Cïîàî àlrì,àúøéLå àúëøa ìk ï §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(475 'nr fh jxk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa eÚÒÈ . . ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰·e(לו (מ, ¿≈»∆»»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ּבּמׁשּכן, הּׁשכינה ּבהׁשראת העֹוסקת ּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבסּיּום

היינּו הּמׁשּכן, מּסעֹות על ה'.‰e˜lzÒ˙מסּפר ענן הּׁשכינה, ְְְְִַַַַָָֻƒ¿«¿ְֲִַַָ

יתּבר לֹו "ּדירה עׂשּית היא הּמׁשּכן ּתכלית ּדהּנה לבאר, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָויׁש

ׁשהּמׁשּכן  עלֿידיֿזה ּבעּקר מתּבּצעת זֹו וכּונה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבתחּתֹונים";

לברּור  רֹומזים הּמּסעֹות (ּכי הּגלּות' ּב'מּסע ׁשּגם ּכח, ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנֹותן

ׁשאז הּגלּות), ּבזמן העּמים' מבררים ‡ÔÈ'מדּבר ׁשכינה, ּגּלּוי ְְִִִֶַַַַָָָ≈ְְְִִִָָ

אלקּות. מאיר ׁשם ׁשּגם ּכ העֹולם, ֱִֵֶֶַָָָָֹאת

øéèôîãìýåýé ãBáëe ãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½
:ïkLnä-úà àìîäì-ìà àBáì äLî ìëé-àìå ¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤

àìî ýåýé ãBáëe ïðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà́Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úàåìïkLnä ìrî ïðrä úBìräáe ¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈

é:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæìäìré àì-íàå ¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦¬Ÿ¥«¨¤−
:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðräçìýåýé ïðr ék ¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á£©̧§Ÿ̈³

éðérì Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®§¥¥¬
:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë̈¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

.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

*( אגרות קודש חכ"א עמ' רכז.



רג
: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

,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 eðéäìà 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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì éãå÷ô úøèôä

æ ÷øô à íéëìîá

æàðäNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²
äîìL àáiå ýåýé úéa äîìL Cìnä©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ

éLã÷-úà|-úàå óñkä-úà åéáà ãåc ¤¨§¥´¨¦´¨¦À¤©¤³¤§¤
úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬

:ýåýéçàéð÷æ-úà äîìL ìä÷é æà §Ÿ̈«¨´©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´
éàéNð úBhnä éLàø-ìk-úàå ìàøNé¦§¨¥¿§¤¨¨¥´©©Á§¦¥̧
äîìL Cìnä-ìà ìûøNé éðáì úBáàä̈«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úà úBìräì íìLeøé§«¨¨®¦§©«£º¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«
áíéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥«¨¦−

:éréáMä Lãçä àeä âçaâeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå ¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬
:ïBøàä-úà íéðäkäããrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«

`xenl iy
,'åâå äîìL àáiå (àðúà ék ©¨¥§ŸŸ¦¤

äîìL äNò åéìk úàå ïéðaä ìk̈©¦§¨§¤¥¨¨¨§ŸŸ
.àeä õawM änî BlMî¦¤¦©¤¦¥

,úBáàä éàéNð (àíäL §¦¥¨¨¤¥
lä ìôëå .íéàéNpäúôñBúì ïBL ©§¦¦§¤¤©¨§¤¤

.øeàa,íéðúàä çøéa (áLãç ¥§¤©¨¥¨¦Ÿ¤
,"íéðúàä çøé" àø÷ð éøLz¦§¥¦§¨¤©¨¥¨¦

lîíL ìò ,÷æçå ïúéà ïBL ¦§¥¨§¨¨©¥
íéãòBnä íä éøLz LãçaL¤§Ÿ¤¦§¥¥©£¦
íãàä úà íéøMéîe íé÷æç øúBiä©¥£¨¦§©§¦¤¨¨¨

.úeîìMä ìà,âça.úBkqä âça ¤©§¥¤¨§©©ª
,ãòBî ìäà úàå (ãìäà §¤Ÿ¤¥Ÿ¤

,ïBòáâa äéäå .äùî äNòL ãòBî¥¤¨¨Ÿ¤§¨¨§¦§
eäeñéðëäå eäeìòä íMîe¦¨¤¡§¦§¦

mixn zxhr
àðøLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬

äåäé úéa äîìL Cìnä äNò̈¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®
éLã÷-úà äîìL àáiå|äî ©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´©

Léc÷äMóñkä-úà åéáà ãåc ¤¦§¦¨¦´¨¦À¤©¤³¤
ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàå§¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾

:äåäé úéa úBøöàaàæàøLàk §«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©£¤
ïéðaä úëàìî ìk äîìLðìä÷é ¦§§¨¨§¤¤©¦§¨©§¥´

-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤
éàéNð úBhnä éLàø-ìk̈¨¥´©©Á§¦¥̧

úBáàäúBáàä éza ìëì íéàéNpä ¨«¨¹©§¦¦§¨¨¥¨¨
äîìL Cìnä-ìà ìàøNé éðáì¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ
ïBøà-úà úBìòäì íìLeøé§«¨®̈¦§©«£º¤£¯
ïBiö àéä ãåc øéòî äåäé-úéøa§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«
úéaî BàéáäLk ãåc eäìòä íL̈¤¡¨¨¦§¤¡¦¦¥

íBãà ãáBò:áCìnä-ìà eìäwiå ¥¡©¦¨̧£¹¤©¤³¤
çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©

íéðúàäéøLz LãBçâçaíãB÷ ¨¥«¨¦−¤¦§¦¤®̈¤
úBkqä âç:éòéáMä Lãçä àeä ©©ª−©¬Ÿ¤©§¦¦«

âeàNiå ìàøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬
ïBøàä-úà íéðäkä,íiåìä àìå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«§Ÿ©§¦¦

íéLãwä Lã÷ì eäeñéðëä ék: ¦¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦
ãeìòiåïBòábîäåäé ïBøà-úà ©©«£º¦¦§¤£³§Ÿ̈Æ

éìk-ìk-úàå ãòBî ìäà-úàå§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬
ìäàa øLà LãwäãòBîíéðäkä íúà eìòiå,ïBøàäíiåìäååéìëå ãòBî ìäBà úà: ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤¥©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−¨¨§©«§¦¦«¤¤¥§¥¨

xihtn ,iriay - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ÂÈ„‡ ˙‡ ÔziÂ(יח (מ, «ƒ≈∆¬»»
ÌÈL¯˜.ּומּדֹות ׂשכל הּפנימּיים, לּכחֹות רֹומזים –˙BÚÈ¯È ¿»ƒְְִִִִִֵֶַַֹ¿ƒ

ורצֹון. ּתענּוג הּמּקיפים, לּכחֹות רֹומזים –ÌÈ„‡ רֹומזים - ְְֲִִִַַַַָֹ¬»ƒְִ

הּפרטּיֹות  העבֹודֹות מן יֹותר ּפחּותה ּדרּגה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלבּטּול,

הּנמּו החלק האדנים היּו ולכן יסֹודם. הּוא אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָהאמּורֹות,

הּקרׁשים  ׁשל ּגם ּכּלֹו, הּמׁשּכן יסֹוד היּו א ׁשּבּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּביֹותר

- ּובּטּול הֹודאה היא הּיֹום עבֹודת התחלת ואף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָוהּיריעֹות.

ו"הֹודּו". אני" ְֲִֶ"מֹודה

éòéáùçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiåèëúàå ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¥Æ
ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©´©
ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìãrBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå ¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáeàìeöçøå ¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«§¨«£´

-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâøáìíúáø÷áe ãrBî ìäà-ìà íàáa ©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²

-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´

äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−
:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À
ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáìãBáëe ï ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´

:ïkLnä-úà àìî ýåýéåììrî ïðrä úBìräáe §Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´
é ïkLnä:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæì-íàå ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦

:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðrä äìré àìçìék ¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á
Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr ýåýé ïðr£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®

:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë éðérì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«
(* .ïîéñ ì"ë é"ìá ,íé÷åñô á"ö

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
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ּבּמׁשּכן, הּׁשכינה ּבהׁשראת העֹוסקת ּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבסּיּום

היינּו הּמׁשּכן, מּסעֹות על ה'.‰e˜lzÒ˙מסּפר ענן הּׁשכינה, ְְְְִַַַַָָֻƒ¿«¿ְֲִַַָ

יתּבר לֹו "ּדירה עׂשּית היא הּמׁשּכן ּתכלית ּדהּנה לבאר, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָויׁש

ׁשהּמׁשּכן  עלֿידיֿזה ּבעּקר מתּבּצעת זֹו וכּונה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבתחּתֹונים";

לברּור  רֹומזים הּמּסעֹות (ּכי הּגלּות' ּב'מּסע ׁשּגם ּכח, ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנֹותן

ׁשאז הּגלּות), ּבזמן העּמים' מבררים ‡ÔÈ'מדּבר ׁשכינה, ּגּלּוי ְְִִִֶַַַַָָָ≈ְְְִִִָָ
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,éúéðaL úéaa äøBL äðéëMäL éðà£¦¤©§¦¨¨©©¦¤¨¦¦
ékì øîà äåäéìôøòa ïkL ¦§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«

øîàpL Bîk ïðòä áò àeä ìôøòå©£¨¤©¤¨¨§¤¤¡©
ìò äàøà ïðòa ék :(á æè àø÷éå)¦¤¨¨¥¨¤©

úøBtkä:âéäðéëMä äàáe ìéàBä ©©¤¦¨¨©§¦¨
ïk íàCì ìáæ úéa éúéðá äða ¦¥¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−®̈

äéäé àeäå ,ípça éìîò äéä àìå§Ÿ¨¨£¨¦§¦¨§¦§¤
ì ïBëî:íéîìBò EzáLãéáñiå ¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³

åéðt-úà Cìnäíòä ìeî ìà ©¤̧¤Æ¤¨½̈¤¨¨
ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

ãîò ìàøNé ìä÷-ìëåïéà ék §¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥
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ìàøNé énò-ìò úBéäì ãåãa øçáàå íL éîLúéa da úBðáì íéìLeøéa øBçáì äðëää äàa Bãé ìòL:æéúBðáì éáà ãåc ááì-íò éäéå §¦−®̈¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«¤©¨¨¨©£¨¨¦§¦¨©¦¦§¨©¦©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´
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ì úéaä äðáàå ýåýé:ìàøNé éýìû ýåýé íLàëíL-øLà ïBøàì íB÷î íL íùàå §Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧Ÿ¨³¨Æ¨«¨½£¤¨−

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
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a úBðáìì úéEááì-íò äéä ék úáéèä éîLìkä ïéëäìe äéìò úBeöì äðëää äàa Bãé ìò ék áLçz úeëæìå ,äæa úéNò áBè:èéäzà ÷ø ¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«¨¦¨¨¤§¦§¥¨¥¦©¨¨¨©£¨¨§©¨¤¨§¨¦©Ÿ©´©½̈

ða-íà ék úéaä äðáú àìéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä EéîLà÷åc:ëéáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà äåäé í÷iå ¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©§¨©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹
áLàå|øLàk ìàøNé àqk-ìò ¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ

äåäé øacäçeðî éì LiL ïôBàa ¦¤´§Ÿ̈½§¤¤¥¦§¨
íéáéBàä ïîäðáàåúBðáì ézìBëéå ¦¨§¦¨«¤§¤´§¨§¦¦§

ì úéaäìàøNé éäìà äåäé íL ©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
ì äðeëadîL:àëíL íùàå §©¨¨¦§¨¨«¨¦̧Ÿ¨³

äfä úéaa-øLà ïBøàì íB÷î ©©¦©¤¨Æ¨«¨½£¤
íLìL úBçeìøLà äåäé úéøa −̈¤§¦´§Ÿ̈®£¤³
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:÷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¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨
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,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

äìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ
íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ
eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö́Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−

:áøîå-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«
-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤
éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷́Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬

:íéáeøkäæekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ
:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäçeàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á

eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø̈¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§
:äfä íBiä ãr íLèøLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ½̈©−©¬©¤«¥µ¨«¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧

íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈
:íéøöî õøàîéàìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéå ¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−
:ýåýé úéa-úààéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåïðrä éðtî úøL ¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈

:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ékáéýåýé äîìL øîà æà ¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´
ì øîà:ìôøra ïkLâéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äðaEzáL ¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−

:íéîìBrãéìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå «¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®
:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëååèýåýé Ceøa øîàiåìàøNé éýìû §¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½

:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLàæèíBiä-ïî £¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À
øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦«§¦À
ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úéa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½

:ìàøNé énr-ìr úBéäìæéúéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå ¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦
ì:ìàøNé éýìû ýåýé íLçéøLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå §¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³
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,íéáeøkä éôðk,ò÷øwa íäéìâø ìò íéãîBò äîìL äNòL íéáeøk ©§¥©§¦§¦¤¨¨§ŸŸ§¦©©§¥¤©©§©
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ìò äàøà ïðòa ék" ,øîà̈©¦¤¨¨¥¨¤©
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רו
לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:5106:4609:1709:1409:4709:4410:4810:4618:4318:4519:0619:0818:2719:17מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:1306:2108:4108:4509:2409:2810:3110:3319:0818:5719:4019:2818:4019:41ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2306:1608:4508:4109:1709:1310:1810:1518:0718:1118:3218:3617:5218:45נפאל, קטמנדו )ח(

07:1307:1109:4409:4210:1210:1111:1511:1319:1919:1719:4119:3919:0019:48סינגפור, סינגפור )ח(

06:1005:5708:0908:0108:5708:4909:5509:5017:2517:3618:0118:1217:1618:26פולין, ורשא )ח(

06:1106:1208:4408:4409:1309:1310:1710:1618:2718:2418:5018:4618:0618:55פרו, לימה )ח(

07:1006:5809:1709:1109:5909:5310:5810:5318:3518:4319:0619:1518:2419:27צרפת, ליאון )ח(

07:2207:1009:2609:1910:1010:0311:0911:0418:4418:5319:1619:2518:3419:39צרפת, פריז )ח(

06:0606:0408:3608:3409:0509:0310:0710:0518:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

06:4506:3408:5508:4809:3509:2910:3410:3018:1618:2318:4418:5118:0419:03קנדה, טורונטו )ח(

06:2306:1208:3108:2409:1209:0610:1110:0717:5017:5818:2018:2817:3918:41קנדה, מונטריאול )ח(

06:0806:0008:2508:2009:0008:5610:0109:5717:4617:5118:1318:1817:3218:28קפריסין, לרנקה )ח(

07:3307:1809:2709:1910:1810:1011:1611:1018:4318:5519:2119:3318:3519:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:0706:5209:0008:5109:5209:4410:5010:4418:1818:3118:5419:0718:1119:22רוסיה, מוסקבה )ח(

06:5106:4008:5708:5009:4009:3310:3910:3418:1418:2318:4718:5518:0319:08רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:5606:4409:0208:5509:4509:3810:4410:3918:2318:3218:5119:0018:1219:13שוויץ, ציריך )ח(

06:3106:2808:5908:5709:2809:2610:3010:2818:2718:2818:5018:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:0205:5408:2108:1708:5508:5109:5509:5217:4317:4718:0918:1317:2618:23באר שבע )ח(

06:0205:5408:2008:1608:5408:5009:5509:5117:4417:4918:0818:1217:1818:22חיפה )ח(

06:0005:5308:1908:1508:5308:4909:5409:5017:4617:5018:0718:1117:0918:21ירושלים )ח(

06:0205:5508:2108:1708:5508:5109:5609:5217:4317:4818:0918:1317:2718:23תל אביב )ח(

06:2506:1308:3008:2309:1409:0710:1310:0817:4717:5618:2018:2917:3618:42אוסטריה, וינה )ח(

07:1007:1509:4109:4310:1810:2111:2411:2519:5419:4520:2120:1219:2820:23אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:2706:1508:3308:2709:1609:0910:1510:1017:5117:5918:2318:3117:4018:44אוקראינה, אודסה )ח(

06:0005:4808:0407:5708:4808:4109:4709:4217:2117:3017:5418:0317:1118:16אוקראינה, דונייצק )ח(

06:1105:5908:1508:0808:5908:5209:5809:5317:3217:4118:0518:1417:2118:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:3806:2508:4008:3209:2509:1810:2410:1917:5618:0618:3118:4017:4618:54אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:3106:1808:3208:2509:1809:1110:1710:1117:4817:5818:2318:3317:3918:47אוקראינה, קייב )ח(

06:5206:4109:0008:5309:4109:3510:4110:3618:2018:2818:4918:5718:0819:09איטליה, מילאנו )ח(

06:2206:2008:5308:5209:2109:2010:2410:2218:2818:2718:5118:4918:0918:58אקוואדור, קיטו )ח(

06:4606:5109:1709:2009:5309:5510:5810:5919:2419:1619:5019:4218:5919:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:3307:4010:0310:0610:4210:4511:4811:5020:1920:0920:4920:3919:5320:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3106:2208:4508:4009:2209:1710:2210:1818:0518:1118:3318:3917:5218:51ארה״ב, בולטימור )ח(

06:2106:1108:3408:2809:1209:0710:1210:0817:5318:0018:2218:2917:4118:40ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:2206:1208:3408:2909:1309:0710:1210:0817:5418:0018:2318:2917:4118:41ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

06:5806:4809:1009:0409:4909:4310:4910:4418:2918:3618:5919:0618:1719:17ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4106:3409:0208:5809:3509:3110:3510:3218:2518:2918:5018:5418:1019:04ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1306:0608:3208:2709:0609:0210:0710:0317:5317:5818:2018:2417:3918:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3906:3309:0208:5809:3309:3010:3410:3118:2618:2918:5018:5318:1019:03ארה״ב, מיאמי )ח(

06:1706:0808:3008:2409:0809:0310:0810:0417:4917:5618:1818:2517:3618:36ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:4506:3608:5808:5309:3609:3110:3610:3218:1818:2418:4718:5318:0519:04ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:1706:0708:2808:2209:0709:0110:0710:0217:4717:5418:1718:2417:3518:36ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3406:3509:0709:0709:3709:3710:4010:4018:5318:4919:1619:1218:3219:21בוליביה, לה-פס )ח(

07:1607:0209:1609:0810:0309:5511:0110:5618:3218:4319:0819:1818:2319:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:1507:0209:1609:0910:0309:5611:0110:5618:3318:4319:0819:1818:2319:32בלגיה, בריסל )ח(

06:0506:0708:3808:3809:0909:1010:1310:1318:3518:2918:5518:4918:1218:58ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5305:5608:2608:2708:5708:5810:0110:0118:1818:1318:4218:3717:5618:46ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:3406:2008:3408:2609:2109:1310:1910:1417:5218:0218:2618:3617:4518:50בריטניה, לונדון )ח(

06:4406:3008:4108:3309:3009:2210:2810:2317:5718:0818:3418:4517:5119:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:4106:2708:3908:3109:2809:2010:2610:2017:5718:0718:3218:4217:4818:57גרמניה, ברלין )ח(

06:5806:4509:0008:5209:4509:3810:4410:3918:1618:2618:5119:0018:0619:14גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0406:0708:3708:3809:0909:1010:1310:1318:3918:3318:5718:5118:1619:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5406:4909:2009:1709:5009:4710:5110:4918:4618:4719:0919:1118:2919:20הודו, מומבאי )ח(

06:5006:4509:1609:1309:4609:4310:4710:4518:4218:4419:0519:0718:2519:16הודו, פונה )ח(

06:1406:0208:1908:1309:0308:5610:0109:5717:3617:4518:0918:1817:2618:31הונגריה, בודפשט )ח(

06:2606:1708:3908:3309:1709:1110:1710:1217:5718:0418:2718:3317:4518:45טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4906:4009:0408:5909:4109:3610:4110:3718:2418:3018:5218:5818:1119:09יוון, אתונה )ח(

06:3506:2308:4108:3409:2309:1710:2210:1717:5818:0618:3018:3917:4718:51מולדובה, קישינב )ח(



רז
לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:5106:4609:1709:1409:4709:4410:4810:4618:4318:4519:0619:0818:2719:17מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:1306:2108:4108:4509:2409:2810:3110:3319:0818:5719:4019:2818:4019:41ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2306:1608:4508:4109:1709:1310:1810:1518:0718:1118:3218:3617:5218:45נפאל, קטמנדו )ח(

07:1307:1109:4409:4210:1210:1111:1511:1319:1919:1719:4119:3919:0019:48סינגפור, סינגפור )ח(

06:1005:5708:0908:0108:5708:4909:5509:5017:2517:3618:0118:1217:1618:26פולין, ורשא )ח(

06:1106:1208:4408:4409:1309:1310:1710:1618:2718:2418:5018:4618:0618:55פרו, לימה )ח(

07:1006:5809:1709:1109:5909:5310:5810:5318:3518:4319:0619:1518:2419:27צרפת, ליאון )ח(

07:2207:1009:2609:1910:1010:0311:0911:0418:4418:5319:1619:2518:3419:39צרפת, פריז )ח(

06:0606:0408:3608:3409:0509:0310:0710:0518:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

06:4506:3408:5508:4809:3509:2910:3410:3018:1618:2318:4418:5118:0419:03קנדה, טורונטו )ח(

06:2306:1208:3108:2409:1209:0610:1110:0717:5017:5818:2018:2817:3918:41קנדה, מונטריאול )ח(

06:0806:0008:2508:2009:0008:5610:0109:5717:4617:5118:1318:1817:3218:28קפריסין, לרנקה )ח(

07:3307:1809:2709:1910:1810:1011:1611:1018:4318:5519:2119:3318:3519:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:0706:5209:0008:5109:5209:4410:5010:4418:1818:3118:5419:0718:1119:22רוסיה, מוסקבה )ח(

06:5106:4008:5708:5009:4009:3310:3910:3418:1418:2318:4718:5518:0319:08רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:5606:4409:0208:5509:4509:3810:4410:3918:2318:3218:5119:0018:1219:13שוויץ, ציריך )ח(

06:3106:2808:5908:5709:2809:2610:3010:2818:2718:2818:5018:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:0205:5408:2108:1708:5508:5109:5509:5217:4317:4718:0918:1317:2618:23באר שבע )ח(

06:0205:5408:2008:1608:5408:5009:5509:5117:4417:4918:0818:1217:1818:22חיפה )ח(

06:0005:5308:1908:1508:5308:4909:5409:5017:4617:5018:0718:1117:0918:21ירושלים )ח(

06:0205:5508:2108:1708:5508:5109:5609:5217:4317:4818:0918:1317:2718:23תל אביב )ח(

06:2506:1308:3008:2309:1409:0710:1310:0817:4717:5618:2018:2917:3618:42אוסטריה, וינה )ח(

07:1007:1509:4109:4310:1810:2111:2411:2519:5419:4520:2120:1219:2820:23אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:2706:1508:3308:2709:1609:0910:1510:1017:5117:5918:2318:3117:4018:44אוקראינה, אודסה )ח(

06:0005:4808:0407:5708:4808:4109:4709:4217:2117:3017:5418:0317:1118:16אוקראינה, דונייצק )ח(

06:1105:5908:1508:0808:5908:5209:5809:5317:3217:4118:0518:1417:2118:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:3806:2508:4008:3209:2509:1810:2410:1917:5618:0618:3118:4017:4618:54אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:3106:1808:3208:2509:1809:1110:1710:1117:4817:5818:2318:3317:3918:47אוקראינה, קייב )ח(

06:5206:4109:0008:5309:4109:3510:4110:3618:2018:2818:4918:5718:0819:09איטליה, מילאנו )ח(

06:2206:2008:5308:5209:2109:2010:2410:2218:2818:2718:5118:4918:0918:58אקוואדור, קיטו )ח(

06:4606:5109:1709:2009:5309:5510:5810:5919:2419:1619:5019:4218:5919:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:3307:4010:0310:0610:4210:4511:4811:5020:1920:0920:4920:3919:5320:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3106:2208:4508:4009:2209:1710:2210:1818:0518:1118:3318:3917:5218:51ארה״ב, בולטימור )ח(

06:2106:1108:3408:2809:1209:0710:1210:0817:5318:0018:2218:2917:4118:40ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:2206:1208:3408:2909:1309:0710:1210:0817:5418:0018:2318:2917:4118:41ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

06:5806:4809:1009:0409:4909:4310:4910:4418:2918:3618:5919:0618:1719:17ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4106:3409:0208:5809:3509:3110:3510:3218:2518:2918:5018:5418:1019:04ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1306:0608:3208:2709:0609:0210:0710:0317:5317:5818:2018:2417:3918:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3906:3309:0208:5809:3309:3010:3410:3118:2618:2918:5018:5318:1019:03ארה״ב, מיאמי )ח(

06:1706:0808:3008:2409:0809:0310:0810:0417:4917:5618:1818:2517:3618:36ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:4506:3608:5808:5309:3609:3110:3610:3218:1818:2418:4718:5318:0519:04ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:1706:0708:2808:2209:0709:0110:0710:0217:4717:5418:1718:2417:3518:36ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3406:3509:0709:0709:3709:3710:4010:4018:5318:4919:1619:1218:3219:21בוליביה, לה-פס )ח(

07:1607:0209:1609:0810:0309:5511:0110:5618:3218:4319:0819:1818:2319:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:1507:0209:1609:0910:0309:5611:0110:5618:3318:4319:0819:1818:2319:32בלגיה, בריסל )ח(

06:0506:0708:3808:3809:0909:1010:1310:1318:3518:2918:5518:4918:1218:58ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5305:5608:2608:2708:5708:5810:0110:0118:1818:1318:4218:3717:5618:46ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:3406:2008:3408:2609:2109:1310:1910:1417:5218:0218:2618:3617:4518:50בריטניה, לונדון )ח(

06:4406:3008:4108:3309:3009:2210:2810:2317:5718:0818:3418:4517:5119:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:4106:2708:3908:3109:2809:2010:2610:2017:5718:0718:3218:4217:4818:57גרמניה, ברלין )ח(

06:5806:4509:0008:5209:4509:3810:4410:3918:1618:2618:5119:0018:0619:14גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0406:0708:3708:3809:0909:1010:1310:1318:3918:3318:5718:5118:1619:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5406:4909:2009:1709:5009:4710:5110:4918:4618:4719:0919:1118:2919:20הודו, מומבאי )ח(

06:5006:4509:1609:1309:4609:4310:4710:4518:4218:4419:0519:0718:2519:16הודו, פונה )ח(

06:1406:0208:1908:1309:0308:5610:0109:5717:3617:4518:0918:1817:2618:31הונגריה, בודפשט )ח(

06:2606:1708:3908:3309:1709:1110:1710:1217:5718:0418:2718:3317:4518:45טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4906:4009:0408:5909:4109:3610:4110:3718:2418:3018:5218:5818:1119:09יוון, אתונה )ח(

06:3506:2308:4108:3409:2309:1710:2210:1717:5818:0618:3018:3917:4718:51מולדובה, קישינב )ח(



êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúå,(íBìL §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨

.íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨
éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa äëøa çìLúåíéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz ìB÷ òîLúå íéáBè¦§¦§©§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl
iel'iyielddpg oa

ezbefegxy dble`xnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec
ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`
ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab
ield 'irnyezbefel`ixen

zli`dlraeoeqaewri oercb
ield xpa` xe`e ield ryedieigiy

aiial
אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנוייםומנוייםומנוייםומנויים:::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il-E-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00516
06/03/2016

P.P.
mley

1949
aia` lz


