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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
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ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
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ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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¥¤¦§¨¤
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äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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,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¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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.ycegd inil
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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¨
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המשך בעמוד זס

אגרות קודש

 ב"ה,  ער"ח כסלו, ה'תשי"א ברוקלין

התמים...

שלום וברכה!

קג-קד  קאפ'  ויו"ט  משבתות  לבד  יום  בכל  יאמר  הנה  הקדוש  ביום  לו  שקרה  מה  ...ובענין 

שבתהלים וילמוד פרק א' מאגרת התשובה עד ר"ה הבע"ל. והעיקר שיקיים את הפסק דין של אדמו"ר 

הצמח צדק )שו"ת צ"צ שער המילואים ח"ד סס"ב( וז"ל: יסיח דעתו מזה לגמרי ויהי' שמח וטוב לב 

עכ"ל.

ידי ההליכה בדרכי הוי', כפי  המברכו בהצלחה בלימודו און האלטן זיך באילנא דחייא, על 

אשר הורנו נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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.*c"qa,dxyÎiig zyxt zay
h"kyz'd ,elqk ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ì‰¯·‡Â ּבּימים ּבא ּב'תֹורה 1זקן ּומביא , ¿«¿»»ְִִֵֵַָָָָ

הּזהר 2אֹור' "ּבא 3מאמר ּבפרּוׁש ְֲֵַַַַָֹ

לההּוא  ליּה וי כּו', עּלאין יֹומין ּבאינּון ְְִִִִִֵַַַָָּבּימים",

לאלּבׁשא  ּבעין ּדכד לעילא, יֹומין ּדגרע ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּגברא

ליּה חסרא ּדפגם יֹומא יֹומין, ּבאינּון ְְְִִֵֵַַָָָליּה

ּומדּיק  כּו', לבּוׁשא צרי4מההּוא ׁשעלּֿפיֿזה , ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר אחת 5להבין ׁשעה יפה ְֲִֵַַַַַָָָָָ

חּיי  מּכל הּזה ּבע ֹולם טֹובים  ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבתׁשּובה

ּומעׂשים  "ּתׁשּובה ּתכלית והלא ְְֲֲִִַַַַָָָֹעֹולםֿהּבא,

לּנׁשמה  לבּוׁשים נעׂשּו ׁשּמהם הּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָטֹובים"

ּבעֹולםֿהּבא  הּׁשכינה מּזיו להנֹות ְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּוכל

ּבּזהר  עֹולםֿהּבא 6(ּכדאיתא ׁשענין ּומבאר, .( ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ועצמּות  מהּות הּׂשגת הּוא הּׁשכינה, מּזיו ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָׁשּנהנין

ואםֿ ּגּלּוי. ּבבחינת האלקית החּיּות ְְְְֱִִִִִִַַַַָֹהתּפּׁשטּות

ּבחינת  ׁשהיא הּנׁשמה ּתּוכל אי להבין צרי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכן,

מהּות  להּׂשיג ּבפניֿעצמֹו, ודבר יׁש ְְְְְִִִֵֵַַַָָָנברא,

ּוגבּול. הּׂשגה ּבבחינת ׁשאינֹו אלקּות ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹועצמּות

הּתֹורהּֿומצֹות, עלֿידי נעׂשה זה ענין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָא

למעלה  הן ולכן כּו', העליֹון מהרצֹון ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּׁשרׁשן

כּו', החּיּות התּפּׁשטּות רק ׁשהּוא הּׁשכינה, ְְְִִִִֶַַַַַָמּזיו

עֹולםֿהּזה  ּבעניני ונתלּבׁשּו ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאּלא

נעׂשים  ּבתֹורהּֿומצֹות, עֹוסק ּוכׁשאדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּגׁשמי,
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(1 (המו"ל). בלבד וראשי-פרקים תוכן א.*) כד, רע"א.2)פרשתנו טז, א.3)פרשתנו רכד, א. קכט, סה"מ 4)ח"א גם ראה

ואילך. נ ע' מי"ז.5)תרכ"ח פ"ד סכ"ט.6)אבות אגה"ק תניא א. רמז, א. רי, ח"ב ב. רכו, שם זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שרה: חיי פרשת השבוע, בפרשת נאמר אבינו אברהם אודות

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â1'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡È·Óe של 2, ספר ¿«¿»»»≈»«»ƒ≈ƒ¿»
(ומגילת  ושמות בראשית בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר מאמרי

‰f‰¯אסתר) ¯Ó‡Ó3Le¯Ùa הכתוב לשון של "a‡הפנימי «¬««…«¿≈»
ÔÈ‡lÚ ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a ,"ÌÈÓia«»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

,'eÎ עילאיים ימים dÈÏבאותם ÈÂ«≈
ÔÈÓBÈ Ú¯‚c ‡¯·b ‡e‰‰Ï¿««¿»¿»«ƒ

,‡ÏÈÚÏ שגרע אדם לאותו לו אוי ¿≈»
את  מילא לא [שבהם ימים והחסיר

כראוי, הזה בעולם ושליחותו תפקידו

למעלה  'ימים'] לו ÔÈÚaחסרים „Îc¿«»ƒ
,ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a dÈÏ ‡LaÏ‡Ï¿«¿»»≈¿ƒƒ
[בעלות  אותו להלביש רוצים שכאשר

באותם  עדן] לגן הזה מהעולם הנשמה

באותם  שעשה הטובים [במעשים ימים

לנשמה] 'לבושים' נעשים שמהם ימים

dÈÏ ‡¯ÒÁ Ì‚Ùc ‡ÓBÈ»¿»««¿»≈
'eÎ ‡Le·Ï ‡e‰‰Ó שפגם היום ≈«¿»

דברי  כאן עד לבוש, מאותו לו חסר

הזוהר.

˜i„Óe4, במאמר הזקן אדמו"ר ¿«≈
אור' ב'תורה ∆ÊŒÈtŒÏÚL∆«ƒ‰הנזכר

ה' עבודת של בחשיבות הזוהר דברי

לנשמה  יחסרו שלא כדי ויום יום בכל

הבא  בעולם ÔÈ·‰Ï'לבושים' CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó5 בפרקי «¬««≈

יותר ÙÈ‰אבות  וחשובה עדיפה »»
ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒ
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BËƒ»»«∆ƒ»«≈
˙ÈÏÎz ‡Ï‰Â ,‡a‰ŒÌÏBÚ»«»«¬…«¿ƒ

של  והמטרה «¿"eLz·‰הכוונה
"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe הזה בעולם «¬ƒƒ

Ì‰nL ‡e‰ הטובים מהמעשים ∆≈∆
הזה  ÌÈLe·Ïבעולם eNÚ«¬¿ƒ

˙B‰Ï ÏÎezL ‰ÓLpÏ«¿»»∆«≈»
אלו  'לבושים' ÂÈfÓƒƒבאמצעות

‡a‰ŒÌÏBÚa ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»»«»
‡˙È‡„k)כמובא¯‰fa6.( מעשי של המטרה כל אם היא, והשאלה ƒ¿ƒ»«…«

נמצא  הבא, בעולם כ'לבושים' שישמשו כדי היא הזה בעולם המצוות

ואםֿכן  הבא, בעולם שהיא המטרה להשגת אמצעי היא הזה בעולם שהעבודה

'יפה' הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת ששעה במשנה נאמר למה

הבא? העולם חיי מכל יותר

¯‡·Óe המשמעות ביאור בהקדמת האמורה השאלה על ועונה הזקן אדמו"ר ¿»≈

האמורים, ה'לבושים' של Lהפנימית ‡a‰ŒÌÏBÚ ÔÈÚL ישראל נשמות ∆ƒ¿«»«»∆
הזה, בעולם המצוות וקיום התורה בלימוד ה' את ÂÈfÓשעבדו ÔÈ‰p∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ היא שממנו והגילוי אלוקי, אור מגילוי רוחנית הנאה מקבלות «¿ƒ»
הבא בעולם הנשמות של ‰O‚˙ההנאה ‡e‰ קליטה כלומר והבנה, תפיסה «»«

של  והארה זיו של »e‰Ó˙בפנימיות,
˙eËMt˙‰ ˙eÓˆÚÂ והארת ¿«¿ƒ¿«¿

.Èelb ˙ÈÁ·a ˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰««»¡…ƒƒ¿ƒ«ƒ
,ÔkŒÌ‡Â בקליטה שמדובר מאחר ¿ƒ≈

נעלה, כך כל גילוי של CÈ¯»̂ƒפנימית
‰ÓLp‰ ÏÎez CÈ‡ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈««¿»»

,‡¯· ˙ÈÁa ‡È‰L כמבואר ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
אכן  היא יהודי של שהנשמה בחסידות

ממעל  אלוקה ו"חלק אלוקית נשמה

כחלק  נחשבת לא היא אבל ממש"

'נברא', אלא Â„·¯מהבורא LÈ≈¿»»
BÓˆÚŒÈÙa,מהבורא ונבדל הנפרד ƒ¿≈«¿

מרחק  יש ו'נברא' 'בורא' שבין ומאחר

איך  השאלה נשאלת שיעור, לאין ופער

הנשמה  ולקלוט ÈO‰Ï‚מסוגלת ¿«ƒ
של  זיו בפנימיות »e‰Ó˙בתוכה

˙e˜Ï‡ ˙eÓˆÚÂ,עצמה האלוקות ¿«¿¡…
במידה  מסויימת והארה התגלות רק לא

העצם  אלא ומצומצמת מוגבלת

‰O‚‰והמהות  ˙ÈÁ·a BÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ««»»
Ïe·‚e מההבנה למעלה אלא ¿

ואין  גבול ובלי הנבראים של והתפיסה

סוף?

שהיא  הנשמה איך לשאלה והתשובה

האיןֿסוף  את לקלוט מסוגלת 'נברא'

היא: מהשגה, שלמעלה האלוקי

‰Ê ÔÈÚ C‡ הנשמות השגת של «ƒ¿»∆
האלוקות  È„ÈŒÏÚבעצם ‰NÚ«¬»«¿≈

ÔL¯ML ,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»¿»
'eÎ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰Ó שהרי ≈»»»∆¿

הקדושֿ של ורצונו חכמתו היא התורה

הרצון  הן המצוות וכן ברוךֿהוא

התורה ÔÎÏÂהאלוקי, ששורש כיוון ¿»≈
העליון, ברצון מושרשות הזה בעולם ומקיים לומד שהיהודי ≈‰Ôומצוות

e‰L‡במהותן ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ‰ÏÚÓÏ הזיו˙eËMt˙‰ ˜¯ ¿«¿»ƒƒ«¿ƒ»∆«ƒ¿«¿
'eÎ ˙eiÁ‰,עצמו הרצון כמו העצמיות eÏLÏzLpLולא ‡l‡ התורה ««∆»∆ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה ‰ÈÓLbוהמצוות ‰f‰ŒÌÏBÚ ÈÈÚa eLaÏ˙Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»«∆««¿ƒ
של  גשמיים ודברים במושגים ונתלבשו ירדו והמצוות התורה ענייני ולמעשה

הזה, BˆÓeŒ‰¯B˙a˙העולם ˜ÒBÚ Ì„‡LÎe הזה ÌÈNÚבעולם , ¿∆»»≈¿»ƒ¿«¬ƒ
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כללי   מפתח   

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  א בימיםואברהם זקן בה "מאמר ד  ) ג

 ה   ............  ט ה'תשכ" ,מבה"ח כסלו  ,חיי שרה פרשת שבת 

   ,חיי שרה בת פרשתששיחת   )ד

 י  .....................  טה'תשכ" ,ברכים החודש כסלומ

  כ"ה מרחשון,   ,חיי שרהמשיחות ש"פ   )ה

 אכ  ....................  "בה'תשנ ודש כסלומברכים הח

  בל  .............  וטך כר שת חיי שרהרפשיחות -ילקוט  )ו

 ה"ח "ג הרלכ"ק הרה  ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ז

 זל  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 לט  .........  חיי שרהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מ  .......  חיי שרהפרשת לשבוע יומי חומש  יורשיע  )ט

 ע  .............  חיי שרהפרשת לשבוע עורי תהלים יש  )י

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יא

 עא  ................................  חיי שרה פרשת ע בולש 

 פד  .........  חיי שרה פרשת  לשבוע ם" יום ו יה"ח ול  )יב

 פז  .........................  "ם ברמב ןוילע מיתיו הלכה  ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 צ..........  חיי שרה פרשת לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 גסק   .....  חיי שרה פרשת לשבוע יום פרק אחד ל –  )טו

 קפב  ........ חיי שרהפרשת לשבוע ות וצספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 קפה  ....................................  י פרק  לתקה  ,ה כפרק  ה רמיי

  זבחיםסכת מ – ותמשני  ) יח

 קפז  .................................................  תי קה ור ביא

 

 קצג   ...........................................  מגילה מסכת  עקביעין   )יט

  םעם ביאורי נידהמסכת   )כ

 קצד  ............................................  לאעד דף  כה מדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 דכר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  לה תפת ווך הלכשולחן ער  )כב

 דכר  ..............................  זקן אדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  מותו עדן בעצלשון אדמו"ר נשמ  אור התור  ) כג

 זכר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

    התשוברי עש  )כד

 כטר  .............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כה

 לר  .........................................  "ח צדק"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כו

 רלב  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כז

 לג ר  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  אש"תה' –ם מאמריר הספ  )כח

 רלד  .............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש" -ש"בות ה'תחפר השיס  )כט

 רלה   ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) ל

 רלו  .......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 רלז  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 מהר  ................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  )לב

 ומר  ..................  חיי שרהפרשת לשבוע  זמנים  לוח  ) לג

 זמר  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   )לד



miniaו `a owf mdxa`e

ּבגןֿעדן  ּבהם ׁשּנתלּבׁש לבּוׁשים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלנׁשמתֹו

ּבחינת  ׁשהיא הּנׁשמה ּתּוכל ׁשעלֿידם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון

ׁשעה  "יפה ולכן הּׁשכינה. זיו להּׂשיג ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָנברא,

מרצֹון  ׁשּׁשרׁשם טֹובים", ּומעׂשים ּבתׁשּובה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאחת

עֹולםֿהּבא", חּיי "מּכל ּברּוֿהּוא, ְִֵֶַַָָָָָהעליֹון

נקראים  הם ּומּכלֿמקֹום הּׁשכינה. זיו רק ְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהּוא

זיו  להּׂשיג הּנׁשמה ּתּוכל ׁשעלֿידם ְְְִִִֶַַַַָָָָלבּוׁשים,

ְִַָהּׁשכינה.

"יפה LÈÂב) ז"ל רּבֹותינּו לׁשֹון ּבדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵַָָ

טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲִִִַַַָָָׁשעה

"ּתׁשּובה" הּבא", העֹולם חּיי מּכל הּזה ְִֵֶַַַָָָָָָָּבעֹולם

ּבעֹולםֿהּזה  ּבעבֹודה החּדּוׁש ׁשּכל ּכיון ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּדיקא,

הּתׁשּובה  למעלת מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ,7הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

קדם  למעלה, היא הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּידּוע

ותכלית  צּדיק, ּבבחינת היא הרי למּטה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָירידתּה

עבֹודתּה ׁשעלֿידי ּכדי היא למּטה הּנׁשמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָירידת

ּבעלּֿתׁשּובה  ּבבחינת ּתהיה וכיון 8למּטה . ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

למעלת  לבא ּבכדי היא למּטה הּנׁשמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשעבֹודת

לא  ׁשהּנׁשמה זמן ׁשּכל מּובן, הרי ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה,

הּגיעה  לא דין, ּבעלמא עבֹודתּה את עדין ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹסּימה

"וּתמת  ּכאׁשר ודוקא הּתׁשּובה, לׁשלמּות 9עדין ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּגֹו' ארּבע" ּבקרית נפרדת 10ׂשרה ּכׁשהּנׁשמה , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכנען"9, "ּבארץ עבֹודתּה ּגמר לאחר ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָמהּגּוף

מסחר  ארץ 11מּלׁשֹון עֹולםֿהּזה, על ּדקאי , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

את  הּנׁשמה (האנּדלט ) מרויחה ׁשּבֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָהּמסחר,

נעלֹות  הכי לׁשלמּות 12העלּיֹות ּבאה אזי , ְֲֲֲֲִִִֵַַָָָ

.13הּתׁשּובה  ְַָ
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זה).)7 (ממאמר ואילך 110 ע' ח"ה לקו"ש ראה – לקמן הבא "התירוץ)8בכל שזהו (ושם, א עג, בלק "izin`dלקו"ת

למטה). הנשמה ירדה ב.)9למה כג, אלו )10פרשתנו ארבע בקרית הגוף, זה שרה ותמת ב: קכב, פרשתנו מהנ"ע ראה

כו'. היסודות יו"ד.)11ארבעה פכ"ג, במדב"ר ז. שם באבער תנחומא ט. מסעי סה"מ )12תנחומא וישב. ר"פ תו"א ראה ָ

כנען. בארץ גו' שרה ותמת עה"פ 91 ע' תשובה )13אידיש לבחי' זכה ע"ה רבינו שמשה ב, צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a Ì‰a LaÏ˙pL ÌÈLe·Ï B˙ÓLÏ צאת לאחר ¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿«≈∆»∆¿

לגןֿעדן  ועלייתה מהגוף אלה Ì„ÈŒÏÚLהנשמה לבושים ÏÎezבאמצעות ∆«»»«
‰ÓLp‰ למרות‡¯· ˙ÈÁa ‡È‰L שבין הערך וריחוק הפער אף ועל «¿»»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»

גבול, בלי שהוא לבורא מוגבל שהוא ‰ÈÎM‰נברא ÂÈÊ ‚ÈO‰Ï המאיר ¿«ƒƒ«¿ƒ»
בגןֿעדן. ומתגלה

שנשאלה  השאלה מיושבת ומעתה

התורה  של והתכלית המטרה אם לעיל,

כדי  היא הזה בעולם והמצוות

בעולם  השכינה מזיו תהנה שהנשמה

אחת  ל"שעה עדיפות יש מדוע הבא,

הזה" בעולם טובים ומעשים בתשובה

הבא": העולם חיי "כל על

˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ" ÔÎÏÂ¿»≈»»»»««
,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ

ÌL¯ML והמצוות התורה של ∆»¿»
,‡e‰ŒCe¯a ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ó≈»»∆¿»
,"‡a‰ŒÌÏBÚ ÈiÁ ÏkÓ"ƒ»«≈»«»

˜¯ ‡e‰L של אלוקות ÂÈÊגילוי ∆«ƒ
‰ÈÎM‰ לגבי מועטת הארה בלבד, «¿ƒ»

סוף. אין שהוא ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒהרצון
התורה  של הגדולה מעלתם למרות

העליון, ברצון ששורשם ≈‰Ìומצוות
ÌÈLe·Ï ÌÈ‡¯˜ על המורה ביטוי ƒ¿»ƒ¿ƒ

שהם  האדם לבושי (כמו חיצוני דבר

מהותו), לעצם ביחס חיצוני דבר

Ì„ÈŒÏÚL אלה לבושים באמצעות ∆«»»
‰ÓLp‰ ÏÎez עדן בגן בהיותה ««¿»»

.‰ÈÎM‰ ÂÈÊ ‚ÈO‰Ï¿«ƒƒ«¿ƒ»
בעולם  ומצות התורה של היתרון וזה

התורה  כי הבא, העולם חיי על הזה

ואילו  העליון ברצון מושרשים והמצות

וגם  השכינה זיו רק מאיר הזה בעולם

לבושים  הם והמצוות שהתורה משום

הנשמה  השגת מתאפשרת ידם שעל

לעיל. כמבואר השכינה, בזיו

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿ƒ¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ את המדגיש במאמרם «≈

הזה  בעולם והמצוות התורה eL˙a·‰מעלת ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ"»»»»««ƒ¿»
,"‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ»»«∆ƒ»«≈»»«»

,‡˜Èc "‰·eLz" ולא התשובה עניין את זה בהקשר ואמרו שדייקו ¿»»¿»
היא לכך והסיבה בלבד, טובים" "מעשים באמירת ÏkLהסתפקו ÔÂÈk≈»∆»

‰„B·Úa LecÁ‰ עובד שהאדם ה' ŒÏÚLעבודת ‡e‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa «ƒ«¬»»»«∆∆«
‰·eLz‰ ˙ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„È7, מאשר יותר נעלה דבר שהיא ¿≈∆«ƒƒ¿«¬««¿»

עצמם, מצד והמצוות ÏÚÓÏ‰,התורה ‡È‰ ‰ÓLp‰ ¯L‡kL Úe„ik«»«∆«¬∆«¿»»ƒ¿«¿»
‰hÓÏ d˙„È¯È Ì„˜,גשמי גוף ובתוך הגשמי הזה ‰È‡לעולם È¯‰ …∆¿ƒ»»¿«»¬≈ƒ

,˜Ècˆ ˙ÈÁ·a שמעולם צדיק כמו ƒ¿ƒ««ƒ
חטא, והמטרה ÈÏÎ˙Â˙לא הכוונה ¿«¿ƒ

hÓÏ‰של  ‰ÓLp‰ ˙„È¯È שהיא ¿ƒ««¿»»¿«»
מאד, גדולה ŒÏÚLירידה È„k ‡È‰ƒ¿≈∆«

‰hÓÏ d˙„B·Ú È„È'ה עבודת ¿≈¬»»¿«»
העולם  של והחומריות הגשמיות למרות

שיש  הנסיונות על התגברות ותוך הזה

למעלה  קיימים לא וכמובן הזה בעולם

‰È‰z הנשמהŒÏÚa ˙ÈÁ·a ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««
‰·eLz8 לאלוקות שלו שההתקרבות ¿»

שאת, ביתר היא ולכן ריחוק מתוך היא

על  יתרון יש לבעליֿתשובה ולכן

‰ÓLp‰צדיקים. ˙„B·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬««¿»»
˙ÏÚÓÏ ‡·Ï È„Îa ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈»…¿«¬«

,‰·eLz‰,לעיל ‰¯Èכמבואר «¿»¬≈
‡Ï ‰ÓLp‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ô·eÓ»∆»¿«∆«¿»»…

‰ÓiÒהשלימה ‡˙וטרם ÔÈ„Ú ƒ¿»¬«ƒ∆
ÔÈ„ ‡ÓÏÚa d˙„B·Ú,הזה בעולם ¬»»¿»¿»≈

˙eÓÏLÏ ÔÈ„Ú ‰ÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»¬«ƒƒ¿≈
,‰·eLz‰ העבודה כל כלומר, «¿»

היא  הזה בעולם האדם חיי במשך

התשובה  שלמות אבל התשובה, עבודת

הזה  בעולם האדם חיי סיום עם היא

למעלה הנשמה «¿»¿Â„Â˜‡ועליית
˙ÓzÂ" ¯L‡k9˙È¯˜a ‰¯N «¬∆«»»»»¿ƒ¿«
'Bb "Úa¯‡10, בפרשת כאמור «¿«

Ù¯„˙השבוע, ‰ÓLp‰Lk¿∆«¿»»ƒ¿∆∆
¯Ób ¯Á‡Ï Ûeb‰Ó ושלימות ≈«¿««¿«

"ÔÚk ı¯‡a" d˙„B·Ú9, ¬»»¿∆∆¿««
¯ÁÒÓ ÔBLlÓ11, כמבואר ƒ¿ƒ¿»

לסוחר  כינוי הוא ש"כנעני" במפרשים

È‡˜c מכוונת כנען" ÏÚ"ארץ ¿»≈«
,¯ÁÒn‰ ı¯‡ ,‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆∆∆«ƒ¿»

ËÏc‡‰) ‰ÁÈÂ¯Ó BaL מסחר עלֿידי רווחים ‡˙צוברת ‰ÓLp‰ ( ∆«¿ƒ»«¿¿¿«¿»»∆
˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙BiÏÚ‰12 יכולה טובים ומעשים תשובה של העבודה שהרי »¬ƒ¬ƒ«¬

הזה, בעולם רק a‡‰להתבצע ÈÊ‡בעולם ימיה eÓÏLÏ˙בסוף ¬«»»ƒ¿≈
‰·eLz‰13. «¿»
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ז h"kyz'd ,elqk g"dan ,dxyÎiig zyxt zay

הּתֹורה'LÈÂג) ּב'אֹור הּמבאר עם זה 14לקּׁשר ¿≈ְְְִֵֶַַַָָֹ

הּמקֹום  (ׁשּזהּו הּמכּפלה מערת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּבענין

ּגמר  לאחרי והאּמהֹות האבֹות ּבאּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָׁשאליו

הּתׁשּובה 15עבֹודתם  לׁשלמּות ּכׁשהּגיעּו ,16,( ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבּזהר  ּדבׁשמא 17ׁשּפרׁש ה' מכּפלה, "מאן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ה' אֹות ׁשּבחינת הינּו, מכּפלה". ּדאיהי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָקּדיׁשא

נקראת  ּכן על הוי', ּבׁשם ּפעמים ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָנכּפלה

"ּבית  הּפרּוׁש מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ"מכּפלה",

ּגּביו" על ה'18ועלּיה ּבחינת הּוא ׁש"ּבית" , ְֲִִִֶַַַַַָָ

ׁשהן  – עילאה ה' ּבחינת היא ו"עלּיה" ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּתּתאה,

'ּתׁשּובה  הּתׁשּובה, ענין ׁשּבכללּות הּבחינֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּתי

- עילאה' ּו'תׁשּובה ּתּתאה, ה' ּתׁשּוב - ְִַַָָָָָָָָּתּתאה'

עילאה  ה' ּגם 19ּתׁשּוב ׁשּי זה ׁשּכל ּולהעיר, . ְִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבכל  ּגֹו' ארּבע" ּבקרית ׂשרה "וּתמת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלענין

ואחת  סמּו20אחד (ּגם ּׁשּׁשבים ּבאּלּו ּגם , ְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּמבאר  עלּֿפי ּתּתאה', ּב'תׁשּובה רק ְְְִִִַַַַָָָָָָֹלמיתתם)

אחר  וגם 21ּבמקֹום ּתּתאה', 'ּתׁשּובה ׁשּגם ְְְֵֶַַַַָָָָ

ואמּתתּה ּפנימּיּותּה הענׁש, יראת מּצד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּכׁשהיא

אׁשר  האלקים אל ּתׁשּוב "והרּוח ענין ְְֱֲִִֶֶַַָָָֹהּוא

עילאה'.22נתנּה" 'ּתׁשּובה ּבחינת , ְְְִִַָָָָָ
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דוקא. מותו ב.)14קודם קיד, שם גם וראה א. קיח, 24.)15פרשתנו הערה גם בשדה )16ראה שהיתה ה"תקומה" וגם

(אוה"ת  יותר יתרון בה נעשה עפרון, ביד תחילה שהיתה ע"י הרי יז), כג, פרשתנו (רש"י אברהם של לרשותו כשנכנסה

דוקא. בעוה"ז העבודה גמר לאחרי שבנשמה העלי' דוגמת – ב) קטו, א.)17פרשתנו קכט, פרשתנו )18פרשתנו פירש"י

א. נג, מעירובין – ט ואילך.)19כג, פ"ד אגה"ת אֿב.)20תניא שם, מהנ"ע חל"ט )21ראה (לקו"ש סנ"ב לאגה"ת ביאורים

כו'. הגם והנה ב): (קז, ס"ה אגה"ק וראה באריכות. עיי"ש ואילך), 124 ע' לעיל ואילך. 202 וראה )22ע' יב. ז, קהלת

האזינו. ר"פ לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וישב): (פרשת אור' ב'תורה וכמבואר

ממון  שיפזר הסוחר כמו סוחר... פירושו כנען הנה בקדושה, כנען עניין "ולהבין

נשמת  מקור הנה כך ולהשתכר... להרויח כדי מרשותו ומוציאם וזהב כסף

התלבשות  שעלֿידי לסוחר... בגלות נמשלה ישראל כנסת בחינת שהוא ישראל

להשפיע  בתוכם גלות בבחינת השכינה

ניצוצות  כל מתבררים זה עלֿידי להם,

ואת  וכו'. המות בלע להיות הקדושה...

ונגלה  הארץ מן אעביר הטמאה רוח

וכמו  וגו'. יראו בעין עין כי ה' כבוד

בפרטות  הוא כך העולם בכללות שהוא

הנה  כי ה', בעבודת מישראל נפש בכל

הזה  לעולם ירידתה טרם הנשמה

הבהמית  החיונית ונפש בגוף להתלבש

במקורה  ומיוחדת קשורה הייתה

האהבה  אש ברשפי במאצילה ושרשה

והיה  כו' מאליה העולה כשלהבת בטבע

בגילוי  טבעית ויראה אהבה בחינת לה

כך  ואחר וזהב... כסף בחינת שהוא רב

להתלבש  הזה לעולם הנשמה כשירדה

אהבה  בחינת גם הנה הגשמי בגוף

ומכוסות  מסותרות הם לה שהיה ויראה

לראות  יכולה ואינה הגשמי בלב

כך  כל בהתגלות ויראה באהבה

ויראה  האהבה שנגרעו ונמצא כבתחלה,

הנשמה  ירדה זה למה כן ואם מערכם.

גדולה  ירידה שהיא מאחר הזה לעולם

כתיב  הנה אך מבתחילה. גדול וגרעון

וכסף. זהב מאלפי פיך תורת לי טוב

יתרון  לי שיש כלומר לימוד, לשון אלפי

מב  יותר הזה בעולם פיך בתורת למודה ומעלה הנשמה שהייתה וכסף זהב חינת

כי  וכו' בתשובה אחת שעה יפה ז"ל רבותינו שאמרו כמו והעניין בתחלה. בהם

יותר  חיים באלוקים הנפש דביקת תהיה דלבא מעומקא עילאה תשובה עלֿידי

דווקא". החושך מן הבא האור כ"יתרון נפלאה...

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ אדמו"ר 14‚) מאת ¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»¿«»
צדק' e‡aה'צמח ÂÈÏ‡L ÌB˜n‰ e‰fL) ‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»«««¿≈»∆∆«»∆≈»»

˙B‰n‡‰Â ˙B·‡‰ נקברו Ì˙„B·Úושם ¯Ób È¯Á‡Ï15 בעולם »»¿»ƒ»¿«¬≈¿«¬»»
‰eLz·‰הזה, ˙eÓÏLÏ eÚÈb‰Lk16¯‰fa L¯tL ,(17Ô‡Ó" ¿∆ƒƒƒ¿≈«¿»∆≈≈«…««

."‰ÏtÎÓ È‰È‡c ‡LÈc˜ ‡ÓL·c '‰ ,‰ÏtÎÓ?'מכפלה' מיהו «¿≈»¿ƒ¿»«ƒ»¿ƒƒ«¿≈»
'מכפלה' יש הקדוש שבשמו ÈzLה' ‰ÏtÎ '‰ ˙B‡ ˙ÈÁaL ,eÈ‰«¿∆¿ƒ«ƒ¿¿»¿≈

ÌÈÓÚt פעמיים "ÏtÎÓ‰"מופיעה ˙‡¯˜ Ôk ÏÚ ,'ÈÂ‰ ÌLa ¿»ƒ¿≈¬»»«≈ƒ¿≈«¿≈»
כפילות, ה'ÊŒÈtŒÏÚÂ‰לשון האות לכפילות רומז ש"מכפלה" הזוהר דברי ¿«ƒ∆

הוי' התורה'Ó·‡¯בשם ב'אור צדק' ה'צמח שאמרו ‰Le¯tאדמו"ר ¿»≈«≈
המכפלה" ש"מערת התורה על רש"י בפירוש והובא בגמרא ז"ל חכמינו

בצורה  בנויה הייתה כי זה בשם נקראת

ÂÈab"של  ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa"18, «ƒ«¬ƒ»««»
'‰ ˙ÈÁa ‡e‰ "˙Èa"L∆«ƒ¿ƒ«

,‰‡zz,התחתון החלק ה'בית', «»»
הה' כנגד הוא המכפלה שבמערת

ה' הנקראת הוי' שבשם הראשונה

ÈÁa˙תחתונה  ‡È‰ "‰iÏÚ"Â«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
,‰‡ÏÈÚ העליון ‰' החלק ה'עליה', ƒ»»

הה' כנגד הוא המכפלה, מערת של

עליונה  ה' הנקראת הוי' שבשם השניה

L Y תחתונה ה' של אלה עניינים ∆שני
עליונה ‰BÈÁa˙וה' ÈzL Ô‰≈¿≈«¿ƒ

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿««¿»
,'‰‡zz ‰·eLz' תחתונה תשובה ¿»«»»

-‰‡zz '‰ ·eLz'ה של השבה »«»»
ÏÈÚ‡‰'תחתונה, ‰·eL˙'e¿»ƒ»»

עליונה ‰'תשובה ·eLz -»
‰‡ÏÈÚ19.עליונה ה' של השבה ƒ»»

‰Ê ÏkL ,¯ÈÚ‰Ïe התשובה עניין ¿»ƒ∆»∆
בסיום  התשובה ושלמות לעיל האמור

תתאה' 'תשובה הזה, בעולם האדם חיי

עילאה' 'תשובה כך Ìbואחר CiL«»«
˙È¯˜a ‰¯N ˙ÓzÂ" ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»»»»¿ƒ¿«
„Á‡ ÏÎaL 'Bb "Úa¯‡«¿«∆¿»∆»

˙Á‡Â20ÌÈ·MM el‡a Ìb , ¿«««¿≈∆»ƒ
Ìb) אפילו,'‰‡zz ‰·eL˙'a ˜¯ (Ì˙˙ÈÓÏ CeÓÒ בתשובה «»¿ƒ»»«ƒ¿»«»»

נמוכה  ‡Á¯ברמה ÌB˜Óa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ21 הרבי של ÌbLבתורתו «ƒ«¿…»¿»«≈∆«
‰LÚ,אפילו  ˙‡¯È „vÓ ‡È‰Lk Ì‚Â ,'‰‡zz ‰·eLz' מפחד ¿»«»»¿«¿∆ƒƒ«ƒ¿«»…∆

ה', ביראת נמוכה דרגה שהיא עבירה על העונש «d˙eiÓÈt¿ƒƒמפני
d˙zÓ‡Âהּוא נמוכה בדרגה התשובה של והאמת העמוק ÔÈÚהפנימיות, «¬ƒ»»ƒ¿«

" בפסוק מדובר שעליו התשובה עניין יותר הרבה ‡Ïנעלה ·eLz Áe¯‰Â¿»«»∆
"d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰22,וחזרה ושורשה שיבה למקורה הנשמה של »¡…ƒ¬∆¿»»

באלוקות, ÏÈÚ‡‰'העליון ‰·eLz' ˙ÈÁa כך עליונה, תשובה ¿ƒ«¿»ƒ»»
'תשובה  רק היא שלו התשובה שלכאורה מי גם ואחד, אחד בכל יש שלמעשה

עילאה'. 'תשובה בחינת גם תתאה',
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miniaח `a owf mdxa`e

LÈÂ ׁשּבכללּות אףֿעלּֿפי ּדהּנה, ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִֵֶֶַַָָ

'ּתׁשּובה  ּבתׁשּובה, ּדרגֹות ׁשּתי רק ְְְְִֵֵַָָָיׁש

ּב'לּקּוטי  מבאר הרי עילאה', ּו'תׁשּובה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹּתּתאה'

ּבתׁשּובה,23ּתֹורה' ּדרגֹות ארּבע יׁש ׁשּבפרטּיּות ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּתּתאה' 'ּתׁשּובה הּדרגֹות, מּׁשּתי אחת ּבכל ְְְְִִֵַַַַָָָָָּכי

העלאה  אֹופּנים, ׁשני יׁש עילאה', ְְֲִִֵֵַַָָָָָּו'תׁשּובה

הה'24והמׁשכה  העלאת יׁש ּתּתאה' ּב'תׁשּובה : ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָ

וכן  לה', הּוא"ו והמׁשכת לוא"ו, ְְְֵַַַַַַָָָָָּתּתאה

עילאה  הה' העלאת יׁש עילאה' ְֲִִִֵַַַָָָָָָּב'תׁשּובה

יׁש ועלּֿפיֿזה לה'. הּיּו"ד והמׁשכת ְְְִֵֶַַַַַַָליּו"ד,

ועלּיה  (ּבית ׁשּב"ּמכּפלה" הּפרּוׁשים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלבאר

ּבזּוגֹות) וׁשּכפּולה ּגּביו, ּבפנימּיּות 18על ְְְְִִִֶַַָָ

ענין  ּכללּות  נרמז הראׁשֹון ׁשּבּפרּוׁש ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהענינים,

'ּתׁשּובה  – "ּבית" ׁשּבתׁשּובה, הּדרגֹות ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּתי

[והּדּיּוק  עילאה' 'ּתׁשּובה – ו"עלּיה" ְְֲִִִַַַָָָָָָּתּתאה',

ּבנּויה  ׁשה"עלּיה" ּגּביו", על ועלּיה ְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ"ּבית

הּוא  העבֹודה סדר ּכי ּדוקא, ה"ּבית" על ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּומיּסדת

ורק  ּתּתאה', 'ּתׁשּובה להיֹות צריכה ְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשּתחּלה

עילאה' ל'תׁשּובה לבא יכֹולים וגם 25אחרּֿכ . ְְְִִִַַַָָָָָֹ

להיֹות  צרי עילאה', ּד'תׁשּובה ּבאפן ְְְְִִִִֶֶָָָָֹּכׁשהּוא

תמיד" נגּדי הּׁשני 26"וחּטאתי ּובּפרּוׁש .[ ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
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בבחינה )23 גם שבתשובה, בחינה שבכל ואילך), 41 ע' לעיל .173 ע' שם (לקו"ש סי"ד לאגה"ת ביאורים וראה בלק. ס"פ

עיי"ש. הבחינות. ד' כל נכללות תחתונה, בה )24הכי שקבור מי ש"כל "המכפלה", בפירוש ב) (קיח, שם אוה"ת ראה

ltekneשכרו letk מהן אחת שבכל תתאה), וה' עילאה (ה' וגעה"ת געה"ע שבג"ע, הבחי' ב' על שקאי ח), פנ"ח, (ב"ר "

כפול  הוא הקשר "שבמקום תשובה, לענין פ"ט באגה"ת מ"ש לבאר יש ועפ"ז ומלמעלמ"ט. מלמטלמ"ע – כפל בחי' יש

– והמשכה העלאה האופנים: ב' ישנם מהן ובכ"א ותשו"ע, תשו"ת – "כפול" הוא התשובה ענין כללות כי ומכופל",

מכינה)25"מכופל". ותשו"ת ספ"ח. בלקו"ש d`ianeאגה"ת בפירש"י (בביאור כו' שמכפיל – מכפלה וכפי' לתשו"ע. סו"ס

ראשונה  שבה' ה' מילוי בענין בכ"מ וכמובא אחרונה. ה' "מכפילה" ראשונה ה' גם שם, באגה"ק ועפמש"כ .(7 שבהערה

א). קיח, פרשתנו אוה"ת סע"ג. צב, שמע"צ לקו"ת פרשתנו. ריש ספי"א.)26(תו"א אגה"ת עיין ה. נא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÏÎaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ כללי באופן ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈««ƒ∆ƒ¿»

,‰·eL˙a ˙B‚¯c ÈzL ˜¯ LÈ,לעיל האמורות הדרגות שתי והן ≈«¿≈¿»ƒ¿»
'‰‡ÏÈÚ ‰·eL˙'e '‰‡zz ‰·eLz' ברמה (תשובה תחתונה תשובה ¿»«»»¿»ƒ»»

מכלֿמקום  גבוהה), ברמה (תשובה עליונה ותשובה Ó·‡¯נמוכה) È¯‰¬≈¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a23 מאמרי ספר ¿ƒ≈»

התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

(ושיר  ודברים במדבר ויקרא, בחומשים

יותר eiË¯ÙaL˙השירים) בצורה ∆ƒ¿»ƒ
B‚¯c˙מפורטת  Úa¯‡ LÈ≈«¿«¿»

ÈzMÓ ˙Á‡ ÏÎa Èk ,‰·eL˙aƒ¿»ƒ¿»««ƒ¿≈
˙B‚¯c‰,האמורות הכלליות «¿»

‰·eL˙'e '‰‡zz ‰·eLz'¿»«»»¿»
,ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ ,'‰‡ÏÈÚƒ»»≈¿≈«ƒ

‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰24 כמבואר «¬»»¿«¿»»
התקרבות  של ה' שבעבודת בחסידות

אלוקי  אור והתגלות לאלוקות האדם

שתי  יש הבריאה, ועל האדם על

מלמטה  האדם של התעלות דרכים,

האלקות  של והתגלות והמשכה למעלה

העלאה  הענינים, ושני למטה. מלמעלה

עילאה' ב'תשובה הן קיימים והמשכה,

שממשיך  כפי תתאה', ב'תשובה והן

zz‡‰'ומבאר: ‰·eL˙'a בדרגה ƒ¿»«»»
תשובה  של ‰ÏÚ‡˙התחתונה LÈ≈«¬»«

Â"‡ÂÏ ‰‡zz עבודת ‰‰' ««»»«»
מלמטה  העלאה גורמת התשובה

ה' האות של העלאה שהיא למעלה

ה' האות היא הוי', שם של הראשונה

הוי  שם של ו' האות אל 'התחתונה

גם  תתאה בתשובה ויש ממנה, הנעלית

למטה  מלמעלה Ï‰'המשכה Â"‡e‰ ˙ÎLÓ‰Â מהאור והתגלות המשכה ¿«¿»««»«
הוי', שם של התחתונה ה' האות אל הוי' שם של ו' האות של ≈¿ÔÎÂהנעלה

'‰‡ÏÈÚ ‰·eL˙'a,תשובה של העליונה וגם LÈבדרגה העלאה גם ƒ¿»ƒ»»≈
ÏÈÚ‡‰המשכה, '‰‰ ˙‡ÏÚ‰'ה האות של למעלה מלמטה התעלות «¬»««ƒ»»

הוי' שם של יותר eÈÏ"„העליונה נעלית שהיא הוי' שם של יו"ד האות אל «
הוי'), שם של הראשונה האות היא (ולכן ה' ‰ei"„מהאות ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»««

'‰Ï.העליונה ה' האות אל הוי' שם של יו"ד האות של והתגלות המשכה «
"‰ÏtÎn"aL ÌÈLe¯t‰ ÈL ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שאמרו ¿«ƒ∆≈¿»≈¿≈«≈ƒ∆««¿≈»

שהכפילות  אחד (פירוש התורה על רש"י בפירוש והובאו בגמרא ז"ל חכמינו

ÂÈab,היא ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa שני B‚eÊa˙ופירוש ‰ÏeÙkLÂ שנקברו «ƒ«¬ƒ»««»¿∆¿»¿
אברהם  וחוה, אדם זוגות כמה בה

ויעקב  ורבקה יצחק גם כך ואחר ושרה,

‰ÌÈÈÚ,18ולאה) ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÔBL‡¯‰ Le¯taL שהכפילות ∆«≈»ƒ

גביו' על ועלייה 'בית «¿ÊÓ¯ƒהיא
˙B‚¯c‰ ÈzL ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«¿≈«¿»

"˙Èa" ,‰·eL˙aL החלק ∆ƒ¿»«ƒ
– המכפלה מערת של התחתון

'‰‡zz ‰·eLz' לתשובה רומז ¿»«»»
העליון iÏÚ"Â‰"תחתונה, החלק «¬ƒ»

המכפלה מערת 'eLz·‰של Y¿»
'‰‡ÏÈÚ עליונה לתשובה רומז ƒ»»
˜eic‰Â] ז"ל חכמינו לשון של ¿«ƒ

,"ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa" לשון «ƒ«¬ƒ»««»
הבית  מעל היא שהעלייה מודגש בה

Èea‰רומז  "‰iÏÚ"‰L∆»¬ƒ»¿»
‡˜Âc "˙Èa"‰ ÏÚ ˙„qÈÓe¿À∆∆«««ƒ«¿»

מהב  נפרד ועניין דבר Èkƒית,ואיננה
‰„B·Ú‰ ¯„Ò בעבודת האדם של ≈∆»¬»

lÁzL‰התשובה  ‡e‰ בשלב ∆¿ƒ»
'eLz·‰ראשון  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»

CkŒ¯Á‡ ˜¯Â ,'‰‡zz לאחר «»»¿«««»
של  ברמה התשובה עבודת השלמת

תתאה', Ï·‡'תשובה ÌÈÏBÎÈ¿ƒ»…
'‰‡ÏÈÚ ‰·eL˙'Ï25 כן ואם ƒ¿»ƒ»»

זו  קשורות התשובה של הדרגות שתי

'תשובה Ì‚Âבזו. בין והשייכות הקשר ביטוי לידי בא שבו נוסף עניין יש ¿«
נפרדים, עניינים שני הם שאין כך עילאה' ו'תשובה האדם e‰Lk‡תתאה' ¿∆

התשובה  בעבודת ÏÈÚ‡‰'העוסק ‰·eL˙'c ÔÙ‡a התעלה וכבר ¿…∆ƒ¿»ƒ»»
אז  גם החטא, מן BÈ‰Ï˙והתרחק CÈ¯ˆ בתהילים הכתוב כלשון »ƒƒ¿
"„ÈÓ˙ Èc‚ È˙‡hÁÂ"26:התניא שבספר התשובה' ב'אגרת וכמבואר ¿«»ƒ∆¿ƒ»ƒ

בפני  רוח שפל ולהיות לבבו רום לבלתי רק והמכוון תמיד... נגדי "וחטאתי
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ט h"kyz'd ,elqk g"dan ,dxyÎiig zyxt zay

ׁשני  מרּמזים ואׁשּתֹו) איׁש ּבזּוגֹות, ְְְְְְִִִֵֶָָֻ(ׁשּכפּולה

ּב"בית" הן ׁשּיׁשנם והמׁשכה, ּדהעלאה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאֹופּנים

('ּתׁשּובה  ּב"עלּיה" והן ּתּתאה') ְְְֲִֵַַָָָָָ('ּתׁשּובה

ּבאפן  עבֹודה על מֹורה ׁש'אּׁשה' ּכּידּוע ְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹעילאה'),

המׁשכה  על – ו'איׁש' למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָּדהעלאה

למּטה. ְְְִַַָָמּלמעלה

∑

1

2

3

4

5

6

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השמחה  לעניין ואדרבה ה'. נגד שחטא עיניו בין לזכרון כשיהיה האדם, כל

המתרגשות  המאורעות כל בשמחה לקבל בכדי שאת, ביתר החטא זכרון יועיל

במעשה..."]. או בדיבור הבריות ידי על בין השמים מן בין ובאות,

ÈM‰ Le¯t·e'המכפלה ‡LÈב'מערת ,˙B‚eÊa ‰ÏeÙkL) «≈«≈ƒ∆¿»¿ƒ
(BzL‡Âבו ÈLגם ÌÈÊn¯Ó ¿ƒ¿¿À»ƒ¿≈

,‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰c ÌÈpÙB‡‰»«ƒ¿«¿»»¿«¿»»
‰·eLz') "˙È·"a Ô‰ ÌLiL∆∆¿»≈¿«ƒ¿»
"‰iÏÚ"a Ô‰Â ('‰‡zz«»»¿≈«¬ƒ»

,('‰‡ÏÈÚ ‰·eLz') וממשיך ¿»ƒ»»
בפירוש  גם מרומז הדבר כיצד ומבאר

בזוגות  כפולה היינו ש'מכפלה' זה

ÏÚ ‰¯BÓ '‰M‡'L Úe„ik«»«∆ƒ»»«
‰‡ÏÚ‰c ÔÙ‡a ‰„B·Ú¬»¿…∆¿«¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÏÚ Y 'LÈ‡'Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»
למטה, מלמעלה ההשפעה את מסמל שהאיש וחסידות בקבלה כמבואר

[ובלשון  למעלה מלמטה וההתעלות השפע קבלת את מסמלת והאשה

נקביים  מים – מ"ן' 'העלאת הוא האשה של הרוחני ענינה – הקבלה

היא  ושאיפתם למטה הנמצאים

של  הרוחני ועניינו למעלה, להתעלות

מים  – מ"ד' 'המשכת הוא האיש

מלמעלה  השופעים (זכריים) דכורין

המכפלה  שבמערת והעובדה למטה]

על  מלמדת ואשה, איש זוגות, נקברו

מלמטה  העלאה גם יחד, הענינים שני

המשכה  וגם אשה, – למעלה

איש. - למטה מלמעלה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dcp(iying meil)

åéòãö eàöiMî.egvn icivay zewxd -òLBäé éaø íeMî ïðç àaà ¦¤¥§§¨¨©¨¨¨¦©¦§ª©
Bzçct àöiMî ,øîBà.egvn -BLàø éðø÷ eàøiMî ,íéøîBà Léå- ¥¦¤¥¥©©§§¥§¦¦¤¥¨©§¥Ÿ

xak.clepk aygp `ed sxerl jenqy ey`x daeb d`xiyn

äðùî
mini zray d`nh xkf zcleiy (d-a ai `xwie) dxeza xn`p
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lke .zxdhpe zlaeh xyr drax` seqae ,mei xyr drax` d`nh
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,cle ly zeynn epi`yáLzdxn`py `xnegk wtqn bdpzeìiab ¥¥§

zcleiå ,øëædxn`py `xnegk mbìiabzcleiäcðìe ,[äá÷ðmbe - ¨¨§§§¥¨§¦¨
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aygi ,[xkf didi m`] okn xg`l cleiy cledàîù ,÷ôqî øBëa§¦¨¥

å .äøåëáä ïî äøèôð àìå çåø äãìé äúòiel oa ryedi iax itl §
,dywéànàxnel yi ixd ,jkl miyyeg recn -áBø øçà Clä ©©©¥©©

,ïãìé àélòî ãìå úBîäa áBøå úBîäacle dcli dzry gipdle §¥§§¥¨¨§©§¨¨§¨
,xenbå`linnéàäeixg` cleiy cleàeä èeLtdidie ,xeka epi`e §©¨

:`xnbd zvxzn .men ea letiy ila mb elke`l xyt`,àðéáø øîà̈©©¦¨
øîéîì àkéàc íeMîmzqa ixdy ,aexd xg` jlil oi` o`ky ¦§¦¨§¥©

zeciláBødøèBtä øác úBãìBé úBîäa`ad cled z`,äøBëaî §¥§¨¨©¥¦§¨
,xenb cle epiidc,äøBëaî øèBt BðéàL øác úBãìBé ïèeòîeepiidc ¦¨§¨¨¤¥¥¦§¨

,xeka `ed eixg` clepde cle aygp epi`y ltp zelitnåmzqa ok ¥¤§
zecilìkzendadúBãìBiäxenb cleúBôpèîdgil zeyixtn - ¨©§§©§

,dcild iptl mei otebnBæå,`ziixaayäôpè àìå ìéàBämeia §¦§Ÿ¦§¨
eg`l dz`ivi iptlyàaeø dì òøzàly egk diabl ylgp - ¦§©¨¨

.wtqa xacd x`ype ,xenb cle dcliy xnel aexd
:`xnbd dywnìk éàzendadúBãìBiäxenb cle,úBôpèîdid ¦¨©§§©§

,xnel epläôpèî àìcî àämcew ef dnda dtpih `ly dnn - ¨¦§Ÿ§©§¨
eixg` `ad ok m`e ,gex dcliy gken eg`a dzcilàélòî øBëa§§©§¨

[i`ce-],àeä:`xnbd zvxzn .xeka wtq `le'áBø' ,àîéà àlà¤¨¥¨
dúBãìBéxenb cle,úBôpèî,zetphn `ly herin yi j`ìéàBä ,Bæå §§©§§¦

àaeø dì òøzà äôpè àìåxazqny oeik ,xenb cle dcliy xnel §Ÿ¦§¨¦§©¨¨
.xeka wtq eixg` `ad okle ,gex dcliy xzei

:iel oa ryedi iax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdàúà ék¦£¨
[`ayk-]ïéáølaal l`xyi ux`néaøa éñBé éaø áéúî ,øîà ¨¦¨©¥¦©¦¥§©¦

àðéðçdy`a dpcy `ziixan iel oa ryedi iax lr,'äòBè',epiidc £¦¨¨
,dcli izn zxkef dpi`yàðòãé àìårcei ipi`e -,àúáeéz éàî §Ÿ¨©§¨©§§¨

:`iyewd z` `xnbd zx`an .uexiz jkl yi ixdyéàîefi` - ©
àéä,`ziixad,àéðúc ¦§©§¨
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

לטובה,‡. ישראל כל ועל עלינו הבא החודש את מברכים שבו – החודש מברכים שבת של ענינו
הששה  בכל – לאח"ז שנאמרת הברכה והן דר"ח, הקביעות אודות ההכרזה לפני שנאמרת הברכה הן
דתורה  בנגלה הן פוסק שהוא היינו, ערוך, והשלחן התניא בעל הזקן, רבינו של בסידורו שנקבעו ענינים

דתורה. בנסתר והן

דתורה  בנסתר מעלה ויש דתורה, נסתר על דתורה בנגלה מעלה יש בזה, שאין מה בזה שיש ולהעיר,
דתורה: נגלה על

מעשה  יעשון, אשר המעשה את לידע בכדי הוא שהלימוד – בפשטות – היא דתורה דנגלה המעלה
בתניא  כמבואר בעוה"ז, עיקרי והו"ע התחלקות, ללא מישראל כאו"א אצל ששוה שיש 1בפועל, המעלה

דוקא  המעשה ענין צ"ל אלא חובתו, ידי יצא לא הכוונות כל כיון אם שגם כוונה, לגבי המעשה בענין
מעשה" הוי שפתיו "עקימת – זוטא מעשה עכ"פ או רבה הנשמה 2(מעשה ירידת שכללות לפי שזהו ,(

ע"י  כו'"), כלל תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה ("כי ונה"ב הגוף את לתקן בשביל אלא אינו למטה
כו'" ירדתם "למצרים – דוקא למטה התורה ניתנה ולכן דוקא. בפועל בנוגע 3המעשה רק הוא זה שענין ,

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וכפתגם לנשמה, בנוגע ולא מתעלה 4לגוף, מרֿחשון, כ"ף הולדתו, (שיום
ית'" אתו באמנה "היתה הנשמה שהרי הנשמות, לא אבל בגלות, הם הגופים שרק זה) הש"ק גם 5ביום

החטא. בשעת ואפילו למטה, בהיותה

שזוהי הכוונה, ענין מצד – דתורה בנסתר מעלה גם ממארז"ל znypויש כמובן שתפלה 6התומ"צ,
כשלעצמו, הגוף מצד כי, דוקא, הנשמה ע"י נפעל הגוף של העילוי והרי נשמה; בלא כגוף כוונה בלי

מטמא  אינו אוה"ע של שהגוף מהדין כמובן העולם, אומות של מהגופים למטה הם בנ"י של ,7הגופים
דוקא. הנשמה ע"י ביטוי לידי באה הגוף מעלת ולכן,

דתורה. בנסתר והן דתורה בנגלה הן פוסק שהוא הזקן רבינו של המיוחדת המעלה וזוהי

כסלו:·. חודש מברכים שבת זה הרי  – גופא מברכים ובשבת

לאחרי  השלישי חודש שהוא סיון, חודש בדוגמת תשרי, חודש לאחרי השלישי חודש הוא כסלו חודש
חדשי  של השלישי חודש הוא וכסלו הקיץ, חדשי של השלישי חודש הוא שסיון והיינו, ניסן, חודש

.8החורף 

ביניהם: והחילוק

הצדיקים, עבודת הוא שענינו ניסן, לחודש בהמשך ובא עצמם, מצד דתומ"צ לעבודה שייך סיון חודש
שנולד" "כקטן שהוא שנתגייר גר בדוגמת חדשה, מציאות בנ"י נעשו ניסן בחודש לזה 9שהרי ובהמשך ,

הגמרא  (כדברי תליתאי" לעם תליתאי "אוריאן ניתנה שבו תליתאי", "ירחא סיון, חודש בסוגיא 10בא
שז  התשובה, עבודת ע"י שנעשים כפי דתומ"צ לעבודה שייך כסלו חודש ואילו של דמ"ת); ענינו הו

לעם  תליתאי "אוריאן נתינת עם הקשור תליתאי" "ירחא כסלו, חודש בא לזה ובהמשך תשרי, חודש
התשובה. עבודת ע"י שנעשה כפי תליתאי",

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

ואילך.1) פל"ז
וש"נ.2) א. סה, סנהדרין
סע"ב.3) פח, שבת
וש"נ.4) ואילך. 169 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
ספכ"ד.5) תניא
עמוד 6) תמיד מס' של"ה עקב. ר"פ להאריז"ל ל"ת ראה

סע"ב). (רמט, חנוכה ענין התפלה

תלמודית 7) אנציק' וראה הי"ג. פ"א מת טומאת הל' רמב"ם
וש"נ. ואילך. שכב ע' גוי ערך ה) (כרך

סי"ג 8) תשכ"ג כסלו מבה"ח שרה, חיי ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(217 ע' חל"ה מנחם (תורת

וש"נ.9) א. כב, יבמות
א.10) שם, שבת
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לכת) כוכבי הז' ענין ד"ה ויצא (פ' להאריז"ל בלקו"ת מ"ש גם מניסן 11וזהו החדשים שבין בהחילוק
הו"ע  כסלו וחודש ישר, אור הו"ע סיון שחודש כסלו), חודש (כולל כו' ומתשרי סיון) חודש (כולל כו'
ובהמשך  התשובה, עבודת הוא שענינו מתשרי, השלישי החודש הוא כסלו שחודש לפי והיינו, חוזר, אור

התשובה. עבודת ע"י שנעשים כפי היא דתומ"צ העבודה גם הנה לזה

בזה:‚. והענין

כללית  להזזה ועד כו', ועמוקה ורחבה גדולה ביותר, נעלית היא התשובה ועבודת שמצות אע"פ
היותר  מהקצה הקצה, אל הקצה מן ביותר, נעלה ומצב במעמד להעמידו באדם כללי שינוי שפועלת
אין  התשובה, לעבודת שמגיעים לאחרי הרי – ערוך שבאין ענין שזהו עליון, היותר הקצה אל תחתון
ה"ה  התשובה שע"י בפועל, התומ"צ בקיום זאת להמשיך צריך אלא בלבד, התשובה בעבודת להשאר

יותר. נעלה באופן נעשים

דורדיא  בן אלעזר ר' אצל שמצינו הוראת 12ומה של באופן רק זה הרי – התשובה בעבודת שנשאר
בתניא  הזקן רבינו (כלשון ראב"ד 13שעה של התשובה ואדרבה: תמידית, עבודה של הסדר זה אין אבל ,(

כו'" רבי ש"בכה התומ"צ.12פעלה בענין נמשך זה הרי רבי ואצל ,

פעם – המדובר וע"ד לבכות. מה על לו הי' שלא כיון הבכי', לענין שייך הי' לא עצמו, מצד 14רבי

הידוע  הסיפור מה 15אודות על לו הי' שלא כיון פעם, אף בכה שלא עצמו על אמר מהר"ש שאדמו"ר
בנוגע  ועד"ז בכי'. של ענין אצלו עורר זה הרי הזקן, רבינו מבני א' של עבודתו את כשראה ורק לבכות,

אחת" בשעה עולמו קונה "יש אמנם ואמר, בכה ראב"ד, של התשובה את שבראותו אצלו 12לרבי, אבל ,
התומ"צ. קיום של בעבודה נמשך זה הרי

הענין  כללות אבל אחד, פרט רק למדים שממנה ראב"ד, של מעבודתו (לא הוא הלימוד עיקר ולכן,
רבי, של מעבודתו אלא) שעה, הוראת בתור אלא אינו

מישראל – אחד כל של "רבי" שהוא היינו, הקדוש", "רבינו וכמו 16שנקרא ממנו, ללמוד שצריך ,
רבי  ע"י שסודרה וכו'), בגמרא (שנתבארה מהמשנה למדים ההלכות שכל הענינים, –בפשטות

חז"ל  וכלשון דוקא, התומ"צ דקיום בעבודה נמשך להיות צריך התשובה ומעשים 17שענין "תשובה :
תורה  גם הוא בתורה סדר והרי הקדמה 18טובים", וע"י התשובה, ענין להיות צריך לראש שלכל והיינו, ,

(ומאירים) טובים" "מעשים – לגמרי אחר באופן המצוות קיום אצלו נעשה .19זו

הענין  ישנו שבו – התשובה עבודת שענינו מתשרי השלישי החודש כסלו, חודש של ענינו וזהו
התשובה. עבודת מצד שהוא כפי תליתאי " לעם תליתאי ד"אוריאן

הדברים:„. ביאור

התשובה  .20באגרת בלבד החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות הזקן רבינו דהיינו,מבאר .
לכסלה עוד ישוב לבל שלם בלב בלבו במל"ת",.שיגמור הן במ"ע הן ח"ו המלך מצות עוד יעבור ולא .

היסוד  אבל, בפועל, מל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח כל של הקיום לפעול צריך התשובה שענין מובן, ומזה
ושמו "הוא כמו האחדות, ענין את שמדגיש דייקא, "בלבד" – בלבד" החטא "עזיבת "הוא cala"21הוא ,

ecal"גו'"22הוא האלקים אל תשוב "והרוח – התשובה תנועת שזוהי עילאה,23, בתשובה רק לא שישנה ,
עילאה  בתשובה כמו הפשוטה, אחדות עם התקשרות של התנועה ישנה בה שגם תתאה, בתשובה גם אלא
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וש"נ.11) .25 הערה 29 ע' חכ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.12) סע"א. יז, ע"ז
ספמ"ג.13)
וש"נ.14) ואילך. 62 ע' חנ"ד מנחם תורת ראה
(15.125 ע' תש"ד סה"ש
(16.152 ע' חנ"ב ואילך. 256 ע' חי"ד מנחם תורת גם ראה
ועוד.17) מי"ז. פ"ד אבות א. יז, ברכות

לשונות 18) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה
ב). (תב, בתחלתו

וש"נ.19) ואילך. 96 ע' חל"ד מנחם תורת ראה
פ"א.20)
רפ"ג.21) פרדר"א
פ"כ.22) תניא וראה הנוראים. דימים מאמינים" "וכל פיוט
ובכ"מ.23) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
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ברוחא" רוחא "אתדבקות בכך 24שענינה ביטוי לידי ובאה נמשכת "בלבד", של זו תנועה אמנם, ;
טובים" ה"מעשים הו"ע התשובה שתכלית לעיל כאמור במל"ת", הן במ"ע הן כו' בלבו "שיגמור

התשובה. שלאחרי

של  ענינה כי, – החסידות תורת התגלות היתה שבו תליתאי", "ירחא כסלו, חודש של ענינו וזהו
החסידות  ענין כל שהרי התשובה), בענין (כנ"ל האחדות ענין את בעולם להמשיך היא החסידות תורת
יחוד  שאין נפלא ל"יחוד ועד הגשמי, בשכל והשגה הבנה של באופן אלקות להבין יוכל אחד שכל הוא

. בתניא כמוהו (כמבואר כו'" כלל נמצא .25,(

התורה – פנימיות שחיבר היא ואמוראים תנאים שאר על שמעלתו רשב"י, ע"י התחיל זה שענין כפי
דתורה  נגלה רבי 26עם ע"י ולאח"ז הבעש"ט, ע"י ולאח"ז האריז"ל, של בזמנו יותר ניתוסף ובזה הזקן , נו

פטרבורג  לאחרי ובפרט חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן חב"ד, חסידות דרזין 27בתורת רזין שגם ,
דנה"ב  בשכל ואפילו אנושי בשכל והשגה הבנה של באופן באים –דאורייתא

אלקות  לגילוי ועד העולם, של הפנימיות גילוי הוא משיח של שענינו כיון משיח, עם הקישור גם וזהו
נקרא" אני נכתב "שאני שכפי באופן מכמו 28בעולם אחר באופן שנקרא משיח, ביאת קודם כמו ולא ,

פיהו" מנשיקות "ישקני תורה, טעמי גילוי של הזמן לפני עדיין שזה כיון .29שנכתב,

תנחומא ‰. במדרש מ"ש גם ו"בשלשה 30וזהו המשכן, עשיית על בנ"י נצטוו יוהכ"פ שלמחרת
כסלו". מרחשון תשרי המשכן, מלאכת נגמרה חדשים

ה"מעשים הו"ע התשובה שתכלית לעיל האמור ע"פ – בזה ולכן,והענין התשובה, שלאחרי טובים"
כדברך" ד"סלחתי הענין שפעלה דיוהכ"פ התשובה לאחרי "ועשו 31מיד – המשכן עשיית על בנ"י נצטוו ,

בתוכם" ושכנתי מקדש ואחד"32לי אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו עי"ז 33, נעשה זה וענין ,
וגו'" ונחושת וכסף "זהב תחילה שבזה 34שהתנדבו הדעות (כב' גשמיים דברים ט"ו או י"ג עבור 35, ,(

תליתאי  ד"אוריאן הענין נעשה שבו תליתאי", "ירחא כסלו, בחודש עשייתו ונשלמה גשמי; משכן עשיית
ת  התשובה.לעם עבודת מצד שהוא כפי ליתאי "

העבודה  עניני בפרטי שתומשך היא התשובה שתכלית מודגש כסלו שבחודש שכשם להוסיף, ויש
הקשור  תליתאי" "ירחא כסלו, חודש ובמכ"ש החדשים, (בכל החודש לברכת בנוגע גם הוא כן דתומ"צ,
החודש  ברכת שבנוסח ענינים הששה בכל הברכה המשכת שתהי' היא שהתכלית התשובה), עבודת עם

הידוע  וכהפתגם בגשמיות, הענינים כל את לבנ"י נותן שהקב"ה – ובפשטות ומפורט, גלוי ,36באופן
ס"ב). (כנ"ל כסלו לחודש ששייך חוזר, דאור שזהו"ע רוחניות, – מהגשמיות עושים שבנ"י

.Â מ"ש ענינים 37וע"פ נפעלים אכן בזה והדיבור הלימוד שע"י מובן, הרי שפתינו", פרים "ונשלמה
כל  את שכוללת הקודש בלשון בתורה תיבה (ככל ב"נשלמה" הפירושים כל את בו שיש ובאופן אלו,

שלימות  מלשון גם אלא תשלום, מלשון רק לא – בשלימות.38הפירושים) הענינים כל שנפעלים והיינו, ,

להתגלות  רק וצריך למעלה, ומשוכלל" "בנוי שכבר השלישי, ביהמ"ק את לקבל מוכנים נעשים ועי"ז
למטה  צדקנו.39מלמעלה משיח בביאת ,

***
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ואילך.24) פ"ט אגה"ת תניא ראה
פ"ה.25)
וש"נ.26) ואילך. רעז ע' אייר סה"מ מנחם תורת ראה
ואילך.27) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
וש"נ.28) סע"א. נ, פסחים
ובפרש"י.29) ב א, שה"ש
פקודי.30) ס"פ
שם.31) תנחומא וראה כ. יד, שלח
ח.32) כה, תרומה

ועוד.33) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ג.34) שם,
(35.153 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן ראה
וראה 36) – אלול. כז שני. אדר כט טבת. כז יום" "היום ראה

וש"נ. .76 ע' חל"ט מנחם תורת גם
וש"נ.37) .38 ע' חל"ב לקו"ש וראה ג. יד, הושע
ובכ"מ.38) רע"ג. ל, ראה לקו"ת גם ראה
ועוד.39) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י ראה
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.Ê.שרה חיי בפרשת שנים בכמה חל כסלו, חודש מברכים שבו הש"ק יום

הבעש"ט  (כתורת פרטית בהשגחה אלא ח"ו, מקרה בדרך אינו שבעולם דבר שכל ),40וכיון

תעניות – בהלכות הרמב"ם מ"ש גודל 41וכידוע להלכה] פס"ד אלא כו', ודרוש רמז של באופן [לא
. לנו אירע העולם ממנהג זה "דבר האומרים על שקשור העונש עונש שזהו כך, כדי עד נקרית", נקרה .

הפגם  ערך לפי הוא העונש שהרי הפגם, גודל גם מובן העונש ומגודל החיים. היפך עם והיינו,42גם ,
משפט" יעשה לא הארץ כל ש"השופט (בגלל עונש סתם אינם התורה שעונשי בזה 43לפי המכוון אלא ,(

הפגם  את לתקן רק 44הוא זה שאין לפי הוא פרטית דהשגחה הענין שלילת על העונש גודל ובנדו"ד, ,
למילוי  ונוגע יהודי, של לחייו שנוגע ענין זהו אלא בעלמא, הידור של ענין התורה, ע"פ בהשקפה חסרון

בעולם  לחלקו ועד הבהמית ונפשו גופו לברר –שליחותו

מובן, הרי פרטית, בהשגחה הוא ענין שכל בודאי הרי תומ"צ עניני אודות מדובר כאשר ועאכו"כ
שרה. חיי לפרשת גם שייך כסלו חודש אודות לעיל שהאמור

.Á אחד פסוק או אחת מתיבה רק (לא שלמדים ענין ישנו אבל, ענינים, כו"כ יש שרה חיי בפרשת
בנים" של מתורתן אבות עבדי של שיחתן "יפה פסוקים: כו"כ בה שיש שלימה מפרשה אלא) ,45בפרשה,

(כהדוגמא  אחת מאות אפילו או אחת מתיבה שלמדים – בנים" של "תורתן – הלכות כו"כ ישנם שהרי
אחת  וא"ו אות על מיוסד השואל פרק שכל – זה על "שיחתן 46שהובאה – אליעזר של הפרשה ואילו ,(

שרה. חיי בפרשת גדול חלק היא זו והכפלה ואריכות ובהכפלה, באריכות נאמרה – אבות" עבדי של

– בנים" של "תורתן לגבי אבות" עבדי של "שיחתן של המעלה מודגשת שבו זה מאמר לבאר ויש
שמ  בנוגע שאף הן בנים", של "תורתן לגבי עילוי בזה יש בלבד, "שיחה" ואודות "עבד", אודות דובר

לתורתם. בנוגע והן לבנים

כעבדים" אם כבנים ("אם לבן עבד בין שהחילוק – וכדאיתא 47ובהקדמה ערוך, שבאין חילוק הוא (
ובזמן 48בגמרא  בנים, קרויין אתם מקום, של רצונו עושין שאתם בזמן עבדים, וקרויין בנים קרויין "אתם

עבדים". קרויין אתם מקום של רצונו עושין אתם שאין

לתורה, שייכים הם שגם עבדים, אצל אפילו – ל"תורתן" "שיחתן" בין החילוק גם ישנו לזה ונוסף
הגמרא  כדברי מגוי, .49במכ"ש דידהו) מצות (בשבע בתורה ועוסק עבד,"גוי ועאכו"כ גדול", ככהן .

עולם" "ברית של ומצב במעמד שהוא והיינו, נימול, (לא 50שהוא מצוות בריבוי ומחוייב הקב"ה, עם
" שאפילו אומרים ואעפ"כ דידהו), מצוות שבע "icarשלozgiyרק לגבי עילוי בה יש של ozxezאבות"

mipa."

.Ë:בזה והענין

בלקו"ת  באוה"ת 51מבואר יותר ובארוכה ש"ש 52בקיצור כמ"ש (להצ"צ), התפלה, הו"ע "ויצא 53יחה"
שעה" "חיי היא שהתפלה לפי והיינו, בשדה", לשוח גשמיים,54יצחק ענינים על היא שהתפלה כיון ,

שעה. חיי צורך אלא שאינם וכיו"ב, השנים" ו"מברך חולים" "רופא

הקב"ה"– של "שבחו דסידור הענין אמנם יש שהם 55בתפלה אחרונות ג' וכן ראשונות, ג' שזהו"ע ,
לה'" והודי' בקשת 55"שבח הוא התפלה ענין עיקר ואילו  סיום, או והקדמה הכנה של ענין רק זהו אבל ,
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ובכ"מ.40) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
ה"ג.41) פ"א
בהגהה.42) פכ"ד תניא גם ראה
כה.43) יח, וירא
וש"נ.44) .92 ע' ריש חנ"ב מנחם תורת גם ראה
מב.45) כד, פרשתנו בפרש"י הובא ח. פ"ס, פרשתנו ב"ר
רע"א.46) פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ד.ראה צה, ברכה
ובכ"מ.
דר"ה.47) מוסף בתפלת עולם" הרת "היום פיוט

א.48) יו"ד, ב"ב
א.49) נט, סנהדרין
יג.50) יז, לך לך
ד.51) צו, ברכה
ב.52) קכט, פרשתנו
סג.53) כד, פרשתנו
א.54) יו"ד, שבת
ה"ב.55) פ"א תפלה הל' רמב"ם
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כו'" להם צריך שהוא צרכיו "שואל – לענינים 55צרכיו בנוגע שהם אמצעיות, ברכות י"ב שזהו"ע ,
שעה". "חיי גשמיים,

גוונין  כמה מהתכללות הוא היופי ענין כי, דוקא, בתפלה הוא היופי שענין – כו'" שיחתן "יפה ועז"נ
דוקא, בתפלה הוא ההתכללות וענין עצמי), גוון שהוא לבן, גוון לא אפילו בלבד, אחד גוון (ולא דוקא

לתפלה  תורה שבין החילוק וכידוע לקדושה, שיתעלו גשמיים בדברים שינוי פועלת התפלה ,56שהרי
השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם תפלה, משא"כ למטה, מלמעלה המשכה ענינה ,57שתורה

בקדושה. שיכלל מטה המטה גם להעלות שענינה

כיצד לדעת כדי שהרי לתפלה, ששייך התורה ענין גם שיש הלכות ולהעיר, ללמוד צריך להתפלל,
הענינים כל ללמוד צריך וכמו"כ וכו', עד תפלה וחסידות, בקבלה התורה, בפנימיות לתפלה השייכים

שהדפיסוהו  אע"פ אותו, לומדים לא – אותם... יודע שאינני – משונים טעמים (שמפני התפלה לקונטרס 
אחר, באופן שתהי' התורה על התפלה פועלת ולאח"ז הכנה, בתור רק הוא התורה ענין אבל כמ"פ);

כנ"ל. התומ"צ, עניני כל על פועלת שהתשובה כשם

.È:לעבד בן שבין לחילוק גם שייך  זה וענין

דאבוה" כרעא "ברא שהרי בהאב, דבוק – אפילו 58בן שזהו האב, רצון לעשות עצמו מצד ורוצה ,
אלקיכם" לה' אתם "בנים למעלה, בן ועאכו"כ למטה, בן הזקן 59אצל רבינו שמבאר כפי למטה,60, שהבן ,

. אח"כ ממנו ונפרד האב ממוח ואינה "נלקח חד, כולא רק כך, אינו הנשמה אך בפ"ע, מהות (ו)נהי' .
למטה. בהיותה גם ית'" אתו "באמנה היא שהנשמה (ס"א) לעיל וכאמור כלל", ית' ממנו נפרדת

לי'" ניחא בהפקירא "עבדא הרי – עבד באופן 61משא"כ רק זה הרי האדון, רצון את שעושה ומה ,
ועריבות  טעם ללא ממנו, שדורשים מה לעשות עצמו את ומכריח  ושובר כופה עליו האדון ממשלת שמצד

ַ("געשמאק").

אם  כי לעולם, לירד רוצה אינה עצמה מצד הנשמה כי, – הכפי' ענין ישנו הנשמה אצל גם אמנם,
חי" אתה כרחך ש"על אלא כו', בתורה יולד"62לעסוק לעמל ש"אדם ובאופן בארוכה 63, פעם 64(וכמדובר

בגמרא  השקו"ט העולם.65אודות את לברר שליחות לה שיש כיון זה), "עמל" מהו

למעלה" ולבו למטה עיניו שיתן צריך ש"המתפלל – ("שיחה") התפלה בענין גם הוא היינו,66וכן ,
הענינים: ב' ישנם גופא שבתפלה

האצילות  בחי' היא שמו"ע שתפלת קבלה בספרי יחודא 67מבואר של הענין זה הרי חסידות וע"פ ,
.68עילאה 

"השיבנו  החטאים: ענין גם ומזכירים גשמיים, ענינים אודות שמו"ע בתפלת מבקשים זה, עם וביחד
כמ"ש  רע, של מציאות סובל אינו האצילות שעולם בשעה בה – וכו'" לנו "סלח רע",69כו'", יגורך "לא

האצילות, בעולם ולא הבריאה, בעולם רק שייך זה הרי בשרשו, שהוא כפי החטאים ענין אפילו שלכן,
הידוע  וכהלשון גשמיים, לענינים מקום שם אין אצילות".70וכמו"כ אין בולקע א קומט "ווי :ַ
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ובכ"מ.56) ג. א, בראשית תו"א פ"י. אגה"ת תניא ראה
שו,57) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
ד"ה 58) – א צב, כתובות פרש"י ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד. אלם יונת א. ג, יבמות – מקמי תוד"ה כבעל.
א. קנד, של"ה פי"ז. הבריאה עולם שער עמה"מ פ"א. שכ"ג

ועוד. כז. ע' ח"ג "התמים"
א.59) יד, ראה פ'
ד.60) סב, ר"ה דרושי לקו"ת
וש"נ.61) א. יג, גיטין
ספ"ד.62) אבות

ז.63) ה, איוב
וש"נ.64) ואילך. 34 ע' חנ"ב מנחם תורת ראה
ע"ב.65) ריש צט, סנהדרין
ובכ"מ.66) א. כד, ראה לקו"ת וראה ב. קה, יבמות
במקומות 67) כתהאריז"ל בתחלתו. האריז"ל סידור ראה

המקבילים.
למסור 68) – אחד ערך ח) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). תפו (ע' סי"א באחד נפשו
וש"נ.69) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
ל).70) ס"ע תרס"וֿתרס"ז (סה"מ תרס"ו ישראל נער כי ד"ה

.(118 ע' חט"ו מנחם (תורת תשט"ז זה ד"ה גם וראה
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אבל  השתלשלות, סדר מצד רק הוא אצילות" אין בולקע א קומט "ווי שהמאמר – בזה הענין ַאך
התפלה, ענין כל שזהו גשמיים, ענינים להזכיר צריכים האצילות בעולם כשנמצאים גם הנה עבודה, מצד
לקדושה  יתעלה ("ארצה") מטה המטה שגם לפעול – השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם

סתם  מ"שמים" למעלה ולהיות 71("השמימה", להתעלות יוכלו "בולקע") (כמו גשמיים ענינים שגם כך, ,(
באצילות.

הסיפור  הכי 72וכידוע ביחודים עסקו שכאשר המגיד, הרב של בנו המלאך, עם הזקן רבינו אודות
בייגל... אוכל הזקן שרבינו המגיד הרב ראה הנפש, לכלות לבוא שיכולים ומצב למעמד עד עליונים

פועל העבודה שענין לפי והיינו כו', העבודה ענין שזהו השתלשלות.xzeiבאמרו, סדר מצד שנקבע מכפי

מלאכתו" לעשות הביתה "ויבוא ביוסף מ"ש שמצינו חושבנא"73וע"ד בכתבי "למיבדק שעסק 74, ,
הארץ" "ערות מצרים, בארץ פרעה, שר שהי' פוטיפר, בבית במעלתו 75בעבודתו הי' בשעה ובה ,

האצילות  בעולם הכל!76ובמדריגתו לפעול יכולים ידה שעל העבודה, מעלת מצד הוא זה שכל –

.‡Èעבדי" הלשון בדיוק כמודגש – מישראל אחד לכל שייך זה כידוע `zeaוענין שבין 77", החילוק
לשבט  שייך מישראל אחד וכל יעלה, במסילתו שבט שכל באופן היא השבטים שבחי' לשבטים, אבות
להענין  בנוגע הוא וכן נש"י". ומקור שרש שהם אדם, בכל להיות צריך האבות בחי' "משא"כ מסויים,

העולם. בירור לפעול הכח ישנו מישראל  אחד שלכל – אבות" עבדי של ד"שיחתן

עבד  אליעזר אודות רק כאן שמדובר אף רבים), (לשון אבות" "עבדי הלשון דיוק גם יובן ועפ"ז
הן  האהבה, ענין אברהם, של ענינו הן האבות, כל של  ענינם ישנו מישראל אחד כל אצל כי, – אברהם

דחילו" גם בה ש"נכלל (שזהו יצחק של שניהם.78ענינו התכללות יעקב, של ענינו והן ,(

.·È לנישואי בנוגע בתורה נאמר אבות" עבדי של שיחתן ד"יפה שהענין מה גם ולבאר להוסיף ויש
דוקא: ורבקה יצחק

כו' ההולדה ענין ע"י בעולם, האיןֿסוף כח המשכת הוא הנישואין מין 79ענין אצל רק לא שישנו ,
והצומח. החי מין אצל גם אלא המדבר,

רבקה  ואילו צדיק, בן צדיק הי' יצחק כי, – ורבקה יצחק בנישואי מיוחדת הדגשה יש זה ובענין
רשע" אנשי ומקומה רשע ואחות רשע "בת הארמי, לבן אחות בתואל, בת בין 80היתה "כשושנה ,

שלמטה.81החוחים" הענינים והפיכת בירור לפעול כו', היחוד ענין הי' ועי"ז ,

המטה. בירור לפעול התפלה ענין – אבות" עבדי של שיחתן ד"יפה הענין בדוגמת וזהו

.‚È,לבוא לעתיד יהי' הנישואין ענין עיקר  אמנם,

עם 82כידוע  בנ"י וכן בנ"י, עם והקב"ה הקב"ה עם בנ"י של האירוסין ענין רק ישנו הזה שבזמן
כהקדש" עלמא אכולי לה ד"אסר הענין רק שזהו ענין 83התורה, – השלימות תכלית זה אין עדיין אבל ,

כל  סוף עד פירות ופירי פירות של באופן ההולדה ענין אמיתית נעשה שאז בנישואין, שנעשה היחוד
הצ"צ 84העולם  וכפירוש העלם 85, מלשון (עולם ההעלם לענין סוף ).86שעושים
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א.71) שיט, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
וש"נ.72) שכא. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
יא.73) לט, וישב
עה"פ.74) ת"א
ד.75) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
ואילך).76) ד (רמב, יוסף פורת בן ד"ה ויחי ס"פ תו"ח ראה

ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט רב ומקנה ד"ה א. פא, להצ"צ סהמ"צ
ואילך). רפא

ובכ"מ.77) וארא. ר"פ תו"א

פכ"ה.78) פי"ח. תניא
ובכ"מ.79) ואילך. סע"ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
כ.80) כה, תולדות פרש"י
(א)).81) ב (פ"ב, עה"פ ובשהש"ר ב ב, שה"ש
ובכ"מ.82) אֿב. מח, שה"ש לקו"ת ספט"ו. שמו"ר ראה
ע"ב.83) ריש ב, קידושין
ועוד.84) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד
מנחם 85) תורת גם וש"נ.ראה ואילך. 45 ס"ע חנ"ב
ובכ"מ.86) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
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נאמר  עליו צדקנו, משיח בביאת יהי' זה כו'87וענין הגדרים כל שיפרוץ לפניהם", הפורץ .88"עלה

***

.„È.זקן ואברהם ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË רש"י בפירוש "המכפלה"89הביאור –90ד"ה בזוגות" שכפולה ד"א גביו, על ועלי' "בית ,
מובן: אינו עדיין אך לה. סמוך שהי' גביו) על ועלי' (בית הכפול הבית ע"ש "המכפלה" נקראת שהמערה

שדהו" בקצה "אשר (ב) "המכפלה", (א) המערה: על סימנים ב' ליתן אברהם הוצרך מפרש 89מדוע ולכן .
קברות  בית לעשותה בזוגות", "כפולה שהיא דוקא, זו במערה שרצונו טעם נתינת שזהו נוסף, פירוש

ואילך. 105 ע' ח"ה בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – משפחתו לבני

***

.ÊË במאמר) לעיל להמדובר מארז"ל 91בהמשך אודות אחת92) שעה טובים daeyza"יפה ומעשים
בפרשתנו  למ"ש ששייך העוה"ב", חיי מכל בימים"93בעוה"ז בא זקן בהתוועדויות 94"ואברהם וכנהוג ,

קשיא", "קלאץ בו שיש התשובה באגרת ענין על עתה נתעכב – התשובה אגרת ללמוד ָהאחרונות
זה: על שיתעכבו ראיתי לא ולעתֿעתה

הצומות  שריבוי ש"מי כו', חטאים על להתענות שצריך הצומות אודות הזקן רבינו מבאר ג' בפרק
. לו כדכתיב מזיק תקנתי', מאי "אלא כו'", בתעניות להרבות לו אסור ש"יפדה 95. פרוק", בצדקה וחטאך

מחומש  יותר יבזבז אל משום לחוש אין מסוים, לסך שיעלה ש"אף ומסיים, בצדקה", מקרי 96כולן דלא ,
צרכיו". ושאר הגוף מרפואת גרעא ולא וסיגופים, מתעניות נפשו לפדות שעושה מאחר בכה"ג בזבוז

מובן: ואינו

נפשי'") לצעורי מצי לא ("אי התענית לפדיון בנוגע פרוק" בצדקה "וחטאך מהפסוק ראי' אין לכאורה
לעצם בנוגע לנבוכדנצר דניאל אמר פרוק" בצדקה "וחטאך שהרי – צדקה לענין hgd`ע"י בנוגע ולא ,

נפשי'"?!ziprzשל לצעורי מצי ד"לא ומצב במעמד הי' שלא גם ומה כלל, נבוכדנצר נתחייב לא שבזה ,

מה  על ולראות בתנ"ך לעיין חיוב אין התשובה, אגרת לומדים שכאשר – הוא זה על ה"תירוץ"
בפסוק!... מדובר

גופא: באגה"ת גם אלא בתנ"ך, מהפסוק  רק לא היא השאלה אבל,

ע"פ  במ"א "וכמ"ש הזקן: רבינו מוסיף הפרק להמבואר 97בסיום היא והכוונה תמנו", לא כי ה' חסדי
זה,98באגה"ק  פסוק בפירוש

אגה"ק).– ללא אגה"ת עם נדפס שהתניא פעם כמו (לא אגה"ת עם יחד אגה"ק מודפסת עתה והרי
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יד 87) פפ"ה, ב"ר ספס"ג. בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה
שם. ובפרש"י

(88) הסיום שיחהl"endחסר בסיום – שרבותינו ). גם נזכר זו
תענוג  מתוך ובחסידות, בנגלה ושקידה התמדה דרשו נשיאינו

המעיינות.גדול והפצת געשמאק"), געוואלדיקן ַַַ("א
ט.89) כג, פרשתנו
ובהמשך 90) זה, רש"י פירוש על שידובר שהכריזו כפי

ברוחניות. המכפלה מערת של ענינה אודות במאמר להמדובר
ואילך.91) 263 ע' חנ"ד מנחם תורת

(92.17 שבהערה אבות
א.93) כד,
שעה 94) יפה משארז"ל ענין להבין לד"ה ה"כותרת" ראה

רע"א. טז, פרשתנו תו"א – כו' אחת
כד.95) ד, דניאל
וש"נ.96) רע"א. נ, כתובות
כב.97) ג, איכה
ס"י.98)
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כתוב  מה לראות צריכים במ"א", "כמ"ש כותב הזקן כשרבינו הרי עצמם, בפני מודפסים היו אם ואפילו
–שם 

כו' בעונותיו האדם שפגם הפגמים כל נתקנו ש"עי"ז הצדקה פעולת אודות מדובר "יוכל ושם ולכן ,"
או  חטא, שלא במי דוקא  היינו  מחומש יותר יבזבז אל המבזבז ומ"ש עונותיו, לתקן גבול בלי לפזר

. ותעניות בסיגופים חטאיו הנפש שתקן רפואת גרעה דלא פשיטא עדיין, נפשו לתקן שצריך מי אבל .
ממשיך  – כאן הזקן רבינו כוונת להבין מספיק אינו זה כל ואם וכו'"; נחשב כסף שאין הגוף מרפואת

. ה' חסדי הקב"ה, של שמו על נקראת ומדה גבול בלי זו חסד ש"מדת .לבאר כי א"ס . נק' הקב"ה .
כדכתיב  סוף, אין ולמדותיו תמנו",97ב"ה לא כי ה' "חסדי מ"ש מבאר לזה ובהמשך רחמיו", כלו לא כי

. ופגם חטא שום בלי ושלמים תמימים אנו שאין תמנו, שלא לפי בחסדי "פי' להתנהג אנו צריכין ע"כ .
וכו'". ותכלית גבול בלי שהם ה'

מהמבואר  אחר ענין שזהו עצמו, החטא לתיקון בנוגע הצדקה נתינת פעולת אודות כאן מדובר וא"כ,
שמדבר  פרוק", בצדקה "וחטאך הפסוק ואילו התענית; את לפדות כדי הצדקה נתינת אודות באגה"ת

באגה"ק?! ולא דוקא, באגה"ת הובא עצמו, החטא פדיון אודות אלא) התענית, פדיון אודות (לא

גם  נוגע התענית, ענין במקום שהיא או החטא על ישירות מכפרת הצדקה אם שהנפק"מ [ולהעיר,
"אונס  הרי ישיר, באופן החטא על מכפרת הצדקה אם הצדקה: לנתינת בנוגע אונס הי' אם – לדינא

פטרי'" לצדקה,99רחמנא בנוגע האונס מהני לא אזי התענית, ענין במקום רק היא הצדקה אם אבל ;
לתענית). בנוגע הוא האונס (אא"כ יום חצאי עכ"פ להתענות יכול עדיין שהרי

אם  – לדינא שנפק"מ לראשון, תשלומין או עצמו בפני רגל הוא אם שני, לפסח בנוגע שמצינו וע"ד
כו' בשני ונאנס בראשון ].100הזיד

באגה"ק  מצינו זאת: ושם 101ועוד כו', גבול בלי החסד המשכת בשביל הצדקה כלל ענין נזכר לא
כו'. נפשו דתיקון הענין

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ÊÈ,זו מפרשה שלמדים הוראה גם יש – המכפלה למערת בנוגע רש"י בפירוש הביאור על נוסף
הפתגם  נצחית 102כידוע היא והתורה השבוע, פרשת עם לחיות בענין 103שצריכים הוראה יש ובנדו"ד ,

זה  לזמננו שיושבים 104שנוגע חת" "בני (שיש המכפלה מערת אודות "טומל" יש עכשיו גם שהרי –
אצל  גם מלכים, שולחן על שעולה ענין שנעשה ועד כו'), אליהם שייכת שהיא וטוענים המערה סביב
בכח, (לא זאת ולפעול המכפלה, מערת על בעלות לבנ"י שתהי' לפעול יכולים כיצד – העולם אומות

שלום  בדרכי אלא) מלחמה, :105וללא

את  קבור קברינו "במבחר לו ואמרו המכפלה, למערת בקשר חת ובני לעפרון פנה אברהם כאשר
עד 106מתך" אבינו אברהם שעשה הפעולות אודות התורה מספרת – בעליֿבתים... נשארים אנו אבל ,

גו'" למקנה לאברהם גו' ש"ויקם באופן המכפלה, מערת על בעלות .107שהשיג

ובכן:
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וש"נ.99) סע"ב. כח, ב"ק
אֿב.100) צג, פסחים ראה
ועוד.101) סי"ז.
חשון).102) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ובכ"מ.103) רפי"ז. תניא
(אג"ק 104) זו שנה כסלו מבה"ח מוצש"ק מכתב גם ראה

היום  שנדבר ממה נקודה בזה "אעתיק ואילך): כד ע' חכ"ו
כו'". בהתוועדות

שלום,105) בדרכי זאת לפעול אפשרות היתה לא שאילו אף
בכח. לילך צריכים היו בכח, אלא

ו.106) כג, פרשתנו
יזֿיח.107) שם,
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חת" לבני הארץ לעם וישתחו אברהם "ויקם התורה לסיפור המדרש 108בנוגע מדברי מובן שהי'*–
רצוי. בלתי ענין זה

בהשיחות  המבואר ע"ד זה הרי – אברהם אצל רצוי בלתי ענין להיות יכול שהי' לכך 113[והסיבה

כו' ירידה אצלו פעלה מצרימה אברהם הסיפור 114שביאת וע"ד של 115. תינוקות עם למד רבינו שמשה
מ"ש  דגןֿעדן בהיכלות רבן איך 116בית תאמרו אם להם: והסביר גו'", ויצחק פניו על אברהם "ויפול

קדוש  גוף גם ואשר הגוף, מצד זהו אשר תדעו, השם, במאמר מסתפק יהי' אברהם אשר הדבר אפשר
הוא]. בשר

על ח"ו חסרון של ענין לומר כדי אינו בתורה זה שסיפור הוראה ומובן, ללמדנו כדי אלא אברהם,
המכפלה. מערת את לנו שיתנו מהם לבקש לרגליהם וניפול נשתחווה שלא – כן נעשה שלא

אב  אברהם שעשה הענינים לשאר בנוגע גיסא, שלילי,ולאידך ענין מקום בשום מצינו לא זה, בענין ינו
כן. להתנהג צריכים אנו שגם הוראה מזה שנלמד כדי זאת מספרת שהתורה מובן, ומזה

ובכן:

עמכם" אנכי ותושב "גר חת: לבני אמר רש"י 117אברהם ומפרש לאו,118, ואם גר, הריני תרצו, "אם ,
הקב"ה  לי שאמר הדין, מן ואטלנה תושב הזאת".119אהי' הארץ את אתן לזרעך

של  שייכותה טעם בטוב להסביר יכול הי' הרי – כזה בסגנון לדבר אברהם הוצרך למה ולכאורה:
יצחק  ושרה, אברהם של מקומם גם אלא וחוה, אדם של מקומם רק לא שזהו [כיון לבנ"י המכפלה מערת

חת?! לבני ולא ולאה], יעקב ורבקה,

היחידה  הדרך הגוים; על יפעל לא כו', והסברים טובים דיבורים שע"י ידע שאברהם – הוא הענין אך
בעלֿכרחו  ממנו זאת שיטלו שומע הגוי וכאשר הדין", מן אטלנה כו' לאו ואם כו' תרצו "אם לומר היא

נזכיר" אלקינו ה' בשם "ואנחנו הקב"ה, את מזכיר שהיהודי ובאופן אתן 120– לזרעך הקב"ה לי "שאמר ,
מערת  את לו ונותן שקל, מאות הארבע  את ונוטל טוב, ידיד ונעשה מזה, מתפעל אזי – הזאת" הארץ את

המכפלה.

***

.ÁÈ באגה"ק להמבואר באגה"ת המבואר בין להחילוק :121בנוגע

לאבימלך )* כבשות ז' לנתינתו לעשו 109בנוגע יעקב ומהשתחוואות רז"ל 110, מדרשי בכמה פירשו לכן ואולי .111

להקב"ה. שהשתחוה
– החסידות משא"כ 112בהדרושים לעיין ע"ד המשקים, לשר אמירתו על שנענש יוסף בין בהחילוק שפירשו

להנ"ל. השתחוואה בין עיקרי חילוק – וכמובן האבות.
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ז.108) שם,
ד.109) פנ"ד, ב"ר
יג).110) (אות ג לג, וישלח תו"ש ראה
מכתב 111) גם (וראה תואר וביפה ו פנ"ח, ב"ר ראה

.(104 שבהערה
עזר 112) וישכחהו יוסף את המשקים שר זכר ולא "ת;ד"ה

ואילך). כב ע' תרפ"ח ואילך; קב ס"ע עזר"ת (סה"מ תרפ"ח
וש"נ.113) ואילך. 220 ס"ע חמ"א מנחם תורת ראה
שמות.114) ס"פ עינים מאור ראה
מכתבים115) קובץ עא. ע' ח"ב 197."התמים" ע' לתהלים

ואילך. תנד ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק ולאח"ז
יז.116) יז, לך לך

ד.117) שם, פרשתנו
שעברו,118) בשנים ואמר:) הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק

עכשיו, אבל מזה... יותר צריכים היו ולא בלבד, רמז מספיק הי'
הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק (וכפי בגלוי דבר כל לפרש צורך יש
תש"ט  סה"ש (ראה זה פתגם גילו לא שנה חמשים לפעמים: אומר
רמז  מספיק הי' שפעם זה, רש"י לפירוש בנוגע וכמו"כ .((320 ע'

כו'. עכשיו משא"כ בלבד,
ז.119) כד, פרשתנו ז. יב, לך לך
ח.120) כ, תהלים
כ"ק 121) הביט ההתוועדות שבמהלך צויין הרשימות בא'

נשלם  לא הזמן קוצר ומפני השעון, על כמ"פ שליט"א אדמו"ר
) באגה"ת ).l"endהביאור
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שיעלה "ואף הזקן רבינו מדייק miieqnבאגה"ת jql שמדבר כיון – באגה"ק) (משא"כ כו'" לחוש אין
התעניות  מספר ערך לפי – והגבלה במדידה היא זו שצדקה התענית, את לפדות כדי הצדקה ענין אודות

קרבן" במקום הוא "התענית (שהרי שהקרבנות וכמו להתענות, ומדה 122שצריך שיעור בבחי' "הן (
מאד 98וגבול" ב"פ בצדקה", מאד מאד "להרבות ועד מחומש, יותר היא הצדקה נתינת כאשר גם ולכן ;

מ"ש  מאד")123(ע"ד מאד הארץ של 124"טובה באופן ולא בלבד, מסויים" "לסך עולה עדיין זה הרי ,
גבול. בלי

לפני  לרצון "שיהי' באופן גם התשובה, שענין לבאר הזקן רבינו שכוונת דכיון – בזה הענין וכללות
התענית  ע"י נפעל ועכשיו הקרבן, ע"י נפעל שהי' כפי כו'", מאד 122ה' הדבר אליך ש"קרוב באופן הוא ,

.125גו'" "קרוב אלא "קרוב", סתם מאד")(לא לפדות 126. עצה לו יש נפשי'", לצעורי מצי לא "אי גם כי ,
גבול, בלי של באופן צדקה לנתינת בנוגע משא"כ דוקא; ומוגבל מדוד באופן צ"ל זה הרי – צדקה ע"י

. "קרוב שזהו לומר אפשר מאד".אי .

ה' חסדי ממשיכים ידה שעל עצמה, מצד הצדקה ענין אודות (גם) הזקן רבינו מדבר באגה"ק ואילו
מאדך" "בכל – גבול בלי של באופן הצדקה נתינת צ"ל ולכן ותכלית, גבול בלי רק 127שהם שזהו (אף

שלך" אפילו 128"מאד הזקן רבינו דורש שלכן – לגבול) נחשב זה הרי אחר מישהו שלגבי להיות ויכול ,
כו'" ואוכלים לווים וממש ומשענה משען שום בלי ידם מטה "אשר להשתתף 129מאלו צריכים הם שגם ,

יו  כו' "מעמד" עבור  להשד"ר  ליתן הצדקה, זאתבענין שדורש וכיון יכלתם; מכפי בודאי mleknתר הרי ,
יסורים  שאין רעב, יסורי ע"י (או ותעניות" בסיגופים חטאיו שתקן או חטא, שלא "מי גם ביניהם יש

מהם  כשלעצמה,130גדולים הצדקה ענין מצד אלא כו', נפשו תיקון בשביל אינה הצדקה שנתינת כך, ,(
של באופן leabשהיא ila רז"ל וכמאמר רבינו 131, (ומ"ש הכיס" מן פרוטה שתכלה עד בא דוד בן "אין

בא98הזקן  דוד בן "אין טוב).ek'רק בדבר לסיים כדי שזהו בדא"פ  י"ל ,"

"מ"ש  הזקן רבינו מביא והגבלה, במדידה הצדקה נתינת אודות מדובר שבה באגה"ת גם ואעפ"כ,
נתינת  כאשר  גם כי, – גבול בלי  הצדקה נתינת אודות מדובר  ששם אף תמנו", לא כי ה' חסדי ע"פ  במ"א
המס"נ, תנועת שזוהי גבול, בלי של התנועה עכ"פ במחשבתו צ"ל והגבלה, במדידה היא בפועל הצדקה

בפועל. לעבודה כו' התעוררות בתור

***

.ËÈ רש"י בפירוש לארונה 89הביאור אמר דוד וכן שווי', כל "אשלם מלא", "בכסף בכסף 132ד"ה
אתן  "לזרעך הקב"ה לו שאמר הדין", "מן המכפלה מערת את ליטול יכול הי' שאברהם שאע"פ – מלא"
כיבוש, מדין ירושלים בכל שזכה שאף מדוד, ראי' מביא זה ועל שווי'. כל שילם מ"מ הזאת", הארץ את
שלא  בנדו"ד, ועד"ז ולקרבנות. למזבח ושייכות אחיזה לו תהי' שלא (כדי מלא בכסף מארונה קנאה

למדים  אין מדוע בפשטות מובן ועפ"ז לעפרון). שייכות שום בה בכסף תישאר נקנית שקרקע מכאן
התוס' תירוץ על בכסף"133(נוסף קנינו שכל מנכרי ה"מ בתור 134"דדלמא היתה לא הכסף שנתינת כיון ,(

בלאה"כ  לו קנוי' היתה שהרי כ"ק 135קנין, ע"י הוגה – בה שייכות שום לעפרון תהי' שלא בכדי אלא ,
ונדפס  שליט"א, ואילך.136אדמו"ר 60 ע' ח"י בלקו"ש
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פ"ב.122) אגה"ת
ז.123) יד, שלח
שלח.124) ר"פ לקו"ת ראה
התניא.125) דספר השער דף – יד ל, נצבים
וש"נ.126) .124 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
ה.127) ו, ואתחנן
ובכ"מ.128) ע"ד. ריש לט, מקץ תו"א ראה
רסט"ז.129) אגה"ק
(בסופו).130) רנז רמז שם יל"ש ג. טז, בשלח מכילתא ראה
א.131) צז, סנהדרין

כבֿכד.132) כא, הימיםֿא דברי
א.133) כו, קידושין
בשו"ע 134) מ"ש שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר זה בענין

קרקע  קונה הנכרי "שאין סי"ב) (סתמ"ח פסח בהלכות הזקן רבינו
הגיע . כבר באמרו: בח"מ", שנתבאר כמו הכסף, עם בשטר אלא .

הזקן!... רבינו של שו"ע ללמוד שיתחילו הזמן
שקנאה 135) גו'", בארץ התהלך "קום יז) יג, לך (לך וכמ"ש

א). ק, ב"ב (ראה בחזקה
תשי"ט.136) שרה חיי ש"פ שיחת בשילוב
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*

.Î במאמר להמבואר בהמשך "המכפלה", ד"ה בפרש"י תורה" של –91ה"יינה מכפלה" "ה' בענין
סט"ו. הנ"ל בלקו"ש נכלל

*

עבור  המזונות ונתן מנחה... תפלת אודות לחשוב כבר שצריכים אמר, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
והמקום. הזמן להכריז וצוה המלוהֿמלכה,

בשלום"]. "פדה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרונה, ברכה אמירת לאחרי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dcp(ycew zay meil)

:dcp z`neh oiprl mdizepae mizekd oic dn zx`an dpyndúBða§
díéúekzeaygpïúñéøòî úBcðzeakeye zephw ody dryn - ¦¦¥£¦¨¨

.ozcil zryn epiidc ,dqixraíéúekäåmnvrákLî íéànèî §©¦§©§¦¦§¨
ïBzçz,eilr miakey mdy -ïBéìòk`edy cba `nhn afy enk - ©§¨¤§

.miwyne milke` wx `nhn df cbay ,`yepL éðtîmizekdïä ¦§¥¤¥
úBcð éìòBaúBáLBé ïäå ,d`neh zebdep mdizeypy meyn z`fe - £¥¦§¥§

íãå íc ìk ìòze`a jk jezne ,wexi mc lr elit` ,ze`ex ody ©¨¨¨¨
,dcp ini dray zepnl dligzn wexi mc d`ex m`y ,dlwz icil
dii`xdn zepnl dkiynne mec` mc mini mze`a d`ex minrtle
dpey`xd dii`xd zn`ae ,zlaeh mini dray xg`le ,dpey`xd
wx miligzn dz`neh ini zraye ,z`nhn dpi` wexid mcd ly
inia zlaeh `idy `vnpe ,mec`d mcd ly dipyd dii`xdn

.zxdhp dpi`e dzcp
:ef d`neh ipic zx`an dpyndLc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨

epi` ,ycwnd zial qpkpe mdilr aky izeky micba yaeld -
,oaxw aiigäîeøzä úà íäéìò ïéôøBN ïéàåoick ,mda drbpy §¥§¦£¥¤¤©§¨

,d`nh dnexzïúàîehL éðtîn wx `id,÷ôñly ezy`y okzie ¦§¥¤§¨¨¨¥

.dcp dpi` izek eze`

àøîâ
zl`ey .ozqixrn zecp mizekd zepa wxy dpyna x`ean

:`xnbdéîc éëéä,o`k xaecn dna -ïééæç à÷c éàxaecn m` - ¥¦¨¥¦§¨¨§¨
,mc e`xy zephwaénð ïãéc eléôàze`nhp eply zepad elit` - £¦¦¨©¦

,jkaïééæç÷ àìc éàå,mc e`x `lyk xaecn m`e -àì énð eäãéc §¦§Ÿ¨¨§¨¦§©¦Ÿ
.`nhl mrh oi` mizek zepaa mb -

:`xnbd daiynáø øîà àðeä áø øa àçà áøc déøa àáø øîà̈©¨¨§¥§©£¨©©¨¨©©
ïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL,xaecn dna ,dpyna ,o`k -àîúña- ¥¤¨¨§©¨§¦©¦§¨¨

mizek zepa wx df ote`ay ,mc dz`x m` mircei ep` oi`yk
,ze`nhïééæçc àèeòéî àkéàc ïåéëczephw herin yiy jezny - §¥¨§¦¨¦¨§¨§¨

,mc ze`exyïðéLééçdz`xe herin eze`n `id `ny zg` lk lr ¨§¦©
.mc

:`xnbd zl`eyàèeòéîì Lééçc àpz ïàîely `pzd edin - ©©¨§¨¦§¦¨
.jkl yeygl oi` dxe`kl ixd ,herinl yyegy dpynd
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המשך ביאור למז' נדה ליום שבת קודש עמ' ב

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

:`xnbd dywnàkéì eúå,gth mxeriyy mixac cer oi` ike - §¥¨
àkéàäåoipra (f"n b"t zeld`) epipyy ,sqep xac epyi ixde - §¨¦¨

exeriyy ohw ld` ,znd ld` z`nehçôè íeø ìò çôè ìò çôè¤©©¤©©¤©
,òaeøîepi` mdn cg` lk ellg daebe eagxe ekx` xeriy xnelk §¨

e ,ld`k oecip ,gthn zegtäàîehä úà àéáîon zifk m` epiid - ¥¦¤©§¨
ilkd `nhp ,xg` cva ld`d zgz ilke ,df cva ld`d zgz znd

,znd ld` zngnådf ld` okäàîehä éðôa õöBç`ed akrn - §¥¦§¥©§¨
d`neh dzid m` oebk ,ld`d zvign lrn zelrln d`nehd z`
dpn `l recn ok m`e ,mixedh milkd ixd ,eiab lr milke eizgz
zvxzn .gth mxriyy mixacd llka df gth `irye` iax

:`xnbdïðéøîà÷ àì çôè ìò çôè ,ïðéøîà÷ çôè`irye` iax ± ¤©¨¨§¦©¤©©¤©Ÿ¨¨§¦©
lr gth mxeriyy el` z` `le ,gth mxeriyy mixac wx dpn

.gth
:zeywdl `xnbd dtiqenàkéà àäåexeriyy sqep xac yi ixde - §¨¦¨

(a"n d"t milk) epipyy ,gthàöBiä ïáà[hlead-]øepzä ïî ¤¤©¥¦©©
z` milhlhnyk ea feg`l ick xepza eze` miraew eidy ,eiaera

edenk `ed ixde ilkd ly ci zia aygpe ,mewnl mewnn xepzd
mirbepd milke`d z` `nhne oa`d mb `nhp xepzd `nhp m`y

exeriy ,ea,çôèxzeie ,elhlhl ick xepzl jxvp df xeriy cry ¤©
.enr `nhp epi`e uvwidl cner jknå`veid oa` okäøékä ïî §¦©¦¨

xaegnd oa`d xeriy ,zexcw izy zzityl mewn da yiy
jxe` ,`ed dnr `nhpe diaeraìL,úBòaöà Lixd df xeriy cry ¨Ÿ¤§¨

`edøeaçdxikd d`nhp m`y ,dxikd enk epice ,dxikl cie ¦
epic oi` zerav` ylyn xzeie ,mixg` `nhne oa`d `nhp
df gth dpnp `l recn dyw ok m`e .uvwidl cnery oeik ,dxikk

:`xnbd zvxzn .`irye` iax dpny el` oia xepz lyïðéøîà÷ ék¦¨¨§¦©
wx `ed ,gth ixeriy epipne epxn`y dn -àì çôhî øéöác àëéä¥¨¦§¦¦¤©Ÿ

éæçxtey enk ,gthn zegta myeniyl miie`x mpi` xy`k - £¦
,gthn mizegt mdyk mileqty aleleàëä ìáàoa`a o`k - £¨¨¨

,xepzdn `veidøéöác ïkL ìk[zegty-].àeä øepz ãé çôhî ¨¤¥¦§¦¦¤©©©
:zeywdl `xnbd dtiqenàkéàäåexeriyy sqep xac yi ixd - §¨¦¨

,gth
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מאידית  תרגום

. כינוס של  ובפתיחתו בהתחלתו בעמדנו
כ "ק  של  שיחיו השלוחים  – העולמי השלוחים 
תבל , מרחבי בכל  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
בראש  להזכיר , צריך  – הארץ  כנפות  בארבע 
של  התפקיד  את  ולבטא  היסוד , את  ובראשונה ,
החידוש  ובפרט  בכלל , זה  בדורנו השלוחים 
השליחות  בעבודת  האחרון בזמן במיוחד  שנתוסף 

–       .

הנקודה  על  נוסף  פעמים , כמה  כמדובר 
בניֿ של  השליחות  עבודת  בכללות  המשותפת 
"אני  שהיא  הקב "ה , של  כשלוחיו בכלל , ישראל 

קוני" את  לשמש  של נבראתי השלוחים  ובפרט  ,
הזאת  השליחות  נקודת  אשר  – דורנו נשיא 
לזמן  מזמן מתוסף  – הזמנים  בכל  ושווה  משותפת 
חודרת  שהיא  מיוחדת , שליחות  בשליחות , חידוש 
ה "שער " נעשית  והיא  השליחות  ענייני כל  את 

השליחות , ענייני כל  "עולים " ֿ ידו שעל 

חידוש  שזהו ֿ דידן, בנידון ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על 
בשליחות , כלל ) (או פרט  רק  שאינו ועיקרי, כללי
הענין  שהוא  ועד  ביותר , כללי וענין עיקר  הוא  אלא 
שמקיף  – המשיח  לביאת  הכנה  – בתורה  כללי הכי

השליחות . עבודת  של  והפרטים  הנקודות  כל  את 

(ובפרט  רבות  פעמים  דובר  שכבר  וכפי
הודעת  ֿ פי שעל  האחרונים ), והשבועות  בחודשים 

כ "ק "ל חז  של  וההודעה  הקיצין", כל  "כלו שכבר 
תשובה  עשו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
העבודה  עניני כל  את  סיימו שכבר  עד  ֿ כן, גם 

הכפתורים "(אפילו את  ועומדים "לצחצח  ,(
העבודה  הרי – צדקנו משיח  פני לקבלת  מוכנים 
בפועל  מוכנים  להיות  היא : עכשיו והשליחות 

צדקנו משיח  פני לקבלת  

השלוחים  כינוס  של  שהמטרה  מובן, מזה 
להתדבר  – זו בנקודה  מתבטאת  הנוכחי העולמי
לקיימן  מנת  על  טובות  החלטות  ולקבל  ביחד 
של  המיוחדת  השליחות  את  לבצע  כיצד  בפועל ,

צדקנו. משיח  פני קבלת  שלנו: הזמן

. של) השליחות  עבודת  של  השייכות 
עם  העולמי) השלוחים  לכינוס  שנתאספו השלוחים 
משיח  של  שייכותו בהסברת  תובן – צדקנו משיח 

בכלל : השליחות  וגדר  ענין עם  עצמו 

הפסוק  משה על  (שאמר  תשלח " ביד  נא  "שלח 
כשהקב "ה  ֿ ישראל להקב "ה  בני את  להוציא 

חז"ל  אומרים  לפניו,ממצרים ) (משה ) "אמר  :
משיח  ביד  – תשלח  ביד  נא  שלח  ֿ עולם , ֿ של  ריבונו
שבמשיח  לומר , יש  זה  ֿ פי ועל  לגלות ". עתיד  שהוא 

של  גדר  השליח יש  הוא  משיח  תורה . ֿ פי על 
ישראל .("שלח  את  לגאול  הקב "ה  של  תשלח ") ..

הוא , משה , זאת  ביקש  למה  בפשטות  הטעם 
שתרצה  אחר  "ביד  הפסוק : על  רש "י כפירוש 
גואלם  ולהיות  לארץ  להכניסם  סופי שאין לשלוח ,
הכי  ובלאו הואיל  הרבה ": שלוחים  לך  יש  לעתיד ,
לארץ  "להכניסם  משה  את  הקב "ה  ישלח  לא 
אחר  שליח  ישלח  אלא  לעתיד ", גואלם  ולהיות 
של  גואלם  להיות  משיח  את  שישלח  (משיח ),

ג ממצרים !ישראל  ם 

– רבנו משה  הבין ודאי להבין: צריך  אבל 
דקדושה  החכמה  שלימות  הי' שהוא  ובפרט 

מסיני" תורה  קיבל  עצמו (ו"משה  שהקב "ה  – (
משה ) את  (ולא  משיח  את  לשלוח  עתיד  שהוא  ידע 
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קידושין.1) סוף וברייתא משנה
תש"ח 2) סה"מ  (וראה וש"נ .22 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

.(240 ע'
ב.3) צז, סנהדרין
תרפ"ט .4) שמח "ת שיחת ראה

יג .5) ד , שמות
איש 6) אותו ביד  פ"מ : פדר"א וראה עה"פ. טוב לקח  מדרש

אליהו  את לכם שולח  אנכי  הנה שנאמר כו' לשלוח  עתיד  שאתה
.2 ֿ 3 הערות 8 ע' חי "א לקו"ש וראה הגאולה). (מבשר גו' הנביא

לקמן 7) ראה (אבל  בפועל  נתקבלה לא משה שבקשת דאף
לגאול  שליח  הוא שמשיח  משה דברי  שולל  זה אין בפנים),

לעתיד . ישראל 
וש"נ.8) ואילך . 244 ע' ח "ו לקו"ש ראה
מ "א.9) פ"א אבות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dcp(ycew zay meil)

:dcp z`neh oiprl mdizepae mizekd oic dn zx`an dpyndúBða§
díéúekzeaygpïúñéøòî úBcðzeakeye zephw ody dryn - ¦¦¥£¦¨¨

.ozcil zryn epiidc ,dqixraíéúekäåmnvrákLî íéànèî §©¦§©§¦¦§¨
ïBzçz,eilr miakey mdy -ïBéìòk`edy cba `nhn afy enk - ©§¨¤§

.miwyne milke` wx `nhn df cbay ,`yepL éðtîmizekdïä ¦§¥¤¥
úBcð éìòBaúBáLBé ïäå ,d`neh zebdep mdizeypy meyn z`fe - £¥¦§¥§

íãå íc ìk ìòze`a jk jezne ,wexi mc lr elit` ,ze`ex ody ©¨¨¨¨
,dcp ini dray zepnl dligzn wexi mc d`ex m`y ,dlwz icil
dii`xdn zepnl dkiynne mec` mc mini mze`a d`ex minrtle
dpey`xd dii`xd zn`ae ,zlaeh mini dray xg`le ,dpey`xd
wx miligzn dz`neh ini zraye ,z`nhn dpi` wexid mcd ly
inia zlaeh `idy `vnpe ,mec`d mcd ly dipyd dii`xdn

.zxdhp dpi`e dzcp
:ef d`neh ipic zx`an dpyndLc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨

epi` ,ycwnd zial qpkpe mdilr aky izeky micba yaeld -
,oaxw aiigäîeøzä úà íäéìò ïéôøBN ïéàåoick ,mda drbpy §¥§¦£¥¤¤©§¨

,d`nh dnexzïúàîehL éðtîn wx `id,÷ôñly ezy`y okzie ¦§¥¤§¨¨¨¥

.dcp dpi` izek eze`

àøîâ
zl`ey .ozqixrn zecp mizekd zepa wxy dpyna x`ean

:`xnbdéîc éëéä,o`k xaecn dna -ïééæç à÷c éàxaecn m` - ¥¦¨¥¦§¨¨§¨
,mc e`xy zephwaénð ïãéc eléôàze`nhp eply zepad elit` - £¦¦¨©¦

,jkaïééæç÷ àìc éàå,mc e`x `lyk xaecn m`e -àì énð eäãéc §¦§Ÿ¨¨§¨¦§©¦Ÿ
.`nhl mrh oi` mizek zepaa mb -

:`xnbd daiynáø øîà àðeä áø øa àçà áøc déøa àáø øîà̈©¨¨§¥§©£¨©©¨¨©©
ïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL,xaecn dna ,dpyna ,o`k -àîúña- ¥¤¨¨§©¨§¦©¦§¨¨

mizek zepa wx df ote`ay ,mc dz`x m` mircei ep` oi`yk
,ze`nhïééæçc àèeòéî àkéàc ïåéëczephw herin yiy jezny - §¥¨§¦¨¦¨§¨§¨

,mc ze`exyïðéLééçdz`xe herin eze`n `id `ny zg` lk lr ¨§¦©
.mc

:`xnbd zl`eyàèeòéîì Lééçc àpz ïàîely `pzd edin - ©©¨§¨¦§¦¨
.jkl yeygl oi` dxe`kl ixd ,herinl yyegy dpynd
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כב    

במשה  בחר  זאת  ובכל  לעתיד , ישראל  את  לגאול 
ֿ כן  אם  מדוע  ממצרים ; ישראל  את  לגאול  כשליח 

תשלח "?! ביד  נא  "שלח  משה  ביקש 

דקדושה ) (חכמה  שמשה  מאחר  גיסא , ולאידך 
חכמה  ֿ פי על  זה  שכך  מובן זאת , והציע  ביקש 
לא  למה  ֿ כן אם  שלה ; השלימות  בתכלית  דקדושה 

בקשתו? נתקבלה 

בקשה  שזו היות  הנותנת : שהיא  לומר , ויש 
אמת , בתורת  (והובאה  רבנו משה  של  והצעה 

הנצחית  –בתורה  בפועל  נתקיימה  אכן היא  ,(
ישראל  את  לגאול  שלח  שהקב "ה  שליח  שאותו
את  לגאול  שולח  הוא  עצמו אותו (משה ), ממצרים 

במדרש  שנאמר  כפי – לעתיד  שמשה ישראל  ,
גואל  הוא  מצרים ) (בגאולת  ראשון גואל  "הוא 

העתידה )".אחרון (בגאולה 

ביד  נא  "שלח  בבקשתו משה  כוונת  היתה  וזו
שהוא  יודע  שהקב "ה  שידע  ֿ פי ֿ על  (אף  תשלח "
את  לקשר  – משיח ) את  ֿ כך  אחר  לשלוח  עתיד 
הגאולה  שגם  אחרון", ה "גואל  עם  ראשון" ה "גואל 
תשלח " "ביד  עם  קשורה  תהי' (ממצרים ) הראשונה 
עם  קשורה  תהי' האחרונה  הגאולה  וגם  (משיח ),

ראשון"). ("גואל  משה 

שני  הם  ומשיח  שמשה  ֿ פי ֿ על  אף  כלומר ,
שונים  ומשיח אנשים  לוי משבט  הוא  (ומשה 

ענינים  שני מהווים  והם  דוד )), (בית  יהודה  משבט 
ו  מתקשרים  הם  זה ,נפרדים , עם  זה 

ט ). (סעיף  כדלקמן

. גדר בכללות  הביאור  בהקדמת  יובן הענין
מהשליחות  החל  בתורה , השליחות 

הפרטים ) (ובאריכות  בתורה  שמסופרת 

למצוא  אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות  –
שאליעזר  והאופן בנו, יצחק  עבור  שידוך  ולעשות 
יצחק  בשידוך  שליחותו, את  בפועל  ֿ כך  אחר  ביצע 

ורבקה .

של ) (השליחות  ובדין בגדר  לחקור  מקום  ויש 
אליו  אברהם  דברי בקיום  אשה אליעזר  "ולקחת 

ליצחק " אופנים ,לבני בכמה  זה  את  לפרש  שיש  ;
(א )ומהם  לקידושין "אליעזר : (כמו הי'"
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ובכ "מ .10) רפי "ז. תניא ראה
הפסוקים 11) ש' א. רנג , זח "א ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי . פ'
יא.12) מט , ויחי  אוה"ח  גם ראה
ע'13) ח "א (סה"ש תשמ "ט  שרה חיי  ש"פ שיחת גם ראה

ואילך ). 130 ע' ח "א (סה"ש תש"נ ואילך ). 58
ואילך .14) ב כד ,

ד .15) שם,
שאברהם 16) ,18 שבהערה המקנה וס' יפות פנים וראה

(וראה  גדול  שהי ' יצחק של  שליחו בתור אליעזר את שלח 
ס"ו  סל "ה אה"ע (רמ "א הפוסקים לדעת ואף ב). מה, קידושין
זה: הרי  שליח , עושה קידושין שליח  דאין מרדכי ) הגהות בשם
(אצל  הוא כן אם וצ"ע בעלמא. ותקנה אחת לדיעה רק (א)

הי ' אליעזר (ב) מ "ת. לפני  שהוא האבות) אברהם של 
רבקה, את לקדש יכול  הי ' זה ומצד  שליח ), כמו (ולא כגופו

.18 שבהערה מפרשים ראה
ופירוש 17) ,19 שבהערה התוס' פירוש ע"פ הוא לקמן הבא

ליצחק, רבקה את קידש שאליעזר – התורה ומפרשי  המדרשים
ארוסה  נעשית כב)*והיא שם, (פרשתנו עה"פ אגדה (מדרש

העבד . ויוצא נג ) (שם, עה"פ טוב לקח  זהב. נזם האיש ויקח 
גמלים), עשרה העבד  ויקח  יו"ד ) (שם, עה"פ זקנים) (הדר תוס'
עה"פ  ספורנו לה. אות וברד "ל  פט "ז פדר"א (ראה נשואה גם או

ועוד ). רבקה). את העבד  ויקח  סא) (שם,
צמידים  "שני  שם שאליעזר דזה לומר, יש – זה פירוש [ולפי 

להמנהג בהתאם הוא כב), (שם, ידי '" בטבעת **על  .***לקדש
ושני קידושין, הי ' הוא – זהב ש"נזם שם, אגדה מדרש וראה
כתובת  כנגד  המאתים וחמשים, מאתים שהם ידי ' על  צמידים

והחמשי תוספת"].בתולות ם
אלא  קידשה שלא משמע ומפרשים מדרשים בכמה אבל 
ר"י . לדעת שם פדר"א (ראה לו נתקדשה אח "כ  ורק ליצחק הביאה

.(33 הערה 168 ע' ;22 הערה 165 ע' חט "ו לקו"ש וראה
לקידושין 18) שליח  נעשה עבד  ואין עבד , הי ' שאליעזר ואף

הי "ז. פ"ג  אישות הל ' (רמב"ם וקידושין גיטין בתורת שאינו לפי 
הי ' מ "ת שלפני  בפשטות, י "ל  – ס"ו) סל "ה אהע"ז טושו"ע
קידושין", "תורת אז הי ' שלא (כיון לשליח  עבד  גם למנות אפשר
עה"ת  מהרי "א ופי ' בלולה ובמנחה אישות). הל ' ריש רמב "ם ראה
שליח  נעשה ולכן אליעזר שיחרר שאברהם ועוד , שם פרשתנו
המקנה  ב; שם, פרשתנו יפות פנים – בזה ביאור עוד  לקידושין.
שאין  הנ"ל  שדין [ושם, כאן) יוסף בפרדס (הובא ב מא, לקידושין
עבדו  אבל  אחר לאדם בנוגע רק הוא לקידושין שליח  נעשה עבד 
אלא  שליחות מתורת לא עבדו ע"י  לקדש ויכול  שאני  המקדש של 
וראה  וש"נ)]. סע"א. צו, (ב"מ  רבו" כיד  עבד  ד "יד  כגופו, דהוי 

ועוד . (ו). בהג "ה לב אות פט "ז לפדר"א ברד "ל  עד "ז

         
          

 
          

              
           
          
          
             

    
          

         
          



כג     

בתוספות  ש "שלוחו שנאמר  ,( אדם של 
דרגות ,כמותו" כמה  יש  עצמו השליח  בגדר  [וגם  .

המשלח ;:כידוע  כמעשה  הוא  השליח 
כמותו  הוא  השליח  של  העשי' כוח  גם  מזה , יתירה 
הוא  השליח  של  כולו כל  – יותר  ועוד  דהמשלח ;

"כמותו עד  דהמשלח ; ]."(דהמשלח )כמותו
בגדר  הי' אליעזר  ליצחק (ב ) אשה  למצוא  ,
לקידושין  כשליח  לקדשה (לא  שדכן אפילו או ,(

לקדש  בכוחו שדכן שגם  ֿ פי ֿ על  שאף  – זה אין ,
דהמשלח , "כמותו" שהוא  שליח , כמו כוח  אותו

אומרים  אין לשדכן בנוגע  כן שאין "שדכן מה 
בפירוש  הוא  שדכן – ואדרבה  כמותו", אדם  של 
לשני  טובה  שעושה  אחר  כאדם  אלא  "כמותו", לא 

העולם ). במנהג  שרואים  (כפי

של  כשליח  הי' לא  שאליעזר  לומר , סברא  יש 
שהוא  נפרדת אברהם  כמציאות  אלא  ,

יצחק  של  השידוך  (בענין שמשמע  כפי – (כשדכן)
"הי' שאליעזר  מזה  עילה גופא ) למצוא  מחזר 

אמר  בתו, להשיאו אליו לפנות  לאברהם  לו שיאמר 
מדבק  ארור  ואין ארור , ואתה  ברוך  בני אברהם  לו

מודגש בברוך " הדברים  שבסיפור  [ובפרט 
אליעזר  איך  כדי ובאריכות  להשתדל  צריך  הי'

הי' אליעזר  ליצחק : המתאים  השידוך  את  למצוא 
ולעשות  בעצמו ולברר  לה ', בעצמו להתפלל  צריך 
אמר  אברהם  שכן ניסי), באופן (ועוד  זה  על  סימן

רק  אל לו גו' הכנעני מבנות  לבני אשה  תקח  "לא 
עליו  מי את  פירט  ולא  תלך ", מולדתי ואל  ארצי
חשבונות  בזה  שיתערבו מקום  יש  ממילא  – לקדש ]

כו'. אישיים 

"זקן הי' אליעזר  גיסא , לאידך  ביתו אבל 
לו" אשר  בכל  רבו"המושל  בתורת  "שמושל  ,,

לאחרים " רבו מתורת  ומשקה  ו"עבד ו"דולה  ,
אשר אברהם " מלך ", מלך  וגם "עבד  וכו'.

לבני  אשה  "ולקחת  אברהם  של  ציוויו בקיום 
אברהם . כדברי בדיוק  הכול  אליעזר  קיים  ליצחק "

אברהם  – מזה  ידך ויתירה  נא  ("שים  כך  על 
גו'" ואשביעך  ירכי ועוד תחת  – כך  שמשום  .(

הי' שהוא  לומר , מסתבר  – אדם טעמים  (של 
בתוספות ). (כדאיתא  רבקה  את  לקדש  כמותו)

מובן  שליח ) הי' (שאליעזר  זה  שדבר  לומר , ויש 
שכתוב  ממה  גמלים "גם  עשרה  העבד 

וילך  אדוניו אדוניומגמלי כפי טוב  ,"
מבארים  ברשותו שהמפרשים  החזיק  שאליעזר  ,

בזה  לעשות  יכול  והי' אדוניו", טוב  "כל  ("בידו")
כפי  כך ), על  רשות  לנתינת  נזקק  (ולא  כרצונו

לו". אשר  בכל  "המושל  לכן קודם  שנאמר 

ברש "י  (המובא  הפירוש  לפי ש "שטר [ואפילו (
שיקפצו  כדי לו, אשר  כל  על  ליצחק  כתב  מתנה 
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ב.19) ז, כתובות – שנאמר ד "ה
וש"נ.20) ב. מא, קידושין ב. לד , ברכות משנה
בני21) אתם "מה בישראל , דוקא שייך  השליחות שענין ואף

שקודם  י "ל  – וש"נ) שם. (קידושין ברית" בני  שלוחכם אף ברית
שליחות  – (ובנדו"ד  אוה"ע ע"י  באוה"ע גם שליחות שייך  הי ' מ "ת
בכל  המושל  ביתו "זקן הי ' שאליעזר ובפרט  אליעזר), ע"י  אברהם
ועוד  בפנים). (כדלקמן רבו" מתורת ומשקה "דולה לו", אשר

(ור  כגופו שהוא אברהם, של  עבדו הי ' שאליעזר – הערה ועיקר אה
.(18

אדה"ז 22) שו"ע וראה א. כלל  ענגיל ) (להר"י  טוב לקח  ראה
חי "ב  ואילך . 323 ע' ח "ח  לקו"ש וראה בקו"א. סכ "ה סרס"ג  או"ח 
(סה"ש  ס"ה תש"נ ח "ש ש"פ שיחת .303 ע' ח "כ  ואילך . 148 ע'
330 ע' ח "א תנש"א (התוועדויות סי "ב ואילך ). 133 ע' ח "א

ואילך ).
א,23) ויקרא לקו"ת סרכ "ח . הריב"ש בתשובות הלשון כ "ה

ג .
שם 24) כתובות בתוס' שמסיים מה לפי  גם כדמשמע

דקרא  פשטי ' איירי  ולא כו' היא בעלמא דאסמכתא ש"נראה
פ"א). רבתי  כלה במס' מפורש (וכן אירוסין" בברכת

ס"ד .25) שם אה"ע שו"ע ראה
אלא 26) בהדיא שליח  מינוהו לא "אפילו שם שו"ע וראה

והלך  לו לשדכה וא"ל  פלונית באשה חפץ שהוא דעתו שגילה
מקודשת". זו הרי  שליחות מינוי  בלא לו וקדשה השדכן

הושע 27) יל "ש ט . פנ"ט , שם מב"ר לט , כד , פרשתנו רש"י 
יב. רמז
אחד "28) לבשר והיו באשתו ש"דבק הוא הנישואין דענין

אדם  של  "שלוחו – השליחות בענין שדוגמתו כד ), ב, (בראשית

(ממש)". כמותו
תתן 29) "מה ֿ ג ): ב טו, לך  (לך  אברהם מטענת גם ולהעיר

הן  גו', אליעזר דמשק הוא ביתי  משק ובן ערירי  הולך  ואנכי  לי 
למעליותא). (לא אותי " יורש ביתי  בן והנה זרע נתתה לא לי 

ֿ ד .30) ג  שם, פרשתנו
ב.31) שם,
ב.32) כח , יומא
ב.33) טו, לך  לך  בפרש"י  הובא שם.
דבריו וכפי 34) את אליעזר סגור) דבר (כפתיחת

"ע  – רבקה לבית לד ).בבואו שם, (פרשתנו אנכי " אברהם בד 
ספרי35) ח ). יב, בהעלותך  בפרש"י  (הובא יג  צו תנחומא

ב: מז, ובשבועות – ג . פט "ז, ב"ר ז . א, דברים בפרש"י ) (הובא
כמלך . מלך  עבד 

יו"ד .36) שם, פרשתנו
ועוד .37) חזקוני . ספורנו. רמב"ן.
תו"ש 38) וראה דיאתיקי "). ("זו יא פנ"ט , שם מב"ר עה"פ,

עב). (אות .עה"פ



כד    

שטר  את  מסר  אברהם  הרי – בתם " לו לשלוח 
ה  לו שיש  באופן אליעזר , של  לרשותו המכירה 

(של  לו" אשר  ש "כל  מזה , יוצא  ֿ בזה . וכיוצא  לקרעו
אליעזר ]. ברשות  הי' אברהם )

"כל  למסור  אברהם  יכול  הי' איך  דלכאורה ,
לאדם  לו" אם אשר  ספק  להיות  יכול  שעליו

כדבעי  בזה  הי'ישתמש  שאליעזר  מוכח , מזה  ?
לאברהם  לגמרי גם מסור  ולכן עבדו), (בהיותו

– יצחק  עבור  השידוך  את  לעשות  שלחו כאשר 
שהוא  כשדכן, (לא  הי' אלא )הוא  לעצמו, מציאות 

מציאות  היא  מציאותו שכל  שליח , בבחינת 
ברשותו  להשאיר  יכול  אברהם  הי' ולכן המשלח .

בדבר  ספק  שום  בלי לו" אשר  ."כל 

.– נוספת  שאלה  בהקדמת  יובן בזה  הביאור 
ליצחק  כתב  מתנה  ש "שטר  זה  על  – קושיא " ָ"קלאץ 

בתם ": לו לשלוח  שיקפצו כדי לו, אשר  כל  על 

הדין  (וכיו"ב ) הצדקה  למצות  בנוגע  אפילו

נכסיו, כל  יחרים  ולא  אדם  יקדיש  לא  ש "לעולם  הוא ,
אומר  הוא  שהרי הכתוב , דעת  על  עובר  כן והעושה 

אפוא  ייתכן איך  כו'". לו אשר  כל  ולא  לו אשר  מכל 
" מסר  ליצחק שאברהם  לו" הי'אשר  אם  (אפילו

זאת  לו מוסר   בירושה הדבר הי' לא  אז גם  ,
שיקפצו מובן  "כדי הי' שזה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  ,

את  מוסר  הי' לא  אם  שגם  ובפרט  בתם "; לו לשלוח 
" בהיותו בכך , די הי' רוב , רק  אלא  לו", אשר 

בתם "). לו לשלוח  "שיקפצו כדי ביותר , גדול  עשיר 
ֿ כך  אחר  וחי שנה , ק "מ  בן אז הי' שאברהם  ובפרט 
זקוק  הי' וממילא  שנים , (ל "ה ) וכמה  כמה  עוד 
(ובפרט  כו' ביתו בני ועבור  עצמו עבור  לנכסים 
לו  ותלד  גו' אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  לאחר 

).גו'"

ֿ פי  על  זאת  לבאר  הי' אפשר  הענינים  בפנימיות 
שנאמר  את מה  הוליד  אברהם  אברהם  בן "יצחק 

חז"ל  ואמרו דומה יצחק ", יצחק  של  פניו קלסתר  ,
היו  הם  ובעבודתם  בפנימיותם  גם  שכן לאברהם ,

דבר  הן והמשך (בכללות ) הן "האבות  –
בפשטות המרכבה " ביאור  צריך  עדיין אבל  ;

נגלה . ֿ פי על  הענינים 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

(וההכנה  הנישואין – ורבקה  יצחק  נישואי
רק  אינם  – בתורה  הכתובים  הראשונים  לנישואין)
ורבקה ), (יצחק  יחידים  שני בין פרטיים  נישואים 
הראשונים  הנישואין היו אלה  כללי: הכי ענין אלא 

מילה ) מצוות  קיום  (אחרי יהודי זוג  ויתירה של  ,
ה  ֿ ידי על  – ("תולדות ")מזו נעשה  הללו נישואין

הנישואין  על  נוסף  כלומר , ישראל . כלל  של  ההמשך 
את  נישואיהם  מבטאים  לרבקה , יצחק  בין הפרטיים 

של  הנישואין  הביאו הללו הנישואין ,
ֿ ישראל  עם  קיום  המשך  את  ואיפשרו התולדות  את 

הדורות . כל  סוף  עד 

" זה  ענין על  אברהם  מסר  שלכן לומר , ויש 
חתונה  רק  לא  שזו מפני בנו, ליצחק  לו" אשר 

של  נישואין אלא  לרבקה , יצחק  בין פרטית 
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של 39) לרשותו ממונו שנתן לומר יתכן לא כאן: רא"ם ראה
כתב  מתנה שטר לפרש רש"י  של  הכרחו שזהו (ומבאר אליעזר

כו'). ליצחק
שיחרר 40) שאברהם ,(18 הערה (לעיל  הביאור לפי  ובפרט 

לעשות  בכחו עי "ז אשר ליצחק, אשה לקחת לשלחו אליעזר את
כשנאמר  זה לפני  (משא"כ  ברצונו שיעלה כפי  אברהם נכסי  כל  עם
עבד  שקנה ומה כגופו שהוא עבדו, הי ' לו" אשר בכל  "המושל 

א)). כג , קידושין ב. פח , (פסחים רבו קנה
בתנחומא 41) הוא (ועד "ז [מו] פמ "ה בראשית באגדת

. המושל  מהו ג ): ויצא לו,(באבער) שיש מה כל  על  שהשליטו .
אתה אפילו לו משם,ואמר לבני  אשה וקח  – לי  שיש מה

סתם  איבוד  (לא הוא זה גם אבל  וגו'. עשרה העבד  ויקח  מיד 
של  בשליחותו רק כ "א) וכיו"ב, לקחת לטובתו בכדי  –

ליצחק. אשה
פ"ה 42) דעות הל ' וראה וחרמים. ערכין הל ' סוף רמב"ם

ובכ "מ . ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל ' הי "ב.
כח .43) כז, בחוקותי 
שטר 44) לו שנתן לפרש"י  שההכרח  כאן, לדוד  משכיל  ראה

העבד  ביד  לו אשר כל  "מסר שאברהם דאאפ"ל  הוא, – מתנה
ריקן". ביתו ונשאר

לשון 45) משא"כ  שם). רד "ל  (וראה פט "ז בפדר"א כדאיתא
"שטר הוא ".רש"י 

"ו 46) אברהם חיי  ימי  בסוף שנאמר מה אברהם משא"כ  יתן

ה), כה, (פרשתנו ליצחק" לו אשר כל  "כל את יצחק לבנו
כאן  רש"י  ובמפרשי  ברמב"ן בזה השקו"ט  (וראה לו " אשר
כל  את לו "ויתן כאן מש"נ לגבי  גו'" אברהם ב"ויתן ההוספה
להוסיף  יש בפנים, לקמן המבואר וע"פ מתנה. בשטר לו" אשר
"כל  לו נתן ראשון שבפסוק הפסוקים, ב' בין בההפרש ביאור

בשטר לו" ובפסוק אשר ורבקה, יצחק של  הנישואין בגלל 
בתורת לו" אשר "כל  לו נתן ואכ "מ ).שני  .

ואילך .47) א כה, פרשתנו
תולדות.48) ר"פ
ר"פ 49) בפרש"י  הובא ו. תולדות תנחומא א. פז, ב"מ 

תולדות.
ו.50) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר
ה.51) פ"ס, ב"ר ראה
ס"ז.ראה52) 87 ע' ח "ל  בלקו"ש



כה     

ב  נוגע  גם  זה  וממילא  אברהם ישראל , של  ענינו
 היהודי) ישראל  כלל  של  הראש  בהיותו –

את  בזה  הכניס  הוא  כך  משום  הראשון). –
לו". אשר  "כל 

של  פרטי אב  בתור  באברהם  מדובר  הי' אילו
לו" אשר  "כל  (במתנה ) שיתן אז מתאים  לא  יצחק ,
נותן  הוא  רוב ) (ואפילו חלק  רק  בנו: חתונת  עבור 
מאחר  אבל  כו'; לאברהם  משאיר  הוא  וחלק  לו,
את  שמקיף  כללי, הכי ענין הם  הללו שהנישואין
של  וענינו מהותו כל  שזהו – ישראל  כלל  כל 
הראשון) היהודי ישראל , כלל  של  (כראש  אברהם 
קטן) הכי פרט  (אפילו חלק  שיישאר  מקום  אין –
לכן  ח "ו. מזה  מובדל  שהוא  באופן אברהם , של 
את  בזה  (ומסר ) נתן הוא  – לו" אשר  כל  לו "נתן

לגמרי  לו".עצמו אשר  "כל  עם  ,

אברהם  של  בכוחו באים  הנישואין ועוד :
ֿ כך  ואחר  יצחק , את  ומל  יצחק  את  הוליד  (אברהם 
של  השליחות  ֿ ידי על  בפועל  השידוך  נעשה  –
בזה  למסור  צריך  הי' לכן אברהם ). ֿ ידי על  אליעזר 

לו". אשר  "כל  את 

הי' לא  שאליעזר  לומר , יומתק  זה  ֿ פי ועל 
שליח  בגדר  אלא  לעצמו), (מציאות  שדכן בבחינת 
"כל  שנתינת  כשם  (אברהם ): דהמשלח  כמותו –
פרט  שום  בלי מוחלטת , להיות  צריכה  לו" אשר 
(ובפרט  לאליעזר  בנוגע  גם  מובן כך  לזה , מחוץ 

מ "כל  חלק  הי' הוא  מציאותו שגם  שכל  לו"), אשר 

ֿ פי  על  השידוך  את  לעשות  הולך  שהוא  כפי (גם 
בזה  שאין באופן דהמשלח , כמותו תהי' דעתו)
שהוא  שדכן, (בדוגמת  אחרת  מציאות  לשום  מקום 

דהמשלח ). מציאותו ואינו לעצמו מציאות 

.: הענינים בפנימיות  בזה  הביאור 

ברכה  (פרשת  בסופו ֿ תורה  כ "ק בלקוטי מבאר  (
הכי  ענין הם  ורבקה  יצחק  שנישואי הזקן, אדמו"ר 
את  המשקף  ההשתלשלות , סדר  ובכל  בתורה  כללי
וב "ן  (יצחק ) מ "ה  יחוד  – האדם  עבודת  כללות 

והגוף  (מ "ה ) הנשמה  של  היחוד  שזהו (ב "ן)(רבקה );
בין  והנישואין היחוד  שלימות  – עד  יהודי. כל  של 
ישראל  לקב "ה , בגופים ) נשמות  (כשהם  ישראל 

חד  כולא  האמיתית וקוב "ה  בגאולה  יהי' שזה  כפי ,
בשעת  באירוסין, בזה , ההתחלה  (לאחר  והשלימה 

ֿ תורה  ).מתן

בקיום  האדם  עבודת  כללות  מתבטא  שבזה 
של  היחוד  – הגשמי הזה  בעולם  והמצוות  התורה 
בזה , מתבטא  ֿ תורה  מתן של  החידוש  וב "ן: מ "ה 
"עליונים " בין שהפרידה  הגזירה  נתבטלה  שאז

ואז ל "תחתונים " וב "ן), מ "ה  וגשמיות , (רוחניות 
שהגוף  ורוחניות , גשמיות  ולאחד  לחבר  הכוח  ניתן

לחפצא הגשמי  עד  קדוש , ייעשה  הגשמי והדבר 
קדושה  וב "ן),של  מ "ה  (של  זה  יחוד  ושלימות  .

האמיתית  בגאולה  יהי' והגילוי, השלימות  בתכלית 
גבר " תסובב  "נקבה  יהי' אז [ואדרבה : ,והשלימה 

ט ]. סעיף  כדלקמן

מאריכה  התורה  מדוע  בלקו"ת , מבאר  זה  ֿ פי על 
אליעזר  של  ש "פרשה  (עד  אליעזר  שליחות  אודות 

בתורה " שליחות כפולה  ענין הי' "זה  שכן ,(
יצחק  של  זה " יחוד  ולהמשיך  לברר  דאליעזר ,
בחינת  "להמשיך  הביא  זה  וב "ן); (מ "ה  ורבקה 

ופנימיות " נישואין בחינת  שהוא  ממש , .היחוד 
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ולא 53) אדם יקדיש ש"לא שההגבלה בצדקה, שהוא וע"ד 
עדיין, נפשו לתקן שצריך  ב"מי  לא הוא נכסיו", כל  יחרים
כסף  שאין הגוף, מרפואת הנפש רפואת גרעה שלא (ד )פשיטא

כא), י , במ "א ועד "ז כ . ט , דה"ב הכתוב ל ' (ע"פ אשר נחשב
וראה  סוס"י . אגה"ק (תניא ד ) ב, (איוב כתיב" נפשו בעד  יתן לאיש
מ (צדקה  שלמעלה לנפשו הנוגע שזהו"ע א), (צג , פ"ג  אגה"ת גם

ואילך ). 217 ע' חכ "ז לקו"ש (ראה ב)ממונו דין י "ל שהיא
לכלל  הנוגע כללי  ענין שבהיותו ורבקה, יצחק לנישואי  בנוגע
אשר  "כל  זה על  נתן אברהם, של  בנפשו נוגע ו(במילא) ישראל 

.*לו"
צו,54) – צוה" תורה ד ) לג , (ברכה ע"פ ה"ביאור בסוף

פרשתנו  תו"ח  ואילך . לו ע' תקס"ג  סה"מ  גם וראה ואילך . סע"ג 
ל  ע' תר"ס סה"מ  ואילך . ב קכז, פרשתנו אוה"ת ואילך . א קלה,

ואילך .

          
           
          

      

א.55) עג , זח "ג  ראה
(56. היו אירוסין הזה "העולם ספט "ו) (שמו"ר .כמאחז"ל 

נישואין". יהיו המשיח  לימות אבל 
ועוד .57) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
מכל 58) בחרת "ובנו ואילך ) סע"ב (סט , פמ "ט  תניא ראה

במ "ת  הי ' בחרת" "ובנו והרי  כו'", החומרי  הגוף הוא ולשון עם
ס"ד ). ס סי ' או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה

וש"נ.59) ואילך . 212 ע' חט "ז לקו"ש בארוכה ראה
כא.60) לא, ירמי '
ח .61) פ"ס, מב"ר מב, כד , פרשתנו פרש"י 
ד .62) צו, שם הלקו"ת ל '



כו    

ארם  בפדן מצוי' היתה  רבקה  ובפשטות :
הארמי  ולבן הארמי בתואל  אצל  ֿ לארץ ) (בחוץ 

החוחים  בין ושליחותו (כשושנה  ב "ן. בחינת  ,(
משם  להוציאה  שעליו בכך , התבטאה  אליעזר  של 

תמימה  (עולה  ליצחק  אשה  להיות  ),ולהביאה 
אחד " לבשר  ש "והיו באופן מ "ה , (מ "ה בחינת 

הגש  ֿ הזה  בעולם  בישראל  בית  שיבנו מי,וב "ן),
כפשוטם  "תולדות " להוליד  – היא  התכלית  כאשר 

טובים " מעשים  צדיקים  של  "תולדותיהם  ),(וגם 
הדורות . כל  סוף  עד  ישראל  כל  באים  שמהם 

אליעזר  של  שהשליחות  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל 
את  נתנה  בתורה ) הכתובה  הראשונה  (השליחות 
וב "ן  מ "ה  יחוד  של  העבודה  את  לפעול  הכוח 
נמשך  זה  ומשם  ֿ תורה , במתן החל  השם , בעבודת 
בזה  השלימות  עד  המקומות , ובכל  הזמנים  בכל 

והשלימה . האמיתית  בגאולה 

אליעזר  של  הכללית  שהשליחות  לומר , ויש 
שאמר  במה  ֿ כן גם  אנכי":מרומזת  אברהם  "עבד 

וזהו ידוע  ֿ תורה . למתן ההכנה  החלה  שמאברהם  ,
"עבד  שבהיותו – אנכי" אברהם  ב "עבד  הרמז
של  היחוד  את  לפעול  הכוח  לאליעזר  יש  אברהם "
כהכנה  ועיקר  גם  ורבקה ) יצחק  (נישואי וב "ן מ "ה 

הזה "ל " ההר  על  האלקים  של את  והגילוי
""( אלקיך ֿ תורה .(ה ' במתן

. הסברה צריך  עדיין האמור אבל  ֿ פי על  :
היא  ורבקה  יצחק  נישואי בענין בתורה  (שהאריכות 
של  הכללי הענין את  מבטאים  שנישואיהם  משום 
האריכות  עיקר  להיות  צריכה  היתה  וב "ן) מ "ה  יחוד 

של  השידוך  בעצם  ,( פעל (שאליעזר 
כ  אליעזר , של  ובפעולתו בשליחותו ליחוד ולא 

בשליחות  התורה  מאריכה  מדוע  וב "ן); (מ "ה 
כל  את  וציווהו השביעו שאברהם  איך  – עצמה 
את  קיים  אליעזר  וכיצד  יילך , לאן הפרטים 

בפועל ? שליחותו

נוגעת  אליעזר  של  ששליחותו מובן, גופא  מזה 
ויש  פעל . שהוא  וב "ן מ "ה  יחוד  של  הענין לעצם 
הטעם  יובן זה  ֿ פי ועל  – בזה  הביאורים  אחד  לומר 

) שליח  דוקא  הי' אליעזר  מדוע  שדכן)(הפנימי) ולא 
יחוד  של  וההמשכה  העבודה  את  לפעול  כדי שכן –
שפועל  האדם  אצל  גם  כך  להיות  צריך  וב "ן, מ "ה 
זו  ומציאות  (ב "ן), עצמו בפני מציאות  שיהי' זאת ,
של  ענינו שזהו (מ "ה ). המשלח  עם  ותתאחד  תתבטל 

 דוקא:

עליו  (א ) הפוכים : ענינים  משני מורכב  שליח 
בפני  ֿ דעת  בר  מהמשלח , נפרדת  מציאות  להיות 

להכיר עצמו  למשלח , בטל  להיות  עליו (ב ) ;
ודעת  מרצון לשנות  ולא  שלו, שליח  שהוא 
חדל  הוא  המשלח , מדעת  משנה  הוא  אם  המשלח .

שליח  למלא להיות  הולך  שהוא  יודע  שהוא  עד  .
לשליח , מינהו שהמשלח  זה  בכוח  השליחות  את 

ממש . כמותו עד  כמותו, אדם  של  ושלוחו

(מ "ה ) הנשמה  וב "ן: מ "ה  יחוד  של  התוכן וזהו
"נשמה  – הקב "ה  עם  בגלוי מאוחדת  יהודי של 

היא " טהורה  בי אלוקה שנתת  "חלק  שהיא  עד  ,
שהקב "ה ממעל " ֿ ידי על  – יהודי של  השליחות  .

גשמי  בעולם  הגשמי, בגוף  נשמתו את  למטה  שלח 
נפחת " אתה  יצרת  אתה  בראת  "אתה  –(ב "ן),

של  וב "ן, מ "ה  של  היחוד  את  יפעל  שהוא  היא ,
נמצאת  שהנשמה  כפי שגם  הגשמי, גופו עם  נשמתו
בפני  ו"יש " מציאות  זו ובגלוי עצמו שמצד  בגוף ,
אור  בו יאיר  שליח ), של  הראשון (הענין עצמו
נפשם  ("עושים  לנשמה  יתבטל  והגוף  הנשמה ,

טפל " וגופם  יתאחדו,עיקר  והנשמה  שהגוף  עד  ,(
שהם  והמצוות , התורה  בקיום  העבודה  ֿ ידי על 
אור  את  ולגלות  להמשיך  גשמיים , בדברים  דוקא 
שיהודי  ענין שבכל  כך  העולם , בגשמיות  הקדושה 
וגופו  נשמתו של  ההתאחדות  ניכרת  תהי' עושה ,
אדם  של  "שלוחו הקב "ה , עם  וב "ן) (מ "ה 
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ד .63) פס"ג , ב"ר ב. ב, שה"ש
ב.64) כו, כו. כה, תולדות פרש"י  ג . פס"ד , שם
כד .65) ב, בראשית
ו.66) פ"ל , ב"ר וראה נח . ר"פ פרש"י 
לד .67) כד , פרשתנו
ואילך ).68) 254 ע' (לעיל  ואילך  ס"ב לך  לך  ש"פ שיחת ראה

.
יב.69) ג , שמות
ו.70) ה, ואתחנן ב. כ , יתרו
ואילך .71) ס"ב תש"נ ח "ש ש"פ שיחת גם ראה

שם.72) תש"נ ס"ה. תשמ "ט  ח "ש ש"פ שיחת גם ראה
א.73) כג , גיטין
שו"ע 74) ואילך . ה"ב פ"א ושותפין שלוחין הל ' רמב"ם

ואילך . ס"ב קפב סי ' חו"מ 
ואילך .נוס 75) א עא, האזינו לקו"ת וראה השחר. ברכות ח 

ובכ "מ . א. סט , ליוהכ "פ דרושים
רפ"ב.76) תניא ב. לא, איוב
פל "ב.77) תניא ראה



כז     

(הענין (העליון  ממש " "כמותו עד  כמותו", (
בשליח ). השני

לפעול  כדי דוקא  שליח  בגדר  אליעזר  הי' ולכן
יש  שליח  אצל  שכן ורבקה , יצחק  נישואי את 
שלו  שהמציאות  וב "ן, מ "ה  יחוד  של  השלימות 

שדכן). (משא "כ  דהמשלח  כמותו נעשית 

"כל  אברהם  נתן מדוע  ֿ כן, גם  מובן זה  ֿ פי ועל 
ורבקה ) יצחק  (נישואי זו שליחות  למילוי לו" אשר 

היחוד  שכן תהי'– ששלימותו – וב "ן מ "ה  של 
את  חובק  – והשלימה  האמיתית  הענינים בגאולה 

וכו', ומצוותי' התורה  וכל  ההשתלשלות  סדר  כל  של 
לפנ  אברהם  נתן לכן ממנו. חוץ  דבר  שום  שאין י כך 

יחוד כן את  לפעול  הכוח  שגם  ובפרט  לו", אשר  "כל 
מאברהם . בא  ֿ תורה ) במתן שנתגלה  (כפי וב "ן מ "ה 

.: פלא דבר  על  ביאור  לומר  יש  זה  ֿ פי על 
שבעל ֿ תורה  של  היסוד  (בספרי בחסידות  הביאור 
ֿ תורה ) ולקוטי ֿ אור  תורה  – החסידות  של  פה 
מופיע  אינו ורבקה , יצחק  ונישואי אליעזר  בפרשת 
דוקא  אלא  ֿ שרה , חיי בפרשת  ֿ אור  בתורה  במקומו
הדרושים  (סוף  ברכה  בפרשת  ובסופו, ֿ תורה  בלקוטי
הדרושים  באים  ֿ כך  ואחר  תורה . חומשי חמישה  על 
מחמישה  עצמו בפני כענין – ֿ השירים  שיר  על 

תורה )! חומשי

של  שהשליחות  מרומז, גם  שבזה  לומר  ויש 
יחוד  – ורבקה  יצחק  נישואי את  לפעול  אליעזר 
השלימות  היא  – בגאולה  ושלימותו וב "ן, מ "ה 
ענין  נתבאר  לפיכך  העבודה . עניני כל  של  והתכלית 
ו)לקוטיֿ ֿ אור  (תורה  של  ושלימות  וסיום  בסוף  זה 
ֿ השירים , שיר  של  לדרושים  באים  ֿ כך  ואחר  תורה ,
של  והיחוד  הנישואין שלימות  – הוא  שתוכנו
השלימות  הקב "ה , עם  בגופים ) (כנשמות  ישראל 
בגאולה  יהי' שזה  כפי וב "ן, מ "ה  יחוד  של 

והשלימה . האמיתית 

בפרשת  ֿ תורה , לקוטי ספר  שבתחילת  ולהוסיף ,
ֿ תורה ויקרא  בלקוטי הדרושים  מתחילים  [שמשם 

ויקרא . ספר  שלם , ספר  של  הפרשיות  סדר  על 
פרשיות  שתי על  רק  דרושים  יש  זה , לפני משא "כ 
נתבאר  – פקודי] ופרשת  בשלח  פרשת  שמות : בספר 
הוא  מישראל  אחד  שכל  למעלה , השליחות  ענין

שלחו  שהקב "ה  כמותו, העליון אדם  של  שלוחו
את  שתפעל  כדי בגוף , למטה , נשמה  להיות 

בעולם . שליחותה 

נתבאר  זה  שדבר  שבזה  לומר , ויש 
שזו נרמז, –הלקו"ת , האדם  עבודת  של 

ובסיום  העליון; אדם  של  שלוחו שהוא  הידיעה ,
– העבודה  של  השלימות  אודות  נתבאר  לקו"ת 

ֿ לבוא . לעתיד  לנישואין כהכנה  וב "ן, מ "ה  יחוד 

. בתור משיח  של  ענינו יובן זה  ֿ פי על 
תשלח ": ביד ) נא  "(שלח 

שלימות  נפעלת  ֿ ידו שעל  השליח , הוא  משיח 
בשליחות ענין [שהחל  וב "ן מ "ה  יחוד  – השליחות 

של  השליחות  – ורבקה ] יצחק  בנישואי אליעזר 
והשלימה , האמיתית  הגאולה  את  להביא  הקב "ה 
ישראל  והגוף , הנשמה  של  היחוד  שלימות  יהי' שאז
של  הגילוי שלימות  – בעולם  וגם  חד . כולא  וקוב "ה 
כולו  שהעולם  באופן הגשמי, ֿ הזה  בעולם  אלקות 

בתחתונים  יתברך  לו דירה  .נעשה 

(גם ) עצמו במשיח  יש  מדוע  מובן זה  ֿ פי על 
של  שני הגדר  בין ויחוד  בחיבור  שמתבטא  ,

כביכול , לעצמו, מציאות  וב "ן): מ "ה  (יחוד  ענינים 
הרמב "ם  ֿ דין [כפסק  ודם , בשר  בגוף , נשמה  ,של 

ועוסק  בתורה  הוגה  דוד , מבית  "מלך  הוא  שמשיח 
ה '", מלחמת  ו"ילחום  כו'", אביו כדוד  במצוות 
קיימים  שבו בעולם  נמצא  שהוא  המוכיח  דבר 
מלחמה  לנהל  צריך  הוא  כך  שמשום  מנגדים ,

אדם וינצח  של  שלוחו – זאת  עם  ויחד  ;[
כמותו ,(העליון)

והגוף  הנשמה  יחוד  את  לפעול  כדי שכן
ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  "יכוף  ֿ ידי (על  בישראל 
בעולם , והגשמיות  הרוחניות  ויחוד  בדקה "),
והתאחדותם  הענינים  שני עצמו בו להיות  צריכים 

יחדיו.

. שלח" משה  בקשת  של  התוכן יובן זה  ֿ פי על 
משה  רצה  זו והצעה  בבקשה  – תשלח " ביד  נא 
וההתאחדות  החיבור  את  – בפועל  ופעל  – לפעול 
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ג .78) א, ויקרא לקו"ת ראה
שם.79)

ו.80) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה
רפל "ו. תניא

ה"ד .81) פי "א מלכים הל '
וכן 82) ואמשטרדם, רומי  (בדפוס שם הרמב"ם ל ' כהמשך 

והצליח  עשה אם תימן): כו'.בכת"י 



כח    

אחרון" ו"גואל  (משה ) ראשון" "גואל  של 
(משיח ):

(תורה ), חכמה  (בעיקר ) ענינו עצמו, מצד  משה 
שכתוב  ומשה כמו עבדי", משה  תורת  "זכרו

מסיני  תורה  ענינו קיבל  עצמו, מצד  משיח  .
– מלכות  דוד "(בעיקר ) מבית  מלך  ויש "יעמוד  .

המשפיע  מעלת  בין החילוק  ֿ דרך  על  שזהו לומר ,
(מלכות ), המקבל  ומעלת  הספירות ) ראש  (חכמה ,
ואור  (משפיע ) השמש  אור  בין החילוק  ֿ דרך  על 
מלכא  דוד  עם  הקשור  מלכות , (מקבל , הלבנה 

):משיחא 

קיבל  הוא  כו'", ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה 
מק את  שהיא  וממנה התורה , ההשפעות , כל  ור 

לגאולה  הכוח  – כולל  הענינים , כל  על  הכוח  נמשך 
האחרונה ); הגאולה  (גם 

שהוא  – אחרון" "גואל  הוא  משיח  של  ענינו
בסוף  הספירות ) סוף  (מלכות , העבודה  בסוף  בא 
ֿ ידי  שעל  המקבל , מעלת  בזה  יש  אבל  הגלות , זמן
כל  את  בפנימיות  בתוכו כולל  הוא  ביטולו
מגיע  המקבל  אור  – ואדרבה  מלמעלה , ההשפעות 
כפי  המשפיע , מאור  יותר  נעלית  מדרגה  ונובע 
ש "נקבה  והשלימה , האמיתית  בגאולה  שיתגלה 
נשמתו), (לגבי יהודי של  הגוף  מעלת  גבר ", תסובב 

העצמות  כוח  נמצא  בו שלעתיד ֿשדוקא  ועד  ,
הגוף  מן ניזונית  הנשמה  משיח לבוא  דוקא  ולכן .

כל  של  והשלימות  הגאולה  – הגאולה  את  יביא 
רבנו. משה  של  גם  הענינים ,

לפעול  הצליח  שמשה  ֿ ידי שעל  לומר , ויש 
ראשון  ש "גואל  זה  ֿ ידי על  תשלח ", ביד  נא  ש "שלח 
של  היחוד  נפעל  ב ), סעיף  (כנ"ל  אחרון" גואל  הוא 
בקירבו  מכיל  משיח  אשר  – והמעלות  הענינים  שני
הוא  מלך , שהוא  לזה  נוסף  ומעלות : ענינים  שני

רב  העם (גם ) כל  את  תורה  וילמד  (חכמה ),
כו'כולו  והאבות  רבנו למשה  כולל  ,ֿ דרך ֿ [ועל 

המלך  מעלת  גם  לו יש  – במשה  "ויהי זה  ,
מלך " ].בישורון

הוא  ש "משיח " בכך  גם  מרומז שזה  לומר , ויש 
עשר  בתוספת  "שליח " שלימות בגימטריא  שכן –

עבודתו  את  מבצע  שהוא  ֿ ידי על  הוא  המשיח  גילוי
 כל ועד עם  מחכמה  נפשו, כוחות 

מלכות .

. מבחינת בו יש  יהודי שכל  הידוע , ֿ פי על 
משיח משה  מובן ומבחינת  מזה  יהודי – שבכל 

הנ"ל : הענינים  שני מעין יש 

את  "לשמש  הקב "ה  של  שליח  הוא  יהודי כל 
על  ב "להאיר  מתבטאת  שליחותו כללות  קונו".

הקדושה הארץ " באור  כולו העולם  את  להאיר  –
אופנים , שני בכללות  יש  ובזה  האלקי. ובאור 
הגדול " "מאור  הגדולים ", המאורות  "שני ֿ דרך  על 

הקטן" נתן ו"מאור  העולם  את  ש "גם  [כידוע 
העולם ]בלבם " עניני כל  משתקפים  יהודי בכל  ,

כמקבל  ועבודתו (שמש ), כמשפיע  עבודתו –
הארץ " על  "להאיר  נעשה  זה  ֿ ידי שעל  (לבנה ),

מכולם  יותר  מתלמידי ֿ דרך  (על  חוזר  ,באור 
בזה . שאין מה  בזה  ויש  וכיו"ב ).

להיות  שצריכים  הענינים  שני אלה  ובפרטיות ,
ו(ב ) לבנה ), ֿ דרך  (על  למשלח  ביטול  (א ) בשליח :
ומבין  שחושב  ֿ דעת , בר  עצמו, בפני מציאות 
למלא  עליו כיצד  האישי, שכלו באמצעות  בעצמו,

הארץ ". על  "להאיר  – שליחותו את 
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וש"נ.83) ד . פ"ל , שמו"ר א. פט , שבת וראה כב. ג , מלאכי 
מלך 84) "דוד  לבנה קידוש בנוסח  שאומרים בזה כמודגש

ובפרש"י ), א כה, (ר"ה ללבנה" ש"נמשל  וקיים", חי  ישראל 
בבעלה  להתדבק תחזור ישראל  וכנסת כמותה, להתחדש "ועתיד 
כמ "ש  החמה, עם המתחדשת הלבנה דוגמת הקב"ה שהוא

ס"ב). סתכ "ו או"ח  (רמ "א כו'" ה' ומגן שמש יא) פד , (תהלים
תורת 85) סה"ש ע"ב). ריש (קל , ס"כ  אגה"ק תניא ראה

ואילך . 120 ע' שלום
ס"ע 86) תו"ש סה"ש גם וראה ֿ ב. פצ"א תרל "ז וככה המשך 

ובכ "מ . ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  ואילך . 127

א 87) קח , (דרמ "צ מלך  מינוי  מצות להצ"צ סהמ "צ ראה
ובכ "מ . ואילך ).

ואילך .88) א יז, צו לקו"ת ספ"ט . תשובה הל ' רמב"ם ראה
ובכ "מ .
ובכ "מ .89) שם. לקו"ת ראה
בלקו"ש 90) (נסמן ועוד  הי "א. פ"ו ביהב"ח  הל ' רמב"ם

.(54 הערה 170 ע' חי "ט 
שמו"ר 91) בתחלתו. תהלים (מדרש חז"ל  וכפי ' ה. לג , ברכה

עה"פ. ברמב"ן שהובא ועוד ) ד . פמ "ח ,
ואילך .92) 358 ע' חכ "ט  לקו"ש בארוכה ראה
רפמ "ב.93) תניא
פינחס.94) ס"פ עינים מאור
טו.95) א, בראשית
טז.96) שם,
ע"ב.97) ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג , קהלת
א.98) ז, תענית



כט     

בהתאחדות  עומדים  ומשיח  שמשה  ומזה 
זה  מעין נמשך  אחרון"), גואל  הוא  ראשון ("גואל 
בו  יתאחדו שליח  שבתור  יהודי, כל  בעבודת  גם 

הענינים . שני

שיש  "שמש ", במלה  גל  מרומז שזה  לומר , [ויש 
על  "להאיר  המאירה , – שמש  פירושים : שני לה 
של  הביטול  – שימוש  מלשון ו"שמש ", הארץ ",

נבראתי ש "אני זה  מצד  קוני",השליח , את 
אלא  נבראתי לא  ש "אני קוני"עד  ].את 

ענין  על  שהכוח  לעיל , המדובר  ֿ פי ועל 
הראשונה  מהשליחות  נובע  בכלל  השליחות 
אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות  – שבתורה 
מובן  – ורבקה  יצחק  של  השידוך  את  לעשות 
אברהם  נתן הראשונה  שבשליחות  שכשם  ֿ כן, גם 
למילוי  נוגע  וזה  הואיל  לו", אשר  "כל  (המשלח )
יהיו  והענינים  הפרטים  שכל  בשלימותה , השליחות 
וב "ן  מ "ה  יחוד  של  הכללית  בנקודה  חדורים 
ושליחות  שליחות  בכל  כך  ורבקה ), יצחק  (נישואי
כביכול  מקבל  הוא  קוני", את  "לשמש  יהודי של 
של  הכוח  עד  (הקב "ה ), מהמשלח  לו" אשר  "כל 
לו") אשר  "כל  את  (הכולל  יתברך  ומהותו עצמותו
יהודי  של  וגוף  נשמה  של  היחוד  את  לפעול  כדי
ופרטיֿ הפרטים  שכל  ובאופן, הגשמי. ֿ הזה  בעולם 
בפועל  חדורים  נהיים  ישראל , של  בעבודתם  פרטים 

והתכלית : והיחידה  האחת  בנקודה   
.(וב "ן מ "ה  יחוד  השליחות , ענין (שלימות 

. אשר – במיוחד  זה  בדורנו נתוסף  זה  בכל 
מו"ח  שכ "ק  השליחות , בענין חידוש  נוסף  בו

דור  נשיא  מהדור אדמו"ר  ואחד  אחד  כל  מינה  נו
והיהדות  התורה  בהפצת  שלו השליח  להיות 
הגאולה  להבאת  עד  חוצה , המעינות  ובהפצת 

והשלימה . האמיתית 

יותר  קל  נעשה  שעכשיו בפועל , שרואים  וכפי
לו  היתה  לא  זה  שלפני כזה  אפילו – ליהודי להסביר 
האישית , לעבודתו שבנוסף  – לכך  שייכות  בגלוי
להשפיע  "שליח ", להיות  אחריות  עליו מוטלת 
בבני  החל  אחרים , על  וכו') וידיעותיו (ממעלותיו

להגיע  יכול  שהוא  מי וכל  וידידיו, חבריו ביתו,
אליהם .

זכו, אשר  לאלה  בנוגע  – בזה  מיוחדת  ותוספת 
שלוחים  להיות  נבחרו הם  גופא  ֿ ישראל  עם  שמתוך 

דורנו, נשיא  כולו של  ֿ לעת  המעת  בכל  עבודתם 
והיהדות  התורה  בהפצת  שליחותם  למילוי מוקדשת 

הגאולה . ובהבאת  חוצה , המעינות  והפצת 

מכל  השלוחים  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
השלוחים  ב "כינוס  ביחד , נאספים  תבל  קצווי
והנאה  להם  הנאה  "לצדיקים  כינוס  אשר  העולמי",

הנאה לעולם " – אמיתית  הנאה  הדבר  מביא  ,
העלם  מלשון גם  עולם  ולעולם , להם  – דקדושה 

השלוחים והסתר  "כינוס  שזהו ובפרט  .,"
ועבודתם  כולו, העולם  קצווי בכל  הנמצאים  שלוחים 
העולם  של  וההסתר  ההעלם  בביטול  מתבטאת 
יתברך , לו דירה  נעשה  שהוא  עד  לאור , ובהפיכתו

כנ"ל . לגאולה , כהכנה  וב "ן, מ "ה  יחוד  של  באופן

. השלוחים לכינוס  שייך  שזה  – גופא  בזה 
זו  בשנה  החידוש  נתוסף  – ושנה  שנה  בכל 
נא  "שלח  של  השליחות  לעבודת  בקשר  במיוחד ,

צדקנו: משיח  של  השליחות  תשלח ", ביד 

מו"ח  כ "ק  הודיע  א ), (סעיף  לעיל  כמדובר 
העניני  כל  סיימו שכבר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
כולכם ", הכן "עמדו מוכנים , ועומדים  העבודה ,

צדקנו. משיח  פני לקבלת 

גם  פעמים ) כמה  (כמדובר  זאת  שרואים  כפי
על  סימנים  כמה  נתקיימו העולם  שבמאורעות  בכך ,

שמעוני  (בילקוט  מהסימן החל  )הגאולה ,
בזה  שנראה  כפי גאולתכם ", זמן ש "הגיע 

בזו" זו מתגרות  במדינות ש "מלכיות  בפרט  ,
שבמה  אלו, בימים  שראו מה  [כולל  הערביים 
מוכנים  שהם  הודיעו הם  השלום ", "ועידת  שכונה 
כביכול , "שלום " למען הענינים  כל  על  לוותר 

ואכ "מ ]. יער "! ולא  דובים  ש "לא  נתגלה  ובפועל 

– שעברה  השנה  של  הסימן נתקיים  וכבר 
נפלאות  שנת  תהא  הי' ֿ תיבות  ראשי ה 'תשנ"א 
הי' – ונמשך  והולך  – זו בשנה  ובהוספה  אראנו,
שזה  – (ו)בתוכה  בה , נפלאות  שנת  תהא 

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

תלמוד 99) של  ֿ היד  כתבי  (אוסף כת"י  הש"ס גירסת כ "ה
וכן  קידושין. סוף וברייתא במשנה תשכ "ד ) ירושלים הבבלי ,
רעו. רמז ירמי ' יל "ש גם וראה שם. למשנה שלמה במלאכת הובא

סע"ב.100) עא, סנהדרין משנה

ובכ "מ .101) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
תצט .102) רמז ישעי '
ד .)103 פמ "ב, ב"ר גם וראה א. יד , לך  לך  טוב לקח  מדרש



ל    

של  והנשמה  והתוכן המהות  נעשה  (הנפלאות )
השנה .

מלחמת  ה "וילחום  שנפעל  איך  בפועל  ורואים 
מתוך  ודוקא  – ענינים  וכמה  בכמה  וינצח  ה '"
נצחיות , מלשון גם  הוא  ונצחון שלום . של  מלחמה 
הנו"ן, שער  גילוי – נ' "נצח ": של  הגילוי עם  קשור 
וח ' זו) לשנה  קראו שבנ"י (כפי הצדיק  שנת  – צ '
שמונה  במספר  הקשור  צדקנו, משיח  של  הגילוי –

אדם  נסיכי ).(שמונה 

כבר  עומדים  שהשלוחים  שמאחר  מובן, מזה 
השליחות  עבודת  התחלת  מילוי לאחר  מזמן
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת 
שכבר  עד  השליחות , עבודת  אמצע  לאחר  ומזמן

,( הנ"ל דורנו נשיא  (כהודעת  השליחות  את 
הגאולה  ממש  בפועל  באה  לא  עדיין ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
נשאר  שעדיין לומר , צריך  – והשלימה  האמיתית 
בפועל  הגאולה  את  להביא  כדי לעשות  משהו

ממש .

א ' נולד  ודור  דור  ש "בכל  הידוע  ֿ פי על  והוא :
לישראל " משיח  להיות  ראוי שהוא  יהודה  ,מזרע 

הזמן  וכשיגיע  גואל  להיות  מצדקתו הראוי "א '
כו'" וישלחו השי"ת  אליו הודעת יגלה  ֿ פי ועל  ,

היחיד  השליח  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
סיימו  שכבר  שבדורנו, היחיד  והמשיח  שבדורנו,
להתקיים  שמתחיל  מובן, הרי – העבודה  כל  את 
מו"ח  כ "ק  של  השליחות  תשלח ", ביד  נא  ה "שלח 
עכשיו  שנשאר  היחיד  שהדבר  מובן, ומזה  אדמו"ר .

– הוא  השליחות , בעבודת     
  בפועל שליחותו את  לקיים  שיוכל  כדי ,

מהגלות ! ישראל  כל  את  ולהוציא 

ֿ שרה  חיי פרשת  בשבת  בהדגשה  עומד  זה  דבר 
אודות ( קראו שבה  השלוחים ), כינוס  מתקיים  שבו

לנישואי  אליעזר  את  אברהם  ששלח  השליחות 
עניני  כל  על  כוח  נותן שזה  ורבקה , יצחק 
של  השליחות  ענין שלימות  – ובמיוחד  השליחות ,

צדקנו. משיח 

כסלו  חודש  מברכים  שבת  זהו לזה  ונוסף 
חודש  ֿ חודש ], ראש  ימים  שני – זו ,[ובשנה 

התורה  דפנימיות  ֿ תורה  מתן החודש וחודש  ,
השלישי  החודש  [כנגד  הגשמים  בימי השלישי
ֿ תורה  מתן של  החודש  – סיון) (חודש  הקיץ  בימי

הם הנגלית  גם  קשורים  שגשמים  ולהוסיף , .[
ֿ דרך  (על  למעלה  מלמטה  – משיח  של  לשליחותו

הארץ " מן יעלה  "ואד  "מן לבנה ), שדוקא  ,
נשמה  (ב "ן), מהחומריות הארץ " נעשה  ,

האוויר , (יסוד  "אד " נעשה  ומהגשמיות  גשמיות ,
למעלה , מלמטה  "יעלה " שהוא  ביותר ), הדק  היסוד 
פני  על  מרחפת  אלקים  מ "ורוח  למעלה  יותר  עוד 

המשיח " מלך  של  רוחו "זה  מאחר המים ", –
אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  נשמתו בתור  התחי' שנפעל 
שהוא  כפי רק  (ולא  בגוף  כנשמה  ממש , בפועל 

המים "). פני על  מרחפת  אלקים  "רוח 

. להוציא שיש  בפועל  ההוראה  באה  מזה 
"כינוס  של  ובפתיחה  בהתחלה  עתה  בעומדנו

העולמי": השלוחים 

ובהודעה  בהכרזה  לצאת  צריך  – לראש  לכל 
כל  ושל  עכשיו השליחות  שעבודת  השלוחים , לכל 
משיח  פני את  שיקבלו – בזה  מתבטאת  יהודי

צדקנו.

של  השליחות  בעבודת  הפרטים  כל  כלומר :
חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  הפצת 
מוליך  זה  כיצד  – זו בנקודה  חדורים  להיות  צריכים 

צדקנו. משיח  לקבלת 

חייך  ימי "כל  – הכינוס  בנושא  וכמודגש 
המשיח " ענינ לימות  כל  ימי : (בכל  העבודה  י

היום ) ושעות  פרטי בכל  – עצמו יום  ובכל  חייך ,
המשיח ". לימות  ב "להביא  חדורים  להיות  צריכים 
מקומות ), בכמה  שכתוב  (כפי "לרבות " רק  לא 
ואז  יבוא  שמשיח  ומחכה  עומד  (השליח ) שהוא 

" אלא  וכו', מזה  וייהנה  בזה  חלק  יטול  הוא 
כדי בו התלוי כל  עושה  הוא  –" לימות

יום  של  ההתחלה  רק  לא  רבים , לשון המשיח "
המשיח  ימות  – רבים ) (לשון ימות  של  אלא  אחד ,

משיח " "בחזקת  הוא  המשיח  כאשר  רק  אלא (לא  ,
"משיח  של  השלימות  גם  – המשיח  ימות  כל 

וכו').ודאי"
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ב.104) נב, סוכה
רות.105) למגילת הברטנורא פי '
וראה 106) (סצ"ח ). בסופו (ח "ו) חו"מ  חת"ס שו"ת ראה

ועוד . ע'. כלל  האל "ף מע' השדה פאת שד "ח 

ואילך .107) רכג  ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  ראה
ו.108) ב, בראשית
א.109) פ"ח , ד . פ"ב, ובב"ר ב. א, בראשית
מ "ה.110) פ"א ברכות



לי     

השלוחים  שמכינוס  – היא  בפשטות  והכוונה 
כל  כיצד  טובות  החלטות  ולהביא  לבוא  צריכות 
היהודים  כל  את  ולהכין בעצמו להתכונן צריך  שליח 
על ֿ צדקנו, משיח  פני לקבלת  וכו' ובעירו במקומו
כמבואר  משיח , של  ענינו את  מסביר  שהוא  ידי

באופן ֿ פה , ושבעל  שבכתב  כל בתורה  אצל 
– במיוחד  כולל  והבנתו, שכלו לפי ואחד  אחד 
באופן  ובפרט  וגאולה , משיח  עניני לימוד  ֿ ידי על 

ודעת . בינה  חכמה  של 

שזה  מובן הרי הזה , בזמן העבודה  שזוהי והיות 
כלל . הכלל  מן יוצא  בלי יהודי, לכל  שייך 

. את ימלא  שליח  שכל  ֿ ידי שעל  רצון, ויהי
בכל  בשלימות , ובפרט תפקידו הנפש , כוחות 

ומיד  תיכף  יביאו – בזה  יתאחדו השלוחים  שכל 
העיקרי  השליח  של ) ושלימות  (הגילוי את  ממש 
"שלח  – שלו הכוחות  עשר  גילוי עם  יחד  והאמיתי,
מו"ח  כ "ק  – שבדורנו השליח  תשלח ", ביד  נא 
שלפניו, בדור  שהי' וכפי – דורנו נשיא  אדמו"ר 

אדמו"ר  מו"ח  הוא שכ "ק  אשר  אביו, עם 
כל  של  השלימות  את  שיש  כך  יחידו, בנו הי'

דורות . השבע  כל  המנורה ", קני "שבעת 

עבודת  את  סיימו שכבר  מאחר  ועיקר : ועוד 
השליחות –בא כל שליח אל המשלח האמיתי,הקב "ה ,
הזמן  הגיע  ועכשיו שליחותי, את  עשיתי ומודיע :
הקב "ה  [שגם  שליחותך  את  תעשה  כביכול , שאתה ,

עם ,ליעקב גו'"הוא שליח ("מגיד  וביחד 
כביכול , בעצמו, ומהותו עצמותו הרי – הספירות 

תשלח " ביד  נא  "שלח  צדקנו]: משיח  –הוא 
ממש ! בפועל  צדקנו משיח  את  לנו  שלח 

הקב "ה  שמא  ספק , להיות  יכול  עדיין אם  ואפילו
למען  בגלות , אחד  רגע  עוד  ישראל  את  להחזיק  רוצה 
– לו מסבה  הגלות  בזמן שהעבודה  ֿ רוח  הנחת  גודל 
עשה  ֿ הבית  בעל  לך  שיאמר  מה  "כל  יהודי: כל  זועק 

מצא " הקב "ה ,חוץ  זה  ֿ הבית , שבעל  מה  כל  ;
עוד  מלהישאר  חוץ  מצא ", "חוץ  לעשות , צריך  אומר 
לשולחן  מחוץ  "צא ", של  במצב  ֿ ושלום  חס  רגע 
"שלח  מהקב "ה : כביכול  ותובעים  מבקשים  אביהם .

שנת  – תשלח " ביד  –נא  תשלח " "יד 
והשלימה !והבא  האמיתית  הגאולה  את 

(בסיום  השליחות  בעבודת  השלימות  עם  ויחד 
שלימות  את  מיד  יש  ברכה ) פרשת  ֿ תורה  לקוטי
וקוב "ה  ישראל  של  – ֿ השירים  שיר  – הנישואין
הטובה  ההחלטה  את  גם  שמקבלים  ֿ ידי על  [ובפרט 
כל  ֿ תורה  ולקוטי ֿ אור  תורה  ספר  כל  את  ללמוד 
התורה  לימוד  ֿ ידי שעל  סיומם . עד  חלקיהם 
ההמשכה  את  יותר  עוד  ממהרים  אלו, בענינים 

בפועל ],

עצמו  הקב "ה  גבר , תסובב  שנקבה  לאופן עד 
היהודים , ולכל  יהודי לכל  לישראל , כביכול  מודה 
בתכלית  היתה  לא  שהיא  (אפילו עבודתם  על 
לארץ ֿ ישראל  כל  את  מוליך  והוא  השלימות ),
לבית ֿ הקודש , להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקודש ,
ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד  השלישי, המקדש 

ממש .
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ט .111) פ"ל , שמו"ר וראה יט . קמז, תהלים

תשלח "112) ביד  נא ד "שלח  – זו לשנה מהשייכות להעיר
תשנ"ב. ר"ת הוא

ב.113) פו, פסחים
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
‰¯˘ŒÈÈÁ ˙˘¯Ù· ˙ÊÓ¯ ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ

זו, כבשנה רבות, פעמים נקראת, חייֿשרה פרשת
כידוע  כסלו. חודש מברכים בין1בשבת קשר יש  ,

שבפרשה אפוא , ומובן, קריאתן, זמן לבין השבוע  פרשיות
כסלו חודש  של מהותו רמוזה  .2זו

נבדל הוא  שבה  חודש , כל של המיוחדת  משמעותו
בדרךֿכלל קשורה  אחרים , המיוחדים3מחדשים לימים

זה חודש  של  וכדומה ) החודש*3(חגים על המשפיעים  ,
אדר, חודש  לגבי בגלוי שרואים  כפי elekכולו. ycegdy

טוב " ו"יום  "שמחה" של לחודש  ימי4"נהפך" עקב 
שבו. הפורים

לחנוכה קשורה  כסלו חודש  שמשמעות  מובן , ,5מכך
בכסלו בכ "ה  שמתחיל חנוכה6חג  לנס  רמז ומוצאים  –

חייֿשרה : בפרשת

השמן פך נס  לזכר  נקבעו החנוכה  מצאו7ימי "לא  –
יום אלא  להדליק  בו היה  ולא  שמן... של אחד פך  אלא 

ימים " שמונה ממנו והדליקו נס  בו נעשה  כזה8אחד, נס .
חז"ל שאומרים כפי  ורבקה , שרה  אצל גם  על9מוצאים 

שנר10הפסוק אמו", שרה  האהלה  יצחק  "ויביאה 
לילי11(השבת ועד שבת  מלילי דולק  "היה ... הדליקו שהן  (
שבת ".

הנס עלֿפני חידוש  יש  חנוכה  שבנס  מובן, זאת, למרות 

ורבקה שרה  נרות  גרם12של  חנוכה  נס  כאשר ובמיוחד ,
מיוחד יום ֿטוב  .7לקביעת 

של השמן שמפך היא , היחידה  שהמעלה  לומר, דחוק 
אחד", יום  להדליק  אלא בו היה  "לא  אשר החנוכה , ימי

" דלקוdpenyהדליקו ורבקה  שרה נרות  אשר בעוד ימים",

רק בנס ,13drayבנס  מהותי הבדל אינו זה  כי – ימים 
בלבד. כמותי אלא

.·
˙ÂÎÈ‡ Â‡ ˙ÂÓÎ Y ‰ÎÂÁ Ò

דרכים : בשתי בכללות, מוסבר , החנוכה  נס 

לכלkzenא ) שמן די שהיה  כך בנס , גדלה  השמן

שה " באופן אם – הימים  לאחרjtשמונת  יום , כל נשאר  "

"מצאו יום שכל כיון  או  כבתחילה ", "מלא  הנרות  מילוי
zexpdֿ ב "בית המובאות  הדעות  (כשתי שמן" מלאים

).14יוסף "

המספיקה`zekiב ) השמן כמות – השתנתה  השמן

כלומר, ימים . שמונה דלקה בלבד, אחד ליום  טבעי באופן

– שבפך השמן מן שמינית  כלתה  יום כל

ה "ביתֿיוסף " שאומר שבפך15כפי השמן את  שחלקו ,

כפי או בלבד, אחד  חלק  במנורה  מילאו  יום וכל לשמונה ,
חדש " ה"פרי כל16שמסביר את  מילאו הראשון שביום ,

מהשמן. שמינית רק  דלקה לילה  ובכל במנורה , השמן
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וישב.1) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
בגימט'2) גטין) דשמות בספרי ראה – יו"ד (מלא כסליו אשר להעיר

מצאתי  לא לע"ע אבל – קכו) מע' קה"י (ראה קכ"ז – הכולל ועם קכ"ו
בספרים. גימט'

וכיו"ב.3) בספה"ע, מחוייב שבו יום שכל אייר דחודש זה משא"כ
(3*.308 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה

שו"ע 4) מגילה. ריש ירושלמי ראה – להלכה ונפק"מ כב. ט, מג"א
במג"א  הובא ואילך, סע"א כט, תענית וראה ס"ז. סתרפ"ח או"ח ורמ"א

סק"ה. סתרפ"ו
יו"ד.5) סעיף בפנים לקמן ראה כסלו, וי"ט יו"ד וגם
(שערי 6) ידוע הרי כסלו, בחודש הם חנוכה ימי שרוב לזה דנוסף

חנוכה  ימי שכל פי"ז) נרי אתה כי ד"ה פמ"ב. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה
ראשון  שביום ב) כא, (שבת הש"ס ובלשון שלו. ראשון ביום כלולים

הנכנסים. ימים כל ישנם
וגם 7) קבעוה. נס איזה על חנוכה: מאי ד"ה ב כא, שבת רש"י ראה

142 ע' ח"י לקו"ש – ובארוכה חנוכה. הל' ריש (עיי"ש הרמב"ם לדעת
זה  הרי – המלחמה נצחון משום (גם) היא דחנוכה יו"ט שתקנת ואילך)

הוא הערה g'שחנוכה שם לקו"ש (ראה בשמן שהי' הנס מפני הוא ימים
הלל  וכן נ"ח, הדלקת מצות נתקנה זה נס משום שרק לזה נוסף ,(13

שם). בשבת (מפרשים והודאה

שם.8) שבת
עה"פ.9) רש"י טז. פ"ס, ב"ר

סז.10) כד, פרשתנו
דמרומז 11) וי"ל שבת, לנרות דנ"ח השייכות בכ"מ ממשנ"ת להעיר

הוא  ברמב"ם חנוכה הל' סיום שבת; במס' היא דנ"ח שהסוגיא בזה גם
נרבהדין  כו' חנוכה ונר ביתו שבת ezia"נר רש"י וראה ועוד. כו'". קודם

מצוה  דבנש"ק ס"ו) סרס"ד או"ח (שו"ע ולהעיר ת"ח. בנים ד"ה ב כג,
מוסיף) שם אדה"ז (ובשו"ע זית שמן אחר להדר המובחר לנר מן "כמו

.(3 (והערה ואילך 400 ע' לקמן וראה חנוכה".
ובכל 12) שבוע בכל הי' ורבקה דשרה הנס – גיסא דלאידך אע"פ

יחיד. ובזכות השנים
אחד,13) יום בו להדליק כדי הייתה שבפך השמן כמות א) ולהעיר:

שהיא בנש"ק הסעודה daxdaמשא"כ אכילת לאחרי עד (רק מזה פחות
סי  סרס"ג שם אדה"ז שו"ע לדעת – ב) וסי"ד) ס"ז ס"א, שם וראה "ג.

שיב) ע' הנרות הדלקת ע' תלמודית באנציקלופדיא (נסמנו ראשונים כמה
ורבקה  שרה נרות משא"כ – בוקר עד מערב רק דולקים צ"ל מקדש נרות

ז' .r"lrnדלקו
עת"ר.14) סי' לטאו"ח
ועוד.15) שם. שבת הרא"ש בתוס' וכ"ה הא'). (בתי' שם
שם.16) הרא"ש בתוס' וכ"ה תירץ. עוד ד"ה סק"א שם או"ח
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דומה חנוכה נס  אם  שהבירור לכאורה, יוצא, זה  לפי
אלו: אופנים  בשני תלוי – ורבקה  שרה  של הנרות  לנס 

– אחד מסוג הם הניסים שני  השני, לאופן  בהתאם 
בשני – השמן של ההבערה  ביכולת  איכותית  תוספת

מהרגיל. זמן יותר הרבה  הנר דלק  המקרים 

התוספת היתה  בחנוכה  (א ) הוא : ביניהם  [ההבדל
יותר נס dpenyl,13גדולה  היה בחנוכה  (ב ) כלcxtpימים .

שרה אצל ואילו יום, כל המנורה את  הדליקו שהרי – יום 
ימים  שבעה  הנרות  דלקו ].zetivxaורבקה 

מסוג חנוכה  נס  היה  הראשון, ההסבר לפי זאת, לעומת 
נברא בנס  שרה17cerאחר: בנרות  היה  לא  וזה שמן,

ורבקה .

היה לא זה הסבר לפי גם  חנוכה ,yecigאך נס  במהות 
בתנ"ך קודם  כבר כזה  נס  מוצאים  השמן"18כי "אסוך נס  –

אלישע . של

.‚
ÌÈ¯·Ò‰‰ È˘ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

קושי: ישנו הנ"ל ההסברים משני אחד בכל

תוספת על ההסבר  ידועהzenkaלפי השמן,
במקדש19השאלה הנרות  את  להדליק  היה  אפשר כיצד :

כתוב והרי בנס, שמקורו נרzif"שמן20בשמן להעלות ...
תמיד"?

לשמן הכוונה אין זית " שב "שמן לתרץ  והכרחי
לבעל אלא  בזית , (שאורוzepekzשמקורו זית " "שמן של 

וכדומה ).21צלול

לילה שבכל – השמן באיכות  שינוי על ההסבר ולפי 

להבין צריך  – שבפך מהשמן שמינית  :22דלקה

שתהא23ההלכה מדתה  לה "תן קובעת  המנורה  לגבי 
בנוסף לוג ", חצי  חכמים  ושיערו בוקר... עד מערב  דולקת 
מן כמובן "מלא ", להיות  צריך  שרת שכלי ההלכה  על

ואילו24ההלכה מלאין". אלא  מקדשין אין שרת ... ש "כלי
לה "תן ההלכה  את קיימו שלא יוצא , הנ"ל ההסבר לפי

והנרות 25מדתה " ,`lהצריך שלם  ב "שיעור מלאים  היו
.26לדבר"

מהימים אחד שבכל יוצא  השניה האפשרות  לפי וגם 
דולקת שתהא  "מדתה  היתה  לא  השמיני) מהיום  (חוץ 
מלאה המנורה  היתה  הראשון ביום  אלא  בוקר", עד מערב 

הנחוץ מן  שמונה הלאה .27פי וכן שבע , פי  – השני ביום ,

.„
„ÁÈ· ÌÈÎÙ‰ È˘ Â· ˘È˘ Ò Y È˘ÈÏ˘ ¯·Ò‰

שעליה חנוכה, נס  באופן אחרת אפשרות  להסביר יש 
מובן יהיה לפיה  ואשר הנ"ל, הקושיות  מתעוררות אין
כדוגמתו היה  שלא חנוכה , בנס  הנרות בהדלקת החידוש 

לפניֿכן:

אחת לפי  חנוכה , נס  נעשה  יוסף", מ "בית לעיל כמובא 
מצאו ובבוקר  בנרות ... השמן כל ש "נתנו באופן הדעות ,

שמן". מלאים הנרות 

ואחר ֿכך דלק  שהשמן איננו לכך  שההסבר לומר, ויש
לא זאת  עם ויחד דלק  שהשמן אלא  בנס , הנרות  נמלאו

מאום ממנו  של28נגרע  "אש  על חז"ל שאומרים  כפי ,
dlrn" אוכלת ואינה  "שורפת  שהיא  ,"29.

את להדליק שאפשר  נאמר אם  אף  – להעיר ויש
כדלעיל, זית , כשמן תכונותיו אשר נס , של בשמן המנורה 
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פ'17) חמדה כלי סק"א. שם ט"ז ראה – השמן נתוסף ש(רק) או
כזֿכח). (לה, ויקהל

אליהו).18) (גבי ידֿטז יז, מ"א גם וראה ואילך. ב ד, מ"ב
שם.19) חמדה כלי ראה לקמן (להרש"י בהבא בהלכה" "המועדים

וש"נ. קנח, ע' זוין)
ב.20) כד, אמור תצוה. ר"פ
א.21) כג, שבת
(22– הנ"ל קושיא לכאורה, יותר, עוד קשה זו שלדיעה לזה נוסף

גם הרי השמן, איכות שנשתנה אבל zepekzdדמכיון ליכא. זית שמן של
.38 והערה ס"ו לקמן ראה

ובאמור מנחות23) תצוה. ר"פ עה"ת בפרש"י הובא – וש"נ. א. פט,
להם. הוקבעה זו ומדה ג) (כד,

א.24) פח, זבחים
ליל 25) הדלקת על (רק) כן הקשו (ועוד) שם ופר"ח הרא"ש בתוס'

נתנו`' א' שבליל תי' (וע"ז חלקים לח' השמן שחילקו להסברא ,lk

מדתה", לה "תן שצ"ל שמכיון היא, שבפנים והקושיא – במנורה) השמן
(גם) חסר הי' לפועל מ"מ כשיעור, טהור שמן להם הי' לא שכבר אף הרי

דין  קיום לילות שם בשאר הרא"ש בתוס' לפמ"ש [וגם מדתה" לה "תן
רק  הוא זה הנרות שדין שיהיו (וכן בזה יש עכ"פ הרי – דאיפשר" "היכא

(אף  טהור שמן שיהי' נס שנעשה בזה הביאור וידוע הידור]*, מלאין)
שיוכלו  ישראל של חיבתן להראות ה' רצה כי בצבור) הותרה שטומאה

בהידור. המצוה לקיים
שם.26) זבחים רש"י לשון
זו27) דמדה (23 (בהערה הנ"ל פרש"י ראה להם.drawedאבל
בלילי 28) הנר את הדלקתי .. בנר ברכו ב): (פי"א, ב"ר גם ראה

דלוק שבת במוצאי אותו ומצאתי ובאתי melkשבת xqg `le שיש [אף
הלשון  בדוחק) (עכ"פ בשמן לפרש הנר שנתמלא – כלום" חסר "ולא

.30 הערה לקמן וראה ספט"ו]. במדב"ר וראה אחר.
לסנה.29) בנוגע – ה) (פ"ב, שמו"ר

leqt ony ea axrl yi m`d ,zexpd lkl dxepnl witqn xyk ony oi`y dxwna ,carica 'it` dzcnk opirac xn`p m`c ,my zayl sqei y`xa xwgy dn t"r (*
miiwl ick (xeava dxzedy) `nh onyn siqedl miaiiegny c"ecpa xnel mewn ± y"r ,'ek."dzcn dl oz"
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המנורה שאור  מובן, זאת  הבא צ30בכל כזה  להיות onריך
d"xe`nl ony"31.

והיפוכו: דבר  היה זה  שבנס  יוצא , אם ֿכן

וכדומה משמן הבאים  טבעיים, ואורֿנרות  32אש 

בהכרח לא33השמןoeilklגורמים  – שני מצד כאן אך .

השמן מן מאום  .34חסר 

אחת . בבת  ואיֿכליון כליון כאן היה  כלומר,

הנמנעות " "נמנע  שהוא  דבר של35זהו הנס  כמו ,

המדה " מן אינו ארון הפכים36"מקום  שני  בו שהיו ,

zg`Îzaaבתורה כמפורש  מדה, היתה לארון "אמתים37: ,
המדה ". מן "אינו המקום  היה  זאת עם ויחד ארכו...", וחצי

.‰
‰ÎÂÙ‰‰ ‰ÂÎ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„ ˘Á¯˙‰ Ò‰

יותר : עמוק  ענין כאן יש 

רק מודגש  אין  המדה " מן אינו ארון "מקום של בענין

בבת המדה " מן ו"אינו "מדה " – הפכים שני בארון שיש 

נבע המדה" מן  "אינו של הענין מכך : יותר אלא  אחת ,
לאjknדוקא  אילו מסויימות . מדות  בעל היה שהארון

לא בתורה , המפורשות  המדוייקות  במדות  בנוי הארון היה 

של הנס  מתרחש  היה  לא  וממילא הארון, קדושת בו היתה
המדה ". מן "אינו

הנס דלעיל: הדעה  לפי חנוכה , בנס  גם לכך בדומה 

במקדש הנרות  את  שהדליקו כך עלֿידי דוקא  התרחש 
שכלה משמן, לבוא חייב  המנורה  שאור  וכיון כהלכה ,

הנרות "מצאו של שהנס  יוצא , כדלעיל, שמן"mi`lnבאש
)`lyבעל היה שהוא  עלֿידי דוקא  התרחש  השמן) נגרע 

השמן. כליון של תכונה

.Â
Ú‚¯ ÏÎ· Ò‰ ˘Á¯˙Ó È˘ÈÏ˘‰ ÔÙÂ‡· ˜¯

לבין הנס  של זו צורה  שבין הקשר  את  להבין כדי 
ההסברים שלושת  שבין ההבדל את  להסביר יש  חנוכה ,
(ב ) השמן, בכמות תוספת  (א) – הנס  לגבי לעיל שהובאו 
ואיֿכליון כליון – הפכים שני  (ג ) השמן, באיכות תוספת

אחת : בבת 

כאשר הראשון, ברגע  רק  נס  נראה  הראשון בהסבר
באופן דולק  הוא  אחר ֿכך אבל בנס , נוסף  .irahהשמן

השמן אילולא  כי להדלקה , קשור השמן נס  iqpdאמנם ,
יוצא , כך ואם  המקדש , נרות  את  להדליק  במה  היה לא 

בשמן הנרות דליקת זאתdfשעצם בכל אך לנס , קשורה 
מהו יודע  שאינו מי וההוכחה: בגלוי. ניכר הנס  אין  –

נס . שהתרחש  יודע  אינו השמן מקור 

ממושך זמן  הקטנה  השמן  כמות  דולקת  השני , באופן
רק אך הבעירה . בזמן ניכר  והנס  הטבע , מן יותר הרבה 

z`vez הנסzi`xpואילו הבעירה , envrבזמן qpdכבר
השמן איכות את הקדוש ֿברוךֿהוא  ששינה  ברגע  התרחש 

.38וחיזקו

הנמנעות ", "נמנע  שהוא  השלישי, ההסבר לפי  רק
מחדש . ורגע  רגע  בכל הנס  מתרחש 

.Ê
˘Ù ˙Â¯ÈÒÓÂ ÏÂÚ ˙Ï·˜ Ï˘ ÌÈÙÂ‡ ‰˘ÂÏ˘

קיימים בתורה , ענין כבכל הנס , של האופנים  שלושת 
האדם : בעבודת  גם 

הוא האדם  בעבודת  נס  לבין טבע  בין :39ההבדל
המוגבלת עבודה  – ודעת  טעם  שלפי עבודה  זוהי "טבע "

למה  בהתאם ומציאותו, האדם לטבע  מביןedy`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

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

אש30) בלבת אליו ה' מלאך וירא שמפורש בסנה א) jeznמשא"כ:
dpqd אש שהי' הכרח אין הנ"ל דב"ר הא ב) סיבתו), – ולא האש (מקום

כלום", חסר ש"לא נאמר לא הרי ורבקה שרה נרות בנוגע – טבעי.
ס"ב. בפנים כנ"ל לאט, לאט שנחסר נ"ל ובפשטות

ועוד.31) ו. כה, תרומה
אש32) שותצא (אף) ומקדש במשכן הי' d'וכן iptln'גו ותאכל

כד). ט, (שמיני
ובכ"מ.33) ג) (לג, מקץ תו"א ראה בעבודה ענינו
הערה 34) (ראה שבעבודה השמן דכליון התוצאות גם היו ואעפ"כ

קו"א  סתצ"ה (חאו"ח שלו בשו"ע אדה"ז עפמש"כ לבאר ויש – הקודמת)
המנורה  להדלקת בנוגע ופשיטא וק"ו וכ"ש להבערה* בנוגע סק"ב)

ואכ"מ. למאור. שענינה
(35.68 ע' להצ"צ החקירה בס' הובא סתי"ח, הרשב"א שו"ת ראה

תכ. ע' תרע"ח סה"מ

וש"נ.36) א. כא, יומא
יוד.37) שם, תרומה
רק38) הקודם, לטבעו ומנגד הפכי טבע וכח dtqedשאי"ז באיכות

זה dfשמן בזית ואפילו שונים, עצמן זית בשמני (אפילו שונים ושמנים .
במהירות  שווים אינם א)) פו, (מנחות כו' ג' ובהם הם זיתים ג' – עצמו
ה'ש"ת  החודש מד"ה ולהעיר בחוש. כנראה – בהדלקתן שלהם הכליון
יש  מיני הם אבל הסוג באותו .. אחרת ובטבע אחר ליש נהפך פ"ב:
ממש. הפכי בטבע הוא והשינוי .. הפכים בטבעים היינו זמ"ז הפכים
היחוד  שער וראה פ"א. עטר"ת החודש ובד"ה הפרק, בסוף שם וראה
לקו"ש  – ביצי"מ נסים סוגי ב' ע"ד – וראה קרי"ס). (גבי פ"ב והאמונה
[המתורגם] ח"ו לקו"ש שם. ובשוה"ג 27 הערה 176 ע' [המתורגם] ח"ה

ואכ"מ. .242 ע' חי"ח .95 ע'
וש"נ.39) ואילך. 151 ע' חי"ז לקו"ש 363 ע' לקמן ראה לקמן בהבא

.cere dxrad 'rn iae'vbxdl v"ndezd .(glx 'iq g"e`) xfp ipa` z"ey d`xe (*



לה dxyÎiig zyxt - zegiyÎihewl

`edeעול קבלת של  עבודה  על מראה  "נס " מרגיש .
מתחשבים אין – ודעת  מטעם שלמעלה  נפש  ומסירות 
אלא וברגשות , בהבנה  בטבע , לא ובוודאי הפרטי, ברצון
נפש . מסירות  כדי  עד הקדוש ֿברוךֿהוא רצון את מקיימים 

עולlkאמנם , קבלת  על להתבסס  חייבת  עבודה 
חז"ל כדברי  נפש , מלכות40ומסירות  עול עליו "יקבל

אין כי מצוות", עול  עליו מקבל ואחרֿכך תחלה  שמים 
`xapdאותו יובילו ורגשותיו ששכלו כך על לסמוך יכול

בהתאם  oeilrdתמיד oevxl: שונות דרגות  בכך יש  אך ,

ומסירות עול קבלת  של שההרגשה  היא, אחת  דרגה 
קי הטבע ) שמעל (ה"נס " היום ,נפש  בתחילת  רק  ימת 

שמים מלכות עליו "לקבל שתוכנה  שמע , קריאת  בשעת 
נפש " היא41במסירת  העבודה  היום, במשך ואחרֿכך –

ודעת . טעם לפי

על רושם  משאירה היום בתחילת  זו הרגשה  אמנם,
בכל אך ה', לרצון בהתאם  תהיה שהעבודה כך כולו, היום 
בהמשך קיימות  (ה"נס ") הנפש  ומסירות  העול קבלת  זאת ,

רק  פי*mlrda41היום  שעל בעבודה  מתעסק  האדם  ואילו  ,
ודעת . טעם

ומסירות עול  קבלת  של שההרגשה  היא , שניה  דרגה 
עבודתו על  בגלוי משפיעה  היום  בתחילת  הקיימת  נפש 

" הדבר  אשר עד כולו, היום תמידreawבמשך ynnבלבו
מזכרונו" ימוש  לא  ולילה .41יומם 

בעבודה עסוק  הוא  היום  כל שבמשך הכוונה  אין אך
אצלו הקיימת  זו שהרגשה  רק אלא  נפש , מסירות  של

rny z`ixw zryaעל ומשפיעה  כולו, היום  את  מאירה 
ובמצוות , בתורה  העיקרית .idy`עבודתו עבודתו

שקוע הוא כולו היום  כל שבמשך היא , שלישית  דרגה 
dceara. נפש מסירות של

" עקיבא  רבי שאמר iniכשם  lk...מצטער מתי42הייתי 
ואקיימנו" לידי רק43יבוא  לא נפש  מסירות  לו היתה  .

עניניו. בכל תמיד, – ימי " "כל אלא שמע, קריאת  בשעת

.Á
ÈÁÂ¯‰ ·ˆÓ· ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈÙÂ‡‰ ˙˘ÂÏ˘

הקיים : הרוחני במצב  תלויים  הללו האופנים  שלושת 

בגלוי מאיר הקדושה  אור  כאשר כתיקונן, בשנים 
שקיימת מספיק  הצדיקים ), בדרגת – (ובעבודה  בעולם 

היום בתחילת  שמע , בקריאת נפש  מסירות כי*43תחושת  ,
כדי הנפש  מסירות  שמותירה ברושם  ודי חושך , אין
כראוי. תתבצע  ודעת טעם  שלפי  שהעבודה כך על להשפיע 

יש אז בכך. די אין ארץ " יכסה  ש "החושך במצב  אבל
היום כל במשך גלויה  תהיה  זו שתחושה  כך*43צורך ורק  ,

אופנים : שני ישנם  ובכך החושך. את  להכניע  אפשר 

רק אלקות מסתירה  העולם  שחשכת הוא , אחד אופן
העלם (מלשון שהעולם כמה אור44עד את  מעלים  (

מטבעו, נקבעהקדושה  זה ולכןrahaמצב ,xwir
הנפש  של (טבע ודעת טעם לפי היא האדם עבודת
עבודתו  בלבול למנוע שכדי אלא שלו), האלקית

צורך יש ההעלם עלֿידי היהודי של zybxdyהרוחנית
כולו. היום במשך בגלוי תאיר הנפש מסירות

והוא יותר מחשיך העולם כאשר לאור cbpznאבל
ובשביה, במיצר נתונים ישראל אשר עד הקדושה,
של  העבודה צריכה ה', עבודת את מונע והעולם

להתבסס העולם,dnglnעלxwiraישראל בחושך
עבודה לצורך לאור. להפיכתו עד החושך efבשבירת

נפש במסירות הכרח ושעל,zicinzיש צעד כל על
היום. כל במשך

.Ë
˙È„ÈÓ˙ ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ Y ÔÂÈ ˙ÙÂ˜˙·

"נמנע של באופן הנס  היה  שבחנוכה  לכך ההסבר  זהו
בעבודה היה  כך כי – רגע בכל  חדש  נס  – הנמנעות"

ההיא בתקופה ישראל של :*44הרוחנית 

עמדו (אשר  יון בתקופת  ששרר  הגדול החושך עקב 
רצונך" מחוקי  ולהעבירם תורתך היתה45"להשכיחם (
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ג.40) כ, יתרו מכילתא וראה רפ"ב. ברכות
ספכ"ה.41) תניא

שיזכור *41) בזה תלוי ומצותי' התורה ש"קיום שם בתניא ומ"ש
כדלקמן  בגילוי, צ"ל שהמסנ"פ (היינו כו'" לה' נפשו מסירת ענין תמיד

ש"יוכל כדי הוא כי – הב') באופן egvplבפנים exvi cbp cenrl תניא) כו'"
ח. סעיף בפנים כדלקמן הצדיקים, בעבודת הוא שבפנים הא' ואופן שם),

בגילוי.42) היא לזה התשוקה כאשר שייך צער כי
חי"ז 43) לקו"ש .124 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה ב. סא, ברכות
.283 ע'

ואילך.*43) שם חי"ז לקו"ש עד"ז ראה
ובכ"מ.44) ד. לז, שלח לקו"ת

(שהי'*44) דאלישע השמן דאסוך הנס בין החילוק בנוגע י"ל ועד"ז
גם  ניכר (שהי' ורבקה דשרה הנרות ונס נס), השמן שנברא ברגע רק ניכר

שדלקו): בעת אח"כ
–אלישע נביא אדם dlbהי' ז) ג, ((עמוס הנביאים עבדיו אל סודו

rinyne fixknd שלו והנסים – סי"ט) אגה"ק וראה א) ו, וארא (רש"י
אלי' הבטחת בקיום באו – האסוך נס כולל – הנ"ל iapd`שבכתובים

שמספיק שיהי' אור, גילוי – ט) ב, למ"ב (מפרשים ברוחך" שנים "פי
ב  המסנ"פ לברר הרגש למטה שיורד ב"ן שם הוא שרה היום; תחילת

שאז  – בי"ע דעולמות חושך ובכ"מ), ב. קכו, פרשתנו (תו"ח בירורים
ח. סעיף בפנים כנ"ל היום, במשך בגלוי המסנ"פ זכרון צ"ל

הנסים.45) ועל נוסח
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נפש  מסירות  –dielbלישראל גבורים ... כנגד חלשים  –
בחושך להלחם  ל"46כדי  גרמה  זו עבודה  .eבתוספת) ה '

חשכי" יגיה  הוי'47וא "ו) שם  –lrny"השתלשלות ",ל
"יגיה  הוא  דוקא  הגלותikygאשר חשכת את הופך – "48.

של בחותמו מונח "שהיה  השמן פך בנס  התבטא זה 
כלל", שם  ליגע  יכולים  החיצונים ש "אין  דרגה  גדול", כהן
ההשתלשלות מכל שלמעלה המאציל "עצמות זוהי כי

אחיזה49לגמרי" לו שאין באופן עצמו הנס גם  היה ולכן  ,
הנמנעות ". "נמנע  – בטבע 

.È
‰¯Â˙·˘ ÔÓ˘‰ ÈÂÏÈ‚ Y ÂÏÒÎ Ë"È

השני החג  לבין האמור  כל  שבין הקשר יובן זה  לפי
לחסידות " השנה  "ראש  כסלו, י"ט – כסלו בחודש  :50שחל 

דמשיחא עקבתא  של החושך כשהחושך51בתקופת  ,
הכרח יש  אז  דוקא  – ליום מיום onydאת zelblגובר

דאורייתא " דרזין ל "רזין עד התורה , פנימיות – ,52שבתורה
שבתורה " היחידה  היחידה "53"נקודת  "נקודת  את המגלה  ,

היהודי ,54של

של dvegבאופן jizepirn eveti55שמעיינות –
החוצה , יפוצו החסידות 

החושך את  גם  חשכי", יגיה  "והוי' נגרם  כך ודוקא 
dfd"יאיר כיום  "ולילה היעוד שיקויים עד שחושך56, ,

ממש . בקרוב  לאור , ייהפך הגלות

,d"lyz dkepg z`f i`ven zegiyn)
(e"kyz fenz a"i
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ועוד.46) פמ"ב. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ראה
ספי"ז).47) (ועיי"ש אורה ושערי בתו"א זה ד"ה כט. כב, ש"ב
סד"ה 48) (תו"א דוקא החשך את להאיר הוא נ"ח של ענינם ולכן

רני  סד"ה בכסלו. בכ"ה סד"ה אורה שערי נ"ח. סד"ה (הב'). ושמחי רני
ובכ"מ). ושמחי.

פי"ז.49) נרי אתה כי ד"ה אורה שערי
כסלו 50) די"ט הגאולה לחג נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של אגה"ק

ב"היום  גם נדפס .17 ע' ומעין בקונטרס – מהמכתב פאקסימיליא תרס"ב.
ובכ"מ. בתחלתו. יום"

(ספי"ט)51) אורה ושערי א) (מא, בתו"א נרי אתה כי ד"ה ראה
דמשיחא. דעיקבתא האחרונים דדורות החשך על קאי חשכי" יגי' ד"והוי'

ואילך.52) פנ"ד הק"ש שער אמ"ב
ואילך.53) ה' סעיף  החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
שם.54) ובהערות ואילך 308 ס"ע לקמן ראה
לקו"ש 55) וראה .432ֿ3 ע' ח"ה לקו"ש ראה אלה, ענינים ג' ביאור

ועוד. .106 ע' ח"י לקו"ש שם. ובהערות 99ֿ100 ע' ח"ד [המתורגם]
יב.56) קלט, תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dcp(oey`x meil)

][zrc ef-éaø,'izrny `l' xn`yeéñBé éaøa ìàòîLé éaø àä ©¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥
,dcil meyn `nhn xya `ln xityy xn`yàéòLBà éaø àäå§¨©¦©§¨

xityae ,xekr xitya wx minkge ryedi iax ewlgpy xn`y
,cle epi`y micen mlek lelvéåì ïa òLBäé éaø àäåxn`y §¨©¦§ª©¤¥¦

,lelv xitya minkge ryedi iax ewlgpyøî,[ax-]àøéáñ ïàîk ©§©§¦¨
déì.xaeq jpd in zhiyk -déì øîà,axãçàå äæ ãçà ,øîBà éðà ¥¨©¥£¦¥¤¨¤§¤¨
äæ,xekr xitya oiae lelv xitya oia -úLLBç dðéàcle `ny ¤¥¨¤¤

xitya ryedi iaxe minkg ewlgpy xaeq ip`y ,`id dxedhe ,`ed
zyyeg dpi` xekr xitya elit`y exn`y minkgk dklde ,xekr

.cleläæ ãçàå äæ ãçà ,øîà ìàeîLeoiae xekr xitya oia - §¥¨©¤¨¤§¤¨¤
,lelv xityaúLLBçini dl oi`e ,wtqn d`nhe ,`ed cle `ny ¤¤

.xdeh
:`xnbd zxne`déîòèì ìàeîL àãæàål`eny dfa jlde - §¨§¨§¥§©§¥

,df wqt itl dxen dide ,ezhiylàúà éëc`ayky -éîéc áø §¦£¨©¦¦
,laal l`xyi ux`nekc àì íìBòî ,øîàexdih `l -z` ¨©¥¨Ÿ©

zltndøéôL,àòcøäða,l`eny ly enewn `idyàeääî øáì ¨¦¦§©§§¨§©¥©
àøéôLxity eze`n ueg -ìàeîLc dén÷ì àúàciptl `ay - §¦¨©£¨§©¥¦§¥
,l`enyäøòOä èeç déìò çpîceiaery heg eilr migipn eidy - §©©£¥©§¨¨
dxrykàñéb éàäî,ely cg` cva -àñéb éàäî àéæçådide - ¥©¦¨§©§¨¥©¦¨

,ipyd ecivn hegd d`xpy iptn l`eny eze` xdiheíà ,øîà̈©¦
éàåä ãìåc àúéà,cle df xity did m` -éàä élek âéæ äåä àì- ¦¨§¨¨£©Ÿ£¨¦¥©

.jk lk lelv did `l
:dpyna epipyäéä íàåxitydíweøî[cled zxev ea xkipy-] §¦¨¨§¨

,'åëå.dawple xkfl ayz
:mwexn xity ly xeriyd edn zx`an `xnbdeäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤
Búéiøa úlçz ,øîBà ìeàL àaà ,íweøî øéôLcled ly,[BLàøî ¨¦§¨©¨¨¥§¦©§¦¨¥Ÿ

åéðéò ézLef` mi`xpáeáæ ìL ïétéè ézLk.aeaf ly mipirk -éðz §¥¥¨¦§¥¦¦¤§¨¥
dpye -àéiç éaømdy `ed mipird mdy jkl oniqdy ,`ziixaa ©¦¦¨

.äfî äæ ïé÷çeøî,le`y `a` ixac z` `iadl dkiynn `xnbd §¨¦¤¦¤
okeïéîèBç éðLmi`xp ,ely mhegd iawp ipye -ìL íétéè ézLk §¥¨¦¦§¥¦¦¤

àéiç éaø éðz .áeáæ`ziixaaå,mhegd iawp md el`y jkl oniqd §¨¥©¦¦¨§
mdy.äæì äæ ïéáøB÷î`a` ixac z` `iadl dkiynn `xnbd §¨¦¤¨¤
,le`yäøòOä èeçk çeúî åéôeheg eli`k d`xpe ohw wcq `ed - ¦¨©§©§¨¨

.my gezn dxry ly iaeraBúiåâeely xkfd xa` -lecb , §¦¨
äðBcð ,äá÷ð äúéä íàå .äLãòkelceba dlv` d`xp mewn eze` - ©£¨¨§¦¨§¨§¥¨¦¨

ezxevaeäøBòOkdwecq `idyïéà íéìâøå íéãé Cezçå .[dkøàì ©§¨§¨§¨§¦¨©¦§©§©¦¥
Bì.eilbxe eici oiicr mixkip oi`e -åéìòå,[eziixa xcq lre - §¨¨

(áé¯é é áåéà) äìawa LøBôî,iM `p xkf' ,d"awdl aei` xn`y §¨©©¨¨§¨¨¦
.ipaiWY xtr l`e ipziUr xngkäpéábëå éðëézz áìçë àìä ©Ÿ¤£¦¨¦§¤¨¨§¦¥¦£Ÿ¤¨¨©¦¥¦§©§¦¨
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.'éçeø äøîL Eúce÷ôe éãnò úéNòipaydl wwezyz recn xnelk ¨¦¨¦¨¦§¨§¨§¨¦

,'ipkizz alg'k dligzny ,d`ltpd jzxivi lagle xtrd l`
ietw dyrp ok xg`e ,yelwe jzip `ed `vei `edyk rxfdy
ia z`xa jk xg`e ,xyae xera ipzyald jk xg`e ,dpiabk
jk xg`e .miiniptd mixai`d lr mikkeqn mdy micibe zenvr
`vz `ly gexd lr zeivy dne ,miig ia zzpe cqg icnr ziyr
.miawp `ln `ed sebdy s` ,iaxwa igex z` dxny `id ,itebn

ly avnl xaerd ribd xak m` miwcea cvik zx`an `ziixad
lecb xak `ed m` ea xkip oi` ,ltep xitydy dxeva :mwexn
.ea oiirle ewilgdl jixve ,`l e` ,`ziixaa x`eand ote`a

,`ziixad zxne`eíéna BúBà ïé÷ãBa ïéàåeze` miwilgn oi`y - §¥§¦©©¦
,mina dwicad iptloeikïéfò íénäL,onyk mikx mpi`e ,md ¤©©¦©¦
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המשך ביאור למז' נדה ליום ראשון עמ' א



לז

סח

ביאור הזהר דמ"ש )שמואל-א כה, ו( "ואמרתם כה לחי" 
קאי על ראש השנה בחי' "כה", ורמז ליוסף שיצא מבית 

האסורים בר"ה כשהי' בן "ל" שנה והי' שם מבן "יח" שנה 
– אותיות "לחי"

ואמרתם  ו(  כה,  )שמואל-א  ואמר  אבא  רבי  פתח1 

כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, 

ואמרתם כה לחי, וכי דוד לא הוה ידע בי' בנבל דאיהו 

יומא  יומא,  ההוא  אלא  לחי,  כה  ואמרתם  בגיני'  אמר 

טבא דראש השנה הוה, וקדשא בריך הוא יתיב בדינא 

כה  ואמרתם  הוא קאמר  בריך  ובגין קדשא  על עלמא, 

לחי, לקשרא כה לחי, דכל חיין בי' תליין.
ספר הזהר חלק ב' דף כג, ב

שהיא  מלכות2  בחי'  הוא  כה  כה,  ואמרתם 

1( ]תרגום ללה"ק[ פתח רבי אבא ואמר )לפרש מש"כ( ואמרתם כה 

לחי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. )מש"כ( ואמרתם 

ומקשה(  צדיק,  לאיש  דהיינו  חי  לאיש  ראוי  כה  )פירושו  לחי  כה 

יודע בנבל שהוא  הי'  דוד לא  )וכי  בנבל  בי'  ידע  הוה  דוד לא  וכי 

מוחזק ברשע והוא איש רע מעללים(, דאיהו אמר בגיני' )שהוא אמר 

לשליחיו( ואמרתם כה לחי )שתברכו את נבל בברכת כה לחי, הלא 

ברכה כזו ראוי' לצדיק ולא לרשע כנבל, ומתרץ( אלא ההוא יומא, 

יומא טבא דראש השנה הוה )אלא אותו היום יום טוב של ר"ה הי', 

כמ"ש שם כי על יום טוב באנו, ועוד כתוב שם, ויהי כעשרת הימים 

ימים  עשרת  אלו  יח.[  ]ר"ה  רז"ל  ואמרו  וימות,  נבל  את  ה'  ויגוף 

וקדשא בריך הוא יתיב בדינא כל עלמא  שבין ר"ה ליום כפורים(, 

)שאז הקב"ה יושב בדין על העולם(, ובגין קדשא בריך הוא קאמר 

היתה למתק את  )וכונתו  לחי,  כה  ואמרתם  )ובשביל הקב"ה אמר( 

הדינים המתעוררים בראש השנה(, לקשרא כה לחי )על ידי שיקשר 

את המלכות הנקראת כה ליסוד הנקרא חי(, דכל חיין בי' תליין )שכל 

החיים דהיינו ספר החיים תלוים בו(. ע"ש.

2( ראה לקוטי תורה פרשת נצבים מז, ב וז"ל: ואמרתם כה לחי ופי' 

לחי  כה  לקשרא  הוה  דר"ה  יו"ט  ע"ב(  כ"ג  )דף  וארא  ר"פ  בזח"ב 

כל  ארז"ל  והנה  ע"א(.  י"ח  )דף  דר"ה  פ"ק  בגמרא  משמע  וכן  כו'. 

נהרא  נתנבאו בכה היא בחי' מל' שנקרא אספקלריא דלא  הנביאים 

כה  בבחי'  העולם  נברא  באלול  בכ"ה  ענין  וזהו  כדמותנו.  בחי' 

כדמותנו להיות נראה העולם ליש ודבר, ואח"כ צ"ל ביטול היש ע"י 

קבלת עול מלכות שמים ועי"ז לקשרא כה לחי, והיינו כמ"ש ואולם 

חי אני וימלא כבוד ה' וכנ"ל. וזהו ענין יחיד חי העולמים מלך כו'. 

קע"א  )וישלח  רואי  לחי  באר  בענין  ב'(  )קל"ה  תולדות  בזח"א  וע' 

ב'( בענין כה לחי. והתקשרות ויחוד זה זהו בראש השנה שבו נברא 

להמשיך  יכול  הוא  ע"כ  חיים  נשמת  באפיו  ויפח  נאמר  שבו  האדם 

יחוד זה דבחי' כה לחי, ע"ש.

וראה לקוטי שיחות חלק כד עמוד 193 ואילך. אור התורה דרושים 

לראש השנה עמוד א'תלב ואילך. ספר המאמרים ה'תרס"ט עמוד א 

ואילך. תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות עמוד עה.

השארי  כל  נבואת  שממנה3  נהרא,  דלא  אספקלריא 

לחי שצריך  כה  ואמרתם  הנה  בכה,  נביאים שהתנבאו 

לקשר בחי' כה אספקלריא דלא נהרא דמל' לבחי'4 חי 

ליסוד הנקרא5 חי, כי אם שנבואת כל הנביאים הי' רק 

מבחי' כה ולא מהמדריגות שלמעלה ממנה, אך לבחי' 

ממנו  נפרדת  תהא  שלא  לקשרא  צריך  עכ"פ  יסוד  חי 

הוא השכן6  כי  זמ"ז  להפרידם  אין  ויסוד  מל'  כי  ח"ו, 

קרוב אל המל'.

צריך  שאז  ביחוד  השנה  לראש  זה  שייך  מה  אך 

לקשרא כה לחי.

3( ספרי ריש פרשת מטות פסקא קנג. רש"י עה"ת שם.

כל  ארז"ל  הנה  וז"ל:  תרפג  עמוד  מטות  פרשת  התורה  אור  ראה 

הנביאים נתנבאו בכה מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה, פי' כה הוא 

דמות  מראה  שנקרא  ית'  מלכותו  בחי'  דהיינו  תתאה  יחודא  בחינת 

כבוד הוי' )במא"א אות כ' סי"ג כה נקרא המלכות כי בנינה מהגבורות 

גם  נקרא היסוד בבחי' ה"ג שבו,  וכן  ה"ג כ"א כלול מה' הוי כ"ה, 

י"ג תיקונים וט'* דז"א ונה"י גימט' כ"ה עכ"ל. ולהעיר מענין בכ"ה 

תחלת  היום  זה  ר"ה  למע"ב  ו'  ביום  ואח"כ  העולם  נברא  באלול 

נהרא  וכו'. דהיינו שלא תהי' ע"ד אספקלרי' דלא  זה  מעשיך, בחי' 

כ"א תהי' אספקלרי' דנהרא כמו ז"א וכו'. ועמ"ש בפי' ואמרתם כה 

לחי בד"ה שוש אשיש ]לקו"ת לעיל הערה 2[, והיינו דעכ"פ כה הוא 

ג"כ בחי' גילוי שהרי כל הנביאים נתנבאו בכה וזהו גילוי אלקות, לכן 

ע"י בחי' כה גילוי יחו"ת כדמותינו ביטול היש יוכל לבא לידי גילוי 

בחי' זה והוא ענין ואמרתם כה לחי, וכענין שפי' בזוהר פ' תולדות 

דף קל"ה ע"פ באר לחי רואי והוא ענין ואולם חי אני וימלא כבוד 

ה', ע"ש.

*( ראה לקמן סימן קלו.

4( וראה אור התורה בשלח עמוד תקלד וז"ל: משה נתנבא בזה שהוא 

אספקלריא המאירה ולבחי' זו זכו בקי"ס, וכל הנביאים נתנבאו בכה 

ע"ד  לזה,  כה  לחבר  הבחינות  ב'  וצ"ל  מאירה,  שאינה  אספקלריא 

ע"ש.  עילאה,  מיחודא  תתאה  ביחודא  להמשיך  לחי  כה  ואמרתם 

ולקו"ש שם עמוד 195 הערה 52.

5( ראה מאורי אור אות ח' סעיף כד וז"ל: חי הוא יסוד ונק' חי, בעת 

הזווג נעשה מאבר מת חי. ראה גם הערה 9.

ֵכן קרוב מָאח רחוק". מאורי אור מערכת אות  6( משלי כז, י. “טוב ׁשָ

ֵכן נקרא היסוד וגימטריא ש"ע נהורין שלוקח  שין סעיף מא וז"ל: ׁשָ

מהפנים העליונים, כי יוסף יפה תואר. ע"ש.

וראה אור התורה פרשת בהעלותך עמוד שצה וז"ל: איתא בלקוטי 

הש"ס לאריז"ל שעז"א טוב שכן קרוב מאח רחוק, דשכן קרוב הוא 

בחי' היסוד שנמשך לצורך התהוות העולמות וחיותם וקיומם שכל 

זה נמשך בכל עת ואינו מסתלק ח"ו אפי' כרגע ואין הפרש בין זמן 

נק' שכן קרוב, אבל המדות כשהם בבחי' הגדלות  וע"כ  כו'  הגלות 

דכתר עליון נק' אח רחוק דבגלותא אסתלק לעילא כו', ע"ש. ועייג"כ 

אור התורה לנ"ך עמוד רעג.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור למז' נדה ליום רביעי עמ' א

הנקראת8  המלכות  בנין7  הוא  בר"ה  כי  ליישב,  ויש 

דיסוד  לחי9  לקשרא  וצריך  מהגבורות,  שנבנית  כ"ה 
אז  והי'  11בר"ה  האסורים  מבית  שיצא  ליוסף  והוא10 

בן ל' שנה, וכשהושיבוהו בבית האסורים הי' בן12 ח"י 

7( ראה לקוטי תורה פרשת נצבים נא, ב ואילך. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק א' עמוד ב. וז"ל: השייכות דראש השנה לבנין 

מעשה  חידוש  הוא  השנה  שבראש  לפי  היא,  )בפשטות(  המלכות 

השנה  ראש  שבכל  מעשיך  תחלת  היום  זה  שאומרים  כמו  בראשית 

תורת  וראה  ע"ש.  ית',  מלכותו  ממדת  היא  המעולמות  כל  מתהוים 

מנחם – תפארת לוי יצחק עמוד סג.

8( ראה תורת מנחם ספר המאמרים מלוקט חלק א' עמוד כט ואילך.

9( לחי דיסוד: אבר היסוד נק' חי, דממנו נמשך חיים, וכמ"ש )מלאכי 

ב, ה( בריתי היתה אתו החיים והשלום.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )10

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

יא, א. ראה עוד בזה לעיל סימן סב. סג. סד.  י, ב.  11( ראש השנה 

סה. סז.

12( ראה שמות רבה פרשה ז, א: אתה מוצא לא הי' יוסף ראוי לינתן 

בבית האסורין אלא י' שנים מפני שהוציא דבה על י' אחיו, ועל ידי זה 

שאמר לשר המשקים )בראשית מ, יד( “כי אם זכרתני אתך והזכרתני 

אל פרעה" ניתוסף לו שתי שנים שנא' )שם מא, א( “ויהי מקץ שנתיים 

שנה, זהו לחי "ל"-"חי"13, ואז נשא יוסף אשה כמ"ש14 

ויתן לו את אסנת כו'.

והיינו15 לקשרא:

כ"ה, 16מלכות – אסנת.
לחי, דיוסף.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד נג

ימים" ע"ש. ופי' מתנות כהונה: עשרה שנים, והוא נתעכב שם י"ב 

שנים, צא וחשוב בן י"ז שנה הי' כשפירש מאביו ושנה תמימה שימש 

בבית אדוניו שנא' )בראשית לט, ה( ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו 

בבית ובשדה דרשו חז"ל )ב"ר פרשה סו, ו( ששה חדשים של חורף 

שעיקר המלאכה בבית, וששה חדשים של קיץ שעיקר המלאכה בחוץ 

י"ב  שנשארו  הרי  פרעה,  לפני  בעמדו  הי'  שנה  שלשים  ובן  בשדה 

שנים שהי' חבוש בבית האסורים, ע"ש.

13( ראה לעיל סימן נא, דיסוד – בחי' יוסף – נק' אבר חי, ולכן ביוסף 

כתיב "רב עוד בני יוסף חי", ע"ש.

המפרשים  שאלת  מתורצת  דבזה  לומר  יש  מה.  מא,  בראשית   )14

)האלשיך וכו'( עה"פ. דהרי למעלה )בפסוק יד( בבוא יוסף לפרעה, 

הי' צודק שיאמר התורה מספר שנותיו של יוסף, למה דוקא אחר כל 

פתרון החלומות שנעשה משנה למלך אז מזכיר התורה שיוסף הי' בן 

ל' שנה, אלא שהמספר ל' קשור דוקא עם הנישואין עם אסנת, וד"ל.

15( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק עוד ביאורים בהזהר.

16( פירוש: יחוד דכר ונוקבא הוא ענין יחוד יסוד )המשפיע( ומלכות 

)המקבל(. דבחי' מלכות – נמשלה לאשה ושדה – שמקבלת מספירות 

וכמארז"ל  ל"שדה",  נמשלה  ש"אשה"  בחז"ל  ומצינו  העליונות, 

ב(  עד,  )סנהדרין  וכן  הוא"  דארעא  בעלה  "מיטרא  ב(  ו,  )תענית 

"אסתר קרקע עולם הוא", דכמו הארץ מקבל הגשם ועי"ז מצמיח, כן 

האשה מקבל מהזכר ועי"ז מוליד, )עיין פירוש המשניות להרמב"ם 

פאה פרק ח' משנה א'(.

תורת  רעא.  עמוד  א  חלק  מלוקט  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  ראה 

מנחם ספר המאמרים ה'תשכ"א עמוד ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרה
כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 

שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ימי  לכל  שרה  חיי  ויהיו  בפסוק  רמז  תוכן:  א. 
"בקרית  יתמו  ומתי  ישראל,  על  שיעברו  הצרות 

ארבע" רמז לשעבוד ד' גליות, ועוד רמזים בזה

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 
ושי"ן  ישראל,  על  שעברו  הצרה  ימי  כל  הן  אלו  שרה,  חיי 
וצד"י מתחלפין כמן יצחק ישחק. וכל הגלויות, גלות מצרים 
בית שני, מכלל הצרות  ימי  כל  וכן  זה  וגלותינו  בבל  וגלות 
ועל כן לא עלו  ועד סופו לא היו בשלוה.  היו, כי מתחלתו 
המיוחסין מבבל וגלות ירושלים אשר בספרד, כי ידעו כולם 
ידיעה ברורה כי הימים ההם מימי הגלות הן, ואמרו מוטב 
נשב במקומינו ולא נגלה גלות על גלות. וימי הגליות כולם 
וששים  ומאה  אלפים  השנים  מנין  כל  עולים  שני  בית  עם 
ושב"ע  שנ"ה  ועשרי"ם  שנ"ה  מא"ה  חשבון  כמנין  שנה, 
שני"ם, והעשרים שנה היתרים הם נכנסים בעשרים שבטל 
התמיד קודם החורבן1 כי פעמים רבות בטל קודם החורבן. 

נמצא שכל אלו שני חיי הצרה.
יתמו  ומתי  הצרות.  כל  ויתמו  יכלו  שאז  שרה,  ותמת 
בקרית ארבע, אחר שיעברו קורות שעבוד ארבע מלכיות 
את  ואספתי  ב(  יד,  )זכרי'  בה  דכתיב  ומגוג  גוג  ומלחמת 
כנען,  בארץ  חברון  היא  למלחמה.  ירושלים  אל  הגוים  כל 
יוסף  בן  משיח  יהרג  ההיא  ובעת  הגוים  כל  שם  שיתחברו 
יב(  יב,  )זכרי'  דכתיב  ולספדו  לבכותו  ישראל  כל  ויבואו 
ויבא  הה"ד  וגו'  לבד  משפחות  משפחות  הארץ  וספדה 

אברהם לספוד לשרה ולבכותה.

)ע"פ   1290 שני,  בית   420 בבל,  גלות   70 מצרים,  גלות  שנה   400 החשבון:  ביאור   )1

דניאל יב, יא( מעת הוסר התמיד עד סוף הגלות, סה"כ 2180. חשבון המלים בפסוק 

עולים 2160, והעשרים העודפים הם השנים של ביטול התמיד שהיו לפני החורבן.

יצחק  תולדות  ואלה  באברהם,  נאמר  מה  זה  כל  אחר 
המאורעות  כל  אחר  יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן 
וקוראות הזמן ותולדותיו ישמח ה' במעשיו, וישמח ישראל 
בעושיו, וישמחו השמים ותגל הארץ, וישמח הר ציון ותגלנה 
בנות יהודה, ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברנה ושמחת עולם 
על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, ואז ימלא 

שחוק פינו ולשונינו רנה, אמן כן יהי רצון.
תורת המנחה

כה, יח –וישכנו מחוילה עד שור אשר על 
פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל

ויבנה  דוד  בן  דכשיבוא  בפסוק  רמז  תוכן:  ב. 
בהמ"ק השלישי יהי' נפילה לבני ישמעאל

עה"פ על פני כל אחיו נפל יש לדקדק מש"כ "כל", למה 
שיהי'  מה  כאן  דמרומז  וי"ל  נפל,  אחיו  פני  על  כתיב  לא 
באחרית הימים, דהנה בב"ב )טז( איתא דברכת בכל מכל 
יעקב  דברכת  נמצא  ע"ש,  ויעקב  יצחק  אברהם  כנגד  כל 
הר  קראו  דאברהם  )פח(  ובפסחים  "כל",  בתיבת  מרומז 
דזה  שם  ובמהרש"א  ע"ש  בית,  ויעקב  שדה  קראו  יצחק 
נחרבו,  שני  ובית  ראשון  דבית  מקדשות,  בתי  ג'  כנגד 
משא"כ בית שלישי הוא נצחי המרומז ב"בית" שהוא נצחי 

בניגוד להר ושדה ע"ש.
דורש  הטורים'  דה'בעל  הכתוב  דיוק  דזהו  לומר  ויש 
סמיכת סוף פ' חיי שרה על פני כל אחיו נפל עם פ' תולדות 
ואלה תולדות יצחק, לומר כשיפול ישמעאל משם בן דוד 
יהי'  וזהו מה שאמר הכתוב דנפילת ישמעאל  יצמח ע"ש, 
בית  יהי'  דאז  השלישי,  בהמ"ק   – יעקב(  )כנגד  "כל"  ע"י 
ישמעאל,  לבני  נפילה  ויהי'  עולמים  ולעולמי  לעד  נצחי 

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים אכי"ר.
פרי דוד
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dxyמ iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn h"i oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÌÈL Ú·LÂ∑,ּוכלל ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ

לעצמֹו נדרׁש אחד ׁשּכל ל ּכבת àלֹומר מאה ּבת , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

לחטא  ׁשהרי áעׂשרים חטאה, לא עׂשרים ּבת מה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ענׁשין  ּבת עׂשרים âאינּה ּובת חטא, ּבלא מאה ּבת אף , ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ליפי  ׁשבע N¯‰.ּכבת ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְִֶַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ,` jxk g"nyz zegiyd xtq)

ׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה א)מאה (כג, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּנפׁש: ּכֹוחֹות לכל רמז ּכאן ׁשּיׁש החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹואר
"עׂשרים  מּקיפים); (ּכֹוחֹות ותענּוג רצֹון – ׁשנה" ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"מאה
ׁשנים" "ׁשבע הּמֹוחין); עיקר ּובינה, (חכמה מֹוחין – ְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה"

הּמידֹות. ׁשבע –ִֶַַ
ּכֹוחֹות  ּבכל העבֹודה ׁשלימּות על מֹורה זה ׁשּמסּפר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
ּכּמּובן, ּבאברהם ּגם קּיימת היתה זֹו ׁשּׁשלימּות ואף ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש.

חּייה. ימי ּבמסּפר ואף ּבׂשרה ּביטּוי לידי ּבאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהיא

מעל  היה עצמֹו מּצד אברהם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבטעם
" ּבחינת העֹולם, – ׂשרה ואילּו רעיֹון". מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

– העֹולם ּגדרי ׁשהם והּמקֹום, הּזמן ׁשֹורׁש מלכּות, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָנּוקבא,
ּומּכיון  העֹולם. ּגדרי ּבתֹו ענייניו את ּופעלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָהמׁשיכה
ּדירה  מּמּנּו לעׂשֹות ּדוקא, ּבעֹולם היא העבֹודה ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשעיקר
ּבחּיי  העבֹודה ׁשלימּות נרמזת לכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא,
להיֹות  צריכה ּבעֹולם העבֹודה ׁשּגם לכ רמז ּדוקא, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׂשרה

הּנפׁש. ּכֹוחֹות ְֶֶַָּבכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUA deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ועׂשרים  ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבתחילת
"מה  ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנה
מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו אסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָראתה
ׁשחיתה  ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא:

מדינֹות" קכ"ז על ותמלֹו - ג)קכ"ז פנ"ח, .(ב"ר ְְְִִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

ׂשרה  ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְִֶֶַַַָָָָהּיתרֹון
ׁשּמּצד  ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּוא,

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»
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מי dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy
וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות יׁשנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּטבע
הבּדל  ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי

לזמן. זמן ְְִֵַַּבין
ּבקכ"ז  ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוהׁשּתּוּות

אסּתר: מלכה ׁשעליהן ְְְֲִֵֵֶֶֶָָמדינֹות
ּד"מפּוזר  ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבני
ּומאה  ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּומפֹורד
ועד  מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמדינה".
ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזקן",

ּכלׁשֹונֹו" ועם יב־יג)ועם ג, אסתר .(מגילת ְְִַָָ
ּגֹוד  מפּוזרים וזהּו יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶָָָָּבמקֹומֹות
נׁשמתֹו־עדן  הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - המסירּות־נפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבענין

ד) קכ, בהוספות אור ּבסּכנה (תורה יׂשראל ׁשהיּו הּימים ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ"ׁשּכל
ּכּולם  היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש המן, ּגזירת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני
ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבבחינת
ולא  להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו וׁשעה ׁשעה ּבכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹּכי
מהם  אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹור

חס־וׁשלֹום"! חּוץ ְֲֶֶַַָמחׁשבת
לקכ"ז  ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
"ּכּולן  - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמדינֹות

לטֹובה". ְִָָׁשוין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a jxk y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
א)ׁשנים" ּכבת (כג, כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְִִֵֵַַַַַָ

ז'".
האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים ת"ת ׁשבע הל' (ראה ְְִִֶֶַַַַַַָָ
סשמ"ג) או"ח טושו"ע בתחילתו. הּזמן לאדה"ז הּוא - ׁשנה עׂשרים ;ְְִֶַַָָ

"מֹוחין  ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּבֹו
קנ ּדגדלּות" ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְִֵַַָ

ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם הּוא (אבות - ׁשנה מאה ; ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

העבֹודה ּוׁשלימּות ּדגמר שם)הּזמן אבות .(ראה ְְְֲִֵַַַָָ
ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב כ'"והּנה, ּכבת ק' ׁשּגם "ּבת - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּבגמר
עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבתחילת ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיה

ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי ז'"אמנם ּכבת כ' "ּבת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
(ּגיל  ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם -ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

והׁשק  ּדעֹות ממציא אינֹו ("אייּגענע עׂשרים), מּׁשּלֹו פֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
(ּגיל  לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדרכים"),

ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים מה ׁשעֹוׂשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשבע),

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑ ׁשם ׁשהיּוãעל ענקים ארּבעה ¿ƒ¿««¿«ְֲִֵֶַַָָָָ
על  אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשם:

ׁשּנקּברּו זּוגֹות ד' ואׁשּתֹו:äׁשם איׁש אדם (ב"ר)ׁשם ְְְְִִִֵֶָָָ

ולאה  יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם .וחּוה, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ
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ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
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העקדה  ּבׂשֹורת נׁשחט,çׁשעלֿידי ׁשּלא וכמעט לׁשחיטה, ּבנּה ׁשּנזּדּמן ּומתה èּפרחה , מּמּנה .נׁשמתּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,אחרת מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ֵֵֶֶֶֶַ
הריני  ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָונתיּׁשבּתי
ׁשאמר  הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגר.
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נג)ּבזּוגֹותîׁשּכפּולה  ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ ּכל אׁשּלם ְְֶָ¿∆∆»≈ֲֵַָ
לארונה: אמר ּדוד וכן כא)ׁשויּה. א הימים "ּבכסף (דברי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

."מלא  ֵָ
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את  לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה ט)מערת ּופירׁש(כג, , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י
. . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּנה,
הארץ  את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּטלּנה

ותושב)הּזאת" גר ד"ה ד כג, יכֹול (רש"י היה ׁשּבאמת והיינּו, . ְְֱֶֶֶַַָָָֹ
"ּכל  לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלקחת

ּדוקא. ְְַָָָׁשויּה"
הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר קכח,ויׁש (ח"ב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבמצרים א) נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשרק
יאּות  ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה א ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָחינם",
ויגיעה  עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּכפּום

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי אפׁשר ְְְְְְְְִִֶַַָָָוהׁשּתּדלּות
עבֹודה  ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולכן

הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבלי
ׁשאדם  ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָּומּזה
ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשּיׁש
הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניּתנה הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי

והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָואם־ּכן
החלק  את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,
את  עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּגיע

ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ּכן ׁשויּה, רּוח ּכל את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הׁשּתּדלּות  על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָהּקדּוׁשה,

"חינם". ולא ְִִִָָֹויגיעה,
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ּלי  יּתנּנה מלא ּבכסף . . הּמכּפלה את־מערת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָויּתן־לי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל ט.אׁשּלם (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

ּבכסף  לארונה אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכאֹורה
לנּו מֹוסיף ּומה ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלא",

מלא"? "ּבכסף לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהבנת
ׁשּמּוכן  אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשויּה: ּכל ְְֵַָָָלׁשּלם
ירּוׁשלים  את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדכמֹו
רצה  לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹמארונה,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד מזּבח ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנֹות
כד) כא, א הימים והעלֹות (דברי לה' ל אׁשר אּׂשא לא ְְֲֲִֶֶַַָֹ"ּכי

ׁשּיכּות  ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ׁשרצה חּנם", ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹולה
את  סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמקֹום

וכל. מּכל מהּמקֹום ארונה ׁשל ְְֲִֵֶַַָָָֹֹזכּותֹו
הּמכּפלה  מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל־ּדר־זה
ׁשהרי  הּדין, מן לּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּבכסף

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה לֹו (וכדפירש אמר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ד) כג, לעיל ּכדי רש"י מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לגמרי. הּמערה מן זכּותֹו את ְְְְְִֵֵֶַַַָָלסּלק
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Wxtl drhp `NW mzpeEke ,'oixArn§©§¦§©¨¨¨¤Ÿ¦§¤§¨¥
miptl dxrn ,dlEtM Dnvr dxrn§¨¨©§¨§¨§¨¨¦§¦
oM m`C ,dxrn iAB lr F` ,dxrOn¦§¨¨©©¥§¨¨§¦¥
f`C ,Dil irAin 'dlEtMd dxrn'§¨¨©§¨¦¨¥¥§¨
xg`n ,dlEtM `idW dxrn FWExiR¥§¨¨¤¦§¨¥©©
zEkinQd lr dxFOd e"iY did `NW¤Ÿ¨¨¨©¨©©§¦
zaiY lW dawPd `"de ,zEwiaCde§©§¥§¥©§¥¨¤¥©
la` ,dxrOd lr aqEn did 'dlEtM'§¨¨¨¨©©§¨¨£¨

zEkinQd e"izA 'zxrn' aizkC `YWd©§¨¦§¦§¨©§¨©§¦
xaC mW `Ed 'dlRkOd' mB ,zEwiaCde§©§¥©©©§¥¨¥¨¨
zEltM lW dxrn WExiR ,zEltM lW¤©§¥§¨¨¤©§
zEltM mW lr xnl ,DA didW xg ©̀¥¤¨¨¨§©©¥©§
lr xnlE ,eiAB lr dIlre ziA ,oipAd©¦§¨©¦©£¦¨©©¨§©©
rixkd `l i"Wxe ,zFbEGd zEltM mW¥©§©§©¦Ÿ¦§¦©
lW FhEWtl aFxw mdn dfi` mdipiA¥¥¤¥¤¥¤¨¦§¤
iM ,mdipW mB `iad okle ,`xwn¦§¨§¨¥¥¦©§¥¤¦
,xnFl Wi cFre .miaFh cg`M mdipW§¥¤§¤¨¦§¥©
FCal cg` lM lrC Dil `xiaq i"WxC§©¦§¦¨¥§©¨¤¨§©

mW dxrOd zFxwl Dil dOl dWẅ¤¨¨¥¦§©§¨¨¥
xTir Fpi`W df mW lr 'dlRkn'©§¥¨©¥¤¤¥¦©
mWA ith FzFxwl Fl did ,dAiQd©¦¨¨¨¦§§¥§¥
dIlre ziA dxrn xnl zixTrd dAiq¦¨¨¦¨¦§©§¨¨©¦©£¦¨
dxrn xnlE ,lEtM oipA dxrn F`§¨¨¦§¨¨§©§¨¨
okl ,milEtM zFbEf dxrn F` zFbEf§¨¨§¦¨¥
oM z`xwPW xnFl dvxe ,mdipW WxiR¥¥§¥¤§¨¨©¤¦§¥¥
lW mipipr dfi` DA WIW mW lr©¥¤¥¨¥¤¦§¨¦¤
oiprd mW lr `le ,zFbEfe oipA zEltM©§¦§¨§§Ÿ©¥¨¦§¨
zNnA lFlkle xSwl icM F` ,Fnvr©§§¥§©¥§¦§§¦©



dxyמד iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy

(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם  ׁשהיה ,ðׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לגדּלה  עלה לֹו, צרי.B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎÏ∑ ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ
מּמלאכּתן  לׂשרה ñּבטלּו חסד לגמל .ּובאּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒִֵַָ

ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל "אòלׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ
ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו אּתה ∑Èz˙.אם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ»«ƒ

נתּתי דוני  והלואי אצלי, הּוא מּוכן ּבלע"ז, לô"ש ְְְְְִִֶַַַַַָָ
.ּכבר  ְָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È· ÈÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

minkg izty

EdiiPin idC ,mipipr ipW 'dlRkn'©§¥¨§¥¦§¨¦§¥¦©§
zixw iAB iOp ikd df KxC lre ,YwRn©§©§§©¤¤¤¨¦©¦©¥¦§©

:oiadl lwe ,rAx`i dxez ©§©§©§¨¦
(i)ðdid ,'aWFi' ,e"ieA aizM did m`C§¦¨¨§¦§¨¥¨¨

,xaM aWIW FzErnWn dide ,ipFpiA¥¦§¨¨©§¨¤¨©§¨
.deWA zg ipA KFzA eiWkr aWFi mbe§©¥©§¨§§¥¥§¨¤
,xar `Ed ,'aWi' 'xqg aizM m` la £̀¨¦§¦¨¥¨©¨©
mdOr zg ipA KFzA aWi xaMW rnWn©§©¤§¨¨©§§¥¥¦¨¤
mFId FzF`W itl ,mFId `le ,deWA§¨¤§Ÿ©§¦¤©

:'ekeñ(awri zlgp)df wCwCW d`xpe , ©£©©£Ÿ§¦§¤¤¦§¥¤
xrW i`A' aizM o`kC ,oFWl iEPiXn¦¦¨§¨§¦¨¥©©

glWIe zWxtaE ,'Fxir(c"k c"l oOwl) ¦§¨¨©©¦§©§©¨

xrW i`vFi' aizM mkWC dUrnA§©£¤¦§¤§¦§¥©©
`w `zEax mzde `kdC `N` ,'Fxir¦¤¨§¨¨§¨¨§¨¨
ol rnWn `w `kdC ,ol rnWn©§©¨§¨¨¨©§©¨
lHiA dk`ln Fl didW in ENit`W¤£¦¦¤¨¨§¨¨¦¥
`w mzde ,cqg lFnbl `aE FYk`ln§©§¨¦§¤¤§¨¨¨
uEgp Fl didW in ENit`W ol rnWn©§©¨¤£¦¦¤¨¨¨
lOW cr `vi `l ikd ENit` z`vl̈¥£¦¨¦Ÿ¨¨©¤¨

rxfA waCl icM ,dNigY Fnvr z ¤̀©§§¦¨§¥¦¨¥§¤©
:awri`i dxez ©£Ÿ
(bi)ò,'K`' zNn xEarA dfl KxvEd§©¨¤©£¦©©

mixaCdn hrnl `A `Ed mlFrNW¤§¨¨§©¥¥©§¨¦
`A hrnl o`M s` ,dlrnl mixEn`d̈£¦§©§¨©¨§©¥¨

:'eke iWt` i` ip`ôlr i`w `kdC £¦¦¤§¦§¨¨¨¥©
iwER`l ,cil cIn dpizp KixSW sqMd©¤¤¤¨¦§¦¨¦¨§¨§©¥
FnM `id ixd iM ,FzEWxA `idW rwxw©§©¤¦¦§¦£¥¦§
`piiaEB xQEgn Fpi` iM Ll iYzPW¤¨©¦§¦¥§¨©§¨

(l"Wxdn).(y"nn)zNn Wxtl dPWC `d , ©©§©¨§¦¨§¨¥¦©
Fl dide ,xar `EdW 'ebe 'sqM iYzp'¨©¦¤¤¤¨©§¨¨
,'ebe 'sqM oY`' cizr oFWl xnFl©§¨¦¤¥¤¤
iYzPW i`eld xnFl dvxC WExiR¥§¨¨©©§©¤¨©¦

lirlE ,xaM(`"i wEqR),'ebe 'iYzp dcVd' §¨§¥¨©¨¤¨©¦
xnFl Fl dide ,xar oFWl oM mB `EdW¤©¥§¨©§¨¨©
FnM `id ixd i"Wx WxitE ,cizr oFWl§¨¦¥¥©¦£¥¦§
xg` xn` o`kC mEXn ,'eke diYzPW¤§©¦¨¦§¨¨©©©
`Ed ixd FWExiR m`e ,'ebe iPOn gw KM̈©¦¤¦§¦¥£¥

aEW eilr lFRi `l ,xaM iYzPW FnM§¤¨©¦§¨Ÿ¦¨¨
xaM EN`M `Ed m`W ,'iPOn gw' xnFl©©¦¤¦¤¦§¦§¨
xaM EN`M `Ed oM m` ,oFxtrl ozp̈©§¤§¦¥§¦§¨

,oFxtr lAw`N` KiIW dpizp oi`W ¦¥¤§¤¥§¦¨©¨¤¨
iYzPW i`eld WxiR okl ,lAwnd cil§©©§©¥¨¥¥¥©§©¤¨©¦
xg` xn`W xiRW iz` df itlE ,'eke§¦¤¨¥©¦¤¨©©©
`l lirlE ,'ebe iPOn gw dYr okle KM̈§¨¥©¨©¦¤¦§¥¨
El' aizM o`kC ,`kdcM Wxtl ivn̈¥§¨¥¦§¨¨§¨§¦
FWExiR 'El'C ,'ebe 'iYzp iprnW§¨¥¦¨©¦§¥
lr i`wC xnFl xWt`e ,'i`eld'©§©§¤§¨©§¨¥©
'iYzp' lre ,iprnWze i`eld ,'iprnW'§¨¥¦©§©§¦§¨¥¦§©¨©¦
,lirl oM oi`X dn ,'eke iYzp i`eld©§©¨©¦©¤¥¥§¥
gw' `kd aizM `l EN` mFwn lMnE¦¨¨¦Ÿ§¦¨¨©
`lC wFgcl mikixv Epiid 'ebe 'iPOn¦¤¦¨¦§¦¦¦§§¨
zNn lr wx 'iYzp' lr iOp i`ẅ¥©¦©¨©¦©©¦©
ith miWxtn Epiide ,cEgl 'iprnW'§¨¥¦§§¨¦§¨§¦§¥
,lirlcM 'eke iYzPW FnM `id ixd£¥¦§¤¨©¦§¦§¥

:w"Fceci dxez §



מה dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר ּבין את ואתֿמת(ב"ר),öהּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ
עׂשה,÷לפי  לא מעט ואפּלּו הרּבה פז)ׁשאמר (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל

מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר
ׁשּׁשקל  מקֹום קנטרין,ויׁש ׁשהן ּגדֹולים, יהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז  .צנטיאר"ש ְַַ

ß oeygxn 'k ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑לֹו היתה ׁשּיצא øּתקּומה , «»»¿≈∆¿ְְֶָָָָָ

ליד  הדיֹוט "וּיקם מּיד מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
העץ  וכל ּבֹו אׁשר והּמערה למקנה ùהּׂשדה לאברהם ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

."וגֹו' ְ

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ
:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

minkg izty

(eh)öipiA' xn` dOl xnFl dvFx¤©¨¨¨©¥¦
,mc` ipA x`Xn `Ed `pW i`n ,'LpiaE¥§©§¨¦§¨§¥¨¨
dWw Eze ,miadF` ipW oiA uxznE§¨¥¥§¥£¦§¨¤
e"ie ,xFaw Lzn z`e xn` dOl i"Wxl§©¦¨¨¨©§¤¥§§¨
xn` KkC uxznE ,il dOl 'z`e' lW¤§¤¨¨¦§¨¥§¨¨©
,'xFaw Lzn z`e ,xkOd z` gPd' :Fl©©¤©¤¤§¤¥§§
z` gPd'` i`w 'z`e' oM m`e§¦¥§¤¨¥©©©¤

:'xkOdfh dxez ©¤¤
(fh)÷mB 'oxd`'e 'awri'C aB lr s`e§©©©§©£Ÿ§©£Ÿ©

li`Fd mFwn lMn ,e"ie mixqg oM¥£¥¦¨¦¨¨¦
`N` dWxRd lkA `Ed `ln 'oFxtr'e§¤§¨¥§¨©¨¨¨¤¨
awri la` ,Wxcnl iz` calA xqg df¤¨¥¦§¨¨¥§¦§©£¨©£Ÿ
mFwnaE ,md mixqg mFwn lkA oxd`e§©£Ÿ§¨¨£¥¦¥§¨

:`z` Wxcnl mi`ln mdWfi dxez ¤¥§¥¦§¦§©¨¨
(fi)øFnM ,oipw oFWNn `l('l d"k `xwIe) Ÿ¦§¦§¨§©¦§¨

dnFg Fl xW` xirA xW` ziAd mwe'§¨©©¦£¤¨¦£¤¨
i"Wx WxiRW ,'Fz` dpFTl zzinSl©§¦ª©¤Ÿ¤¥¥©¦

(mwe d"c mW)cnFre xkFn lW FgMn `vi ¨§¨¨¨¦Ÿ¤¥§¥
aizM dpFTd mzdC ,dpFw lW FgkA§Ÿ¤¤§¨¨©¤§¦
iM oM aEzM `l `kde ,dniTd xg ©̀©©¦¨§¨¨Ÿ¨¥¦

'dpwnl mdxa`l'(g"i wEqR)wEaC Fpi` §©§¨¨§¦§¨¨¥¨

:minrHd wEQiR ipRn ,mcFTd wEqR mr¦¨©¥¦§¥¦©§¨¦
ù(y"nn),i` ,KWtP dOn ,dWw dxF`kl¦§¨¨¤¦©©§¨¦

oi` ,icin dWw `le xiRW iz` FhEWR§¨¥©¦§Ÿ¨¤¦¦¥
i`e ,mPgA WxC `iadl i"Wx KxC¤¤©¦§¨¦§¨§¦¨§¦
dOl oM m` ,xiRW iz` `l FhEWR§¨¨¥©¦¦¥¨¨
Kixv `peeB i`d ike ,FhEWtl `iad¥¦¦§§¦©©§¨¨¦
i"Wx `iaOW mFwn lkA wCwcl§©§¥§¨¨¤¥¦©¦
dWw cal FhEWtlC xnFl Wie .mdipW§¥¤§¥©§¦§§¨¨¤
xW` dcVd' cr 'ebe 'oFxtr dcU mwIe'©¨¨§¥¤§©©¨¤£¤
mwIe' xnFl Fl did ,xYEin 'ebe 'FA§¨¨¨©©¨¨
'dpwnl mdxa`l 'ebe dxrOde dcVd©¨¤§©§¨¨§©§¨¨§¦§¨
cr EH` ,'oFxtr dcU' il dOl ,'ebe¨¨¦§¥¤§©©
,oFxtr dcU dzidW Eprci `l `YWd©§¨Ÿ¨©§¤¨§¨§¥¤§
dcVl dzid dnEwY xnFl Kixv Kkl§¨¨¦©§¨¨§¨©¨¤
ciA dzid dNigYOW ,`wiiC oFxtr lW¤¤§¨§¨¤¦§¦¨¨§¨§©
'dnEwY' WxcnlE .oFxtr EpiidC ,hFicd¤§§©§¤§§¦§©§¨
mwIe' xn` xakC oeiM ,dWw cal 'eke§¨¨¤¥¨¦§¨¨©©¨¨
dIpW mrR xiMfd dOl ,'oFxtr dcU§¥¤§¨¨¦§¦©©§¦¨
xnFl Fl did ,'ebe 'dxrOde dcVd'©¨¤§©§¨¨¨¨©
lke dxrOde 'ebe oFxtr dcU mwIe'©¨¨§¥¤§§©§¨¨§¨

WExitl mB .'ebe 'urdoi` 'eke 'dnEwY' ¨¥©§¥§¨¥

mdxa`l' `xwC Ditiq mr xEAig Fl¦¦¥¥¦§¨§©§¨¨
FhEWR mB xnFl Kixv okle ,'dpwnl§¦§¨§¨¥¨¦©©§
dxrOde dcVd mTW zFxFdl `AW¤¨§¤¨©¨¤§©§¨¨
zFxFdlE ,dpwnl mdxa`l urd lke§¨¨¥§©§¨¨§¦§¨§
dcU' xn` Kkl ,EN` miWExiR ipW§¥¥¦¥§¨¨©§¥
dcVd' dIpW mrR KM xg`e 'oFxtr¤§§©©¨©©§¦¨©¨¤
lr ,EdieexY` i`w 'mwIe'C ,'dxrOde§©§¨¨§©¨¨¨¥©©§©§©
,'ek dnEwY xnFl dvFx oFxtr dcU§¥¤§¤©§¨
xnFl dvx 'ebe dxrOde dcVd lre§©©¨¤§©§¨¨¨¨©
WxiR FhEWtle ,dpwnl mdxa`l mTW¤¨§©§¨¨§¦§¨§¦§¥¥
lW FgMn `vIW xnFl dvx ,'mwIe'©¨¨¨¨©¤¨¨¦Ÿ¤
WxitcM ,dpFw lW FgkA cnFre xkFn¥§¥§Ÿ¤¤¦§¥¥

'eke 'ziAd mwe' iAB i"Wx(mW)`le , ©¦©¥§¨©©¦¨§Ÿ
zgpnE m"`xd dWwdX dn dWẅ¤©¤¦§¨¨§¥¦§©
mivExizl Kixv oi`e ,eixg` dcEdi§¨©£¨§¥¨¦§¥¦
WExiR mzde `kd `N` ,mdNW miwEgC§¦¤¨¤¤¨¨¨§¨¨¥
`Ed WExiR o`kA FhEWtlC ,mdl cg ¤̀¨¨¤§¦§§¨¥
`Ede ,dpFw lW FgkA cnFrW 'mwIe'©¨¨¤¥§Ÿ¤¤§
'ebe ziAd mwe' mzd i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦¨¨§¨©©¦
iM ,dpFw lW FgkA cnFrW ,'dpFTl©¤¤¥§Ÿ¤¤¦
xnFl FpFvx 'ziAd mwe' Wxtn i"Wx©¦§¨¥§¨©©¦§©



dxyמו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr ,dl jxk zegiy ihewl)

עפרֹון ׂשדה יז)וּיקם (כג, ְְֵֶַָָ
מל ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה (רש"י)ּתקּומה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

אברהם, ׁשל לרׁשּותֹו ׁשּנכנס על־ידי ּתקּומה היתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלּׂשדה
ּכאׁשר  :ּכ הרּוחנית ּבעבֹודה ואף ׂשרה. קבּורת קֹודם ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָעֹוד
ּבׁשליחּות  לׁשם ׁשהּגיע ׁשּפׁשּוט מקֹום, לאיזה ּבא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָיהּודי

לדעת  עליו – ארץ־יׂשראל" מּמּנּו "לעׂשֹות ּכדי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאלֹוקית
מצוה, איזֹו ּבֹו ׁשּקּיים לפני עֹוד זה, ּבמקֹום הּמצאֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשעצם
הדיֹוט, מּיד יציאה – ּותקּומה עלייה הּמקֹום על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּפֹועל

יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהּוא העניין עצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעל־ידי

(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑ ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוהקנהּוúּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה היה "ּבּכל" ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', להּׂשיאֹוàטרּיא צרי ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
.אּׁשה  ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(773 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

ּבּימים ּבא זקן א)ואברהם (כד, ְְִֵַַָָָָָ
ּבזקנה, ואינֹו ּבימים ּבימים, ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש

זקנה ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה – ּכאן רּבה)אבל (מדרׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

חכמה" ׁשּקנה זה אּלא זקן "אין – לב)"זקן" הינּו(קידושין , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּתֹורה. ׁשּלֹומד ֵֶָָָאדם

ויֹום  יֹום ׁשּבכל אדם ימיו, ּכל עם הּגיע – ּבּימים" ְִִִִֶַַָָָָָָָָָ"ּבא
הּמצוֹות. ּבקּיּום ועֹוסק ְְְִִֵֵַּפֹועל

הּוא  לנפׁשֹו; ׁשלמּות האדם רֹוכׁש הּתֹורה לימּוד ְְְְִֵֵֵַַַָָָָעל־ידי

על־ידי  ואילּו על־ידּה. ּומתעּלה הּתֹורה חכמת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
מאיר  הּוא ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמלּוּבׁשֹות הּמצֹות, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָקּיּום

העֹולם. ּגׁשמּיּות את ְְִֵֶַַָָּומזּכ
ואילּו העצמית; הּׁשלימּות את מסּמלת "זקנה" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּולפי־זה:

(העֹולם). הּזּולת ּתיקּון את – ּבּימים" ִִֶַַַָָָָ"ּבא
ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל "יׁש הּמדרׁש: ׁשאֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזהּו
ואינֹו ּבנפׁשֹו, ׁשלמּות ּבקנית ורק א עֹוסק הּוא – ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּבימים"

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

minkg izty

FgkA azMX dnE ,ziAd cnrW dcinr£¦¨¤¨©©©¦©¤¨©§Ÿ
ikde ,'dpFTl' eixg` aizkCn dpFw lW¤¤¦¦§¦©£¨©¤§¨¦
cnrW ,dcinr oFWl 'mwIe' `kd iOp©¦¨¨©¨¨§£¦¨¤¨©
zgpnE m"`xde .mdxa`l dcVd©¨¤§©§¨¨§¨§¥¦§©
oipw oFWl 'ziAd mwe'C Epiad dcEdi§¨¥¦¦§¨©©¦§¦§¨
Dnize ,oM Fpi`e ,mzdC i"Wx WExitl§¥©¦§¨¨§¥¥§¥©

:df mdl oiPngi dxez ¦©¦¨¤¤
(gi)údxFn mFwn lkA z"iAW ipRn¦§¥¤¥§¨¨¨

KiIW axwaE KFY oi`W ipRnE ,KFY lr©¦§¥¤¥§¤¤©¨
o`ke ,mNEM cnrnA xn` ,dGd mFwOA©¨©¤¨©§©£©¨§¨
WxiRW FnM i"Wx Wxtl dvx `lŸ¨¨§¨¥©¦§¤¥¥

lirl(lkl d"c 'i weqt)oilhA oNEMW §¥§Ÿ¤¨§¥¦
Dil ded oM m`C ,'eke oYk`lOn¦§©§¨§¦¥£¨¥

lirl aEzMW FnM 'lkl' aYkinl(mW), §¦§©§Ÿ§¤¨§¥¨

,okFzA `AW rnWn ,'lkA' azM dOle§¨¨¨©§Ÿ©§©¤¨§¨
cnrnA Wxcnl iz` i`Ce `N ¤̀¨©©¨¥§¦§©§©£©

:oNEMhi dxez ¨
ck(`)à(dix` xEB)dn ok `l m`C , ©§¥§¦Ÿ¥¨

'oA' azM `lC `de .o`kl Fpipr¦§¨§¨§¨§Ÿ¨©¥
aWgp oAdW EpricFdl `Ed ,WExitA§¥§¦¥¤©¥¤§¨
dn' xn` oA Fl did `NW crW ,'lM'Ÿ¤©¤Ÿ¨¨¥¨©©
zFkxAd lM eiWkr la` ,'ebe 'il oYY¦¤¦£¨©§¨¨©§¨

:zFnlW zFkxA FNWa dxez ¤§¨§¥



מז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy
הּוא  – ּבזקנה" ואינֹו "ּבימים סביבתֹו; את להאיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמׁשּתּדל
ׁשֹוכח. הּוא עצמֹו על ואילּו ּבלבד, העֹולם ּבהארת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעֹוסק

אברהם  – זקנה" ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה ּכאן, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"אבל
ּבׁשלמּות. מהם אחד ּובכל הּקוים, ּבׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעסק

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבן ּבגימטרּיא עֹולה א)ּבּכל, כד, (רש"י ְְִִֵֶַַָֹ
אברהם  את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלרׁש"י
לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבּכל"

אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין אּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלהּׂשיאֹו
להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻלא.

ִָאּׁשה.

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑"זקן" נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא Áz˙.לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««
ÈÎ¯È∑(לח חפץ (שבועות ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

והּמילה  ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשל
והיתה  צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהיתה

ּונטלּה. עליו והיה (חביבה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מילת  קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלֹו

להבין  וקל .)העבד, ְְִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

drEaWA utg zhiwp§¦©¥¤¦§¨

ירכי: ּתחת יד ְְִִֵַַָָֽֽֽׂשים־נא
מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע ב.לפי (כד, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

רש"י) ובפירוש

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם (יומא והּנה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ב) ּבמצוה כח, הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון, צרי ואם־ּכן ,ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹ

ֶֶַאחרת?
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, פרשת ויּובן אור (תורה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

היום) בעצם המתחיל' 'דיבור לך ׁשּקּים לך מּכיון ּדלכאֹורה ,ְְִִִֵֵֶָָ
ּבמצות  המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל אבינּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻאברהם

ה'? ׁשּצּוהּו עד ִִֶַָָמילה
ׁשּלאחרי  להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּתן
לא  רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה
קׁשר  ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹירדּו

לא  ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבין
ׁשהיתה  (והּקדּׁשה הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהיה
לאחר  מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק היתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבחפץ
הּמצוה  קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ קדּׁשה להחּדיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻאפׁשר

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַָָֻולכן
קדם  האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשֹונה
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּתן
אברהם  ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻונהּפ
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבקּיּום
על־ אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹּבגׁשמּיּות
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָידי

ְִָֻּדקדּׁשה.

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

:Baø÷a áLBé éëðà̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

(ã)äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáì¦§¦¬§¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 cenr ,` wlg g"nyz zegiyd xtq itÎlr)

minXAW Epia`l mipA siqFdl§¦¨¦§¨¦¤©¨©¦

לבני  אּׁשה ולקחּת ּתל ואל־מֹולדּתי אל־ארצי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּֽֽכי
ד)ליצחק: (כד, ְְִָֽ

אברהם  ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשליחּות
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָאת

„·d˙Èב  ‡·Ò d„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc ‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



dxyמח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש

היא  האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשליחּות
את  לקרב לעׂשֹות ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, לתֹורה יהּודים ְְְְְְִִִִִֶַָָָעֹוד
ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ב)ׁשּבּׁשמים, יט, הּמלּמד (סנהדרין "ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאת

אף  "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
ּבעֹולם" מקֹום נח)ׁשל פרשת סוף רש"י על (ּפרּוׁש ּכמֹו־כן , ְֵֵֶַָָָ

ּומצֹות  מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ללכת ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
עד  השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ְְְְְֲִִֵַַַָָּכדי
לאביהם  יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם יפעל יהּודי אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּגם

ִֶַַָׁשּבּׁשמים.

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒ

אמר  ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: "ואׁשּביעáולא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ואלהי  הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹֹוגֹו'".
ּכׁשּלקחני  אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהארץ",
הארץ, אלהי ולא הּׁשמים" "אלהי היה אבי, ְֱֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹמּבית
רגיל  היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

‡·È.ּבארץ  ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ מאּורâ ֶָָƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒֵ
ÈÏŒ¯ac.ּכׂשּדים  ¯L‡Â∑ ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ְִַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶָ

ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ו'להם' ו'לֹו' 'לי', ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעלי",
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון הּתרּגּום (מפרׁשים ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד 'עלֹוהי',)להׁשּתּמׁש 'עלי', ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ו'לֹו' 'לי' לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ'עליהֹון'.
ותרּגּום  'אליהם', 'אליו', 'אלי', אּלא: ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָו'להם',

אמירה ׁשּלה  אצל אבל 'עּמהֹון', 'עּמיּה', 'עּמי', ם: ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ו'להם' ו'לֹו' 'לי', לׁשֹון ÈÏŒÚaL.נֹופל ¯L‡Â∑ ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒ

הּבתרים  .ּבין ְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ּכׁשּלקחני  . . הארץ ואלקי הּׁשמים אלקי הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעכׁשו
הּׁשמים אלקי היה אבי ז)מּבית כד, (רש"י ֱִִִֵֵַַָָָָֹ

אלקי הּקּב"ה היה אברהם היה הּׁשמים עד ׁשאלקּות היינּו , ְְֱֱִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבא  העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנחׁשב
עבֹודה  ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאברהם

עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשל
הּוא  ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ּבכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהעֹולם,

אלקי הּיֹום־יֹום הארץ ּגם חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות לפרסם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיא,

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי ֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּוא

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

È‰˙eח  C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

minkg izty

(f)ádlrnNW xnFlM('b wEqR)xn`p §©¤§©§¨¨¤¡©
:'ux`d idl`e'â(awri zlgp)m"`xd , ¥Ÿ¥¨¨¤©£©©£Ÿ¨§¥

`Ed hEWR xace ,Ekix`d o"Anxde§¨©§©¤¡¦§¨¨¨
xE` Epiid 'FYclFn ux`'C xaFq axdW¤¨©¥§¤¤©§©§

FYgRWn ipA Epiid 'FYclFn'E ,miCUM©§¦©§©§§¥¦§©§
mW oiIr ,oxg xir('ia` ziAn' Edfe):g dxez ¦¨¨©¥¨§¤¦¥¨¦



מט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ מּבנֹות אּׁשה לֹו ãוקח ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְִִַָ

אׁשּכל  סא)רא ּוממ ענר, B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ ˜¯∑ ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿
ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: מעּוט ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹ'רק',

לחזר  .סֹופֹו ֲַֹ

(è)åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®
:äfä øácä-ìò Bì òáMiå©¦¨´©½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn `"k iyily mei ß

(é)Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¸̈§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦

:øBçð øéò-ìà¤¦¬¨«
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר),ּגמּלים מּׁשאר היּו נּכרין ƒ¿«≈¬…»ְְִִִִַָָָ

זמּומין  יֹוצאין ּבׂשדֹות äׁשהיּו ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר) מּתנה ׁשטר ֲִֵ¿»¬…»¿»ְַַָָ

ליצחק  לֹו,åּכתב אׁשר ּכל לׁשלח על ׁשּיקּפצּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבּתם  ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.לֹו יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

לרדת  אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל, האמּור ּפי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
היתה  ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָלחּוץ־לארץ
ׁשהּוא  ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ"ּכׁשֹוׁשּנה
לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹהיה

ּביניהם. והּיחּוד החיּבּור היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי־כן
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו
היה  וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבדרּגה
הּגיע  אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ׁשאברהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקֹודם
ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדרּגתֹו
הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכמבֹואר
ׁשל  ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו

לאחרי  היתה עֹולם", א־ל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָאברהם,
מה־ּׁשאין־ּכן  רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאברהם
ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו

הּנעלית. ְְֲֵַַַָּבדרּגתֹו
יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדהּנה,
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי  על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדנֹוסף
ׁשּבעת  ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבריתי
אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשידּו

העקידה. ּדענין העילּוי ּגֹודל ְְֲִִֵֶַַָָָּגם
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּדהּנה,
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמבֹואר
וׂשמחה  "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהיׁשחט,
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מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - ֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָכּו'"

העקידה. לאחרי יצחק ְְֲֲִֵֵֶַָָָׁשל
העילּוי וכ  ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

צעד  ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנפעל
ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ּבני־יׂשראל מזּכירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוׁשעל
הּיֹום  לזרעֹו יצחק "ועקידת ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאֹומרים
ּבכל  אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ולא ּתזּכֹור", ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּברחמים
ּובימי  העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָיֹום
ּולאחרי  לפני־זה מֹוסיפים ּתחנּון) ׁשאֹומרים (ּבימים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהחֹול
לבני־ יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה

כּו'. יצחק ּדעקידת הּזכּות את ְְְֲִִֵֵֶַַַָָיׂשראל
אברהם  ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגה הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּולאחרי
ׁשהרי  ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאת
ׁשּלכן  יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ּבּזמן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגם
ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנאמר

."ל ּכדאי חּוצה־לארץ ְְְֵֶַָָָואין
ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָודוקא
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיינּו,
ּדוקא  ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּמקֹום

ליצחק. ְְֱִִָָהביאּוה
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזאת
הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
- אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו - ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאליעזר

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה ְְְִִִֶַַַָָָָָָלקחת
מּדת  הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוכל
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד,
אֹודֹות  מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאֹודֹות
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ"ּדּמׂשק
ׁשליחּות  אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְֲִֶַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הּיסֹוד  היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּקׁשּורה
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, יׂשראל עם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלבנין
לקחת  אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע"

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק ְְְִִִֶַָָָָָאּׁשה
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה הּׁשידּווענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָוהּניׂשּואין
רבקה  נלקחה לכן - (ּב"ן ) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון וחיּבּור ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָיחּוד

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ

(àé)úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´
:úáàMä úàö úòì áøò¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

הּתפילה  ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו, את ׁשמסּים טרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוד
"הקרה  הּתרּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה ְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָוהּבּקׁשה
הענינים  ּכל את לֹו נֹותן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, זמין". -ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבמזּומן

" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםלחּכֹות ּכלה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
הענין  יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
קֹודם  ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּד"ויהי
הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את לסּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּיסּפיק
ּכללּות  ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
הּוא  הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה אֹוהבי" ּד"אברהם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה
הּיהדּות  ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמתנהג
הענין  יקּוים לכן קֹודם עֹוד הּנה - חּוצה] הּמעינֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהפצת

- ּד"לפני" ּובאֹופן ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּד"הקרה
"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", ְְִִִֵֶַַָָ"ּפנים

ּוביחד  "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָּובפׁשטּות
אׁשר  "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּמֹו
ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹגֹו'
ּביחד  העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּבנערינּו
ונסּתר  ּדתֹורה נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", "ׁשלימּות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעם
ּומֹוצאים  לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּדתֹורה,
הכנה  ׁשּזֹוהי ּובאֹופן הארץ", "ׁשלימּות ּבׁשלימּותּה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

."ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹקרֹובה
ּכלה  ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוכל

ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלדּבר"

(âé)øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½
ì úàöé:íéî áàL «Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ùc ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב  ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»



ני dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy

(ãé)Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íò¦£Ÿ¦«

i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְִֵֶֶֶָ
ּולׁשֹון  אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָחסדים,

ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ ְְְֵַַַַָָ»≈«

לי æלׁשֹון  'הֹודע ÒÁ„.ּבּה'ּתחּנה, ˙ÈNÚŒÈk∑ אם ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ִ
חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת מּמׁשּפחּתֹו "ּתהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

.(ב"ר)
ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליה אמר אׁשר הּנערה יד)והיה (כד, ְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" סוטה "וּתל) ְְֵֶַַַַַַָָָָ

ב) הּמהרׁש"א:יב, וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ"מלּמד
ּגּבי  וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ׁשּכבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ"לפי

ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהליכה
ּבתבת  וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמקראֹות

"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, ּכהּנערה "העלמה" ואחר ," ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
"והיה עצמֹו, זה ּבענין מג)"העלמה נאמר, .(פסוק ְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd ,oeygxn s"k zgiyn

עליֹון  ּדחּבּור הענין נפעל אליעזר ׁשאצל ייּתכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי
יֹותר נעלה ּבאֹופן ּוׁשלמה ותחּתֹון מׁשה אצל מאׁשר ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו

"ּבעל  מביא - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָיֹום־ההּולדת"

ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון  רּבי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"ּתני
ּכלה  טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
לדּבר  ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה והּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלדּבר
ויהי  ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל להתּפּלל ׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּככּלֹות
ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּוב'נזר
ׁשהם  ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹמּכל־מקֹום
נענה  ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ּככּלֹותם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנענּו

כּו'". לדּבר ׁשּכלה ְִֵֶֶֶַָטרם
לֹומר  ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּומקׁשה
ׁשהּוא  ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּתפּלת

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר קֹודם ְֲִֶֶַַָָָנענה
עליֹון  חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוביאּור
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָותחּתֹון.

את  לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּמקֹום
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחיּבּור
מאחר  ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹירדּו
קֹודם  היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּביטּול
ּדחיּבּור  הענין נפעל אליעזר ׁשאצל יּתכן אי - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
ּוׁשלמה  מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעליֹון

מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

"הּׁשֹולח  ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבהמׁשכת
ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמרתֹו
ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ההמׁשכה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָהיינּו
ּבכל  ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבבחינת
ירּוץ  מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. עֹולם ּובכל ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָמדריגה
לפי  ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּדברֹו",
הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזֹוהי
ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּולמעלה
ּתיכף  למּטה נמׁש הּוא הרי למעלה, נפעל הענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ְִִִַּומּיד,
ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוזהּו

ÔÚÎיד  ÈÈÎ¯‡ dÏ ¯ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË z„·Ú È¯‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

minkg izty

(ci)æm`C WxiR l"WxdnE .cqg dUr iM DA Fl ricFIW 'dl oPgzdW xEAiC zlgzd `Ed `N` ,df rci oniQd ici lrW `lŸ¤©§¥©¦¨¥©¤¤¨©§¨©¦¤¦§©¥©¤¦©¨¦¨¨¤¤©©§©¥¥§¦
:WOn WEgip Dil ded ok `leh dxez Ÿ¥¨¥¥¦©¨



dxyנב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
מּסדר  ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתפילתם
מׁשה  ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד נענּו ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,
היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכן

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבבחינת
טרם  ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָואף־על־ּפי־כן,
הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכלה
ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ׁשעיקר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָּכּידּוע
ׁשּיהיה  ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכמֹו

על־ידי  זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת אֹורח", ְְְְִִִֵֶַַַָָ"לרּוץ
ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ְְְְִִִֶַַָָָׁש"יׂשיׂש

על  קאי ּכגיּבֹור" "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוכּמבֹואר
ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבחינת
המבֹואר  על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ּבבחינת היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּגבּורה
ּתגּבֹורת  מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּבנֹוגע

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת נמׁש ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהעצמּות,
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד

æè)(àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå dòãé§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים Ï‡.(ב"ר)מּמקֹום LÈ‡Â ¿»ְְִִ¿ƒ…
dÚ„È∑היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»»ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

מּמקֹום  עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַָָמׁשּמרֹות
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד .אחר, ְִִִֵֵֶַַָֹ

(æé)àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
:Cckî íéî-èòî§©©−¦¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ı¯iÂ∑ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּההּמים çלפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי èׁשתּיתן  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן , ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

(טז  eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡zÓÏeÚÂ נ"י‡¯ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ¯·‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ ˙˙Áe¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז  ÈÈ˜L‡ ¯Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„·Ú Ë‰¯e נ"י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

minkg izty

(fi)çxn`p dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¤¡©
cMd d`Nn xaMW oeiM ,Dz`xwl¦§¨¨¥¨¤§¨¦§¨©©
uxIe' xnFl Fl did ,x`Ad on dzlre§¨§¨¦©§¥¨¨©©¨¨
lr cnFr did card mB ixdW ,'dixg ©̀£¤¨¤£¥©¨¤¤¨¨¥©

aizkcM ,Dlv` x`Ad(b"i wEqR lirl) ©§¥¤§¨§¦§¦§¥¨

`N` ,'miOd oir lr aSp ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦¦¨©¥©©¦¤¨
card uxW ,FWExiR ikd 'Dz`xwl'¦§¨¨¨¦¥¤¨¨¤¤
,Dz`xwl Elr miOdW liaWA dixg ©̀£¤¨¦§¦¤©©¦¨¦§¨¨
mdxa` x"xdn mWA iz`vn oM¥¨¨¦§¥©§¨¨

:FpFWl dfe WxiR l"WxdnE .b`xRn¦§¨©©§©¥¥§¤§
cnFr did `l ,hWRd `Ed KMW d`xpe§¦§¤¤¨©§¨Ÿ¨¨¥
,EPOn wFgx `N` WOn oiirOd lv ¥̀¤©©§¨©¨¤¨¨¦¤
,'ebe 'card uxIe' aizkCn wiIC i"Wxe§©¦¦¥¦¦§¦©¨¨¨¤¤
lM `dC ,Dil dOl `xw azkC 'car'¤¤§¨©§¨¨¨¥§¨¨
aEzMW FnkE ,EPOn irYWn oiprd̈¦§¨¦§¨¥¦¤§¤¨

oOwl(`"k wEqR),'ebe d`YWn Wi`de' §©¨¨§¨¦¦§¨¥
Y` in zA xn`Ie(b"k wEqR)xEarA `N` , ©Ÿ¤©¦©§¨¤¨©£

mdxa`W rcie mdxa` car didW¤¨¨¤¤©§¨¨§¨©¤©§¨¨

lirlcM miQp EN`A lBxEd'lÎh"k `"k) §©§¥¦¦§¦§¥
(iM d"c mW i"WxaE,dN`d zFUaM raW iAB §©¦¨¦©¥¤©§¨¨¥¤

`id diE`x xn`e Dz`xwl ux did̈¨¨¦§¨¨§¨©§¨¦
milFr miOd ixdW ,mdxa` zial§¥©§¨¨¤£¥©©¦¦
o`M cr ,mdxa`l FnM Dz`xwl¦§¨¨§§©§¨¨©¨

:FpFWlgi dxez §
(hi)èmEBxY iM ,dilM oFWNn `le§Ÿ¦§§¨¨¦©§

:'`xinB' - 'dlM'k dxez ¨¨§¦¨



נג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
i"yx£¯ÚzÂ∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, לׁשֹון «¿«ְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּדֹומה: לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי (תהלים 'הּמערה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל לּמות (ישעיה הערה "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ

הּגמּלים ∑‰M˜˙.נפׁשֹו" ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְַ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, (ישעיה לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ
ׁשממה"ו) על ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה ּומתּבהל מׁשּתֹומם ְִֶָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַַ

אם  יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראה
ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
ׁשי"ן  יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומדּברת
מּגזרת  "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַָאֹותּיֹות

"מׁשּתֹולל" נט)"ׁשאה", "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְִִִֵֵַָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻ"וּיׁשּתֹומם"

ו) ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּגזרת

ונאלם  נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשם
ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְַַַַַָָ

ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו "אׁשּתֹומם (דניאל ְֲִִֵֶַַָֹ
ּבהּול  ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ְְְְְֲִֵָָָָָָָָָּכׁשעה
"וגברא  ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָּובעל
"ההצליח  לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהי",
ׁשתּיה  לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתר ּגם ואין ּדרּכֹו". ,éה' ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף dÏ.ׁשתּיה ׁשאין ‰‡zLÓ∑ ְְִִֵֶֶֶֶָָƒ¿»≈»
ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם הּוא",(לעיל אחי לי "אמרי ְְְִִִִִֵֶָָָ

כו)ּוכמֹו: לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְֲִִֵַַַָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ יׂשראל לׁשקלי "ּבקע ëרמז ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת", ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑ׁשאלּה - לּה ׁשּנתן ,ìלאחר «…∆«ƒ«¿ְְֶַַַָָָָ
ׁשהצליח  אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפי

ּדרּכֹו ּדבר îלינה ∑ÔÈÏÏ.הקּב"ה ׁשם 'לין' ,ðאחת, ְַַָָ»ƒִִֵַַָָָ
לינֹות  ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְְִִַָָָָ

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

minkg izty

(`k)é,s"l`d il dOl ,xnFl dvẍ¨©¨¨¦¨¨¤
oFWl WxiRW mEBxYd itl `nlWA¦§¨¨§¦©©§¤¥¥§
,'d'd'y F` 'i'd'y `id WxFXd ,dIdW§¦¨©¤¦
,lrRd c"nl c"EId zgY s"l`d `aze§¨Ÿ¨¨¤©©©¨¤©Ÿ©
m` la` ,lrRd c"nl `"d zgY F`©©¥¨¤©Ÿ©£¨¦
`Ed FNW WxFXdW ,dIzW oFWl `id¦§§¦¨¤©¤¤
od zFIWxW zFIzF` 'b lM `d ,'d'z'y¨¨¦¨§¦¥
,'d`YWn' zNnA zFWxFtn§¨§¦©¦§¨¥

:w"Fceak dxez §
(ak)ëdOl 'FlwWn rwA' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¤©¦§¨¨¨

oke ,bltEn FlwWn did `l ixd ,il¦£¥Ÿ¨¨¦§¨§¨§¥
micinv ipWaE .'mlwWn adf dxUr'£¨¨¨¨¦§¨¨¦§¥§¦¦
mdl dWwC mEXn EWxCX dn EWxC̈§©¤¨§¦§¨¤¨¤
micinv hErin `d ,il dOl 'ipW'§¥¨¨¦¨¦§¦¦

:mipWbk dxez §©¦
(bk)ì(m"`x)xERiqAW iR lr s`e , §¥§©©¦¤§¦

oall card(f"n wEqR oOwl)l`XW azM ¨¤¤§¨¨§©¨¨¨©¤¨©
i"Wx WxiR xaM ,ozp KM xg`e dNigY§¦¨§©©¨¨©§¨¥¥©¦
,'eke eixacA FzF` EqRzi `NW mẄ¤Ÿ¦§§¦§¨¨
did oall FxERiQW xninl `Mile§¥¨§¥©¤¦§¨¨¨¨

dxFYA xgE`nE mCwEn oi` `kde xTir¦¨§¨¨¥§¨§¨©¨
(:'e migqR)mCwEnC i`n oipr cgaC , §¨¦¦§©¦§¨©§§¨

'eke mCwEn(mW)eixacl dWw la` , §¨¨£¨¨¤¦§¨¨
`xIe zWxR Wix lirl `dC('b g"i) §¨§¥¥¨¨©©¥¨

i"Wx WxiR(xn`Ie d"c)'ipc` xn`Ie' iAB ¥¥©¦©Ÿ©©¥©Ÿ©£Ÿ¨
cgA ENit` xgE`nE mCwEn oi`C ,'ebe§¥§¨§¨£¦§©

i"Wx WxiRW FnkE ,oipr(Eide d"c 'b 'e lirl) ¦§¨§¤¥¥©¦§¥§¨

:mW oiIr ,'mc`A igEx oFci `l' iABî ©¥Ÿ¨¦¨¨¨©¥¨
mdipWA xn` `l dOl ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨Ÿ¨©¦§¥¤

:'oEll' mdipWA F` ,'oill'ð,xaC mW ¨¦¦§¥¤¨¥¨¨



dxyנד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn a"k iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤̧¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּמׁשּמׁשים  וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהייתי
ּבּדבר  מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹּבראׁש

מברר  ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּפׁשּוט
מדּבר  הּוא ּבאיזה .ונּכר ְְְִֵֵֶַָ

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים הּבת ּדר ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב לאּמּהñת אּלא .מּגדת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑ רץ מה ועל רץ, .?òלּמה «»»ְַָָָָָ

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒƒ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

minkg izty

xFwn 'oEll'e ,'xip' 'xiW' lwWn lr©¦§©¦¦§¨¨
zg` dpile zFAx zFpil llFMd©¥¦©§¦¨©©

:'ekeck dxez

(gk)ñcBYe' lgx iAB aizkC `de§¨¦§¦©¥¨¥©©¥
DO` dzOW mEXn ,'dia`lziW`xaA) §¨¦¨¦¤¥¨¦¨¦§¥¦

(a"i 'r dWxR dAx:hk dxez ©¨¨¨¨

(hk)ò(y"nn)zFWwdl i"Wx zpeEM oi` ,¥©¨©©¦§©§
dnA `iWETd uxzlE 'eke 'ux dOl'¨¨¨§¨¥©§¨§©
dvFx wx ,'eke 'xiWr xn`' azMX¤¨©¨©¨¦©¤
`EdW wEqRd oFWl oTzlE aXil§©¥§©¥§©¨¤
dNigY xnFl Fl didC ,KREdnE qxFqn§¨§¨§¨¨©§¦¨
KM xg`e 'ebe FrnWkE 'ebe z`xM idie'©§¦¦§Ÿ§¨§§©©¨
FzFg`n rnWe d`x ,xcQM ,'uxIe'©¨¨©¥¤¨¨§¨©¥£
ux xnFl okYi `l mB ,ux KM xg`e§©©¨¨©Ÿ¦¨¥©¨
rnWe mfPd d`x KM xg`e dNigYn¦§¦¨§©©¨¨¨©¤¤§¨©
,'ebe 'Wi`d l` `aIe' KM xg`e dwaxn¥¦§¨§©©¨©¨Ÿ¤¨¦
'z`xM idie' xn`W FGn dlFcbE§¨¦¤¨©©§¦¦§Ÿ

uxIe Kinqdl Fl didC ,oiprd rvn`A§¤§©¨¦§¨§¨¨§©§¦©¨¨
idie' aEzMW dnA wiqtdl `le `aIe©¨Ÿ§Ÿ§©§¦§©¤¨©§¦
,ux dOl 'uxIe' WxiR okl .'ebe 'z`xM¦§Ÿ¨¥¥¥©¨¨¨¨¨
xcqM wEqRd aYkp Kkl xnFl dvxe§¨¨©§¨¦§©©¨§¥¤

oYil df,llM 'uxIe' dOl mrh FnvrA ¤¦¥§©§©©¨¨©¨¨§¨
dvixd lr zFAq iYW o`M Wi Eze§¥¨§¥¦©¨¦¨
Edfe ,'ebe 'FrnWkE 'ebe z`xM' EpiidC§©§¦§Ÿ§¨§§¤
dfi` lr xnFlM ux dn lr azMW¤¨©©¨¨§©©¥¤
KnQW dnA aEzMd `aE ,ux dAiq¦¨¨¨©¨§©¤¨©
idie Wxtl ,'ebe 'uxIe'l 'z`xM idie'©§¦¦§Ÿ§©¨¨§¨¥©§¦
xiWr xn` 'ebe mfPd zF`xM dvixd̈¦¨¦§©¤¤¨©¨¦
ixaC zrinW zngn dzid `le ,'eke§Ÿ¨§¨¥£©§¦©¦§¥
cFakl dUrW zEkfl FpEcl dwax¦§¨§¦§¤¨¨¦§
`le zxg` dAiq zngn F` xfril ¡̀¦¤¤¥£©¦¨©¤¤§Ÿ
did m` oM oi`X dn ,oFnn zngn¥£©¨©¤¥¥¦¨¨
'ebe 'FrnWkE 'ebe z`xM idie' aYkp¦§¨©§¦¦§Ÿ§¨§

lr mircFi Epiid `l ,'ebe 'uxIe'l mcFw¤§©¨¨Ÿ¨¦§¦©
mdipW lr m` F` ux dAiq dfi ¥̀¤¦¨¨¦©§¥¤
i"Wx WxiR wCwEcn dfaE ,w"Fce§¨¤§§¨¥¥©¦
dOl wEqRd oFWl eixacA xiMfdW¤¦§¦¦§¨¨§©¨¨¨
xn` ,mfPd z` z`xM idie 'eke 'uxIe'©¨¨©§¦¦§Ÿ¤©¤¤¨©
zn` ixaC dfA oixMiPW ,'eke xiWr̈¦¤¦¨¦¨¤¦§¥¡¤
Fl didIW wEqRd oFWl oTzl FzpEMW¤©¨¨§©¥§©¨¤¦§¤
FztqFdA FpTznE ,oFkp xEAige xcq¥¤§¦¨§©§§¨¨
aFxA FMxcM zFaiY dfi` rvn`Ä¤§©¥¤¥§©§§
EN`C ,i"Wx ixacA iwal zFnFwOd©§§¨¦§¦§¥©¦§¦
zpadM uxzlE zFWwdl FzpEM did̈¨©¨¨§©§§¨¥©£¨©
'eke ux dOl' xnFl Fl did miWxtnd©§¨§¦¨¨©¨¨¨
idie' azMX dnE ,'eke 'xiWr xn`̈©¨¦©¤¨©©§¦
xn`' azMX dn mcFw 'mfPd z` z`xM¦§Ÿ¤©¤¤¤©¤¨©¨©
dpade xgW Fl oi` ,'ebe 'xiWr̈¦¥©©©£¨¨

:llMl dxez §¨



נה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:,ôלׁשמרן ∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ מעבֹודתö (ב"ר)אלילים. ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי «ƒƒ«¿ƒְְֲֲִִֵֵֶַ
'ּכי' ּכמֹו:÷ּובלׁשֹון מט), וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד ְְְִִִִֶַָֹֹ

מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאמרּו
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, .ּבארּבעה ְְְְְִִֶַָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

minkg izty

(l)ô'akFx' ,'cnFr' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¥¥
:Dil irAin`l dxez ¦¨¥¥

(`l)ö'ziAd iziPR' ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¦¦©©¦
did `l `xTirOW dfA il dnC ,xYEin§¨§©¦¨¤¤¥¦¨¨Ÿ¨¨
miNnBle oEll mFwn WiA ,iEpR̈§¥¨¨§©§©¦

:iCal dxez ©
(bl)÷rnWn 'm`'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦©§©

uxznE ,xAiC `de ,xAiC m` Fl wtqC§¨¥¦¦¥§¨¦¥§¨¥
,'iM' oFWlaE 'xW`' oFWlA rnWn 'm`'¦©§©¦§£¤¦§¦

'dliW `ai iM cr' FnM('i h"n oOwl), §©¦¨Ÿ¦Ÿ§©¨

oFWlA WOWn FWExitE ,'m`' EpiidC§©§¦¥§©¥¦§
FnM 'm`'C oeiM ,i"Wxl dWwe .'xW`'£¤§¨¤§©¦¥¨§¦§
rAx`A `N` WOWn Fpi` 'iM' `d ,'iM'¦¨¦¥§©¥¤¨§©§©

,`dC ,i` ,`nliC ,`N` :mde ,zFpFWl§§¥¤¨¦§¨¦§¨
'm`'C Dil `pn oM m`e ,'m`' `l la £̀¨Ÿ¦§¦¥§¨¥§¦
m` ,'eke uxznE ,'xW`' oFWlA rnWn©§©¦§£¤§¨¥¦
oFWlA WOWn 'ik'C DPin rnW oM¥§©¦¨§¦§©¥¦§
EpiidC ,'iM' FnM 'm`' o`M s` ,'m`'¦©¨¦§¦§©§

:'xW`'cl dxez £¤



dxyנו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריללכתøאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑ היתה ּבת ּכתיב, 'אלי' À«…≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ
לֹוùלאליעזר לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאברהם
ארּור  ואּתה ,ּברּו מּדּבק ú'ּבני ארּור ואין ,'ּבברּו. ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk jxk zegiy ihewl)

אּת מלאכֹו מ)יׁשלח (כד, ְְִִַַָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק "יׁשלח ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לפניׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ויבטיח קׁשיים מּלכּתחּלה יכין ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

–להׁשּפיע לפני ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והכרח  ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו ּׁשּיסּכים ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻעליו

" ולֹומר ויעזר אּתלׁשּנֹות אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע ְְְִֵֶַַֹלֹו

(àî)ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח  È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט  È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ÈBa¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

ÁÏLÈמ  È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

(מא  ÈkÊ È‰z ÔÎa נ"י‡kÊC‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓ ( ¿≈¿≈«««»ƒ»ƒ¬≈¿«
ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈««

:È˙ÓenÓƒ»ƒ

minkg izty

(fl)ø,cg`d .mipipr dWlW dfA oTiY¦¥¨¤§¨¦§¨¦¨¤¨
,'`l' zNn l` 'KlY' zNn wiAcdW¤¦§¦¦©¥¥¤¦©Ÿ

EN`M,'ia` ziA l` KlY `l m`' aizM §¦§¦¦Ÿ¥¥¤¥¨¦
zNn mr xWw Dl oi` '`l' zNOW ipRn¦§¥¤¦©Ÿ¥¨¤¤¦¦©
,'eke 'dX`d da`z `le' ,ipXde ;'l`'¤§©¥¦§ŸŸ¤¨¦¨
l` KlY m`W rnWn did df zlEfAW¤§©¤¨¨©§©¤¦¥¥¤
oiA ,izrEaXn xhRY cIn ia` ziA¥¨¦¦¨¦¨¥¦§¨¦¥
,iWilXde .da`Y `l oiA da`YŸ¤¥ŸŸ¤§©§¦¦
zlEfAW ipRn ,'dNigY' zNn siqFdW¤¦¦©§¦¨¦§¥¤§©
iprpMd zFpAn gTY m`W rnWn df¤©§©¤¦¦©¦§©§©£¦
xEhR dY` da`Y `le KlY KM xg`e§©©¨¥¥§ŸŸ¤©¨¨
llM xYid Fl oi`W ,oM Fpi`e ,oM mB©¥§¥¥¤¥¤¥§¨
.da`Y `le dNigY KlIW `l m ¦̀Ÿ¤¥¥§¦¨§ŸŸ¤
`Ed 'ipal dX` Ygwle' xn`nE©£©§¨©§¨¦¨¦§¦
gTY la`' xn` EN`M ,xEAiC zNigY§¦©¦§¦¨©£¨¦©
mixMfPd iYgRWOn ipal dX ¦̀¨¦§¦¦¦§©§¦©¦§¨¦

:'dlrnlgl dxez §©§¨
(hl)ùaizM `l dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ§¦

lirlC 'ilE`'('d wEqR)dNigYn xqg ©¦§¥¨¨¥¦§¦¨
`l ilE`' mdxa`l card xn`WM§¤¨©¨¤¤§©§¨¨©Ÿ
mEXn xnFl Wie ,Wxcnl icM 'da`zŸ¤§¥§¦§©§¥©¦

lirlC(mW)aWdd' KM xg` aizM ¦§¥¨§¦©©¨¤¨¥
xGgn didW rnWn `l ,'ebe 'aiW`̈¦Ÿ©§©¤¨¨§©¥
da`Y `l m` FzF` l`W `N` ,dNir¦¨¤¨¨©¦ŸŸ¤
wgvil aiWdl lFki m` FOr Klil¥¥¦¦¨§¨¦§¦§¨
KM xg` aizM `l o`M la` ,dOẄ¨£¨¨Ÿ§¦©©¨

ikd xiRW Wxcin ,ikd(i"`xdn)cFre . ¨¦¦§©©¦¨¦§
KExA `FA' oal Fl xn`WM ,xnFl Wi¥©§¤¨©¨¨¨

''d(`"l wEqR lirl)eiWkrn xfril` xn` , §¥¨¨©¡¦¤¤¥©§¨
,iYA z` wgvi gTi `OWe KExA ip £̀¦¨§¤¨¦©¦§¨¤¦¦
`le ,ikd Wxcinl dpFxg`A xqg okl̈¥¨¥¨©£¨§¦§©¨¦§Ÿ
.KExA did `l oiicr iM dpFW`xÄ¦¨¦£©¦Ÿ¨¨¨

dzlr `l mlFrn iM ,uxiY l"WxdnE©©§©¥¥¦¥¨Ÿ¨§¨
`EdW oeiM ,mdxa`A oYgzIW FAl lr©¦¤¦§©¥§©§¨¨¥¨¤
did xfril` `N` ,xEx` `Ede KExÄ§¨¤¨¡¦¤¤¨¨
FriAWdW mdl ciBdW oeiM `xizn¦§¨¥¥¨¤¦¦¨¤¤¦§¦
ipAn `N` dX` `Vi `NW mdxa ©̀§¨¨¤Ÿ¦¨¦¨¤¨¦§¥
oFnn mdl oYIW EdEWprIW ,FYgRWn¦§©§¤©©§¤¦¥¨¤¨
,'il`' mdl xn` ikd mEXn ,dAxd©§¥¦¨¦¨©¨¤¥©
:FpFWl o`M cr ,Fl Wi zAW mdl fnẍ©¨¤¤©¥©¨§

úorpMn `A xfril`C ,xnFl FpFvx§©¤¡¦¤¤¨¦§©©
,xn`Y m`e .'orpM xEx`' DiA aizkC¦§¦¥¨§©©§¦Ÿ©
mixEx` iOp `xnnE lFMW` xpr `lde©£Ÿ¨¥¤§©§¥©¦£¦
lMn xnFl Wie ,miIxFn` EidC ,Eid̈§¨¡¦¦§¥©¦¨
oeiM zniIwzn dllTd dzid FA mFwn̈¨§¨©§¨¨¦§©¤¤¥¨
ith xEx` did oM m`e ,car didC§¨¨¤¤§¦¥¨¨¨§¥
,m"`xdn zdinY uxFzi dfaE ,mdn¥¤¨¤§©§¦©

:mW oiIrn dxez ©¥¨



נז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(áî)éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìò̈¤«¨
i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְִִִַַָָָָ

ׁשל  ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּקפצה
ׁשהרי  ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעבדי

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשה
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּדיצחק  הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהענין
ְְִָורבקה 

הּפרׁשה  ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמבֹואר
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשל
ּדחיּבּור  הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּׁשידּו
היא  ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ְְְְְִִִִִִַַַַָָויחּוד
ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ּב"ן), ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחינת

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ְְְֵֵָָָָָּביֹותר,
מ"ה  ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי
ּפרטי  ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּוב"ן

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה אבל הענין ּכללּות ּבלבד, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּדיחּוד
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ההתחלה ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהיינּו,
ּבחינת  המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתגּבֹורת
עם  קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאליעזר
ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשידּו
ּבאֹופן  ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה הענין ּגֹודל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּצד
היה  אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּד"עד
ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ּכלה ּד"טרם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהענין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 179 cenr ,f wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' .34 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

KxCd zvitwA KxSd©Ÿ¤¦§¦©©¤¤

אל־העין  הּיֹום ִֶַָָָָֹֽואבא
הארץ לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי מב.הּיֹום (כד, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

על־ּפי  ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻויׁש
הענינים: ְְִִִִָָּפנימּיּות

"למה  ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאֹודֹות
ׁשהּׁשֹוׁשּנה  ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
על־ידי  ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּגדלה
ּבין  ּגדלה רבקה ּכמֹו־כן מים. הם ּגם מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהׁשקיתּה
מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם להֹוציאּה ּוכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻרׁשעים,
היתה  ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָוכאׁשר
רׁשעים  מּבין להֹוציאּה האפׁשרּות נֹוצרה להּנׂשא, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָראּויה
ׁשלח  ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻאּלּו

קפצה  הכי ּומּׁשּום מּׁשם, להֹוציאּה אליעזר את אברהם ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמּיד
ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלֹו
והּיֹום  יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָולכן
להׁשאיר  ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבאתי",
"ּתׁשב  אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע אפילּו ׁשם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
ׁשּנעׂשה  היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּנערה

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,הּדר קפיצת - נס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלֹו
ּכׁשֹוׁשּנה  הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לּבנים: סימן אבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה
את  ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין
אחד  רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגאּולה,
ּומּיד  קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֻמיּתר.

ּתב  צדקנּו.אחרי־זה מׁשיח על־ידי הּגאּולה א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 99 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)©

zFa` icar lW ozgiU zlrn©£©¦¨¨¤©§¥¨

ז"ל  חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
מב) כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה ָָ"יפה (בראשית

ׁשל  ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׂשיחתן
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאליעזר

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, מּיראת (ברכות חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ה'יראת  – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשמים",
אבל  הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמים'
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכׁשּמדּבר
ׁשּתהיה  ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכבר

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה ְְִִַָָלֹו
ׁשל  "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּטעם

אבֹות": ְֵַָעבדי

(מב  ˙È˙‡Â נ"יÈ˙È˙‡Â(‡ÈÚÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈¿≈»
˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒƒ
‡‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk¿««¬»√»»¿«¿»»»¿ƒƒ¬»

:dÏÚ ÏÈÊ‡»≈¬«



dxyנח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, אּלא (ברכות ׂשיחה "אין ְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּתפּלה",
,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ּכחֹותיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ההצלחה. לֹו מבטחת ְְַַַַָָָֻאז

רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות (פסחים עבדי ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ב) –פח, ּונצּורֹות ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם .ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין
יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻאזי

(âî)äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ
ì úàöiäòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàLíéî-è ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

:Cckî¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåáàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑"ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם", ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני לׁשֹון טרם ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַָ

"טרם  ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹהוה,
ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים (איוב ּכּליתי". ְְְְִִִִִִֵֶַָָ

אּיֹוב",א) יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ"ּכי
אֹומר  ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹהרי
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: .היה ְְְִֶַַָָָָָָָ

(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

È‰ÈÂמג  ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
ÈÈ˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»



נט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ להׁשיב וקפץ היה, רׁשע «««»»¿≈ְְִַָָָָָָ
אביו  ‡EÈÏ.לפני ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן ְִִֵָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ

ּדבר  ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהגּון,
(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ׁשּמֹודים ּבׂשֹורה àמּכאן .(ב"ר)טֹובה על «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn b"k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑'לינה' אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא, «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑ הּוא היה? היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ
לעּכב  רֹוצה והמיתֹוáהיה מלא ּובא ,.ÌÈÓÈ∑,ׁשנה ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒָָ

כה)ּכמֹו: נֹותנין (ויקרא ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְְִִִֶֶָָָֻ
ּבתכׁשיטים  עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלבתּולה,

נז) BNÚ¯.(כתובות B‡∑ ּתאמר עׂשרה ואם חדׁשים, »ְֲֳִִַָָָֹ
מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָימים

מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה לא .ואם ְְְִִִֵֶֶֶָֹֻ

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

minkg izty

(ap)àWxiR `l dOl xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨Ÿ¥¥
lirl oM i"Wx(e"k wEqR)Wi`d cTIe' iAB ©¦¥§¥¨©¥©¦Ÿ¨¦

aizM lirlC xnFl Wie ,'EgYWIe©¦§©§¥©¦§¥§¦
eixg`(f"k wEqR)'idl` 'd KExA xn`Ie' ©£¨¨©Ÿ¤¨¡Ÿ¥

itl degYWd Kkl xninl `Mi`C ,'ebe§¦¨§¥©§¨¦§©£¨§¦
'KExa'C ,mXd xiMfde dkxA xn`W¤¨©§¨¨§¦§¦©¥§¨
aizM `l `kd la` ,dkxA oFWl§§¨¨£¨¨¨Ÿ§¦

.dkxA eixg`(igxfn xESiw)ziW`xaA , ©£¨§¨¨¦¦§¨¦¦§¥¦

dAx('f 'q dWxR),'Wi`d cTIe' lr EazM ©¨¨¨¨¨§©©¦Ÿ¨¦
xnFl oi` ixdW ,o`M FazM i"Wxe§©¦§¨¨¤£¥¥©
Exn`W cr daFh dxFUA lr micFOW¤¦©§¨¨©¤¨§
oiicr dwax mr FxAcA la` ,'Kle gw'©¨¥£¨§©§¦¦§¨£©¦

:da`Y m` rci `lbp dxez Ÿ¨©¦Ÿ¤
(dp)ázeOd mq ozFp did ,xnFl dvẍ¨©¨¨¥©©¨¤

lFk`l eilr ExdnE ,dlik`A dxrTA©§¨¨©£¦¨¦£¨¨¤¡
aizM o`kC ,xaCA WiBxi `NW icM§¥¤Ÿ©§¦©¨¨§¨§¦

(b"l wEqR lirl)iAbe ,'lFk`l eiptl mUiIe' §¥¨©§¨¨¤¡§©¥
'oFx`A mUiIe' aEzM iOp sqFi'p oOwl) ¥©¦¨©¦¤¨¨§©¨

(e"kFpYile Fzindl EvxW ,oM o`M s` ,©¨¥¤¨©£¦§¦§
`l' xn`e xaCA WiBxd `Ede ,oFx`Ä¨§¦§¦©¨¨§¨©Ÿ
KM KFzaE ,'ixaC iYxAC m` cr lkŸ̀©©¦¦©§¦§¨¨§¨
zeOd mq `aE dxrTd K`lOd aAq¦¥©©§¨©§¨¨¨©©¨¤

zne lk`e l`EzA iptl(iz`vn):ep dxez ¦§¥§¥§¨©¨¥¨¨¦



dxyס iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨
i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑ מּׂשיאין ׁשאין מּדעּתּהâמּכאן אּלא האּׁשה .(ב"ר)את ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i jxk zegiy ihewl)

מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין נז)ׁשאין כד, נקט (רש"י ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלׁש ּבת אז היתה ׁשרבקה אף כה,"האּׁשה", תולדות (רש"י ְְִִֶַַָָָָָָָֹ

ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). רׁש"י (שם, ּכתב ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אדם  ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמדקדק
ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלבּתי

אּלא  ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות אין ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּפׁשט
ּומּכירים  ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָּבטבעֹו
(ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – זה ּגיל לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשיו
ּכן  ואם מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה,

"אּׁשה". ּכבר ְְִָָָָהיתה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ מעצמיã רֹוצים אינכם אם ואף ,. «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְֵַַַָ
ארּבה  "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּברכה

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע äאת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ
אחרת  מאּׁשה .ולא ְִֵֶֶַָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב  È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂ נ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

minkg izty

(fp)âlirl `de ,dWwC('p wEqR)xn` §¨¤§¨§¥¨¨©
`vi 'dOW xMipe ,'ebe 'lkEp `l'Ÿ©§¦©¤¥¨¨

:xaCdgp dxez ©¨¨
(gp)ã'Kl`' aizM dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦¥¥

El`W md `dC ,'oM' F` 'od' aizM `le§Ÿ§¦¥¥§¨¥¨£
'Wi`d mr iklzd' DzF`¨£¥§¦¦¨¦

(m"`xd):hp dxez ¨§¥

(q)ädkxAd `dC ,'Krxf' hwp Kkl§¨¨©©§¥§¨©§¨¨
'Y`' aizkC `de .Dl `le dpYp wgvil§¦§¨¦§¨§Ÿ¨§¨¦§¦©§
`N` ,dkxAd llkA dzid `l `ide§¦Ÿ¨§¨¦§©©§¨¨¤¨
`id EN`M ied DA dkFf DrxGW oeiMn¦¥¨¤©§¨¤¨¨¥§¦¦

:DA dzkf Dnvr`q dxez ©§¨¨§¨¨

(aq)åmEBxYdC ,`Ed `cg xEWe cxA¤¤§£¨§©©§
xg`nE ,'`xbg' mdipW lr mBxzn§©§¥©§¥¤©§¨¥©©
'abPd dvx`' aEzM mdn cg`AW¤§¤¨¥¤¨©§¨©¤¤
Ecnl ,x`Ad did mXW aEzM cg`aE§¤¨¨¤¨¨¨©§¥¨§

:x`A FzF`l aFxw abPd ux`Wbq dxez ¤¤¤©¤¤¨§§¥



סי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ הגר להביא ׁשהל ƒ¿≈««…ƒְִֶַָָָָ

ׁשּיּׂשאּנה אביו רבה)לאברהם ı¯‡a.(בראשית ·LBÈ ְְִִֶֶַָָָָָ≈¿∆∆
·‚p‰∑:ׁשּנאמר ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב מּׁשם (לעיל "וּיּסע «∆∆ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה וׁשם אברהם ׁשּור", ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר: הּבאר, ּברד"åהיה .ּובין ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר) ּתפּלה ּכמֹו:æלׁשֹון קב), ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ הדּור אֹותֹו ותוהא ,çראתה «≈∆∆ƒ¿»ְְֲָָָָָ
ותמהה ( אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ

לארץ èלארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ארכיני, ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹולא

כב) ב לארץ,(שמואל מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", ְְְִִֵֶֶַַַָָָ"וּיט
לֹו: לז)ודֹומה יּוטל"(תהלים לא יּפל אם é"ּכי ּכלֹומר , ְְִִִֶַָֹֹ

הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬
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ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

Ècסו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈwסז  ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒe dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ˙‡Â dÓÈÁ¯e ez‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈
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dxyסב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה והרי "ויביאה »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ

ּדגמת  ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה אּמֹו,ìהיא ׂשרה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ
ׁשּבת  מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
על  קׁשּור וענן ּבעּסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב

חזרּו,îהאהל  רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, (בראשית ּומּׁשּמתה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
‡Bn.רבה) È¯Á‡∑ אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר «¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

אצלּה הּוא ּכרּו מתנחם ðקּימת, הּוא ּומּׁשּמתה , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבאׁשּתֹו ְְִ
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אּמֹו ׂשרה האהלה יצחק סז)ויביאה (כד, ְְֱִִִֶַָָָָָָֹ
נר  היה – קּימת ׁשּׂשרה זמן ...ׁשּכל אּמֹו: ׂשרה ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאהלה
וענן  ּבעיסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדלּוק
חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו; – ּומּׁשּמתה האֹוהל; על ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָקׁשּור

(רש"י)

הּנס  את אצלּה ׁשראה לאחר לאּׁשה רבקה את לקח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
ׁשרבקה  מּכאן ׁשּבת". לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק "נר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ניׂשּואיה. קֹודם עֹוד ׁשּבת נרֹות להדליק ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנהגה
ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת אז היתה כ)רבקה כה, בראשית ,(פרש"י ְְִִַָָָָָָ

הּנר! הדלקת מצות את קיימה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָואף־על־ּפי־כן
אברהם־ היה וּדאי אּמנּו ׂשרה ּפטירת לאחר מּזאת: ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹיתרה
ּכל  את אברהם קּיים (ׁשהרי ׁשּבת ּבערב נרֹות מדליק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
ׁשל  לביתֹו הּגיעה ּכׁשרבקה זאת, ּובכל ּכּולּה), ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּתֹורה

נרֹות. הדליקה היא ּגם – ְְִִִֵַַָָָאברהם
על־ידי  ׁשּבת־קֹודׁש נרֹות הדלקת לענין ּגדֹול חיזּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּכאן

ׁשלֹוׁש. מּגיל ּכבר יׂשראל ְְְִִִֵָָָּבנֹות
מה  יּובן הּנ"ל לאֹור לּבנֹות". סימן – אמהֹות ְְֲִִֵַַַַַָָָָו"מעׂשה
זה  ּבסדר הּניסים ׁשלֹוׁשת את ּכאן ּומפרט מֹונה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּׁשרׁש"י

ְַָּדוקא:
נרֹות  להדליק מתחילה היא ,חינּו לגיל מּגיעה ילּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
היא  קצת, עֹוד מתּבּגרת ּכׁשהיא יֹותר, מאּוחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבת־קֹודׁש.
ּבעיסה  עֹוסקת הּׁשאר ּובין הּבית, לעבֹודֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמצטרפת
לאחר  יֹותר, עֹוד מתקּדם ּבׁשלב חּלה. מצות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקימת
ׁשּנרמזה  הּמׁשּפחה, טהרת מצות את מקימת היא ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָניׂשּואיה,

הּׁשכינה). 'ענן' לידי מביאה טהרה (ׁשהרי ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָּב'ענן'

ã ycew zegiyn zecewp ã

האדם  ּבעבֹודת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְֲִִַַַַָָָָָהענין
"מין  ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְִִִֵֵַַַַַָּכללּות
ּתֹורה  ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין ֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעילאין"

ְִּומצֹות.
"מן  ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדהּנה,
מּלמעלה  המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו והּמצֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָלמּטה.
וענינם  כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם־הּזה
ּגׁשמי  ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהעלאה
צותא  מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ(ּתחּתֹון),

ּבחינת - מּזה ּולמעלה העליֹון, רצֹון עם חיּבּור ּבעל וחיּבּור, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ָָהרצֹון.

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועבֹודת
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלחּבר

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
צריכים  - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר
הֹוראת  את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלכל־לראׁש

זֹו. מצוה לקּים ּכיצד ְְִֵֵַַַָָהּתֹורה
אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָועל־ּדר־זה

ּוגמילּות־חסדים  ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ְְֲִִִִֵֶָָָָָּתֹורה
הּתפילה  עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ּכללּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ(ׁשּזהּו
ּתפילה  ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ(ׁשענינּה
חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ּגמילּות־חסדים, ּבכלל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהיינּו
למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּמּובן
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהיינּו,

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּבאֹופן ּוכמאמר להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הענין  את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּד"ּברכּו
חלק  - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו הארץ"), ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּד"אבדה

הּמצֹות. ְִִִַמּקּיּום
ׁשעל־ידי־זה  ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּובפׁשטּות:
ּכאׁשר  ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָידע
ולא  לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּלימּוד
וזה  רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן
ׁשעל־ ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ההקּדמה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנעׂשה
הּוא  הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָידי־זה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ּפנים מגּלה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכדבעי,
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ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות על־ידי ּכעפר והרי נפעל ּתהיה" לּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּוצב "סּולם ׁשהיא הּתפילה, ׁשּזהּוארצהעבֹודת גֹו'", ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ
הּתֹוכן  (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה הענין ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה  הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכללי

("ונפׁשי ּביֹותר העילּוי ּכעפר מּטה נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
נעלית  לדרּגה מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּד"מאן
ּולמעלה  ׁשּמּסביבֹו, הענינים ּכל מּמציאּות למעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּביֹותר,

העֹולם. מציאּות ְְִִָָָמּכללּות
ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר תרס"ו ּבהמׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָוכּמבֹואר
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנֹוגע
ּבמעׂשה  יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָׁשעל
(ׁשּמא  ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפֹועל,
על־ידי  ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי יכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ּכל  (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּיראה
הּמסקנא  את להּסיק הּתֹורה) ּבלימּוד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהּׁשקלא־וטריא

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּנכֹונה
ּבעבֹודת  ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה

לימּוד  ּכאׁשר - לדבר האדם נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ֶָאחד.

ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָעל־ּפי־זה
מעלה  ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולה
ּדחיּבּור  הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה החיּבּור ְְְְְִִִִַַָָָָָּומּטה,
הם  וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּוב"ן). מ"ה ְְַַַּבדּוגמת
ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּובפרט
- ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיכת

יכֹולה  היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכי
הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלקּים

נברא  ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּדר־זה
ּכפי  יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ"ּבׁשביל

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶַָָָׁשהם
ׁשל  ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבני  את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּבני־יׂשראל  על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,
לבני  הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכפי
יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את (צו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

הּודגׁשּבׁשלימּותּה ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה אּׁשה", "ילּוד ּדבׂשר־ודם, ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָהענין

ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָואפילּו
נא  "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכפי
ׁשּיּטֹול  צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ּתחת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיד
כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידֹו
מּטה  ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז אֹומרת, זאת -ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָומעלה,
ּכללּות  ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכתֹוצאה
וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהענין

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ּכללּות -ְְִֶַָָָָ
הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדיצחק
ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאליעזר

" לדּבר".טרםׁשּנענה ּכלה ְֲִֵֶֶֶַַָָ
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i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, ׁשּלא ñזֹו ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. ¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

מאברהם òנזּדּוגה  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הגר א)זֹו כה, (רש"י ָָ
אברהם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיׁש
הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָאבינּו
על  ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ּבמּכל־ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומּובן,
ּכיצד  וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאנׁשי

לא  ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ׁשהגר הּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיּתכן
רׁש"י  אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהצליח
הּתֹורה  לּה קֹוראת ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
נאים  מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"קטּורה",

ְִֶֹּכקטרת.
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:‰¯eË¿̃»

minkg izty

dk(`)ñ`xw `l dOl ,dWw la £̀¨¨¤¨¨Ÿ¨¨
WxiR ikd mEXn ,'zxhw' DzF`¨§Ÿ¤¦¨¦¥¥
oFxg`d WExitlE .'DgzR dxWTWe'§¤¨§¨¦§¨§¥¨©£
okl ,'dxEWw' DzFxwl Fl did ,dWẅ¤¨¨¦§¨§¨¨¥

oFW`xd WExiR WxiR(l"Wxdn):òxEB) ¥¥¥¨¦©©§©

(dix`i"Wx WxitC `de ,d"c c"i `"k lirl) ©§¥§¨§¥¥©¦§¥

(rzYeKixv ,dia` ziA ilENbl dxfgW ©¥©¤¨§¨§¦¥¥¨¦¨¨¦
ilENbl xFfgl DYrcA dzidW xnFl©¤¨§¨§©§¨©£§¦¥
ziAn dcxhPW oeiM dxaqC ,'eke§¨§¨¥¨¤¦§§¨¦¥
,dPOn eipR xiYqd eidl` mB mdxa ©̀§¨¨©¡Ÿ¨¦§¦¨¨¦¤¨

x`AA Dpal dUrPW qPd dz`xWkE§¤¨£¨©¥¤©£¨¦§¨©§¥
d`ivFd `l ,K`lOd Dl dlbPWe§¤¦§¨¨©©§¨Ÿ¦¨
xEB'de .FzEWx itpM zgYn Dnvr©§¨¦©©©§¥§§©
qPd Dl dUrPW xg`W azM 'dix ©̀§¥¨©¤©©¤©£¨¨©¥

:daEWzA dxfga dxez ¨§¨¦§¨



dxyסד iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iyiy meil inei xeriy

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ ראׁשי .(ב"ר)אּמֹות ôׁשם «ƒ¿ƒֵֵָֻ
הּמקרא, לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָוהּתרּגּום
ּכן  ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון 'למּׁשירין' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּפרׁש
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני
"חֹומת  ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְִֶֶַַַָָֹֹּבראׁשם

ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאנ
וסכּת" "ורחצּת מן ּבעלי ∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒֲֵֵַ

ּבאהלי  איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים ְְְְְְֳֳִִִִִֵֶַַָָָָָאהלים
אֹומר: הּוא וכן ל)אּפדנֹו, א עלּֿפני (שמואל נטּוׁשים "והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַ

ּבזֹו זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן .ּכלֿהארץ", ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑ ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

לֹו נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא öּדאתיקי' ל ֹו ׁשאמר , ְֵֵֶַַַָָָָָ
ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר) ּכתיב אּלא ,÷חסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש
ּבסנהדרין øּפלגׁשים  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד  ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

ׁשם  מסר ùרּבֹותינּו: צא)להם úטמאה אחר:.(שם ּדבר ְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן ְְִֶֶַַַַָָָָָמה

מהם  להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן .הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑ ׁשבעים ּכבן מאה חטא ּבן ּבלא חמׁש ּכבן ׁשבעים ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

minkg izty

(b)ôEqgiizp eipAn cg`d ,xnFl dvẍ¨©¨¤¨¦¨¨¦§©£
m`C ,ipXdl oke ,mixEX`d lM eil ¥̀¨¨¨©¦§¥§©¥¦§¦

.Dil irAin 'WEhl'E 'xEX`' ok `lxEB) Ÿ¥©§¦¨¥¥
(dix`mixEX` ocC ipaE' ok `l m`C , ©§¥§¦Ÿ¥§¥§¨©¦

'Eid' dn ,Dil irAin 'miWEhlE§¦¦¨¥¥¤¨
:'eke mW `N` ,xn`wCc dxez §¨¨©¤¨¥

(d)ölM ozp xaM `lde ,i"Wxl dWẅ¤§©¦©£Ÿ§¨¨©¨
FWExiR 'iwiziic'e ,wgvil Fl xW £̀¤§¦§¨§©§¦¥¥
WFcTd df xnFlM ,'oinFi wiYr' oFWNn¦§©¦¦§©¤©¨
`C' ,od zFNn WlW iOp i` .`Ed KExÄ¦©¦¨¦¥¨

dpYOd `dYW xnFlM ,'i`w `dY§¥¨¥§©¤§¥©©¨¨
Fl ozPW miqkPA FzF` wifgdW ,zniIw©¤¤¤¤¡¦©§¨¦¤¨©

:oiadl lwe ,xaMe dxez §¨§©§¨¦
(e)÷zFxg`d EaYkp `NW xnFlM§©¤Ÿ¦§§¨£¥

xbd `N`(iz`vn):øitl i"Wxl dWwC ¤¨¨¨¨¨¦§¨¤§©¦§¦
,xbd Epiid `kd aizkC WblRdW df¤¤©¦¤¤¦§¦¨¨©§¨¨

lirl `d('` wEqR)Wie ,'dX`' Dl ixw ¨§¥¨¨¥¨¦¨§¥
didW itl 'dX`' Dl ixwC `dC xnFl©§¨§¨¥¨¦¨§¦¤¨¨
Dl ixwC `de ,dX` FnM dAEzM Dl̈§¨§¦¨§¨§¨¥¨
`N` Dgwl `NW xnFl Wi 'WblR'¦¤¤¥©¤Ÿ§¨¨¤¨

,dIaxE dIxtl `le `nlrA daikWl¦§¦¨§¨§¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨
xnFlM ,dX` blR - 'WbliR' oFWlE§¦¤¤¤¤¦¨§©

:w"Fce ,dIaxE dIxtl `le daikWlù ¦§¦¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨§
mW iOp i` .micW dUrn ,WExiR¥©£¥¥¦¦©¦¥
rcFiC ,d`nEhA FxiMfdl mi`XxW¤©¨¦§©§¦§§¨§¥©
oixdfp Eidi `l ElNd mipaC did̈¨§¨¦©¨Ÿ¦§¦§¨¦
mW mdl xqn `l KklE ,dxdhA§¨¢¨§¨Ÿ¨©¨¤¥

:oiadl lwe ,dxdhúozp xaM `de ¨¢¨§©§¨¦§¨§¨¨©
:FpFnn lM wgvilf dxez §¦§¨¨¨



סה dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה לפניו מּכאן יצחק את והֹוליà טֹובה ׂשיבה והיא , ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבאברהם" ׁשּנאמרה טֹובה ׂשיבה כה,"והיא שרה חיי (פרש"י ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבוּדאי ט) טֹובה", "ׂשיבה ׁשּזֹוהי אֹומרת ׁשהּתֹורה וכיון ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ועד אמיּתית, ּתׁשּובה זֹו ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֻהיתה
ב) פו, הּקֹודמת,(יומא מציאּותֹו ּכל לגמרי ׁשּנׁשּתּנתה ,ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אּׁשה  ׁשּמקּדׁש ּגמּור רׁשע ׁשאפילּו ּבהלכה, ׁשּמצינּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכפי
ּבלּבֹו, ּתׁשּובה הרהר אם ּגמּור, צּדיק ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעל־מנת

ב)מקּודׁשת מט, .(קידושין ְֶֶ

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑נחמֹוá «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ֲִ
יד)אבלים.ּתנחּומי ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתירא  לאברהם, הּברכֹות את ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

יצחק  את לברâ,.מּמּנּו יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ייטב  אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאמר:

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא .ּבעיניו', ְְֵֵַָָָָ

ß oeygxn d"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ סדרã זה אחר זה .לדתן, ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

minkg izty

(h)àwgvi xiMfd dOl ,xnFl dvẍ¨©¨¨¦§¦¦§¨
`EdW oeiM ,l`rnWi mcFw¤¦§¨¥¥¨¤

:lFcBdi dxez ©¨
(`i)á(awri zlgp)KYrC `wlq i`C , ©£©©£Ÿ§¦¨§¨©§¨

aEzMd xn` dOl ,FhEWtM FkxA¥§¦§¨¨¨©©¨
F` eiIgA FkxA m` il dn ,'zFn ixg`'©£¥©¦¦¥§§©¨

:FzFn xg`lâlirl `de xn`Y m`e §©©§¦Ÿ©§¨§¥
('d wEqR)i"Wx WxiR(oYIe d"c)mdxa`C ¨¥¥©¦©¦¥§©§¨¨

ozpC xnFl Wie ,zFkxAd wgvil ozp̈©§¦§¨©§¨§¥©§¨©
la` mixg` z` KxaIW zFkxAd Fl©§¨¤§¨¥¤£¥¦£¨
zrC `Ed oke ,KxAzp `l DitEB wgvi¦§¨¥Ÿ¦§¨¥§¥©©

:'awri zlgp'ai dxez ©£©©£Ÿ

(bi)ã,'mzFclFzl mzFnWA' WExitE¥¦§¨§§¨
,mzFclFY xcql o`M mzFnW dpFOW¤¤§¨¨§¥¤§¨
dOl 'mzFclFzl mzFnWA' ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§¨§§¨¨¨
l`rnWi xFkA' KM xg` xn`W dfe ,il¦§¤¤¨©©©¨§¦§¨¥

:'zFiapci dxez §¨



dxyסו iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ִִַַָָ
יׁשמעאל  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ּכדי äּבר ? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

יׁשמעאל  ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹליחס
ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמדנּו
יעקב  ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמאביו

אל  עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאביו,
נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו וגֹו'" ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹיׁשמעאל

ּתֹולדֹות ( ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו נאמרה ∑ÚÂ‚iÂ.)ורׁש"י ּגויעה åלא ְְְִִֵַַָָ«ƒ¿«ְְֱִֶָָֹ
.ּבצּדיקים אּלא ְִִֶַָ

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן, וכל (שופטים ועמלק "ּומדין »»ְְְֲִֵַַָָָָ
נפילה, לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבני

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן יׁשּכן",(לעיל כלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן". אברהם, מת ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעד
ָָ"נפל":

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

ãîø ¯ àîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

(fi)älkA 'dpW' aYkp `l ,WExiR¥Ÿ¦§©¨¨§¨
`N` EaYkp `NW ,`Wxcl `N` llM§¨¤¨¦§¨¨¤Ÿ¦§§¤¨
mieW mNEMW `le ,'eke qgiil icM§¥§©¥§Ÿ¤¨¨¦

,daFhl(l"Wxdn):åxFcaC aB lr s` §¨©©§©©©©¦§
drieB xn`p oM mB lEAOd(`"k 'f lirl), ©©©¥¤¡©§¦¨§¥

`xnBA EWxiR(:f"h `xzA `aA)`wecC ¥§©§¨¨¨¨©§¨§©§¨

,'sq`Ie' iAB drieB aizkC `kid¥¨¦§¦§¦¨©¥©¥¨¤
`l lEAOd xFcaE ,irYWn miwiCvA§©¦¦¦§¨¥§©©Ÿ

:'sq`Ie' xn`pgi dxez ¤¡©©¥¨¤

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dcp(oey`x meil)

.ïBøçàì äcð úlçúe ïBLàøì äcð úlçzmc d`xz m`y xnelk §¦©¦¨¨¦§¦©¦¨¨©£
mini dray enlypy xg`e ,dawpd zcill cg`e mipenyd meia
dcp d`nh didz ,df ote`ay ,mrt cer d`xz ef dii`x zligzn
zngn dcp d`nh dpi` ,cled zngn ixdy ,lcpqd zngn wx
zecpd ini zray xg`y mini `"id jeza `idy oeik ,ef dii`x
dpi`y ,mei cbpk mei zxney `l` dpi`e ,dpey`xd dzii`xn
lcpqd `ny miyyeg ep`y zngn wxe ,cg` mei `l` d`nh

ini mipeny jeza oiicr dzid dpey`xd dzii`xe ,`ed dawp
mixne` ep`y ,dipyd dii`xd zngn dze` mi`nhn ep` ,dzxdh

.[dcp zligz `id ef dii`xy
,clel aygp lcpqy mda epipyy mitqep zenewn d`ian `xnbd
cle `la lcpq oi`y oeik `lde ,z`f xnel jixv recn zx`ane

:`xnbd zl`ey .cixen `le dlrn `l lcpqdy `vnp ,xg`ìcðñ©§¨
(.åî úåøåëá) ïðúc¦§©
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סז mildz
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áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«
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éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©
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äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
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æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
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åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
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:ézçëL̈¨«§¦

אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ח חשון, בו כותב אודות הנסיעה ללמוד בישיבת תומכי תמימים דכאן.

וכזכור אמרתי בזה לאביו שליט"א אשר לאחרי שילמוד משך זמן נכון בישיבת תומכי תמימים 

דלוד, ותראה הנהלת הישיבה שם שלומד בהתמדה ושקידה כדבעי והלימוד מביא לידי הנהגה כהוראת 

חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז יכתבו להנהלת הישיבה דכאן מצבו בלימוד וידיעותיו וכו' 

ויתברר האם נכונה נסיעתו לכאן או לא.

שמזה מובן גם כן שאין מקום לכתיבה בזה עתה וכו' כיון שרק שנה זו נכנס לישיבה גדולה, 

ולכל הפחות תקופת נסיון צריכה להיות כמה וכמה חדשים.

נבהלתי לקרות במכתבו אודות שתיית משקה, וידועות הוראות ברורות בזה לרבותינו נשיאינו 

דא"ח  להמשפיע  ויפנה  וכו'  וכו'  מיוחדים  אנשים  לסוג  ורק  בצמצום  ורק  זה  שהותר  הזמן  אודות 

בישיבה והוא יורהו, ולפשיטות הדבר האריכות בזה אך למותר.

בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



ע

יום ראשון - י"ט מרחשון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב מרחשון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה מרחשון
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת חיי־שרה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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מרחשון  י"ט ראשון יום
,hnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ øåà äðäå,298 'nr cr:ãç àìåë

אגרת כח 
íLa àø÷pä ,àáì ãéúòì íé÷écvì æeðbä äæ øBà ,äpäå§¦¥¤©¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ©¦§¨§¥

,"úBçöçö"å "'ä íòð",beprz ly oe`nv -,'ä ìò âpòúäì Ÿ©§©§¨§¦§©¥©
"'eë ài÷écö ïBäa éâpòúîc ïéôeqëc ïéîìò úBàî 'ã"å24, §¥¨§¦§¦¦§¦§©§¥§©¦©¨

seqkp" oeyln "oiteqik" ly zenlerd ze`n rax`e -
"ztqkp25miwicvdy ,

,mda mibprznBîk§
áeúkL26úBàî òaøà" : ¤¨©§©¥

"'eë óñk ì÷LÎlry - ¤¤¤¤
mzernyn ,dlaw it
rax` ,`id zipgexd
sqek ly zenler ze`n

,miwicvl beprzeLé äpä¦¥¥
Ba,df xe`a -úBìòî©£

,ãàî úBaø úBâøãîe©§¥©§Ÿ
,dBáb ìòî dBáâcr - ¨©¥©¨©

zg` dbixcny dnk
cer dpyi ,ddeab didz
,dpnn dlrnl dbixcn
úèòeî äøàä Cà©¤¨¨¤¤
øçà äâøãî úãøBiä©¤¤©§¥¨©©
,äæ Leáì àøáì äâøãî©§¥¨¦§Ÿ§¤
lirl xkfpd yeald -
lawl dnypl xyt`nd

,xe`d z`úðéçaî àéä¦¦§¦©
äðBøçàä äâøãî©§¥¨¨©£¨

Lúàø÷ðå ,äæ øBàa ¤§¤§¦§¥
"äðBöéçä äâøãî" íLa§¥©§¥¨©¦¨
,xe`d ly zeiniptd `l -
,cala zeipevigd `l`
,ìLî-Cøc "íéøBçà"å©£©¦¤¤¨¨
óc øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©

Cìî Lc÷î øôña ïiò) á ãenò çø27å (sc -:á ãenò éø ©©¥§¥¤¦§©¤¤§©
.'eë øàzLàc äîemixvep df xe`n x`ypy dnne - ©§¦§¨©

xe`d zeipevigy ,owfd epax xiaqi oldl .dnypl miyeald
`xwpd oeilrd oevxdn df ixd ,miyeald mikynp dpnny
`ed oevx - oldl xiaqiy itk - oky ,beprz iabl zeipevig

.beprzd zeipevigçk da Lé íãàä úîLðaL Bîk ,äpäå§¦¥§¤§¦§©¨¨¨¥¨Ÿ©
epnî âðò dì LiM änî úâpòúnL âeðòzä28Bîk , ©©£¤¦§©¤¤¦©¤¥¨Ÿ¤¦¤§

,àðåb éàäëe Lãç ìëN úìkNäîznypyk ,dnecke - ¥©§¨©¥¤¨¨§©©§¨
x`yn oke ,jkn zbprzn `id ,ycg ilky oeirx dpian mc`d

,mda bprzn mc`dy mixacìL íéøBçàå úeiðBöéç úðéçáe§¦©¦¦©£©¦¤

daL âeðòzä úðéçáe çk,ytpay -ïBöøä çk úðéça àéä Ÿ©§¦©©©£¤¨¦§¦©Ÿ©¨¨
eðéäc ,äöBø àeäM äî äöBø àeäL ,daL29BðéàL øác ¤¨¤¤©¤¤§©§¨¨¤¥

.âeðòzä Côä øòväL ,øòöytpd oi` xrv `edy xac ,okl - ©©¤©©©¥¤©©£
el yiy iptn df ixd ,ea dvex mc`y xac ,xnelk .ea dvex
beprzy ixd ,ea beprz
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iabl zeipevig `edy

.beprzd-Cøc-ìò äëëå§¨¨©¤¤
óBñ-ïéà øBàa ìLî̈¨§¥
,ïk-íb àeä-Ceøä©¥
ïBéìòä ïBöøä ,ìBëéák¦§¨¨¨¨¤§
úðéça àéä àeä-Ceøä¦§¦©
íéøBçàå úeiðBöéç¦¦©£©¦
"ïBéìòä âðò" úðéçáì¦§¦©Ÿ¤¨¤§
"úBçöçö"å "'ä íòð"å§Ÿ©§©§¨

c ïéîìò"å"ïéôeqë §¨§¦§¦¦
.ìéòì íéøkæpälky - ©¦§¨¦§¥

,oeilrd bperd md dl`
`ed oevxd eli`e
ep`yke ,dfn zeipevigd
dnypl yealdy mixne`
"miixeg`"n `ed
oeilrd bperd "zeipevig"e
`a yealdy ixd -

,oeilrd oevxdnL íâä- £©¤
oevxdbperde oeilrd

,oeilrdíéãçéî íä¥§ª¨¦
àeäL ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤
àìå ,ãçà BðBöøe Cøaúé¦§¨¥§¤¨§Ÿ
-ñç íãàä ïBöøk¦§¨¨¨©

,íBìLåly epevxy - §¨
j` ,ytpdn gek m`Îik ,ytpd mvr mr cg` xac eppi` mc`

,`ed jexa yecwd mr cg` xac ixd `ed oeilrd oevxdàìŸ
,déúöwî àìå dépî,epnn zvwnn `le epnn `l -ïBéîc ïéàå ¦¥§Ÿ¦§¨¥§¥¦§

ììk íäéðéa,cvik .oeilrd oevxd oial mc` ly epevx oia - ¥¥¤§¨
xnele ,dlrnl oevxd oial beprzd oia wlgl mileki ,`eti`

?zeipevig - oevxde ,oevxd zeinipt `ed beprzyïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ìk äøBz äøacíãà éða ïBL30ì ,äìBëiM äî ïæàä CkL ¦§¨¨¦§§¥¨¨§©¥¨Ÿ¤©¤§¨

ì,ävìîe ìLîa òîLd`eeydae -äìeìkä íãàä úîLpî ¦§Ÿ©§¨¨§¦¨¦¦§©¨¨¨©§¨
,'eëå äðéaäå äîëçäå ïBöøäå âeðòzä çkîmc`ay myke - ¦Ÿ©©©£§¨¨§©¨§¨§©¦¨§

,dlrnl mixne` ep` mb jk 'eke oevxd zeinipt `ed beprzd
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ùã÷ä úøâà
øåà äðäå
úåçöçöå 'ä íòåð íùá '÷ðä ì"òì íé÷éãöì æåðâä äæ
éâðòúîã ïéôåñëã ïéîìò úåàî 'ãå 'ä ìò âðòúäì
'åë óñë ì÷ù úåàî òáøà ù"îë 'åë àéé÷éãö ïåäá
ìòî äåáâ ãàî úåáø úåâøãîå úåìòî åá ùé äðä
äâøãî øçà äâøãî úãøåéä úèòåî äøàä êà äåáâ
øåàáù äðåøçàä äâøãî 'éçáî àéä äæ ùåáì àåøáì
ìùî êøã íééøåçàå äðåöéçä äâøãî íùá úàø÷ðå äæ
äîå á"ò é"øå (î"÷î 'ñá ïééò) á"ò ç"øã øäæá ù"îë
çë äá ùé íãàä úîùðáù åîë äðäå 'åë øàúùàã
åîë åðîî âðò äì ùéù äîî úâðòúîù âåðòúä
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçáå â"äëå ùãç ìëù úìëùäî
äáù ïåöøä çë 'éçá àéä äáù âåðòúä 'éçáå çë ìù
øòö åðéàù øáã åðééäã äöåø àåäù äî äöåø àåäù
ë"â ä"á ñ"à øåàá î"ãò äëëå .âåðòú êôéä øòöäù
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçá àéä ä"á ïåéìòä ïåöøä ìåëéáë
ïéôåñëã ïéîìòå úåçöçöå 'ä íòåðå ïåéìòä âðò 'éçáì
'úé àåäù ãåçéä úéìëúá íéãçåéî íäù íâä ì"ðä
àìå äéðéî àì å"ç íãàä ïåöøë àìå ãçà åðåöøå
äøåú äøáã ë"ôòà ììë íäéðéá ïåéîã ïéàå äéúö÷î
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ב.24. קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי ˘ËÈÏ"‡:28.לזהר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰?קמ"ל מאי "לכאורה
ואילך. סה ע' תרס"ו בהמשך המדובר הב' האופן לשלול התענוג חיצוניות הוא דרצון בבי' כאן להוסיפה ומוכרח קמ"ל דטובא וי"ל

כבכאן". שם ואילך עג בע' ˘ËÈÏ"‡:29.והמסקנא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוספת - התענוג כו' כנ"ל".Ô‡Îמוכרחת·Â‡È¯"דהיינו .
ה"ט.30. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם
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מרחשון  כ' שי יום
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LaìnL ÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaîbeprzd -úðéçáa ¦§¦©©¥¤§©¨§¨©¤§ª¨¦§¦©

íãàäLëe ,äîëçå ìëN¥¤§¨§¨§¤¨¨¨
,äîëçå ìëOä Lébøî©§¦©¥¤§¨§¨
dðéáîe dâéOnL eðéäc§©§¤©¦¨§¦¨
ïk-íb Léâøî éæà ,áèéä¥¥£©©§¦©¥
Laìîä âeðòzä úðéça§¦©©©£©§ª¨

÷ð ïëìå .äîëçaúàø ©¨§¨§¨¥¦§¥
íìBò" íLa äðéa úðéça§¦©¦¨§¥¨
LBãwä øäfa "àaä32, ©¨©Ÿ©©¨

àéäL"dpia" -úðéça ¤¦§¦©
íò äîëçä úelbúä¦§©©¨§¨¦
,da Laìîä âeðòzä©©£©§ª¨¨
-ïâa íé÷écvä íéâéOnL¤©¦¦©©¦¦§©

íéìékNîe ïãò- ¥¤©§¦¦
,zelkydúeiîéðôa¦§¦¦

à÷ôð äîëçî àúéøBàc ,äøBzä33,,"dnkg"n d`a dxez - ©¨§©§¨¥¨§¨¨§¨
éøa-àLã÷å àúéøBàåãç àlk àeä-C34:Îyecwde dxez - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

cg` xac lkd `edÎjexa35ote`a ,dxezd zeinipta oaen ixd ,
dnypd dbiyn my ,ocrÎobay dbyddzedn,zewl`dbeprz

l"pk zeinipt `edydbyd ixd dl yi - (epiax w"k ztqed) -
gxkdd on ,z`f lawl dzlekia didiy icke ,"seq oi` xe`"a
,zeevnd iyeall wwcfdl
oldl .lirl xaqenk
sqepay ,owfd epax xiaqi
miyeal od zeevny dnl
lkezy ick ,dnypl
eifd ly ielibd "lawl"
mb od ,zewl`n dx`dde
dbixcnd z` zexagn
zbixcn) xzeia dpeilrd
mixacd mr (xzkd
ziyrp mday miinybd
"micenr" od jkae ,devnd
oeilrd z` mixagnd
mr ziad ly xzeia
zbixcn zexagn zeevnd jk oky ,ziad ly xzeia oezgzd

.zeevnd ly miinybd mixacd mr xzkd

éîëç éôa àø÷ðå äpëî àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ,äpäå§¦¥¨¨¤§¨§ª¤§¦§¨§¦©§¥
úîàä,milaewn -ê"øú Báe ,"ïBéìò øúk" íLa,620 - ¨¡¤§¥¤¤¤§

'eëå øBà éãenò36.,j"xz `ixhniba xzk -,Leøtdn - ©¥§¥
?oeilrd oevx ody zeevn iabl mixacd zernyn,ìLî-Cøc¤¤¨¨

úéáa íéãenò LiL Bîk§¤¥©¦§¥
ìBãb äîBç37íéávð , ¨¨¦¨¦

íLàøå ,õøàaly - ¨¨¤§Ÿ¨
,micenrdøaçî§ª¨
,äø÷zaixd - ©¦§¨

z` mixagn micenrdy
mr ziad ly oeilrd

,ziad ly oezgzdäëk̈¨
ìLî-Cøc-ìò Lnî©¨©¤¤¨¨
,àeä-Ceøa "ïBéìò øúk"¤¤¤§¨
úðéçaî äìòîì àeä§©§¨¦§¦©

,äîëçä úâøãî- ©§¥©©¨§¨
ixd `id "dnkg"e
ly dpeilrde dpey`xd

,zeiniptd zexitqdàeäå,"xzk" -lî,"úøúBk" ïBLiehia - §¦§¤¤
j"pza38,éwîe øézëî àeäLíäL ,LàøaL ïéçnä ìò ó- ¤©§¦©¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ¤¥

md ,y`xa oigendäæ ïBöøå .úòc-äðéa-äîëç úBðéça- §¦¨§¨¦¨©©§¨¤
,c"ag oigenn dlrnlyâ"éøúa Laìúð,613 -äøBzä úBöî ¦§©¥§©§©¦§©¨

.úBiNòî úBöî ïä ílëk íaøL ,ïðaøc úBöî 'æå- §¦§§©¨¨¤ª¨§ª¨¥¦§©£¦
"diyr" ,miinyb mipipr ici lr zeyrpdixd md "dyrn"e

xzeia dpezgzd dbixcnd
,envr diyrd mleraíâå§©

zeevnd -úBéeìzä©§
øeaãaoze` miniiwny - §¦

cenil enk ,xeaica
,dnecke xeaica dxezd
ipgex ixd `ed xeaice
ly oipr xy`n xzei

,dyrnïì àîé÷ àä39- ¨©§¨¨
ep` miwqet ixdúîé÷ò"c©£¦©

åéúôN,xeaicd zrya - §¨¨
éåä`ed -íâå ."äNòî £¥©£¤§©

zeevnd -úBéeìzä©§
ála Bà äáLçnaenk - ©©£¨¨©¥
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ãìåð ô"ëò òâø äúåàá éæà àìôð ùãç ìëù äæéà
äìòîì àåä âåðòúäù ììëî åìëùá àìôð âåðòú åì
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ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä
úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù

æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.31:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משא"כ"‰˘‚¯‰‰- כההמשך - לאח"ז 'קבלת ·ÂÚ‰"·באה זה אין - הרגשה שאין זמן וכל
א.32.הנעימות'". קנח, א.33.ח"ב פה, ˘ËÈÏ"‡:34.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"„"Ú שכל ומשכיל כשנולד ונפיק שנולד התענוג

וכו'". ה' נועם ועוד.35.והיא א. כד, פ"ג.36.זח"א ש"ח ˘ËÈÏ"‡:37.פרדס ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הנמשל מהו מלכים 38."צ"ע
ובכ"מ. טז. ז, א.39.א' סה, סנהדרין



עג oeygxn `"k iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א שלישי יום
,pw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò úåëéøàá

,'eëå áBèì Bááì úBhäì,aeh `ll melyeÎqg e` --äî §©§¨§§©
éøö ïéà ¯ óeb àìa äîLpä ïk-ïéàM.äæ ìò dúeöì C ¤¥¥©§¨¨§Ÿ¥¨¦§©Ÿ¨©¤

íéávð ,íéãenòä Bîk ìLî-Cøc-ìò ïä úBönäL ,àöîðå§¦§¨¤©¦§¥©¤¤¨¨§¨©¦¦¨¦
mixagne -ãò ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä ,úBìònä íeøî¥©©£¨¨¤§¨©

.úéøîçä Bælä õøàä̈¨¤©¥©¨§¦
Bîk ìLî-Cøc-ìò ïäå§¥©¤¤¨¨§

íéãenòämdy -,ïéìeìç ¨©¦£¦
,miptan -ïéôéwnL¤©¦¦

íãàä úîLð ïéLéaìîe©§¦¦¦§©¨¨¨
BLôð Bà Bçeø Bà- ©§

,zeevnd iyeala
Cøãå ,úBönä íi÷nLk§¤§©¥©¦§§¤¤

elà íéãenòly - ©¦¥
,zeevnd-Lôpä ïéìBò¦©¤¤

íeø ãò BlL äîLð-çeø©§¨¨¤©
,úBìònä,zebixcnde - ©©£

úà íéiçä øBøöa øøöì¦§Ÿ¦§©©¦¤
Leøt .'äefi`a - ¥

zewl` ly dbixcn
ici lr icedi xywzn

- zeevnúBøeøö úBéäì¦§§
aìîe,øúkä øBàa úBL §ª¨§©¤¤

dpeilrd dbixcnd -
xcq ly xzeia

,zelylzydïBöø àeä¨
-ìòå ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨§©
eìëeé äæ Leáì éãé§¥§¤§

úìònî äìòîlL "úBçöçö"å "'ä íòð"a úBæçìzbixcne - ©£§Ÿ©§©§¨¤§©§¨¦©£©
Búeiîéðt ïäå ,øúkä`id xzkd zeinipt ,xzkd xe` ly - ©¤¤§¥§¦¦

,zelylzyd xcqn ixnbl dlrnlíâäå) .ìLî-Cøc ìò©¤¤¨¨©£©
ïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¤©¦§¥§¦¦¨¨¤§

àeä-Ceøa,xzkd zeipevign ody mixne` ep` o`k eli`e - ¨
,oevxd zeipevigúàæ úòãeî äpä,xacd reci -,ïç éòãBéì ¦¥©©Ÿ§§¥¥

-gdnkp(dlawd znkg) dxzqLiL úBâøãîe úBðéça éeaø¦§¦©§¥¤¥
úBðéça änk ,äMã÷ä úBâøãnî äâøãîe äðéça ìëa§¨§¦¨©§¥¨¦©§¥©§ª¨©¨§¦

,"íéðô"ì "íéðt",zg` dpiga iably - zeiniptl zeinipt - ¨¦§¨¦
`id dipyd dpigadxzei cer,'eke zeiniptúBðéça änëå§©¨§¦

,"íéøBçà"ì "íéøBçà""miixeg`" xzei `id zg` dpigay - £©¦©£©¦

,"miixeg`" z`xwp dpiga dze` mby zexnl ,dipyd xy`n
.('eëå õ÷ ïéàì,oeilrd oevx zeinipt zpiga iably ,ixd - §¥¥§

zexnl ,cala "zeipevig" zeevn ze`xwp ,o`k xaecn dzece`
ze`xwp od ,zxg` dpigal d`eeyda xaecn ea ,xg` mewnay
.oeilrd oevxd "zeinipt"
,xn` ixd ,miptÎ lkÎlr
(620) j"xz od zeevny
."xzk" ly xe` icenr
m`ez df cvik ,dxe`kl
df iptl xn`y dnl
(613) b"ixz zece`
zeevndy miyeald
b"ixzl ,oze` zebviin
epax xiaqi ?ytpd zegek
zeevn 'fy oldl owfd
xtqn zenilynd) opaxc
,onvrl zeevn opi` (j"xz
wlgk zeaygp `l`
dxezd zeevnn
od odny (`ziixe`c)
,xne` `ed okle ,ze`a
md ytpl miyealdy

xzb"ixzn) (613) b"i
mb zellkp oday zeevnd
yialdl (opaxc zeevnd
.ytpd zegek b"ixz

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
úBöî úBáLçð ïðéà ïðaøc úBöî 'æ,ïîöò éðôazeevnk - ¦§§©¨¨¥¨¤¡¨¦§¦§¥©§¨

,zecxtpøîàð øák éøäL40,"óñú àì" :,zeevnd lr -àlà ¤£¥§¨¤¡©ŸŸ¥¤¨
øtñîa ïäa úBìeìëe äøBzä úBönî úBëLîðå úBàöBé ïä¥§§¦§¨¦¦§©¨§¨¤§¦§©

,â"éøz- (613) -â"éøz Léaìäì(613)úBçëå úBðéça ©§©§©§¦©§©§¦§Ÿ
äîLðe-çeø-LôðaLly -,íãàäxn` ixd miptÎlkÎlr - ¤§¤¤©§¨¨¨¨¨

miyialne mitiwnd "oilelg micenr" enk od zeevndy ,lirl
,zeevnd z` miiwnd mc`d ly ytp e` gex e` ,dnypd zpiga
cr ely - dnype gex ,ytp - o"xpd zeler "micenr"d ici lre
xe`a zeyaelne zexeyw zeidl ,xzeia zedeabd zelrnl
"'d mrepa zefgl" zeleki od df yeal ici lre ,xzkd

dfe ,"xzk"n dlrnly "zegvgv"ezeinipt."xzk"d

øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©
éãe÷t úLøt LBãwä©¨¨¨©§¥
:(á ãenò èëø óc)©©

ïéáè ïéãáeò ïeðéàc"§¦§¦¨¦
éëLî ¯ Lð øa ãéáòc§¨¦©©¨§¥
äàlò àåéæc àøBäpî¦§¨§¦¨¦¨¨
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ùã÷ä úøâà
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à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù
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oeygxnעד a"k iriax Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ב רביעי
,300 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr:ì"ðë ä"á

,'eë àLeáì,mc`d dyery (zeevnd) miaehd miyrndy - §¨
xzk" zbixcnn xnelk ,oeilrd eifdn xe`d z` mikiynn

,"oeilr."'eëå 'ä íòða 'eë éîçå`edy itk - dfeg `ede - §¨¥§Ÿ©§
.xzkd zeinipt mdy ,"zegvgv"ae "'d mrep"a - my miiqn

éøéî íúäc íâäå- ©£©§©¨©§¥
,xdefa ,myy zexnle

xaecn,ïBzçzä ïãò-ïâa§©¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥
,Lnî úBiNòî úBönî¦¦§©£¦©¨

ealdy ixd -mpi` miy
ly dlrnde oiprd cvn

oevxxaecnk ,oeilrd
zlrn cvn m`Îik ,lirl

,"dyrn"dïãò-ïâa ìáà£¨§©¥¤
íä íéLeálä ïBéìòä̈¤§©§¦¥

àúeòøî,oevxdn - ¥§¨
àaìc äðeëå,ald ly - §©¨¨§¦¨

,àúBìöe àúéøBàa- §©§¨§¨
,dltzae dxezaíL øäfa áeúkL Bîk'a wlga -,(éø óc) §¤¨©Ÿ©¨©

ocrÎoba zeevnd dyrnn miyeal dnypl xak yiy ixg`y -
,oeilrd ocrÎobl dler `id - oezgzdäðekä éøädpnny - £¥©©¨¨

,miyeald mi`aì äøBza B÷ñò úðek àéä,'ä úáäàî dîL ¦©¨©¨§©¨¦§¨¥©£©
,úBiNòî úBöî ììkî ïk-íb àéä äøBz ãeîìz úåöîe¦§©©§¨¦©¥¦§©¦§©£¦

éåä åéúôN úîé÷ò"c`ed -øeaãk åàì øeäøäå ,"äNòî ©£¦©§¨¨£¥©£¤§¦§¨§¦
éîc41,,xeaicl dnec epi` (dxezd zeize`a) xedxd -Bðéàå ¨¥§¥

Bcáì øeäøäa BúáBç éãé àöBé42.älôza ïëå ,gxkdd on - ¥§¥¨§¦§§©§¥©§¦¨
oda xedxdd witqn `le ,dltzd zeln `wec xeaica `hal

zniwr ,"dyrn"d oipr epyi dltza mbe dxeza mby ixd ,cala
miyeald mby ,`id dpeekde ,"dyrn"l zaygpd miizty

n miyeal ok mb md - dpeeka dltzne dxezn miyrpydyrn
,xzkd xe`n mi`ad zeevnd,íb äîe,efn dxizie -úìòî ék ©©¦©£©

øeacä ìò äðekä©©¨¨©©¦
äNòîedpeekdy dn - ©£¤

xeaicn dlrnl `id
miyrp dpeekny ,dyrne
,oeilrd ocrÎobl miyeal
,'eë dîöò ãvî dðéà- ¥¨¦©©§¨

`idy dnvr dpeekd cvn
ly dcearde dlrnd
Îyecwdl dzad`a ytpd

,`edÎjexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä¤¨©¨¨¤§

dn dx`dd -oeilrd oevx
oipra zelbzda xzei `id
- dad`e dpeek ly ipgex

,inyb dyrn `edy zeevnd dyrn ly oipra xy`nBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz" -çì ÷øt à ÷ìç ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

.íL ïiò ,úeëéøàaoeilrd oevxdn dx`ddy ,xaqen my - ©£¦©¥¨
dx`ddl d`eeyda "dnyp" enk `id ,dpeeka dxi`nd
lcad xy`e ;dnypl yealne "seb"k `edy "dyrn"a dxi`nd
mby ixd ,miptÎlkÎlr .dx`dd zehytzde mevnva wx `ed df
,dltze dxezay ald oevxe zpeekn dnypl miyrpd miyeala
dpnny ,oeilr xzk ,oeilrd oevxd ly dx`dd cvn ok mb md

.lirl xaqedy itk ,dnypl miyeald mi`a

a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekld,dxezd
edn mircei ji` ,oky .oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec oday
ick zeidl zeevnd lr ote` dfi`ae ,zeevnay oeilrd oevxd

d iciÎlr `wec df ixd - oeilrd oevxd jynei oci lryzekld
.dtÎlray dxez ly

:owfd epax oeylae
,úàæ úòãeî äpäå- §¦¥©©Ÿ

,reci ixdïBöø äpä ék¦¦¥§
àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨

â"éøza Laìîä(613) ©§ª¨§©§©
äøBzaL úBöî¦§¤©¨

,áúëaLyaeln oday ,azkay dxeza od zeevndy itk - ¤¦§¨
,`edÎjexa oeilrd oevxd,íìòðå øéîè äqëîe àìôî àeäª§¨§ª¤¨¦§¤§¨

,ät-ìòaL äøBza àlà älbúî BðéàåÎlray dxezd on - §¥¦§©¤¤¨©¨¤§©¤

epaxy itk ,ef devnay oeilrd oevxd edn xexiaa mircei dt
zepeyld rax` .'eke oilitz zevnn dnbecd cin `ian owfd
oke ,"mlrpe xinh dqekne `lten" :oda ynzyn owfd epiaxy
e"`ea "dqekne `lten" :zewelg izyl owlgn `edy dn
okn xg`le ,siqend
,"mlrpe (e"`e ila) xinh"
"mlrpe xinh"y xnelk
- dipy dwelg `ed
iel ihewl"a z`f xiaqn
lr zexrda) "wgvi
b"ixzy iptn dfy ,(`ipzd
zeevn ,(recik) 'ied mya zeielz azkay dxezay zeevnd

"d"e"a dyrÎzeevne 'ied my ly "d"i"a dyrzÎ`l43'ied mye ,
xn`nk ,"`xwp" `le "azkp" ixd44ip` azkp ip`yk `l"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íâäå .'åëå 'ä íòåðá 'åë éîçå 'åë àùåáì äàìéò
éøééî íúäãúåöîî íä íù íéùåáìäù ïåúçúä ò"âá

àúåòøî íä íéùåáìä ïåéìòä ò"âá ìáà ùîî úåéùòî
íù øäæá ù"îë àúåìöå àúééøåàá àáìã äðååëå

äøåúá å÷ñò úðååë àéä äðååëä éøä (é"øã)äîùì
úåéùòî úåöî ììëî ë"â àéä ú"ú úåöîå 'ä úáäàî

øåäøäå äùòî éåä åéúôù úîé÷òãéîã øåáãë åàì
éë íâ äîå äìôúá ïëå åãáì øåäøäá ç"é àöåé åðéàå

ìò äðååëä úìòîäîöò ãöî äðéà äùòîå øåáãä
à"÷ìá ù"îë 'åë ïåéìòä ïåöø úøàä ãöî àìà 'åë

ç"ìô à"ç.ù"ò úåëéøàá

äðä éë úàæ úòãåî äðäå
äøåúáù úåöî â"éøúá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø
äìâúî åðéàå íìòðå øéîè äñåëîå àìôåî àåä áúëáù

ïéìéôú úåöî åîë ô"òáù äøåúá àìàøîàðù î"ãò
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ב.41. כ, ב.42.ברכות נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת ˘ËÈÏ"‡:43.הלכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקו"ת בארוכה "ראה
ובכ"מ". פקודי א.44.ר"פ נ, פסחים



עה oeygxn a"k iriax Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mlrl" ,iÎpc` mya `l` 'ied mya `l `id d`ixwdy ,"`xwp
oevxd `wec azkay dxezay dn edfe .dnlrd oeyln "aizk
azke) "azkp" wx `ed ,mlrp `ed 'ied myy enk mlrp oeilrd
el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw iabl mlrd `ed

zepeyld rax` od
xinh dqekne `lten")
rax` cbpk ("mlrpe
ode ,'ied my zeize`
,zewelg izya zewelg
xinh"e "dqekne `lten"
"dqekne `lten" :"mlrpe
'ied my ly d"i cbpk
,d"e cbpk "mlrpe xinh"e
jiynn `ed) xnelk
,("wgvi iel ihewl"a
`ed oeilrd oevxdy
'ied my ly zeize`d

`lirlc`ede (dlrnly)
azkay dxeza yaeln
`zzlc 'ied my `idy
oiicr `ed okle ,(dhnly)
xinh dqekne `lten"
mb) 'ied my ik ,"mlrpe

dlbzne ,"mlrpe xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied my
itk) "`xwp"e ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dtÎlray dxeza

`edy ,iÎpc` my ici lr ielibae "`xwp" 'ied myy`xwp
dxeza `edy itk oeilrd oevxd ixd ,miptÎlkÎlr .(iÎpc`a

,dtÎlray dxeza wx dlbzne ,mlrpe dqekn `ed azkayBîk§
áúëaL äøBza øîàpL ,ìLî-Cøc ìò ,ïélôz úåöî45: ¦§©§¦¦©¤¤¨¨¤¤¡©©¨¤¦§¨

éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò úBàì ízøL÷e"àeäå ,"E §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§
éà áeúkä Løt àlL ,íìòðå íeúñ øîàî,øL÷l äîe C ©£¨¨§¤§¨¤Ÿ¥©©¨¥©¦§Ÿ

éðéò ïéa" àeä ïëéäå ,"úBôèBè" eäîeãò ,"Eãé ìò"å "E ©¨§¥¨¥¥¤§©¨¤©
ät-ìòaL äøBz äLøtL46éøvL ,ìò ãçà úéa øL÷ì C ¤¥§¨¨¤§©¤¤¨¦¦§Ÿ©¦¤¨©

íézaäå ,úBiLøt 'ã íëBúáe ,Làøä ìò íéza 'ãå ãiä©¨§¨¦©¨Ÿ§¨¨¨¦§©¨¦
,à÷åc íéòaøîe ,ãaòî øBòî eéäéxy`a `ed xen`d lk - ¦§¥§ª¨§ª¨¦©§¨

ldn,xeywlà÷åc úBøçL øBò ìL úBòeöøa íéøM÷îe47, §ª¨¦¦§¤§Ÿ©§¨
xy`a df -dna,xeywlúiNò úBëìä éèøt øàL ìëå§¨§¨§¨¥¦§£¦©

,ät-ìòa eøîàpL ïélôzä,dtÎlray dxeza -"Eãé ìò"å ©§¦¦¤¤¤§§©¤§©¨¤
ãiä ók àìå à÷åc òBøfä àéä48éðéò ïéá"e ,ã÷ã÷ äæ "E ¦©§©©§¨§Ÿ©©¨¥¥¤¤¨§Ÿ

çönä àìå49.gipdl mikixv okid mewnl xy`a `ed df lk - §Ÿ©¥©
dna xexiaa zrcl mixen`d mipicd ihxt lk ,oilitzd z`
miiwi icediy oeilrd oevxd `ed ji`e oilitzd zevn z`hazn

a mixdazne mixxazn dl` lk - ef devnzeklddxez ly
.`wec dtÎlrayäNò-úBöî ïéa ,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨¥¦§£¥

úBLøôîe úBòeãéå úBéeìb ïðéà ¯ äNòú-àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤¥¨§¦§Ÿ̈
øîàpL äNòú-àì úåöîk ,ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà¤¨©§¥¨¤§©¤§¦§©Ÿ©£¤¤¤¡©
äNòú àì" :úaLa§©¨Ÿ©£¤

"äëàìî50Løt àìå ,- §¨¨§Ÿ¥©
,azkay dxezay ieeiva
,äëàìî àéä äî©¦§¨¨
ät-ìòaL äøBzáe51 ©¨¤§©¤

Løtúðxaqen -ïäL ¦§¨¥¤¥
,úBòeãéä úBëàìî è"ì§¨©§
íéðáà ìeèìè àìå§Ÿ¦§£¨¦

.úBãák úBøB÷åoi`y - §§¥
`l` dxezd on xeq` df

opaxcn52efy zexnl ,
mc`de ,dcak dk`ln
ezeyra xzei rbiizi
ziiyra xy`n ef dk`ln
ly zeniieqn zek`ln
lka - zek`lnd h"l
dk`lnd `id ef `l z`f
dpyi .dxez dxq`y
o`k ztqep `qxib

zeciak zexewe mipa` lehlh `le" :"`ipz"acalm`zda ,"
xeqi` `ed zeciak zexewe mipa` lehlh mby ixd ef `qxibl
zyxta xne` o"anxdy dnl m`zda `ed df xac ,dxezd on

xen`53ly "zeayz" jke) aehÎmeia "oezay" ly "dyr"dy ,
iptn `l` ,zek`lnd h"ln mpi`y mixac lr mb `ed (zay
h"ln dgepne zeay mc`l oi` el` zek`ln ezeyray
mb xaeq jk ,"oezay" ly "dyr"a zellkp od - zek`lnd

"dpyn cibn"d54mby ,oey`xd eyexita my yxtn `ede ,
yiy mixacdn "zeayz" dxn` dxezdy ,jk xaeq m"anxd
dxezdy dn) dk`ln md oi`y zexnl (dribi) lnr mda
lk dyrz `l" ly dyrzÎ`ld epyi dilry (dk`ln z`xew
la` ,ef `xaq jixtn "dpyn mgl"dy zexnl ,"dk`ln

miyxtnd mpyi .jk xazqn "dpyn cibn"dn55izyy ,
zwelgna zeielz ode ,zn` od ,o`k "`ipz"a ze`qxibd

inlyexiay56ziriayay "dyr"dy mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy ,
ziriaya `le ,jnxk xenfz mipy yye jcy xevwz mipy yy")
mdilr oi`y mixac iabl `ed ("dyr - dyr llkn `ad e`le
"zeayz" ly 'dyr'dy ,zay iabl mb zeidl jixv jky) e`l
lk dyrz `l" ly e`ld llka mpi`y mixac lr `ed
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ùã÷ä úøâà
ïéá úåôèåèì åéäå êãé ìò úåàì íúøù÷å ë"áùåúá

íåúñ øîàî àåäå êéðéòáåúëä ùøéô àìù íìòðå
êéðéò ïéá àåä ïëéäå úåôèåè åäîå øåù÷ì äîå êéà

ãò êãé ìòåøåù÷ì êéøöù ô"òáù äøåú äùøéôù
'ã íëåúáå ùàøä ìò íéúá 'ãå ãéä ìò ãçà úéá

úåéùøôà÷åã íéòáåøîå ãáåòî øåòî åéäé íéúáäå
øàù ìëå à÷åã úåøåçù øåò ìù úåòåöøá íéøùå÷îå
êãé ìòå ô"òá åøîàðù ïéìéôúä úééùò úåëìä éèøô

ïéáå ãéä óë àìå à÷åã òåøæä àéäãå÷ã÷ äæ êéðéò
úåöî ïéá ò"î ïéá äøåúáù úåöî ìë ïëå .çöîä àìå

úåéåìâ ïðéà ú"ìäøåú é"ò àìà úåùøåôîå úåòåãéå
äëàìî äùòú àì úáùá øîàðù ú"ì úåöîë ô"òáù
ùøôúð ô"òáù äøåúáå äëàìî àéä äî 'éô àìå
úåøå÷å íéðáà ìåèìè àìå úåòåãéä úåëàìî è"ì ïäù
ïéá úåöîä ìë ïä ïäá àöåéëå úåãéáë
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ח.45. ו, מקומות.46.ואתחנן ובכו"כ ואילך ב לד, מנחות ˘ËÈÏ"‡:47.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"ג תפילין הל' רמב"ם "ראה
פוסקים". ובשאר ˘ËÈÏ"‡:48.הי"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מקומות בשאר ˘ËÈÏ"‡:49."כהפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כהציץ"

ח).50. טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה "לא שצ"ל: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין אפשר" בדרך ותיקונים ב"הערות

ובכ"מ.51. שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת הי"ב.52.ראה פכ"ד שבת הל' כד.53.רמב"ם פכ"א 54.כג, שבת הלכות לרמב"ם
פד.55.ה"א. ע' כאן התניא לספר הגהות ה"ה.56.לקוטי פ"ז סנהדרין



oeygxnעו a"k iriax Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mipa` `le" :"`ipz"a o`k ddbdd d`a jkl m`zda .("dk`ln
zeciak zexewecalaziriay ly "dyr"dy ,xaeq iqei 'xe ."

oi`y mixacd eli`e ,e`l mdilr yiy mixacd lr wx `ed
xacd jk ixd jkl m`zda .opaxcn wx mixeq` - e`l mdilr

dy ,zay iabl mbdyr
dn lr wx `ed zay ly
eli`e ,e`l eilr yiy
e`l mdilr oi`y mixacd
.opaxcn wx mixeq`

ïäa àöBiëådneca - §©¥¨¤
Î`lle oilitz zevnl

,zay ly dyrzìk ïä¥¨
Böî ïéa ,úBönääNò-ú ©¦§¥¦§£¥

,äNòú-àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤
àìå úBîeúñ ïä¥§§Ÿ
úBéeìâe úBLøôî§Ÿ̈§
éãé-ìò àlà úBòeãéå¦¤¨©§¥
.ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤

éëä íeMîe,okle - ¦¨¥
áéúk,aezk -äøBz ìò §¦©¨

ät-ìòaL57Lhz ìà" : ¤§©¤©¦Ÿ
Bîk ,"Enà úøBz©¦¤§

øäfa áeúkL58íeMî , ¤¨©Ÿ©¦
Bîk ìLî-Cøc-ìòL¤©¤¤¨¨§
ãìeä éøáà ìkL¤¨¥§¥©¨¨
áàä útèa íéìeìk§¦§¦©¨¨
íàäå ,ìBãb íìòäa§¤§¥¨§¨¥

ç"îøa íìL ãìå dúãéìa éelb éãéì ezàéöBî,248 - ¦©¦¥¦§¥¨¨¨¨¨¥¦§¨
ä"ñLe íéøáà,365 -,íéãéb"dxizi dpia"d ixd efy - ¥¨¦§¨¦¦
"dy`a dpzip"y59- mlrda lelk didy dn zelbl gekd ,

,mly ote`aLnî äëkzxez" dtÎlray dxez z`xwp - ¨¨©¨
jn`oky ,"ç"îø ìk(248) -ä"ñLe äNò-úBöî(365) - ¨§¨¦§£¥§¨

äøBza éelbä ìà íìòääî íéàa äNòú-àì úBöî¦§Ÿ©£¤¨¦¥©¤§¥¤©¦©¨
àø÷c déLéøå ,ät-ìòaLyehz l`e" weqtd ly dlgzdd - ¤§©¤§¥¥¦§¨

- "jn` zxezéáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen -àlr - §©§¦©¨¦¨¦©
,áúëaL äøBzxqen" z`xwpd -"jia`,äîëçî à÷ôðc ¨¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨

äàlò,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,oky - ¦¨¨
" íLa úàø÷päúøèò ìéç úLà" :áeúkL eäæå ."áà ©¦§¥§¥¨§¤¤¨¥¤©¦£¤¤

,"dìòa,ef zxb` ziy`xa `aenk -ät-ìòaL äøBzä ék ©§¨¦©¨¤§©¤

,äaøä úBìéç úãîòîe äãéìBnä ,"ìéç úLà" úàø÷pä©¦§¥¥¤©¦©¦¨©£¤¤£¨©§¥
áeúkL Bîk60"úBîìò" éø÷z ìà ¯ "øtñî ïéà úBîìòå" : §¤¨©£¨¥¦§¨©¦§¥£¨

"úBîìBò" àlà61,,xtqn ila zenler -úBëìä ålà- ¤¨¨¥£¨
,dxezay,àðaLç ïBì úéìc,xtqn odl oi`y -áeúkL Bîk §¥ª§¨¨§¤¨

íéðewza62,ipewiza - ©¦¦
,xdefïlëålk - §ª¨

,zeklddéelb úðéça ïä¥§¦©¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
,áúëaL äøBza íìòpä©¤§¨©¨¤¦§¨
dxez z`xwp okl -
,"lig zy`" dtÎlray
daxd dcinrn `id oky
zeaxd zekldd ,zeliig
oldl .dtÎlray dxezay
dn ,owfd epax xiaqi
,zxb`d zligza l`yy
l"f epinkgy dn lr
ynzy`ce" mixne`
`id dpeekdy "'eke `bza

lzekldly "dxzk" ,
"zekld" recn - dxez
ly dxzk ze`xwp `wec
df `wec recn oke ,dxez

dpeyyzekldel ghaen
- `ad mler oa `edy
`le `wec zekld recn

?dxezay xg` oiprïBöøe§
úìònî äìòî äìòîì àeä àeä-Ceøa ïBéìòäzbixcne - ¨¤§¨§©§¨©§¨¦©£©

äîëç,äàlò,dpeilr dnkg -ìòL äøèòå øúk Bîëe ¨§¨¦¨¨§¤¤©£¨¨¤©
,LàøaL ïéçnä`ed xzkd jk -dlrnl"dnkg"dn ©Ÿ¦¤¨Ÿ

,oigen `idy"å "àâz" íLa úBëìää eàø÷ð ïëìdøúë ¨¥¦§§©£¨§¥©¨§¦§¨
,"äøBz ìLly ielibd od zekldd ,oky -oevx,oeilrd ¤¨

,xzk `ed oevxeïa àeäL Bì çèáî úBëìä äðBMä"å§©¤£¨ª§¨¤¤
,"àaä íìBòoipr ici lr xy`n xzei ,`wec "zekld" - ¨©¨
,dxeza xg`BlL äîLð-çeø-Lôð úeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§¤¤©§¨¨¤

:ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøamiyealdy - ¦§¨¤§¨©¦§¨§¥
,zeevnd md `ad mlera dnyplielibeoeilrd oevx

zexidaa `hazn oday ,`wec zeklda ixd `ed zeevnay
.zeevnay oeilrd oevxd `ed dn
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ùã÷ä úøâà
úåéåìâå úåùøåôî àìå úåîåúñ ïä ú"ìî ïéá ò"î
ìò áéúë éëä íåùîå ô"òáù äøåú é"ò àìà úåòåãéå

øäæá ù"îë êîà úøåú ùåèú ìà ô"òáùåúíåùî
áàä úôéèá íéìåìë ãìåä éøáà ìëù åîë î"ãòù

éåìéâ éãéì åúàéöåî íàäå ìåãâ íìòäáãìå äúãéìá
ìë ùîî äëë íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøá íìù

íéàá ú"ìî ä"ñùå ò"î ç"îøéåìéâä ìà íìòääî
éà÷ êéáà øñåî éðá òîù àø÷ã 'éùéøå ô"òáùåúá

à÷ôðã áúëáù äøåúàíùá '÷ðä äàìéò äîëçî
ô"òáù äøåúä éë äìòá úøèò ìéç úùà ù"æå .áà

ìéç úùà '÷ðääáøä úåìééç úãîòîå äãéìåîä
úåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà øôñî ïéà úåîìòå ù"îë

åìàïìåëå íéðå÷éúá ù"îë àðáùåç ïåì úéìã úåëìä
íìòðä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá ïäë"áùåúá

äîëç úìòîî äìòî äìòîì àåä ä"á ïåéìòä ïåöøå
ìòù äøèòå øúë åîëå äàìéòïëì ùàøáù ïéçåîä

äðåùäå äøåú ìù äøúëå àâú íùá úåëìää åàø÷ð
àåäù åì çèáåî úåëìäúåùáìúä é"ò á"äåò ïá

:ì"ðë ä"á ïåéìòä ïåöøá åìù ð"øð
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ח.57. א, דתורה 58.משלי פ"ד ח"א יונה" "כנפי בספר אבל פה, שבעל תורה נקראת ד"אמך" שם בזהר ב. רעו, לזח"ב בהשמטות
אמך". "תורת - שבע"פ ותורה אביך" "מוסר נקראת ב.59.שבכתב מה, ח.60.נדה ו, זרה 61.שה"ש עבודה יב. פ"ו, שהש"ר ראה

ב. אליהו").62.לה, "פתח (בהקדמת ב יד,



עז oeygxn b"k iying mei Ð l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ג חמישי יום
אגרת ל  ,`pw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî .ì,302 'nr cr:ì"ãå øôñîå

.ìdpyay dl` z` owfd epax xxern ,'l oniq ,ef ycew zxb`a

dze`a mby ,"l`xyi ux` zwcv"l miieqn sqk mekq epzp zncewd

`ede ,exary mipya xy`n zegt `l (zepey zeaiq llba) epzi dpy

" oipr mb dwcva rbep ji` xiaqnaex,dwcvd oipr ziiyra) "dyrnd

avwend mekqd z` zzle

itk ,zeaexn zepizpa

dlrnd hexhexta xiaqdy

oniq ycewd zxb`a jkay

,"lecbd oeayg"d mbe ,(`"k

oeaygl zetxhvn zepizpdy

dlrnl lret df xy`e ,lecb

xewn ,"zeliv`c zekln"a

.zenlerd lk

úàæ úòãeî,reci ixd - ©©Ÿ
ì"æø eøîàM äî1ìk" : ©¤¨§©©¨

úéáì àáì ìéâøä̈¨¦¨Ÿ§¥
àì ãçà íBéå úñðkä©§¤¤§¤¨Ÿ
àeä-Ceøa-LBãwä ¯ àä©¨¨

,åéìò ìàBLoeyl ,ab` - ¥¨¨
`edÎjexaÎyecwd cg` mei `a `le" `id epiptly `xnbd
zxg` qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce ,"ea li`yn
epeyl z` `le xn`nd "okez" z` wx `ian `edy e` ,`xnba

,ynnøîàpL2."'eëå 'ä àøé íëá éî ::my jyndd itke - ¤¤¡©¦¨¤§¥§
,"el dbep oi`e mikyg jld xy`" ,`iapd - "ecar lewa rney"

,`id dpeekd my `xnbd yexitl m`zdaymrt eze`ayjld
dzid `l dkildd m`) zqpkd zial `a `le jyeg ly mewnl
yexitl m`zdae .("mikyg" df f`y - devn xac myl
jyeg ly avna iexy `edy `id dpeekd ,j"pza miyxtnd
zial `ealn) rpnidl jixv did `l okÎitÎlrÎs`e ,dxve
oryie 'd mya ghai" weqtd meiq itk eilr did `l` (zqpkd
mby ,ef zxb`a xaecnl mb df oipr qgiil yie ,"eiwl`a
aeh xacn rpnidl epevxa yi z`f llbae ,xzei dyw avndyk
oryie 'd mya ghai" zeidl ixd jixv - exar mipnfa dyry

,"mikyg" ly avna mb "eiwl`a,úBönä ìëa ïëåe`l - §¥§¨©¦§
jk `l` ,`xnbd dpc eay ,zqpkd ziaa dltzd oipra `wec
`ede devn xac zeyrl libx mc` didy zeevnd lka mb xacd

,ezeyrn rpnpìk ãâðk äìe÷ML ä÷ãvä úåöî èøôáe¦§¨¦§©©§¨¨¤§¨§¤¤¨
úBönä3.iabl m` ixd ,dltzd zevnn mb dlecb `idy ixd - ©¦§

jk xacdy dnkeÎdnkÎzg`Îlr ,jk - zqpkd ziaa dltz
eilr l`ey - ozep epi`e zzl libx `ed m`ay ,dwcv iabl

,'eke `edÎjexaÎyecwd,íBìLå-ñç øãð éìa àéäL íâä- £©¤¦§¦¤¤©§¨
ixd jky ,melyeÎqg xcp ila dzid exary mipya ezpizpy
ila ezeyrl ,minrt dnk eze` miyery xac lka zeidl jixv

cinz jk zeyrl xcp meyn jka didi `ly ,xcp4,-ét-ìò-óà©©¦
íaìa 'ä úàøé òâð øLà ìéçä ìk ïë5äúàé àì ¯`l - ¥¨©©¦£¤¨©¦§©§¦¨Ÿ¨£¨

,ie`x,Lãwa úBòøâî úúì úé÷ìàä íLôðì,zegt zzl - §©§¨¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨©Ÿ¤
dfÎiciÎlr hrnlejynpy - "ycw" zpigan dkyndd z`

- ycew zpigan
oipr iciÎlr "zekln"a

,dwcvdøák øLàî¥£¤§¨
äðL écî eìbøäª§§¦¥¨¨

,íãànî Léøôäìsqk - §©§¦¦§Ÿ̈
itl ,"jc`n" `xwp
dpyna oey`xd yexitd6,

dpeekdy zeidl lekie
eiabl sqky inl mb `id
,"c`n" ly ote`a `ed
íéìôL çeø úBéçäì§©£©§¨¦
ïBäì úéìc íéàkãðå§¦§¨¦§¥§

,ïBäéîøbîmdl oi`y - ¦§¨¥
iiprl dpeekd - mdlyn
mdl oi`y l`xyi ux`

,mdl zglypd dkinzl mikgn `l` ,mdlynúðéça àéä¦§¦©
,'eëå "úìôBpä ãåc úkñ"onfa l`xyi ux` z`xwp jk - ª©¨¦©¤¤§

z`xwpy ,"zeliv`c zekln"a ,yxeya mb xacd jke ,zelbd
,(`"k oniqe 'c oniq "ycewd zxb`"a xkfpk) jkíîB÷ì§¥

íîBøìe,dze` -éåäîì ,'eëåly zecg`zdd didzy -ãçà §¥§§¤¡¥¤¨
.'eëå ãçàadwcvy ,xacd zernyn l`xyi zenyp iabl - §¤¨§

iable ,icedi mr icedi ly zexagzde zecg`zd "zlret"
`cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn dlrnl zexitqd
yxey dyrpd ,zeklnd zxitq ly (oezgzd cegid) "d`zz
xirf) "`"f" ly "cg`"d mr zecg`zda didi ,zenlerl xewne
`edÎjexaÎyecwd ly cegid dfe ,zenlern dlrnly (oitp`
"`"f" mr zcg`zn ,"zeliv`c zekln" ,dpikyy ,dpikyde

.zenlern lcaene yecwd,'eëå äNònä áø éôì ìkäåitk - §©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§
dlrn dpyiy ,`"k oniq "ycewd zxb`"a hexhexta xaqedy
zexnl ,zg` dpizpa `l ,zeax zepizpa ,dwcvl mekqd ozna

m"anxd xne`y itk ,ixdy ,mekq eze`a xaecny7df xac
cegid dyrp dpizp lka ixd zeciqg it lre ,ytpd z` jkfn
mb xen` dfy ,o`k oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd
xear mb milyi ,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk
llba zzl wiqtn `edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky) ,ef dpy
"ycewd zxb`"a owfd epax z`f lly xak ixd - dywd avnd
,"milke`e mieel" ly avn olvilÎ`pngx didyk mby ,f"h oniq

epax f` xn` okÎitÎlrÎs`"mytpl miyer aeh `l" owfd
d`ad dpyay ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y
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ùã÷ä úøâà
úòãåî ìàáì ìéâøä ìë ì"æøàùî úàæ

ä"á÷ä àá àì 'à íåéå ð"ëäáì
åéìò ìàåùìëá ïëå 'åëå 'ä àøé íëá éî øîàðù

ìë ãâðë äìå÷ùù ä÷ãöä úåöî èøôáå úåöîä
íâä úåöîäìéçä ìë ë"ôòà å"ç øãð éìá àéäù

úé÷ìàä íùôðì äúàé àì íáìá 'ä úàøé òâð øùà
úúìäðù éãî åìâøåä øáë øùàî ùã÷á úåòøâî

úéìã íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì íãåàîî ùéøôäì
íîå÷ì 'åëå úìôåðä ãåã úëåñ 'éçá àéä ïåäéîøâî ïåäì

ãçàá ãçà éåäîì 'åëå íîåøìåáåø éôì ìëäå 'åëå
äèåøôå äèåøô ìë ì"æøàîë ïåáùçä éôìå 'åëå äùòîä
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ב.1. ו, י.2.ברכות נ, ה"א.3.ישעי' פ"א פאה ירושלמי ב. ט, סר"ג.4.ב"ב יו"ד כו.5.שו"ע י, א' שמואל - הכתוב לשון ע"פ

א.6. נד, מט"ו.7.ברכות פ"ג לאבות פיה"מ



oeygxnעח c"k iyiy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ד שישי יום
אגרת לא  ,302 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøòùá òãåð .àì,304 'nr cr:'åëå íéøáàä

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyiaex,ef dpya "dyrnd
oniq "ycewd zxb`"a azk owfd epaxy dnl m`zda mb dne
lkl e` reay icn didz "l`xyi ux` zern"l dpizpdy ,`"k
zereay mze` ly zepizpd dpxqgzy ixd - yceg icn zegtd

.miycg e`éôìe§¦
,ïBaLçäxiaqiy itk - ©¤§

didiy xacd rbepy ,oldl
oeayg"lecbjiynnd ,"

leki ,'eke "'ied lecb" z`
ik ,`id dpeekdy zeidl
oeayga dlrn dpyi ixd

lecb`ed mekqdyk -
e` ze`na enk ,lecb
jiynny xac ,mitl`a
,xzei dpeilr dbixcnn
"xzk"a `ed "d`n"y
zigti m` ixd ,'eke
zzl libx didy mekqdn
oeaygdn ixd xqgi -

dlecb.ì"æø øîàîk8: §©£©©©
äèeøôe äèeøt ìk"¨§¨§¨
ìBãb ïBaLçì úôøèöî¦§¨¤¤§¤§¨

,"'eëåzernynde - §
:`id "lecb oeayg"aì"æø øîàî Cøc ìò9ìBãb" éúîéà : ©¤¤©£©©©¥¨©¨

,'eëå "eðéäìà øéòa" àeäLk ¯ "ä"éåä'iedyk ,xnelk - §¤§¦¡Ÿ¥§
,"epiwl` xir" `xwpd ,xeaicd mler ,"zekln"a xi`ne yalzn
miakxen mizade ,miza daxdn zakxen xirdy myk ,oky
zeize` daxd ekeza llek "xeaicd mler" jk ,zeax mipa`n

(dxivi xtqa "mipa`" ze`xwp zeize`) mitexive10odny ,
,'ied zelcb dlbn dfe ,mi`xapde zenlerd mieedznàéä- ¦

,"epiwl` xir" ,zeliv`c zeklnïBaLçä íB÷îe úðéça11,- §¦©§©¤§
- zewlgzdae dlabda mdy mixaca jiiy ixd oeayg ,oky

d "zekln"edpyi mday leab ilra mi`xapl xewnd `i
,zewlgzdáeúkL Bîk12éðéò" :."ïBaLça úBëøa C- §¤¨¥©¦§¥©¤§

,"zekln" lr zexen "x`a"e "dkixa",ïeëîäåmixne`y dna - §©§ª¨
,"epiwl` xira 'ied lecb" dyrp ,dwcva "lecb oeayg" iciÎlry

`ed"àzúìc àúeøòúà"a ék ,òãBpkmc`d zexxerzda - ©©¦§¦§¨¨¦§©¨

Îa `haznd ,dhnlä÷ãvä äNòîa ãñçå ïç íéiç úëLîä©§¨©©¦¥¨¤¤§©£¥©§¨¨
úBôé íéðt øáñå áBhä ïBöøadyrp -àúeøòúà" ¨¨©§¥¤¨¦¨¦§¨¨

,"àìéòìcdidiy ,dlrnl zexxerzd -àeä ,åéðt ä"éåä øàé ¦§¥¨¨¥¨¨
óBñ-ïéà íéiçä éiçî ïBéìò ïBöøå ãñçå ïç úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥¨¤¤§¨¤§¥©¥©©¦¥
øLà ¯ àeä-Ceøä£¤
ø÷ç ïéà Búlãâì13 ¦§ª¨¥¥¤

ììk äâOäåixd - §©¨¨§¨
,zelbzda dppi` ezlecby
zbydn dlrnl `id oky
zlecb jyniz - mi`xapd

"`edÎjexa seqÎoi`"ìà¤
úeëìî Eúeëìî" úðéça§¦©©§§©§

"íéîìBò ìk14,xewn - ¨¨¦
,zenlerd lkl yxeye

,àéìbúàc àîìò- ¨§¨§¦§©§¨
itk - "ielbd mler"d
,"zekln" z`xwpy
íéàeøaä ìk äiçîä©§©¤¨©§¦

úBìëéää ìëaL- ¤§¨©¥¨
zenlerå íéðBéìò- ¤§¦§
zenlerïäL ,íéðBzçú©§¦¤¥

,ïBaLçå øtñî úðéçáa¦§¦©¦§¨§¤§
áeúkL Bîk15óìà" : §¤¨¤¤

."déðeLnLé íéôìàsl` ly leabe oeayga mdy ixd - £¨¦§©§¥
mipt xaqa dwcvd oipr iciÎlry ixd ,miptÎlkÎlr .mitl`
ila "seq oi`" `edy "'ied lecb"dy ,"lecb oeayg" dyrp ,zeti
mi`xapd xewne yxey `idy ,"zekln"a "oeayg"a jynii ,leab

.leabe oeayg ilraL ,"ìBãb ïBaLç" eäæådyrp -éãé-ìò §¤¤§¨¤©§¥
ä÷ãvä äNòî" áøÎl `iand -,"íBìLaezky enk -16: Ÿ©£¥©§¨¨¨

oniq "ycewd zxb`"a xaqenk ,"mely dwcvd dyrn dide"
,a"iúBåö÷ 'á Ceúîe øaçîä øác àeä "íBìL" Leøt ék¦¥¨¨¨©§©¥§©¥§¨

,àìéòì íéîMä äö÷ ïäL ,íéiëôä,dlrnl -úðéça ¨§¦¦¤¥§¥©¨©¦§¥¨§¦©
,"ø÷ç ïéà Búlãâìå""seq oi`" `idy dbixcne dpiga - §¦§ª¨¥¥¤

,dbydn dlrnle,àzúì íéîMä äö÷ezpiga ,dhnl - §¥©¨©¦§©¨
xyr lkay dpezgzd dbixcnde dxitqd `idy "zekln"d

,zexitqdìeáb úðéça ,äiNò-äøéöé-äàéøáa Laìúnä©¦§©¥¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦©§
:ïéánì éãå ,øtñîe¦§¨§©©¥¦

.àìdlrnl rbep dnk cr ,owfd epax xiaqn ,`"l oniq ,ef zxb`a

odyky cr ,edpynl cg` icedi oia zecg`de dad`d oipr (lekiak)

- edpynl cg` icedi oia zeaald cexit xxeye melyeÎqg zexqg

,all dpikyd dlynp ,xiaqiy itk ,oky .dpikya lekiak ileg deedzn

- ie`xk mcd jldn z` yaynd mixa`a lewlwe ,mixa`l micedide

.dlrnl lekiak jke ,mc`a dlgnl olvilÎ`pngx `ian
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ùã÷ä úøâà
ïåáùçì úôøèöîéúîéà ì"æøàî êøã ìò 'åëå ìåãâ

íå÷îå 'éçá àéä 'åëå åðéäìà øéòá àåäùë 'éåä ìåãâ
òãåðë ïååëîäå ïåáùçá úåëøá êéðéò ù"îë ïåáùçä

ïç íééç úëùîä àúúìã àúåøòúàá éëäùòîá ãñçå
àìéòìã àúåøòúà úåôé íéðô øáñå áåèä ïåöøá ä÷ãöä

úøàä àåä åéðô 'éåä øàéïåöøå ãñçå ïç úëùîäå
äâùäå ø÷ç ïéà åúìåãâì øùà ä"á ñ"à íééçä ééçî ïåéìò

ìà ììëàîìò íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî 'éçá
íéðåéìò úåìëéää ìëáù íéàåøáä ìë äéçîä àéìâúàã
íéôìà óìà ù"îë ïåáùçå øôñî 'éçáá ïäù íéðåúçúå

áåø é"òù ìåãâ ïåáùç åäæå äéðåùîùéä÷ãöä äùòî
'á êååúîå øáçîä øáã àåä íåìù 'éô éë .íåìù

íéîùä äö÷ ïäù íééëôä úååö÷åúìåãâìå 'éçá àìéòì
'éçá ò"éáá ùáìúîä àúúì íéîùä äö÷å ø÷ç ïéà

:ì"ãå øôñîå ìåáâ
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ב.8. ט, בתרא א.9.בבא רכה, מי"ב.10.זח"ב פ"ד ב.11.ס"י רכ, זח"ג ה.12.ראה ז, השירים קמה,13.שיר תהלים - הכתוב ל'
יג.14.ג. קמה, תהלים - הכתוב י.15.ל' ז, יז.16.דניאל י, ישעי'



עט oeygxn c"k iyiy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéøòMa òãBð1pipr mireci mda -zxb`ak `ly - ,dl` mi ©©§¨¦
ila) "z`f zrcen" oeyla owfd epax ynzyn da ,zncewd
epinkg xn`n zece` xaecn my oky ,("mixrya" dlnd ztqed
,"xdf ipewiz"n gewld oipra xaecn o`k eli`e ,lkl recid l"f

'íéðewz'a áeúkM äî2, ©¤¨©¦¦
àòøî éäéà àzðéëLc¦§¦§¨¦¦§¥¨

.ìBëéák àúeìâa- §¨¨¦§¨
(lekiak) dleg dpikydy

.zelba,Leøtdfi` - ¥
oia melyeÎqg yi xyw

?dpikyl ileg-Cøc-ìò©¤¤
,óebä éìç Bîk ,ìLî̈¨§¢¦©
,'eëå Lã÷ ïéa ìécánä©©§¦¥Ÿ¤§
oia licadl jk ,legl -
oipr oial seba dlgn
,dpikya "dlgn" `xwpd
úeàéøaäå éìçä úaqL¤¦©©Ÿ¦§©§¦
Celäå úeèMtúä àéä¦¦§©§§¦
ìk ìà áläî úeiçä©©¥©¥¤¨

úLaìîä ,íéøáàä- ¨¥¨¦©§ª¤¤
zeigd,aldn d`ad

zyaelnLôpä íãa§©©¤¤
ìk ìà áläî àöBiä©¥¥©¥¤¨

,íéøáàämcd ixdy - ¨¥¨¦
,"ytpd mc" `xwpááBñå§¥

íéiç çeøä CìBä ááBñ¥¥¨©©¦
ícäå:epiax w"k ztqed - §©¨

ea yaeln miig gexde
onwlck,ìk CBz CBz¨

íéãébäå íéøáàä3 ¨¥¨¦§©¦¦
,íäa íéòìánä- ©ª§¨¦¨¤

,mixa`a.álä ìà øæBçå§¥¤©¥
mixfeg mcde miigd gex -
,ald l` mixa`d lknælä íéiç çeøä Celäå áeañ íàå§¦¦§¦¨©©¦©¨

î Bì øcñîä Bøãñk éãéîz ,Búëìäk àeäjexa yecwd - §¦§¨§¦¦§¦§©§ª¨¥
,`edék ,úéìëúa àéøa íãàä éæà ¯ àeä-Ceøa íéiçä éiç©¥©©¦¨£©¨¨¨¨¦§©§¦¦

íäì éeàøä íúeiç íéìa÷îe ãçé íéøM÷î íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§ª¨¦©©§©§¦©¨¨¨¨¤
.ælä áeañ éãé-ìò áläî,miigd gex ly -äæéà Lé íà Cà ¥©¥©§¥¦©¨©¦¥¥¤

î Bà ákòîe òðBnä ïîB÷î eäæéàa ìe÷ì÷áeañ èòî ¦§§¥¤§¨©¥©§©¥§©¥¦
Ba Laìîä íéiç çeøä íò ícä Celäå,mca -÷ñôð éæà §¦©¨¦¨©©¦©§ª¨£©¦§¨

ælä øLwä èòîúî Bàxywd wqtp - ixnbl wqtp mcd m` - ¦§©¥©¤¤©¨
,xywd hrnzn - hi`n miigd gexe mcd jldn m`e ,ixnbl

,ælä áeañ éãé-ìò álä ìà íéøáàä ìk øM÷îämcd ly - ©§©¥¨¨¥¨¦¤©¥©§¥¦©¨
,miigd gexe.eðøîLé 'ä ,éìçå ákLîì íãàä ìôBð éæàå,ixd ©£©¥¨¨¨§¦§¨§Ÿ¦¦§§¥

md dfÎiciÎlry ,mnvr oial mpia ,mixa`d oia xywdy
.ald ze`ixal mb rbep - all mixeyw-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤

éøáà" úðéça íéàø÷ð ìàøNé úBîLð ìk äpä ,ìLî̈¨¦¥¨¦§¦§¨¥¦§¨¦§¦©¥§¥
"àzðéëLc4,,dpikyd ixa` -úàø÷päz`xwp dpikyd - ¦§¦§¨©¦§¥

Bîk ,"áì" íLa§¥¥§
áeúkL5,"éááì øeöå" : ¤¨§§¨¦

áeúkL Bîëe6ézðëLå" : §¤¨§¨©§¦
,Leøt ;"íëBúadn - §¨¥

oial dpikyd oia xywd
lka ezehytzde ald

?mixa`dék7ìïBL ¦§
øBàL àeä "äðéëL"§¦¨¤
úBîìBòa ïëBL ä"éåä¥§¨

äiNò-äøéöé-äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨
úëLîäå ,íúBéçäì§©£¨§©§¨©

eæ úeéç'ied xe`y dn - ©
,zenlerd z` dignàéä¦

úeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§
älçzzeigdy - §¦¨

zyalznúBîLða§¦§
ìkL éôì ,ìàøNé¦§¨¥§¦¤¨

ïéà íéàøápäíäì CBøò ©¦§¨¦¥£¨¤
,Cøaúé àøBaä ìà¤©¥¦§¨¥
Lnî àìk dén÷ àlëc§ª¨©¥§¨©¨

,ïéáéLçmlek eiably - £¦¦
.ynn melkk miaygpéàå§¦

úeéç ìa÷ì íäì øLôà¤§¨¨¤§©¥©
,Cøaúé BòôLå BøBàî¥§¦§¦§¨¥
ïéàî íéàøáð úBéäì¦§¦§¨¦¥©¦

,íéîi÷å íéiçå Léì- §¥§©¦§©¨¦
miwewf md jk lry
rtye xe` ,zeig zlawl
mde ,`ed jexa yecwdn

,z`f lawl mileki mpi`úBîLpä éãé-ìò íà-éky`xay - ¦¦©§¥©§¨
okn xg`le l`xyi zenypl ziwl`d zeigd zkynp dpey`xae
zekxad gqepa mixne` ep`y jxcÎlr ,zenlera zkynp `id

"epiwl`dpey`xae y`xa ,"mlerd jln"epiwl`"zewl` -
jln" okn xg`le ,zenypl zkynpmlerdzkynp `id - "

,mlera,äáLçîa eìòLdaygna `ed zenypd yxey - ¤¨©©£¨¨
,dlrnlyeîã÷å,dlrnl ode -L úBîìBò úàéøáìe`xap - §¨§¦§¦©¨¤

,øeacä úðéça éãé-ìòixd `id mc`a ,lynl ,daygn - ©§¥§¦©©¦
jk ,zlefle ipevig `ed xeaic eli`e ,cala envrle zinipt
zeipevign - zenlerde ,zewl` ly zeiniptdn zenypd ze`a
- zeipeviga - zenlera jyniz zewl`dy ick ixd ,zewl`d
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ùã÷ä úøâà
òãåð àìàúðéëùã íéðå÷éúá ù"î íéøòùá

'éô .'éáë àúåìâá àòøî éäéà
åîë î"ãòúáéñù 'åëå ùã÷ ïéá ìéãáîä óåâä éìåç

áìäî úåéçä êåìéäå úåèùôúä àéä úåàéøáäå éìåçä
áìäî àöåéä ùôðä íãá úùáåìîä íéøáàä ìë ìà

íééç çåøä êìåä ááåñ ááåñå íéøáàä ìë ìàíãäå
ìà øæåçå íäá 'éòìáåîä íéãéâäå íéøáàä ìë êåú êåú

çåøä êåìéäå áåáéñ íàå áìäåúëìäë àåä æìä íééç
íãàä éæà ä"á íééçä ééçî åì øãåñîä åøãñë éãéîú

éë úéìëúá àéøáíéìá÷îå ãçé íéøùå÷î íéøáàä ìë
ùé íà êà æìä áåáéñ é"ò áìäî íäì éåàøä íúåéç

äæéàèòîî åà áëòîå òðåîä ïîå÷î åäæéàá ìå÷ì÷
åá ùáåìîä íééç çåøä íò íãä êåìéäå áåáéñéæà

íéøáàä ìë øù÷îä æìä øù÷ä èòîúî åà ÷ñôð
íãàä ìôåð éæàå æìä áåáéñ é"ò áìä ìàáëùîì

ìàøùé úåîùð ìë äðä î"ãò ùîî äëëå .é"ä éìåçå
àúðéëùã éøáà 'éçá íéàø÷ðù"îë áì íùá úàø÷ðä

äðéëù ïåùì éë 'éô íëåúá éúðëùå ù"îëå éááì øåöå
úëùîäå íúåéçäì ò"éá úåîìåòá ïëåù 'éåä øåàù àåä
ìàøùé úåîùðá äìçú úåùáìúä é"ò àéä åæ úåéç

éôì'úé àøåáä ìà íäì êåøò ïéà íéàøáðä ìëù
ìá÷ì íäì à"àå ïéáéùç ùîî àìë 'éî÷ àìåëãúåéç

íééçå ùéì ïéàî íéàøáð úåéäì 'úé åòôùå åøåàî
åìòù úåîùðä é"ò à"ë íéîéé÷ååîã÷å äáùçîá

éîá ì"æøàîë øåáãä 'éçá é"òù úåîìåò úåàéøáì
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oeygxnפ c"k iyiy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeinipta - zenypa dligz jynidl dilrì"æø øîàîk8: §©£©©©
,"'eëå àeä-Ceøa LBãwä Cìîð éîa"?zenlerd z`ixa lr - §¦¦§©©¨¨§

,l`xyi zenypa -.øçà íB÷îa òãBpkod zenypy ,ixd - ©©§¨©¥
z`ixal dhlgdde dklnddy ote`a zenlern dlrnl

.zenypa ielz ,zenlerd
zkynd iabl xen` df lk
ly ziwl`d zeigd
gex enk ,zenlera dpiky
,lynl ,ald ly miigd
lkl aldn jynpd
epax xiaqi oldl .mixa`d
ipyd hxtd mby ,owfd
miigd gexy dn ,lyna

xfeg,ald l` mixa`dn
ixdy ,lynpa mb epyi
ziwl`d zeigd
ly ote`a `id zenleray
`idy ,"aeye `evx"

zkynp,dhnl dlrnln
,zenlerd l` dpikydn
zxfeg zeig dze`e
dcearae dxeza) dxewnl

.(mipezgzd lyòãBðå§©
,íéøòMadl` ly - ©§¨¦

,mipiprd z` mirceiyék¦
úeiçä úëLîä ìk̈©§¨©©©

î äòtLääåzenler-ì íéðBéìòzenler-,íäî ¯ íéðBzçú §©©§¨¨¥¤§¦§©§¦¥¤
äøéöé øôña áeúkL Bîk ïä9ïôBñå ïôBña ïúlçz õeòð" : ¥§¤¨§¥¤§¦¨¨§¦¨¨§¨§¨

,"ïúlçúa`vnpe uerp (oeilrd ly) "dlgz"dy ote`a dfy - ¦§¦¨¨
`vnpe "uerp" ("oezgz"d ly) seqde ,(oezgzd ly) seqa

,(oeilrd ly) "dlgz"aøBà" íLa äpëî ì"æéøàä éáúëáe§¦§¥¨£¦©§ª¤§¥
,"øæBç øBà"å "øLé,oezgzl oeilrdn xiyi ote`a `ad xe`d - ¨¨§¥

,oeilrl oezgzdn xfegd xe`deáeúkL Bîëe10úBiçäå" : §¤¨§©©
."áBLå àBöø,"dakxn"ay "ycewd zeig" lr xaecn my - ¨¨

zenlerd ly ziwl`d zeigd lr aqen df dlaw it lre
,miptÎlkÎlr ."aeye `evx" ly ote`a `idy ,llka mi`xapde
dpikydn zewl` ly dkyndd dpyiy cala ef `ly ,ixd
,"xfeg xe`" ly ote`a mb `idy `l` ,mi`xape zenlerl

,mi`xapd xewn `idy dpikyd l` mi`xapdn ,"aey"eìò øLà£¤©
øàáì øLôà éà øLà ,älàä úîàäå íéøácä ét ìò ,ïk¥©¦©§¨¦§¨¡¤¨¥¤£¤¦¤§¨§¨¥
íLa úBîLpäå ,"áì" íLa äðéëMä úàø÷ð ,ázëîa áèéä¥¥§¦§¨¦§¥©§¦¨§¥¥§©§¨§¥
úB÷eác úBîLpä ìk øLàk ék ,eðì úBøBäì ;"íéøáà"¥¨¦§¨¦©£¤¨©§¨§
äòtLääå úeiçä Celäå áeañ éæà ¯ ãçé úBøM÷îe- §ª¨©©£©¦§¦©©§©©§¨¨

,dpikyd l` zenlerne zenlerl dpikydn,ááBñ ááBñ¥¥

ïlk øaçìe øM÷ì ,ïúlçúa ïôBñ õeòðålre ,zenypd lk - §¨¨¦§¦¨¨§©¥§©¥ª¨
,zenlerd lk - ociBîëe ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ãçà ä"éåäì©¤¨§¨§¨¦§¨¥§

áeúkL11"íëé÷ìà ä"éåä éðôì íëlk íBiä íéávð ízà" : ¤¨©¤¦¨¦©ª§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
,à÷éc "íëlk" ¯,zecg`a cgi mlekyk `weecy ,`wec - ª§¤©§¨

"éðôì"å,"iptl" dlnd - §¦§¥
,à÷éc,`weeca `id - ©§¨

cgia mlek zeid iciÎlry
zenypd zecner -

"iptl"dlrnle iptl ,
dlrnl ,"mkiwl` 'ied"n
dyrp 'iedy itkn

mkiwl`gekde zeigd ,
,zenyp lyíëéLàø"¨¥¤

'eëzebixcnd -
,xzeia zepeilrdáèçî¥Ÿ¥

éöò."'eë Ezebixcnd - ¥¤
mdyk - xzeia zepezgzd
- zecg`a micner mlek

miavp mz`" f`iptl'ied
xaqeny itke ,"mkiwl`
zligza ,"dxez ihewl"a
dpeekdy ,miavp zyxt
micg`l mklek" `id
zebixcndy ,"cg`k
cr xzeia zepeilrd
zepezgzd zebixcnd

.cg` xack cgi zecge`n mlek od - xzeiaøîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©
ì"æø12úe÷lzñäå úeìba ìàøNé úìéôðe éðL úéa ïaøç ék , ©©¦ª§©©¦¥¦§¦©¦§¨¥©¨§¦§©§

ìBëéák úeìb úðéçáa íBãàì dúãéøéå äðéëMä,oky - ©§¦¨¦¦¨¨¤¡¦§¦©¨¦§¨
zelba mzi` z`vnp dpikydy df ixd ,zelba l`xyi ipayk

lekiak13,úBááì ãeøôe ípç úàðN ïBòa äéä ìkällba - ©Ÿ¨¨©£¦§©¦¨¥§¨
zeaald cexite ,edpynl cg` icedi oiay mpig z`py-àðîçø©£¨¨

úàø÷ð ïëìå .ïìvì,dpikyd -,ìLî-Cøc-ìò "äìBç"- ¦§©§¨¥¦§¥¨©¤¤¨¨
dpikyd - zelbay ,"xdef ipewiz"n ,zxb`d zligza `aenk

.dleg zpigaa `id:íéøîBàL Bîk:dcinrd zlitza - §¤§¦
ì ¯ "íéìBç àôBøå íéìôBð CîBñ",íéaø ïBLzexnl - ¥§¦§¥¦§©¦

,dpikyl `id dpeekdy:'eëå íéøáàä ìk íädl` lk - ¥¨¨¥¨¦§
" mi`xwpe dpikydn milawnddpikyd ixa`zpigaa ixd md ,"

oeyl - "mileg"e "miltep" `ed oeyld okl ,"mileg"e "miltep"
itk `ly ,"y"ne" o`k xnel jixvy aezk "oewizd gel"a .miax
dl`y ly jxca df ixd jkl m`zda - "y"nk" eplv` aezky
`ed - miax oeyl ,"mileg"e "miltep" aezky dny ,daeyze
mze` mby ,dpikyd ly mixa`d lk iabl xen` dfy iptn

.`txne jneq `edÎjexaÎyecwd
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ùã÷ä úøâà
òãåðë 'åëå ä"á÷ä êìîðéë íéøòùá òãåðå .à"îá

íéðåúçúì íéðåéìòî äòôùääå úåéçä úëùîä ìë
é"ñá ù"îë ïä íäîïúìçúá ïôåñå ïôåñá ïúìçú õåòð

øæåç øåàå øùé øåà íùá äðåëî ì"æéøàä éáúëáå
ù"îëåíéøáãä ô"ò ë"ò øùà áåùå àåöø úåéçäå

úàø÷ð áúëîá áèéä øàáì à"à øùà äìàä úîàäå
åðì úåøåäì íéøáà íùá úåîùðäå áì íùá äðéëùä

ãçé úåøùå÷îå úå÷åáã úåîùðä ìë øùàë éëéæà
õåòðå ááåñ ááåñ äòôùääå úåéçä êåìéäå áåáéñ
ä÷áãìå ãçà 'éåäì ïìåë øáçìå øù÷ì ïúìçúá ïôåñ
'éåä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà ù"îëå 'úé åá

éðôìå à÷ééã íëìåë íëé÷ìà'åë íëéùàø à÷ééã
úéá ïáøåç éë ì"æøàî ïáåé äæáå .'åë êéöò áèåçî

ìàøùé úìéôðå éðùäúãéøéå äðéëùä úå÷ìúñäå úåìâá
ãåøéôå íðç úàðù ïåòá 'éä ìëä 'éáë úåìâ 'éçáá íåãàì
íéìôåð êîåñ ù"îë î"ãò äìåç úàø÷ð ïëìå ì"ø úåááì

ìë íä íéáø ïåùì íéìåç àôåøå:'åëå íéøáàä
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פי oeygxn d"k ycew zay mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ה קודש שבת יום
אגרת לב  ,304 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá .áì,bpw 'nr cr:åðùøãú ùôðë

.áì"ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa exciqy

epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa oigzet"

zxb`d mb jk - y"p` ipiipne zexiir aexa q"yd znlyd lr owfd

"ycewd zxb`"a dpexg`d

'd jxa" ,dkxaa dligzn

okezn d`xpd itk ;"mlig

ok mb d`a `id ,zxb`d

zexiiray daeh drenyn

oipr bdped y"p` ipiipne

xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd

,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly§©¤

,"miyer"d z` xxernd

ezkxa z` ozep owfd epaxe

mbe "dUrn"l mb jk lr§©¤

z` xiaqne ,"miyer"l

dpyiy ztqepd dlrnd

d`a dwcvl zexxerzddyk

iciÎlr ,envr mc`dn

iabl ,zinvrd "ezcear"

d`a `idyk zexxerzdd

.ipy mc` zervn`a

dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`d zxb`l

zceardltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka dltzd

,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin cr 'ek `alc `wnern

wefigae 'd zelcba opeaznd lkyd z` wfglzxb`ae ,d`xie dad` ly

'd zad` ly zexxerzda dltzd zcear zece` xaecn dpexg`d

d`a `idyk ,eheytk "jc`n lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa

zexxerzddyk ztqepd dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta

.dltzd zceara zinvrd dceardn d`a dwcvl

,äöøé íãé ìòôe íìéç 'ä Cøadyn ly ezkxa oeylk - ¨¥¥¨Ÿ©¨¨¦§¤
iel hayl epax1l"f epinkgl m`zday ,2dceard lr aqen df

"ozp 'xc zea`"ae ,ycwnd ziaa3dxtk epl yi" :aezk ixd
znbeca xtknd xac epl yi zelbd onfay ,"dzenk `idy zg`
dwcvy ,micqg zelinb - `ede ,ycwnd ziaa dceard
,xnel yie ,ycwnd ziaa dceard oipr enk od micqg zelinbe
,ef oeyla ,dwcvd iyerl dkxad z` owfd epax ligzn okly

,ãéîz 'ä éðôì íäì ïBöøì,`id dpeekdy zeidl leki - §¨¨¤¦§¥¨¦
,cala "yneg" mipzepy zexnl ,dwcv zpizp iciÎlry myky
mixzepd miwlgd zrax` ,"zecid rax`" z` "yneg"d dlrn
c"l wxt seqa xaqeny itk ,'iedl elri md mby ,eigeexn
zevn ly wx `l ,"mci lret"y ,ocic oecpa mb jk ,"`ipz"a
mdl oevxl" eidi - zelertde dribid lk ly `l` ,dwcvd

,"cinz 'd iptléñBé äëå ïzé äkíéøBaba íaì õnàì 'ä ó4, Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦
"daeh dreny"n d`vezk d`a ef zxb`y d`xp oeyldn -
,"siqei dke ozi dk" owfd epax xne` jk lry ,dwcvd oipra
xeab edfi`" ly oipra ,"mixeaba" mal z` xzei cer wfgl

"exvi z` yaekd5zzl ,
oevxa yi xy`n xzei

,zzlúBáéãð ìò áéãðå§¨¦©§¦
íe÷é6,zeidl leki - ¨

,`id dpeekdy
ezlrn "dVrO"dy§©¤
zeaicpn dlrnl

,"miyer"dìBãb úBéäì¦§¨
äOònäxxerny in - ©§©¤

zzl mixg` lr rityne
ixd "dVrO"dy ,dwcv§©¤

"dyer"dn lecb7,ìëa§¨
Bì áLçúå ,ïéðîe øéò- ¦¦§¨§¥¨¥

"dVrO"l.ä÷ãöì- §©¤¦§¨¨
mixg`d ly dwcvd

.ely dwcvk zaygpìòå§©
äNBòä8ozepy df - ¨¤

iciÎlr - dwcvd
,"dVrO"d zexxerzddøîàð64¯ "ãòì úãîò Bú÷ãö" : §©¤¤¡©¦§¨Ÿ¤¤¨©

ì "úãîò"øBähä Baì úeøøBòúä ìa÷nL ,äá÷ð ïBL Ÿ¤¤§§¥¨¤§©¥¦§§¦©¨
,"äOònä ìBãb"î,dwcvd zzl envra xxerzn `edy `l - ¦¨©§©¤

zexxerzdd z` lawn `ed `l` ,"rityn" `ed f`y
`idy "dawp" zpigaa `ed ef zexxerzdl rbepae ,"dVrO"dn§©¤

,"zlawn"úãîò" ïë-ét-ìò-óà,ely dwcvd -,"ãòì ©©¦¥Ÿ¤¤¨©
,Leøt?crl (zx`yp) zcner ely dwcvdy dpeekd idn - ¥

úáãpî äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä ìkL¤¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤¦¦§©
éîLbä äfä íìBòa úBîi÷å úBiç äpä ïä ¯ øBähä íaì¦¨©¨¥¥¨¨§©¨¨¨©¤©©§¦

,äiçzä ïîæ ãò,miznd ziigz ly -æàLziigz onfa - ©§©©§¦¨¤¨
,mizndàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå úe÷ìà éelb ïîæ àeä§©¦¡Ÿ§¥¨

,äfä íìBòa ïéîìò ìk ááBñ úðéçaî"seq oi` xe`" - ¦§¦©¥¨¨§¦¨¨©¤
df xe` - zenlerd lkn dlrnle "siwn"e "aaeq" zpigaay

,miznd ziigz onfa dfd mlera zelbzda xi`iøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
ã÷zLàc ázëna úeëéøàa9éøöå .ïBëîe éìk úBéäì C ©£¦©¦§¨§¤§¨©§¨¦¦§§¦¨

-ïéà øBà Ba LaìúäìäîLpì óebä Bîk ,àeä-Ceøa óBñ §¦§©¥¥¨§©©§¨¨
,ìLî-Cøc-ìò,dnypd zlawl mi`zn ilk `ed sebd - ©¤¤¨¨

zlawl ilk zeidl jixv jk - seba zyalzn dnypde
,"oinlr lk aaeq"d ,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" ly zelbzdd

,miznd ziigza dlbziyáeúkL Bîk10éøáã äë àBìä" : §¤¨£Ÿ§¨¦
úæçàpLk àlà äfä íìBòa äøéàî dðéà Là äî ¯ "Làk̈¥¨¥¥¨§¦¨¨¨©¤¤¨§¤¤¡¤¤

,'eë äìéúta úLaìúîe,dfd mlera xi`i zewl`y ick ,jk - ¦§©¤¤©§¦¨
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ùã÷ä úøâà
êøá áìïåöøì äöøé íãé ìòåôå íìéç 'ä

äëå ïúé äë ãéîú 'ä éðôì íäì
éñåéíå÷é úåáéãð ìò áéãðå íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó

åì áùçúå ïéðîå øéò ìëá äùòîä ìåãâ úåéäìä÷ãöì
ïåùì úãîåò ãòì úãîåò åú÷ãö øîàð äùåòä ìòå

øåäèä åáì úåøøåòúä ìá÷îù äá÷ðäùòîä ìåãâî
ãñçäå ä÷ãöä ìëù 'éô .ãòì úãîåò ë"éôòà

íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
æàù 'ééçúä ïîæ ãò éîùâä æ"äåòá úåîéé÷å úåéç

úå÷ìà éåìéâ ïîæ àåäìë ááåñ 'éçáî ä"á ñ"à øåàå
ã÷úùàã áúëîá úåëéøàá ù"îëå æ"äåòá ïéîìò

úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
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יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' ט,7.ע"ד ב"ב
ג.8.א. קיא, טו"ב.9.תהלים סימן הקודש כט.10.אגרת כג, ירמי'



oeygxnפב d"k ycew zay mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lhaznd ,"dlizt"k ynyie zewl`d fg`ii ea "ilk"l miwewf
,iwl`d y`a ixnbl dlkeøçà íB÷îa øàaúpL Bîk11. §¤¦§¨¥§¨©¥

,Cøaúé BøBàì éìkäå óebäå,"seq oi` xe`"l -úcî àéä §©§©§¦§¦§¨¥¦¦©
déì úéìc ïàîì úeiç òétLäìe ïzì ,álä úáéãðe ãñçä©¤¤§¦©©¥¦¥§©§¦©©§©§¥¥

,'eëlyn el oi`y inl -
cqgd zcny ixd ,envr
dpizpd - ald zeaicpe
zybxdae zeti mipt xaqa
exe`l ilk md - iprd

,jxaziáeúkL Bîk§¤¨
'íéðewz'a12änëå" : ©¦¦§©¨

,ïBì úðéwz ïéôeb- ¦§¦©
- mdl zpwiz miteb dnke
ly zexe`d zlawl

,zexitqdeàéø÷úàå§¦§§¦
àòBøc ãñç àc àðewúa§¦¨¨¤¤§¨

,"àðéîémi`xwp mde - §¦¨
rexfd - cqg :df "oewiz"a
,dlrnly myke ,zipnid
"`pini `rexc" `id cqg
zcn jk ,(zipni rexf)
ilk `id mc`d ly cqgd
,dlrn ly ielible oinil
,ïéîéa ììëð óebä ìëå- §¨©¦§¨©¨¦

ly exwir lk `ed "oini"
,sebdèitä øîà Cëå13: §©¨©©©¨

"ä÷ãö BLeáì"14.- §§¨¨
- eyeal `id dwcvy
"seb"d lk ly - mzq-

."seq oi` xe`" ly zelbzdd zlawl ,`ed jexa yecwd ly
ì"æø eøîàL eäæå15ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãvä ïéà" : §¤¤¨§©©¥©§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤

øîàpL ,daL16;"ãñç éôì eøö÷ ,ä÷ãöì íëì eòøæ" :- ¤¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨¦§§¦¨¤
cqgd itk ,dwcv dze`ay cqgl m`zda `ed dwcvd xkyy

ald zeaicpexkyde dxivwd `ed jk - dwcvd zpizpa eidy
?"dxivw" xkyde "drixf" dwcv z`xwp recn .dwcv dze`l

øéöwäL,d`eazd ly -,õøàa äðeîhä äòéøfä éelb àeä ¤©¨¦¦©§¦¨©§¨¨¨¤
àéä ,úeìbä ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä àeä Cëå§¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©©¨¦

,äiçzä ïîæ ãò úøzñðå äðeîèmyk ,miznd ziigz cr - §¨§¦§¤¤©§©©§¦¨
,ux`a zxzqpe dpenh drixfdyLaìúiLziigz onfa - ¤¦§©¥

,miznd,éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàéå§¨¦¥¨¨¨©¤©©§¦
.dwcv ly drixfde dxivwd od zelbzdde zeyalzdd -
?"seq oi` xe`" ly zelbzdde zeyalzdd didz ote` dfi`a
xy`n ,xzei cere jxcÎlr dfy oldl owfd epax xiaqi -
mlera zexitqd ly milka zelbzdde zeyalzdd

:owfd epax oeylae ."zeliv`"d,ãç éäBîøâe eäéàådne - §¦§¨¦©
xac md ,milkd ,"idenxb"e ,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy

- cg`íälr aqen df ixd -úBøéôñ øNòc íéìkä úBðéça ¥§¦©¥¦§¤¤§¦
,úeìéöàc"seq oi` xe`" mr cg` xac ,"cg" mdy - ©£¦

,'k oniq "ycewd zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ayïkL-ìëå§¨¤¥
à øBà øîçå-ì÷åïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïé- §©¨Ÿ¤¥¨©¥¨¨§¦

`edyäìòî äìòîlî¦§©§¨©§¨
.úeìéöà úðéçaî- ¦§¦©£¦

ixnbl dlrnl `edy
yalzi `ede ,zenlern
ly digzd onfa dlbzie
ilkd m` .miznd ziigz
dlbziy "seq oi` xe`"l
zexitqd ly milka
ote`a `ed ,"zeliv`"ay
ixnbl cge`ne lha `edy
mdy cr ,"seq oi` xe`"a

xac ,"cg"ixd - cg`
xnegeÎlwe okyÎlk
"seq oi` xe`" ieliby
,"oinlr lk aaeq"d
ixnbl dlrnly
gxkdd on ,zenlern
ilk ,"cg idenxbe" didiy
df xe` zhilwl
oipr edfe - ,zeinipta

.dwcvdCëéôìe,okle - §¦¨
ì ä÷ãö úàø÷ðïBL ¦§¥§¨¨§

úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð§¥¨¦§¨Ÿ¤¤
,"ãòì"dwcv"y ixd - ¨©

,dawp oeyl `id
,ïéîìò ìk ááBqä óBñ-ïéà øBàî äøàä úìa÷nL¤§©¤¤¤¨¨¥¥©¥¨¨§¦

Laìúnä,dlbzne -ïîæa éîLbä äfä íìBòa dëBúa ©¦§©¥§¨¨¨©¤©©§¦¦§©
.äiçzäxn`py dnl dtqed ef ixd .miznd ziigz ly - ©§¦¨

y ina `ed dawp oeyl "zcner"y ,lirllawnezexxerzd
,xg` mc`noklezexxerzddy iptn ,dawp oeyla oiievn `ed

,dawp zpigaa `id elv` dwcvllawndnvr dwcvd `l` -
z` ea "lawl" ilk `idy iptn ,lawne dawp zpigaa `id

ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`"dlawl,ìáàweqtd -17: £¨
ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö",øëæ ïBL,"jldi"e "wcv" -àéä ¤¤§¨¨§©¥§¨¨¦

,Bîöòî íãàä áìa úøøBòúnä ãñçä úcî`ly - ¦©©¤¤©¦§¤¤§¥¨¨¨¥©§
,"dyrn" ly zexxerzdd iciÎlrúáäà úeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§©£©

,"ãçà"a BLôð øñîìå ,Ba ä÷áãìe ,òîL úàéø÷a 'ä¦§¦©§©§¨§¨§¦§Ÿ©§§¤¨
"Eãàî ìëá"e.'eëå BèeLôkjly sqka xnelk -18, §¨§Ÿ¤¦§§

oznl zexxerzdd d`a - 'dl eytp zexiqne 'd zad`ny
,dwcv,"àzúìc àúeøòúà"áeon ,dhnly zexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

epevxe eytp zexiqne mc`diniptd,`edÎjexaÎyecwdl
íãà áì ïk íéðtì íéðtä íénëå'eë ïBéìòä`qkd lry - §©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¤§
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ùã÷ä úøâà
åøåàì éìëäå óåâäå .à"îá ù"îë 'åë äìéúôá'úé

úåéç òéôùäìå ïúéì áìä úáéãðå ãñçä úãî àéä
íéðå÷éúá ù"îë 'åë äéì úéìã ïàîìïéôåâ äîëå

àðéîé àòåøã ãñç àã àðå÷éúá åàéø÷úàå ïåì úðé÷ú
êëå ïéîéá ììëð óåâä ìëå.ä÷ãö åùåáì èééôä øîà

ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãöä ïéà ì"æøàù åäæå
åòøæ øîàðù äáùãñç éôì åøö÷ ä÷ãöì íëì

àåä êëå õøàá äðåîèä äòéøæä éåìéâ àåä øéö÷äù
ãñçäå ä÷ãöääðåîè àéä úåìâä ïîæá ïéùåò ìàøùéù

ä"á ñ"à øåà øéàéå ùáìúéù äéçúä ïîæ ãò úøúñðå
íéìëä 'éçá íä ãç éäåîøâå åäéàå éîùâä æ"äåòá

ä"á ñ"à øåà å"÷å ù"ëå 'éöàã ñ"òãïéîìò ìë ááåñä
ä÷ãö úàø÷ð êëéôìå 'éöà 'éçáî äìòî äìòîìî

úãîåò åú÷ãö äá÷ð ïåùìäøàä úìá÷îù ãòì
æ"äåòá äëåúá ùáìúîä ïéîìò ìë ááåñ ñ"à øåàî

ìáà .äéçúä ïîæá éîùâäàåä êìäé åéðôì ÷ãö
íãàä áìá úøøåòúîä ãñçä úãî àéä øëæ ïåùì

úåøøåòúä é"ò åîöòîä÷áãìå òîù úàéø÷á 'ä úáäà
'åëå åèåùôë êãàî ìëáå ãçàá åùôð øåñîìå åá

àúåøòúàáåíãà áì ïë íéðôì íéðôä íéîëå àúúìã
ñ"à øåà úëùîä àåä àìéòìã àúåøòúà 'åë ïåéìòä
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פנ"ג.11. ח"א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה דר"ה.13.תקו"ז שמו"ע שבתפלת אלקינו" הוא "אתה Î"˜14.בפיוט ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."עיי"ש ס"ג מאגה"ק ב.15."ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, יד.17.הושע פה, א.18.תהלים נד, ברכות



פג oeygxn d"k ycew zay mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

-,"àìéòìc àúeøòúà"m`zday ,dlrnln zexxerzdd - ¦§¨¨¦§¥¨
epevx "zeinipt" zexiqn zcinke ,dhnly zexxerzdl
,zinyb diyr ly oipra d`hazdy ,`edÎjexaÎyecwdl

mb jk - dwcv zpizpa-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úëLîä àeä©§¨©¥¨
ïéîìò-ìk-ááBqä àeä©¥¨¨§¦
äfä íìBòa ähî ähîì§©¨©¨¨¨©¤
éelb úðéçáa éîLbä©©§¦¦§¦©¦

,äiçzä ïîæaly - ¦§©©§¦¨
,miznd ziigzøàáîk©§Ÿ¨

ã÷zLàc ázëna9 ©¦§¨§¤§¨©
.úeëéøàaixd - ©£¦

dwcvl zexxerzddyk
ezcearn ,envrn d`a

"rityn" `ed ,oky .xkf oeyl ,"wcv" z`xwp `id - dltza
owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d xe`d z` jiynne
aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d z` jiynn `ed ,oldl

wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk ,j` ."oinlr lk
dx`da xaecnde ,"aaeq"d xe`d zlawl ilk ,"lawn" zpigaa

."aaeqd xe`"n calaeäæåxne` `ed "wcv" iably dn - §¤
éìBnL ,"Cläé åéðôì"éLîîe CíéðBéìòä "íéðt" C- §¨¨§©¥¤¦©§¦¨¦¨¤§¦

oi` xe`" ly zeiniptd
,"seqäìòîlî¦§©§¨

íìBò ãò úeìéöàäî¥¨£¦©¨
úò úòëå .äiNòä̈£¦¨§¨¥¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìmipzepd - ©¦

,dwcvl zelecb zepizp
"íúBaìa íéøLéìå19,- §¦¨¦§¦¨

,zbyn mci oi`y `l` - xzei zzl mivexd:epLøãz Lôðk§¤¤¦§§¤
azek ,owfd epaxl dpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak -

.ef ycew zxb`
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ùã÷ä úøâà
éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á

ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá
äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáé:åðùøãú ùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå
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ד.19. קכה, תהלים

oeygxn d"k ycew zay mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

-,"àìéòìc àúeøòúà"m`zday ,dlrnln zexxerzdd - ¦§¨¨¦§¥¨
epevx "zeinipt" zexiqn zcinke ,dhnly zexxerzdl
,zinyb diyr ly oipra d`hazdy ,`edÎjexaÎyecwdl

mb jk - dwcv zpizpa-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úëLîä àeä©§¨©¥¨
ïéîìò-ìk-ááBqä àeä©¥¨¨§¦
äfä íìBòa ähî ähîì§©¨©¨¨¨©¤
éelb úðéçáa éîLbä©©§¦¦§¦©¦

,äiçzä ïîæaly - ¦§©©§¦¨
,miznd ziigzøàáîk©§Ÿ¨

ã÷zLàc ázëna9 ©¦§¨§¤§¨©
.úeëéøàaixd - ©£¦

dwcvl zexxerzddyk
ezcearn ,envrn d`a

"rityn" `ed ,oky .xkf oeyl ,"wcv" z`xwp `id - dltza
owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d xe`d z` jiynne
aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d z` jiynn `ed ,oldl

wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk ,j` ."oinlr lk
dx`da xaecnde ,"aaeq"d xe`d zlawl ilk ,"lawn" zpigaa

."aaeqd xe`"n calaeäæåxne` `ed "wcv" iably dn - §¤
éìBnL ,"Cläé åéðôì"éLîîe CíéðBéìòä "íéðt" C- §¨¨§©¥¤¦©§¦¨¦¨¤§¦

oi` xe`" ly zeiniptd
,"seqäìòîlî¦§©§¨

íìBò ãò úeìéöàäî¥¨£¦©¨
úò úòëå .äiNòä̈£¦¨§¨¥¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìmipzepd - ©¦

,dwcvl zelecb zepizp
"íúBaìa íéøLéìå19,- §¦¨¦§¦¨

,zbyn mci oi`y `l` - xzei zzl mivexd:epLøãz Lôðk§¤¤¦§§¤
azek ,owfd epaxl dpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak -

.ef ycew zxb`
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ùã÷ä úøâà
éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á
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המשך ביאור למז' נדה ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . פד

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין, אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ִנְקָרא  ַמח ֶצֶדק".  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן –  ִנׁשְ "ּב  ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ ֻהּלֶ יֹום 
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 

יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ה'־ִיְתּבָ ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ
ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פה היום יום . . . 

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
דער  פון  פָאדערונג  דער  זיך  אנטקעגענשטעלען  זיין  פאר  תר"ג,  פעטערבורג,  אין 
מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך 
מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, 

ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ דּותֹו  ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י־טֹוב, ַעל  ּכִ ֵרְך  ּוְלהֹודֹות ַלה'־ִיְתּבָ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ִעְנָיִנים  ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פו

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ְמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ

ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dcp(ipy meil)

,iax z` l`ye iqei iax siqedeäî Ba äøeL÷`ilyd dzid m` - §¨©
dze` milez df ote`a `ny ,dlitdy axer zenc dze`a dxeyw

,`ily epina oi`y s`e ,dadéì øîà,iaxBðéàL øácixyt` ¨©¥¨¨¤¥
,zìàLdxeyw `ily `vzy xyt` i` ,`ily epina oi`e li`edy ¨©§¨

.axer ly zenca `edy ltpa
:iax lr `ziixan dywn `xnbddéáéúéà-lr daiyid ipa eywd ¥¦¥

,zeter ly zenca dxeyw `ily didzy xyt` i`y xn`y iax

dy` ,`ziixaa epipy ixdúìtnäl dnecd ltpäîäa ïéîe`äiç ©©¤¤¦§¥¨©¨
óBòå,ådlitdïéLLBç ïéà ïänò äøeLw àéìMäL ïîæa ,ïänò àéìL §§¦§¨¦¨¤¦§©¤©¦§¨§¨¦¨¤¥§¦

øçà ãìåì-xnelm` okle ,genipe xg` cle ly `id `ilydy §¨¨©¥
m` la` ,dxedh dy`d ,mc `la dcild dzidäøeL÷ àéìL ïéà¥¦§¨§¨

øçà ãìåì ïéLLBç ïänòxg` cle ly `ilyd `ny miyyeg - ¦¨¤§¦§¨¨©¥
jkitl ,genipyïäéìò ìéhî éðéøä£¥¦©¦£¥¤
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המשך ביאור למז' נדה ליום שני עמ' ב

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

dtihay xexad wlgdn xvep mc`dy df xace :`xnbd zxne`
`edéîø eäáà éaøc ,eäáà éaøãkcg` mewnay ,dywd -áéúk ¦§©¦£¨§©¦£¨¨¥§¦

(î áë 'á ìàåîù)xn` cecyìéç éðøæzå'zaize ,'dnglOl ©©§¥¦©¦©¦§¨¨
,dxef oeyl `id s"l` ze`d `la 'ipxfze'(âì çé íéìäú) áéúëe§¦

,'ìéç éðøfàîä ìàä'x`iae .'ipwfgnd' dyexity s"l` ze`d mr ¨¥©§©§¥¦¨¦
jke ,df z` df minilyn miweqtdy ,iepiyd z` eda` iaxøîà̈©

éðzæøæå éðúéøéæ ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåczxxa - ¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨¥¦©¦§¥©§©¦
day xexad wlgdn wx ize` ziyre dtihd iwlg x`y z` zwxfe

.wfg ip` jkl ,dtihd ly gaeynd wlgdn wx izxvepy oeike
(é âë øáãîá) áéúëc éàî ,eäáà éaø Løcmrla zkxaaäðî éî' ¨©©¦£¨©¦§¦¦¨¨

,'ìàøNé òáø úà øtñîe á÷òé øôòdfyàeä Ceøa LBãwäL ãnìî £©©£Ÿ¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥§©¥§©¨¨
íäéúBiòéáø úà øôBñå áLBé[oyinyz zper-]ìàøNé ìLdtvne ¥§¥¤§¦¦¥¤¤¦§¨¥

ätéè àáz éúîrxf lyúéîñð äæ øác ìòå .äpîéä øöBð ÷écväL ¨©¨Ÿ¦¨¤©©¦¨¥¤¨§©¨¨¤¦§¥
[dxeerzp-],òLøä íòìa ìL Bðéòyøîày okzi cvik ,mrlaéî ¥¤¦§¨¨¨¨¨©¦

LBã÷å øBäè àeäL[`ed jexa yecwd]åéúøLîe[eik`ln-]íéøBäè ¤¨§¨§¨§¨§¦
,äæ øáãa õéöé íéLBã÷ejk xn`y oeikeáéúëc ,Bðéò úéîñð ãiî- §¦¨¦§¨¨¤¦¨¦§¥¥¦§¦

(b ck my) aezky,'ïéòä íeúL øábä íàð'zg` oira xeir didy. §ª©¤¤§¨¨¦
:wicvd ly dtihl dtvn `ed jexa yecwdy epivny mewn cer

(æè ì úéùàøá) áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàc eðééäådnò ákLiå' §©§§¨©©¦¨¨©¦§¦©¦§©¦¨
,'àeä äìélamr zeidl awri ly onfd did `l dlild eze`y s`y ©©§¨

yecwl fnxn '`ed' weqtd oeyle ,dnr aky mewn lkn ,d`l
`ed jexadfe ,äNòî BúBàa òéiñ àeä Ceøa LBãwäL ãnìîawriy §©¥¤©¨¨¦¥©§©£¤

,dlild eze`a d`l mr akyi(ãé èî úéùàøá) øîàpLzekxaa ¤¤¡©

awri ly,'íøb øBîç øëùOé'dy epiide,øëùOéì Bì íøb øBîç ¦¨¨£¨¤£¨©§¦¨¨
eilr akx awriy xengd z` dhd `ed jexa yecwdy xnelk
dlild eze`ay itl mlerl `eai xkyyiy mxb dfe ,d`l ld`l
ly dtihl dtvn `ed jexa yecwdy mi`ex o`kne .el dxarzd

.wicvd
:dawp izne xkf zclei dy` izn zcnln `xnbd÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

,éîà éaø øîàd m`äléçz úòøæî äMà`id ,yi`d iptlúãìBé ¨©©¦©¦¦¨©§©©§¦¨¤¤
,øëæd m`e(á áé àø÷éå) øîàpL ,äá÷ð úãìBé ,äléçz òéøæî Léà ¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨¤¤¡©

,'øëæ äãìéå òéøæú ék äMà',dligz zrxfn dy`d m`y wiecne ¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨
.xkf zclei

eéä äðBLàøa ,ïðaø eðzminkgíéøîBàd m`yäléçz úòøæî äMà ¨©¨¨¨¦¨¨§¦¦¨©§©©§¦¨
øëæ úãìBéd m`eíéîëç eLøét àìå ,äá÷ð úãìBé älçz òéøæî Léà ¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨§Ÿ¥§£¨¦
øácä úà,jk dfy oipnBLøéôe ÷Bãö éaø àaL ãò`ed cenildy ¤©¨¨©¤¨©¦¨¥§

(eh en ziy`xa) weqtdnïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða älà'¥¤§¥¥¨£¤¨§¨§©£Ÿ§©©
,'Bzá äðéc úàå íøàweqtdyäìzz`úBá÷pa íéøëfämipady - £¨§¥¦¨¦¨¨©§¨¦©§¥

,['d`l ipa'] d`ll miqgeiníéøëfa úBá÷ðeqgi zeawpd z`e - §¥©§¨¦¦¥
m`d mipad zxiviay meyn epiide ,['eza dpic z`e'] mixkfl

.dligz rixfn a`d zepad zxiviae ,dligz zrxfn
(n g '` minid ixac) xn`p :df oipra ceríéLðà íìeà éðá eéäiå'©¦§§¥¨£¨¦

.'íéðá éðáe íéða íéaøîe úL÷ éëøc ìéç éøBabdn :`xnbd zl`ey ¦¥©¦Ÿ§¥¤¤©§¦¨¦§¥¨¦
,'mipa ipae mipa miaxn' dpeekdBãéa éëåezlekia -íãà ìL §¦§¨¤¨¨

úBaøäìelíéðá éðáe íéða.:`xnbd zx`anCBzî àlà §©§¨¦§¥¨¦¤¨¦
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המשך ביאור למז' נדה ליום שבת קודש עמ' א



פז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  חשון י"ט ראשון יום ? בחיה גם - בנו' ואת 'אותו איסור

:Á ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äiávä ìò àaä æò¥©¨©©§¦¨
ì øeñà ¯äøt ;ä÷Bì Bðéà èçL íàå ,dða úàå dúBà èçL ¨¦§Ÿ¨§¤§¨§¦¨©¥¤¨¨

.dðáe äiáö àì ,äøBz äøñà dðáe§¨¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨
הרשב "א  כך  על א):והקשה  פ, חולן ד. שער ב בית הבית, (תורת

ב)בגמרא  עט, עליה(חולין שבא  בצביה  מודים  שהכל אמרו 

עובר שאינו  אחד ביום  ובנה  הצביה  את  ושחט וילדה , תיש 

נאמר בתורה  כי אחד ", ביום  תשחטו לא  בנו ואת  "אותו על

היינו, ובנו ". צבי ולא רחמנא  אמר  ובנו ו "שה  שה ' או  'שור 

אם רק  אלא  'חיה ' ממין היא  האם  כאשר  אסרה  לא שהתורה

לאסור הרמב "ם למד  מהיכן כן, ואם  'בהמה '. ממין היא 

אחד? ביום  ובנה  חיה  שחיטת

סקל"ב)והש "ך טז סי' יוסף '(יור"ד ה 'בית  של ביאורו את  הביא 

חביב) מהר"י בשם שם. לכתחילה(יור"ד זו שחיטה אסר שהרמב "ם 

מראית מה  ידעתי  "לא  זה : על תמה אך עין, למראית  מחשש 

העז"? מן  שבא יודע דמי  בדבר, שייך  העין

יוסף ' ה 'ראש  שם)וביאר  לאביו(חולין דומה  הבן  כאשר :

להתיר ויבואו עז היתה  אמו שגם  הרואים  יסברו  (העז)

ואין לעז דומה  אינו הבן  אם  זה , ולפי בנה . עם  עז שחיטת 

להתיר . יש  - לטעות  חשש 

שור' ה 'תבואות סקל"ב)אך טז הרמב "ם(סי' בשיטת נקט

הצביה , כצורת היא  אלא  לעז דומה  אינה  הבן צורת  אם שאף 

ישחט  שמא  מחשש  בנה  עם הצביה  שחיטת  את  אסרו  חכמים 

אביו  עם  הבן גםfrdאת  הוא בנו' ואת  'אותו איסור  והרי  ,

הי"א)בזכרים  .(להלן

הראשונים בשם  שור ' ה 'תבואות  ביאר  ורבינו ועוד (הרא"ש

ירוחם):

לוי בן  יהושע רבי  לדעת  חושש  א)הרמב "ם  ז, (בכורות

על  עז  בא וכאשר  מזה, זו מתעברות  אינן  והבהמה שהחיה 

אחד  באמת  אבל כך, נראה  רק  שזה  להניח יש  וילדה  הצביה

שניהם אלא  לעינינו  שנראה  כפי  אינו העז) או  (הצביה  מהם

ולכן, לידה. תיתכן  כך רק  כי  חיה , או  בהמה המין , מאותו

אין שמא  אחד ביום  ובנה  הצביה  את  לשחוט  לכתחילה  אסור 

הבהמה . ממין ושניהם  עז אלא  צביה  זו

ה'תש"פ  חשון י"ט שני יום אפשרית  בלתי שבועה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ìò òaLpL ,úéòéáø§¦¦¤¦§©©
ïLéé àlL òaLpL ïBâk ?ãöék .BúBNòì Ba çk ïéàL øác̈¨¤¥Ÿ©©£¥©§¤¦§©¤Ÿ¦©

ìL..äæa àöBik ìk ïëå ,íéôeöø íBéå äìéì íéîé äL §Ÿ¨¨¦©§¨¨§¦§¥Ÿ©¥¨¤
ימים ' שלושה יישן 'שלא  שבועה בין מדמה הרמב "ם 

בחלוקה שתיהן את  וכולל ימים ' שבעה  יאכל 'שלא לשבועה

לקיימה , אפשר שאי שבועה  - שווא ' 'שבועת של  הרביעית 

או ימים  שלושה  שינה ללא  להתקיים יכול  אינו שאדם  משום 

ימים . שבעה אכילה  ללא 

הר "ן  א)אך  כה, אוכל (שבועות 'שלא  ששבועה וסובר  חולק 

ימים ', שלושה  אישן  שלא  ל'שבועה  דומה  אינה ימים ' שבעה 

אך  כורחו, בעל יירדם והוא  בו תלוי  הדבר  אין  בשינה  כי

סכנה לידי  יגיע  כך ידי שעל אלא מלאכול  להימנע  ביכולתו

שלא ונמצא  התורה , כל  דוחה  נפש  פיקוח כי לאכול ויצטרך

השבועה . על  עבר 

למנוע יכול שאדם אף  כי  נראה  הרמב "ם  דעת ובביאור 

לאכול  חייב  יהא  ואז  מאחר אך שיסתכן, עד  מלאכול עצמו 

לקיימה . אפשר  שאי שבועה  זו  הרי  שבועתו, על ולעבור 

שא שבועה הר"ן  לדעת  כזוואילו  רק  היא  לקיימה  אפשר  י

המציאות מצד כאן  אך המציאות , מצד אפשרי  אינו שקיומה 

אפשרי בפועל)קיומה  מלאכול להימנע יכול הדין(שהרי שמצד אלא 

שווא . שבועת  אינה  וזו לקיימה, לו אסור 

אחר : באופן גם  לבאר ויש 

יאכל  הרי ויאכל, סכנה לידי  יגיע  כאשר  הר "ן , לדעת

על  שעבר  נחשב  זה אין  ולכן  נפש. פיקוח מחמת  בהיתר

לקיימה . שאפשר  שבועה  זו  כן ואם  שבועתו,

על  יעבור ולא בהיתר  יאכל  אמנם  הרמב "ם , לדעת  אך

גם  אבל שבועה , dreaydאיסור  meiwזו גם  ולכן כאן , אין

לקיימה . אפשר  שאי  שבועה 

(gk 'iq `"g mi iwit`)

ה'תש"פ  חשון כ"א שלישי יום התורה? מן אסור שיעור' 'חצי אין מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àlL òaLpL éî¦¤¦§©¤Ÿ
äúeçt äìéëà ïéàL ;øeèt ¯ úéfkî úBçt ìëàå ,íBiä ìëàéŸ©©§¨©¨¦©©¦¨¤¥£¦¨§¨
àöBiëå úBôøèe úBìápî øeòL éöç ìëBàk àeä éøäå ,úéfkî¦©©¦©£¥§¥£¦¦¦§¥§¥§©¥

.ïää¤
התורה  מן אסור  שיעור' א)'חצי  עד, ש"כל (יומא ואף  ,

למלקות בין בינוני  בכזית  שיעורן - שבתורה  מאכלות  איסורי

לאכול התורה  מן אסור לכרת ... edy`בין lk" האסור מדבר 

ה"ב) פי"ד מאכ"א .(הל'

הר"ן כתב  יאכל , שלא  הרי"ף)והנשבע  מדפי א ט, בשם(שבועות

לא כשנשבע כי מכזית  פחות  לאכול שמותר  אומרים ' 'יש 

כזית . אלא  עצמו על לאסור התכוין 

פחות ואכל  יאכל  שלא שהנשבע  כתב כאן  הרמב "ם  אבל

וביאר וטרפות ". מנבלות  שיעור חצי  כאוכל  היא  "הרי מכזית 

לאסור(שם)הר "ן היתה  הנשבע  של דבריו  שמשמעות אף כי

ראוי שיעור ' שה 'חצי  כיון  שלם , אכילה שיעור עצמו על 

האסור שיעור ' 'חצי  ככל  זה הרי לשיעור , ולהשלים  להצטרף
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לאצטרופי '. 'חזי כי  התורה מן 

איגר הגר "ע קנד)והקשה  סו"ס רע"א :(תשובות

וכשהחכם שבועתו, על  (להתחרט ) 'להישאל ' יכול אדם 

רבא ואמר למפרע . נעקרת  היא  הרי השבועה את  לו מתיר 

ב) כז, אם(שבועות ואכלה , לאוכלה  שלא  ככר על שהנשבע ,

ממנה  zifkשייר xeriyאת ומתירים עליה 'נשאל' זה  הרי 

אכלה אם  אבל  הנשאר . את  גם  לאכול ומותר  למפרע  השבועה 

ולהבא מכאן להתיר מה אין אם  כי  עליה , נשאל אין - כולה 

השבועה . את מתירים  אין -

השבועה חלה  מכזית בפחות  שגם הרמב "ם  דברי ולפי 

שייר  אם  רק  מדוע לתמוה : יש  התורה , מן  יכול zifkונאסר

והתרת התורה , מן אסור מכך פחות  גם  הרי  'להישאל',

זה ? על  לחול יכולה  השבועה 

השיעור כל אם  רק התורה  מן אסור  שיעור' 'חצי ותירץ :

הנשבע אבל שלם , לשיעור  לאיצטרופי ' 'חזי החצי  ואז נמצא 

כדי יותר  ואין זית , כחצי רק  ממנה ושייר  ואכלה  ככר על 

שתחול  מה  על אין כן ואם  מותר , הנשאר  – להצטרף  שיוכל 

ההתרה .

חמץ התורה ) (מן לאכול מותר  יהא זה  לפי  האם ומסתפק :

פחות לאכול  או  פסח, של האחרון  היום בסוף  מכשיעור  פחות 

שהות אין  כאשר הכיפורים , יום  של  האחרון  ברגע  מכשיעור 

לשיעור ? להשלים 

ה'תש"פ  חשון כ"ב רביעי יום ומינה' מינה 'דון או באתרה' ואוקי מינה 'דון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bøáç òáBzä©¥©£¥
äæ éøä ¯ øôëå ,òáBzä BòéaLäL Bà ,òaLðå øôëå ....ïBîîa§¨§¨©§¦§©¤¦§¦©¥©§¨©£¥¤

òeáLa áiç òaúpäãçà ,ïBãwtä úòeáLaL ...ïBãwtä ú ©¦§¨©¨¦§©©¦¨¤¦§©©¦¨¤¨
.áiç ...øôëå øçà BòéaLäL ãçàå ,Bîöò étî òaLpä©¦§¨¦¦©§§¤¨¤¦§¦©¥§¨©©¨

הפקדון בשבועת  תנאים ב)נחלקו  לו, :(שבועות

ב'שבועת חייב  עצמו מפי  הנשבע  אומר , מאיר  רבי

אשם)הפקדון ' ובקרבן בתשלומין חייב לשקר שנשבע הודה בפני(ואם בין 

אחרים מפי המושבע  אבל דין, בית בפני שלא  ובין  דין  בית 

נאמר הפקדון' ב 'שבועת  והטעם : דין . בבית  כפר  אם  רק חייב

רק נאמר אחרים  מפי מושבע  ודין עצמו, מפי נשבע  דין  רק

העדות ' מ'שבועת  שוה ' ב 'גזירה ולמדים  העדות ' ב 'שבועת 

רבי כי  חייב , אחרים מפי המושבע  - הפקדון ' ב 'שבועת  שגם

מפי מושבע  שחיוב  כיון  - ומינה ' מינה 'דון סובר  מאיר 

העדות' ב 'שבועת  מהכתוב  נלמד מינה')אחרים  לומדים('דון

העדות '('ומינה')משם  שב 'שבועת  וכיון הפרטים . כל את  גם 

- הפקדון' ב'שבועת  גם  כך דין, בבית  כפר  אם  רק  חייב

אחרים  מפי  העדות')מושבע  מ'שבועת כפר(שנלמד אם  רק  חייב 

דין. בבית

שדין ואף  באתרה ', ואוקי מינה  'דון סוברים  חכמים  אבל

העדות ' מ'שבועת  נלמד אחרים  מפי מינה')מושבע פרטי('דון ,

הפקדון ' ב 'שבועת  הכללים  פי על נקבעים  באתרה')הדין  ,('ואוקי

בית בפני שלא  כפר  אם אף  חייב  הפקדון' שב'שבועת וכיון 

עצמו),דין מפי אם(במושבע אף  חייב  אחרים  מפי  המושבע  גם 

דין. בבית כפר לא 

כחכמים פסק  כאן ב)והרמב "ם לו, בין(שבועות הבדל שאין 

אם אף  חייב  ובשניהם  אחרים, מפי לנשבע  עצמו  מפי  נשבע 

דין בבית כפר משנה)לא  .(כסף

אחרונים  מנחות והקשו  תוי"ט הי"ד, פט"ז הקרבנות מעשה הל' (לח"מ

מ"ה) :פי"ג

הקרבנות  מעשה הט"ו)בהלכות הרמב "ם :(פי"ז כתב 

שמן עלי הרי  לוגין, משלשה יפחות  לא יין, עלי  הרי "האומר

בגמרא האמור  ולפי מלוג". יפחות  א)לא  קז, זו(מנחות הלכה 

'דון הסובר לדעת  היא  ומעלה מלוג  היא  למזבח שמן שנדבת 

למזבח שמן שמנדבים  הדין עצם  את  כי ומינה'. (כקרבן מינה 

מנחה) מקרבן כחלק ולא עצמו מנחהבפני מפרשת  מינה')לומדים ('דון

מקרבן לומדים  לוג, הנדרש , השיעור  היינו פרטיו, את  וגם 

ואוקי('ומינה')מנחה  מינה  'דון  דאמר  למאן כן  שאין  מה .

מנחה מקרבן  נלמד  שמן  נדבת  דין שעצם  אף  הרי באתרה ',

מינה') דומה('דון שמן קרבן  כי מנסכים , לומדים  פרטיו  את  -

עצמם בפני  המזבח  על שקרבים  באתרה')לנסכים וכשם('ואוקי

שלשה שיעורו שמן  אף  לוגים  שלשה הוא  נסכים  ששיעור

פסק אחד  מצד  כי עצמו את  סותר הרמב"ם  ולכאורה  לוגים .

מלוג, יפחות  לא  ששמן ומינה', מינה 'דון האומרת  כדעה 

באתרה'! ואוקי מינה  ש 'דון  כדעה פסק  שני  ומצד 

תמרים ' ה'כפות ב):ומבאר לז, (סוכה

באתרה ' ואוקי מינה  'דון  היא  כאן)ההלכה  שפסק וכן(וכמו ,

באתרה " ואוקי  מינה  דון עלמא "דכולי רבינא  סב,אמר (מנחות

לנסכים ,א) שמן לדמות  שאין הרמב "ם  יסבור שמן בנדבת  אך .

ולא מנחה , בפרשת  הוא  שמן  שמנדבים  הדין  עיקר  כל  שהרי 

אדרבה , אלא  בנסכים , הוא  שמן נדבת של ש 'אתרה ' מסתבר 

הוא ש 'אתרה ' נראה  לומדיםיותר ולכן  מנחה , קרבן בפרשת 

מנחה . מפרשת  שיעורו  את  גם 

ה'תש"פ  חשון כ"ג חמישי יום דין? בבית המלך מעיד מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ïäî ãçà Bà åéãò eéä̈¥¨¤¨¥¤
eøôëå ...ãéòäì éàMø BðéàL ,Cìî åéãòî ãçà äéäL Bà ...ìeñẗ¤¨¨¤¨¥¥¨¤¤¤¥©©§¨¦§¨§

.úeãòä úòeáMî ïéøeèt ¯ eòaLðå§¦§§§¦¦§©¨¥
העדות חייב שבועת  יודע, שאינו לשקר ונשבע להעיד שחייבוהו (מי

מלך',קרבן) עליך תשים  'שום שנאמר  במלך  נוהגת אינה

דין בית בפני  להעיד למלך הוא  ובזיון עליך , אימתו שתהא

שם) ורש"י א, לא, .(שבועות

אחרונים  יומא והקשו הכפורים יום תוס' מ"ה. פ"ב הוריות יו"ט (תוס'

ועוד) א, :עד,

שגגות  ה"ז)בהלכות  משיח (פ"י וכהן  "המלך  הרמב "ם  כתב 

ראוי המלך ואםֿכן העדות ", שבועת  על קרבנם  מביאין 

מעיד! המלך שאין  כאן  לדבריו סתירה  זו  והרי  להעיד
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מעידים אינם דוד בית  מלכי  טוב ': יום  ה 'תוספות  ותירץ 

ולכן מעידים . החמורים, נפשות  בדיני  אבל  ממונות , בדיני 

העדות . שבועת על  קרבנו  יביא שהמלך יתכן 

הכפורים ' יום  א)וב 'תוספות עד, יומא חביב. הקשה :(להר"מ

שבועת על קרבן  להביא  המלך שחיוב  לומר  אפשר  איך

חייבים אין והרי  נפשות, בדיני להעיד כשנשבע  הוא העדות 

ממון " עדות  כפירת  על "אלא  ה"ג)שבועה  פ"ט ?(לעיל

שמעתתא ' ה 'שב  פ"א):ומבאר  (ש"ז

הרמב "ם  דין את  להעמיד  שגגות)יש  נפשות(בהלכות בעדות 

שזינתה עדים  הביא  שהבעל כגון  ממון, דין גם  בה  שמעורב

להעיד  המלך  שנתחייב  וכיון כתובתה. מפסידה ובכך  אשתו

דין גם  בתוכה  כוללת  והיא  זו  שבעדות  הנפשות דיני מצד 

הכתובה)ממון לשקר .(הפסד כשנשבע  שבועה  קרבן חייב 

מתרץ : חביב  והר"מ

בעלי כאשר  רק  כבודו משום  דין בבית מעיד אינו  מלך

מלך  הוא הדין מבעלי אחד אם  אבל העם , מאנשי הם  הדין

ויתכן בכבודו , זלזול אינה חברו על  המלך  עדות  אחר,

העדות . בשבועת גם  שיתחייב 

ופטור כלל  מעיד  אינו  המלך לומר: יש  אחר ובאופן

אם אבל מלכותו, בזמן  היא  כשהעדות רק העדות  משבועת 

למלך  נתמנה  כך  ואחר הדיוט בעודו  היתה  העדות  שבועת 

כן. לפני  שנשבע  השבועה  על  קרבן להביא  חייב 

ה'תש"פ  חשון כ"ד שישי יום בעלים? מרשות מפקיע הפקר האם

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà ,ø÷ôää©¤§¥©©¦
.Ba øæçì Bì øeñàL ,øãð Bîk àeä éøä ¯ øãð BðéàL¤¥¤¤£¥§¤¤¤¨©£Ÿ

החושן ' סק"א)ה 'קצות רעג נחשב(סי' הפקר שאין מכאן למד

לאחר גם  אלא  הבעלים , מרשות הדבר את  המפקיע לקנין 

לחזור הבעלים  על  האיסור לכן , ברשותו. הדבר נשאר  ההפקר 

"דאי – דיבורו  את  לחלל רשאי שאינו  נדר , מדין הוא בו

יצאה דכבר ליה תיפוק  הא  לכאן, נדר ענין מאי  קנין עושה 

מרשותו".

הדבר יישאר  ומת הפקיר שאם  לומר  צידד זה , ולפי 

נדר , משום  אלא  שאינו "כיון  היורשים  ברשות  שהפקיר

אבל  כו'". נדרו  לקיים  מחויבין היורשין  אין ומת  והנודר 

סופר' שטז)ה'חתם  סי' יו"ד אין(שו"ת ומת  שהנודר לחלק  כתב 

חל  ולא  הנדר נתקיים  שלא  "מפני לקיימו מחויבין היורשין

מפקיר ' 'הריני  בעלמא  "בדיבור כאן  ואילו  ידועים ", נכסים  על 

והנכ  הנדר " נתקיים  עםכבר  לבניו ו"מה  הפקר  נעשו סים 

עוד ". הנכסים

השלחן ' ד)וה'ערוך  רעג, מסתלק(סי' אכן שהמפקיר  כתב 

עליו אוסר  שהנדר  בגלל ולא שמפקיר  אמירתו ע "י  מנכסיו 

דוגמא רק היא לנדר  הרמב "ם  של וההשוואה  בו. לחזור 

לרשות שיכנס מבלי גם  בעלמא , בדיבור משלו  אדם שיסתלק

יהנה שלא  "שכשנדר נדר : מדין  בדוגמא השתמש  ולכן  אחרת .

נכנסו". לא אחר  ולרשות  פיו, בדבור  מהם  מסתלק מנכסיו

" הרמב "ם בלשון  לדייק  יש  זה , לפי בו",`xeqאך לחזור 

מרשותו יצא  הדבר  lekiהרי epi`e? בו לחזור

הסמ"ע סק"ד)ופירש  שבא(שם במי  ולמחות  לחזור  שאסור

אפרים ' וב'מחנה  ח)(הל'לזכות . סו"ס מהפקר שגםזכיה כתב ,

לפרוע או ההפקר מן זכיה  בתורת  שלא  לעצמו  ולקחת לחזור 

יכולים אנו שאין  – בלבד איסור  אלא  "ליכא  חובו לבעל

תובעים". לו שאין  ממון  דהוי ידו מתחת  להוציאו

ה'תש"פ  חשון כ"ה קודש שבת מותר? גורם' וזה 'זה מדוע

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò åéúBøt øñBàä̈¥¥¨©
.elà úBøô éìecâa øeñà Bøáç ...Bøáç£¥£¥¨§¦¥¥¥
הרמב"ם  כתב  הראב "ד: ע"ז והקשה  הי"ד)(הל' "כל פ"ז

כן, ואם  מותר ". זה  הרי – לו  גורמין מותר ודבר  אסור שדבר 

בנוסף הרי בנדר, עליו  שנאסרו הפירות גידולי  אסורים  מדוע 

גורמת היתר  שהיא  הקרקע  גם האסורים , הפירות  של לזרעים 

אמרו  זה  ומטעם  ב)לגידולם , מח, מותר(ע"ז ערלה  של "אגוז

בפירותיה "?

הרדב "ז: ותירץ 

יכול  כי מתירין ", לו  "שיש  איסור  הוא  בנדר הנאסר דבר 

נדרו על מתיריןהי"ב)(לעיל להישאל לו  שיש  שדבר  ומאחר ,

מותר". - גורם  וזה  "זה  בו אומרים  אין בטל, לא  באלף  אפילו

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 

ממשות כאן שאין גורם ", וזה ב "זה ברוב , לפחות  הוא ביטול

הוא שההיתר וכיון  בטל . באחד אחד  בלבד, גורם אלא  איסור 

ה'גורם ' בטל, ואינו  מתירין לו שיש  בדבר הרי  ביטול, משום 

בטל. לא  האסור 

חסד' ה'תורת כתב  הר "ן  שיטת  פי  כא)ועל סי' :(או"ח

אברהם ' ה 'מגן ה)לדעת ס"ק תמ"ה סי' מבשל (א"ח או האופה  ,

בהנאה , אסור שהחמץ כיון בחמץ, שהסיקוהו בתנור בפסח

מותר אינו ומדוע  בהנאה . אסורים  והתבשיל המאפה  גם

לאפיה מצטרפים  והחמץ העצים  שהרי גורם " וזה  "זה  משום 

וזה "זה שהיתר  כהר "ן  סובר  אברהם ' ה 'מגן כי  - ולבישול ?

במשהו אסור בפסח שחמץ וכיון  ביטול , מדין  הוא  גורם "

מתבטל. אינו האסור  הגורם  בטל, ואינו 
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ה'תש"פ  מרחשון י"ט ראשון יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אם פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.·ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.‰- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.ÊBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
È·ˆ26‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆
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d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï·‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz ‰¯Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.

הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן

בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום
כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.·ÈËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ -39Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»
˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆

ÌÈzL ‰˜BÏ - dza41Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»
˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡ ËÁL42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

בש  וכן תשחטו לא בנו אחרי ואת ששחטו בתה בן חיטת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡·e44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
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[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈
.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
את  תשלח ד"שלח ה'עשה' את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.··iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,
רבינו. מדברי נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««
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רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,

.ÊÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.Á¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿
Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿

˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»
.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
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היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא
מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44Â:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«
ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ

ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»
‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
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‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«
‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…

‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט
שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי
זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע
מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים

ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
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על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,

ב. ח, ביצה וראה ב. פג,

.‰C¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Î¯a22„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ23.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,

.Â·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏ24Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a25¯LÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰26.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qk72. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qk28¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL29. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה

ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח
ואףֿעלֿ לכסותו, חייב הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc30‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰31.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי פסק הדם. מן מקצת יכסה אם די זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי". בלשון נאמרו שדבריו מפני שם, במשנה
לחלוק, ולא חכמים דברי לפרש בא "אימתי" שכל רבינו,

א. פב, עירובין יוחנן, ורבי לוי בן יהושע כרבי

.Ë¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL32- »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ ·iÁ33e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe¯‰34.˙BqÎlÓ ¯eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי

.È‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï35ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ36B‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰37ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â38‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML ÔË˜Â39˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי"ב 35) רבינו פסק בנו" ואת "אותו שלענין אףֿעלֿפי
בכיסוי  שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי"ב (למעלה בנו" ואת ב"אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף חיה לשחוט דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ"א. פ"א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק ב. נד,
א. קמ, חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט ה"ג, שם למעלה רבינו פסק וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק אףֿעלֿפי פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואףֿעלֿפי הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב השוחט, כיסה לא שאם בהט"ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na40˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa41˜c Ï·Êa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁ·e42BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ43˙˜ÈÁL·e , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ ÌÈ·‡44˙¯Ò·e ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈL¯Á45˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc46;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a e‰qk47. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח, חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס.42)זו. כלי שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
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המשור. שיני מבין קטנים עץ פתיתי נופלים במשור,
רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י

- וחרשים אבנים, שחיקת כתב שהרי אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי לחוד
כפירש"י  רעפים, כתושי לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי - א סט, בבאֿקמא
בחרס, דק חרסית, אומר: מ"ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט שכבת וב'ערוך'היינו שם. רש"י וראה כחרס, ה
הקרקע. מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני עפר, בכלל הם וחרס לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.·ÈÒb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ48ÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂ49ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú :¯ÓB‡Â50. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי' זהב, ועפרות מאיוב: המקרא ורק הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב'לחם

.‚ÈÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ51ÏÁÎ·e ,52, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e53¯Ù‡·e ,54¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚a55¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O56˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .57. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס ורש"י ב. פח, שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח ונשי כחול, שצבעו אבק

ל). י, (מלכיםֿב פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י: ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב.54)הריחיים. פח, חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואףֿעלֿפי א. פט,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰58Ck ¯Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba ËBÁLÈ59ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎa60¯ÙÚa ‰qÎÈÂ61. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח"58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק עפר ב. פג, שם
עפר, קרוי אינו לחה קרקע אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,

טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ilka e` oikqa e` ecia `l` elbxa epqki `l dqknyke"

והתחיל  הברייתא, מלשון שינה מדוע להבין, צריך
"ושפך  הלימוד השמיט וגם ברגלו", יכסנו לא ב"וכשמכסה
רצה  בלשונו בזה: והביאור יכסה". בו - ששפך במה וכיסה,
הקפידא  שעיקר בב"ח המובאת מהסברא לאפוקי הרמב"ם
בסכין  כגון בזיון, דרך שהוא ברגל יכסנו שלא דווקא הוא
וכן  הסכין, ביד לכסות נוהגין ועכשיו כו' אחר בכלי או
נמצא, ששפך. בסכין לכסות המצוה שעיקר בסמ"ג משמע
ועל־פי־זה  ששפך, במה לכסות החיוב הוא הציווי שעיקר
שאינו  לפי בעיקר הוא ברגל לכסות שאסור שמה מובן
בברייתא  מוסיף שאח"כ אלא יכסה", ששפך "במה בכלל
המצוות. ביזוי משום יש הרגל על־ידי שבכיסוי עניין עוד
יכסנו  לא "וכשמכסה ומתחיל הרמב"ם שמדייק וזהו
בא  זה דין שעיקר ולהשמיענו זו, משיטה לאפוקי ברגלו",
השמיט  גם ולכן בזיון, דרך שהוא לפי ברגל כיסוי לשלול
חיוב  שיש לטעות מקום נותן כי וכסה" "ושפך הלימוד
"אבוהון  שבת בגמרא ומקורו דווקא. ששפך במה לכסות
למדים  שממנו המקור הוא הדם שכיסוי דם" דכולהו
שכל  מזה ומשמע כולן, המצוות בכל מצוה ביזוי איסור
רק  הוא וכסה" "ושפך מהפסוק והלימוד הכתוב כוונת

מצוה. ביזוי לאסור
(48 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)
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ãycew zegiyn zecewpã

xyiil l`xyil xp mze` jxre ,jyega yynln eplivde"
."'ek xyeid zeaizp zexedl xe`e miywrnd

הרמב"ם  סידר מדוע א. דברים: כמה להבין יש זו בהלכה
פשר  מה ב. 'קדושה'. ספר בסוף הדם כיסוי של הלכה
כו'", בחושך מלמשש "והצילנו דבריו בסיום האריכות
ג. 'קדושה'. ספר של והחותם הסיום עם זה קשור ומדוע
להשמיענו  התורה בחרה מדוע להבין צריך דבר, של לגופו
לשון  ד. דווקא. הדם כיסוי ממצוות המצוות ביזוי איסור
דכולהו  "ואבוהון הדם: מכיסוי זה דין הלומדת בשבת הגמ'
אלא  המצוות ביזוי איסור למדנו מדם לא ולכאורה דם",
אבוהון  הגמרא אמרה לא ומדוע הדם, כיסוי ממצוות

הדם. כיסוי או הדם כיסוי מצות דכולהו
סוגים, לשלושה נחלקו מצוות התרי"ג כל בזה: והביאור

המצוות: כל ממנו נלמדו לכן השחיטה, בדם ודוגמתן
מאיסור, גמורה פרישה עניינן שכל לא־תעשה, מצוות א.
המכשירות  מצוות ב. וכו' אסורות ומאכלות כעבודה־זרה
וכו', ומעשרות תרומות השחיטה, כדיני הרשות, דברי
קודש, שגופן מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־ידן

האדם. על קדושה המשכת ועניינן
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה בכללות דם
לכסות, א"צ דקדושה חיות אבל לכסותה. יש קדושה לשם
הקדושה, לענייני בה ולהשתמש לגלותה צריך ואדרבה

בדם: מצינו אלו ענינים שלושת ודוגמת
קרבים  שאינם ובעוף בחיה רק נוהגת הדם כיסוי מצוות א.
קרבין  שאינן רובא בתר אזלינן (שבעופות המזבח גבי על

לקדושה,ע  שאינה חיות על מורה זה דם כי המזבח), "ג
לכסותו. צריך כן ועל

חייבים  אין המזבח) על קרב (שמינה חולין בהמת דם ב.
עד  הרשות) (ענייני החולין את תיקן האדם כי  לכסות,

קדושה. שנעשו
א"צ  כן ועל קודש, שעניינו המזבח על הקרבה בהמה דם ג.

לכסותו.
המצוות  ביזוי איסור להשמיענו התורה בחרה זה מטעם
נחלקו  המצוות תרי"ג כללות כי דווקא, הדם כיסוי ממצות
אבוהון  הגמ' אומרת ולכן שבדם, סוגים שלושה לאותם

הדם). כיסוי (ולא דם דכולהו
גם  שהיא ההלכה בסוף הרמב"ם שהביא הפסקאות שלוש
שלושת  את להפליא תואמים 'קדושה', לספר הסיום
למצוות  מכוון בחושך" מלמשש א."הצילנו הנ"ל: הענינים
ב. מהן. הפרישה על התורה שציוותה (חושך) לא־תעשה
למצוות  מכוון המעקשים" ליישר נר אותם "וערך

ג. קדושה. לשם הרשות דברי את ומכינות המיישרות
הקדושים  הדברים הם היושר" נתיבות להורות "ואור

מעקשים. ללא נתיבות - מעיקרא
ספר  בסיום הנ"ל הפסוקים עם זו הלכה הרמב"ם סידר לכן
אלו: עניינים שלושה כוללת "קדושה" המילה כי 'קדושה',
אסורות" ו"מאכלות ביאה" כ"איסורי הפרישה ענייני א.
על־ידי  הוא לך, במותר עצמך קדש ב. הספר. שבתחילת
לדברים  גם שייכות שחיטה הלכות ג. שחיטה. (הלכות)

מזבח. כקדשי בעצם הקדושים
(52 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zeaizp zexedl xe`e miywrnd xyiil xp mze` jxre..."
."izaizpl xe`e jixac ilbxl xp xne` `ed oke ,jyegd

מעקשים  של מציאות שישנה יתכן איך להבין, וצריך
בתכלית  עולמו את ברא הקב"ה והלא ליישר, שצריך
של  השלימות בדיוק שזוהי הוא, והביאור השלימות.
בעבודתו  מתייגע שאדם ועל־ידי לתקן, כדי שנברא העולם
ו"נהמא  מתנה בצורת לא הכל ומקבל המעקשים" "ליישר
אגרא". צערא ו"לפום ויגיעה עבודה על־ידי אלא דכיסופא"
מחיל  הולך ואח"כ "נר" הוא העבודה שבתחילת הוא הסדר
"נר  גם שהוא החידוש בנוסף, באור. ומוסיף חיל אל
הוא  שאּתּה שבאדם תחתונה היותר לבחינה היינו ִָלרגלי",
שם  שגם עולם־הזה בענייני העסק על לרמז בארץ, הולך
ב"אור  הוא גדול היותר והחידוש לרגלי", ה"נר ישנו
גם  אלא וסלולה ישרה בדרך רק שלא היינו לנתיבתי",
לנתיבתי", "אור ישנו וצדדי, קטן שביל שהוא ב"נתיב"
חשובים  בדברים רק לא היא אדם של ששליחותו מפני
אותם  שגם והצדדיים הקטנים בפרטים גם אלא וגדולים

בתחתונים. יתברך לו דירה לעשות צריך
(e"h oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב. שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי או ביד פי 67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק ג חלק נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ
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ה'תש"פ  מרחשון כ' שני יום

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.· .˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓ¯ÁÂ
zFrEaWzFkld-d̀ltdxtq

«¬»ƒ
¦§§

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,
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שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו

אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,
מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה

לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL - ˙ÈÚÈ·¯.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«

B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין
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(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆
È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»

˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…

epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת
זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈

˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

e` ieb eriayd elit` ,on` dpre mixg` itn raypd cg`e..."
."aiig ,on` dpre ohw

אמן  העונה "כל ברכות: בהלכות הרמב"ם על הצפע"נ כתב
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דבר  כמוציא הוה ש"אמן לפי כמברך" ה"ז המברך, אחר
הלכה  שזוהי אלא שכר לעניין הרמב"ם כוונת ואין מפיו",
עניית  על־ידי הרי לחוד, שמיעה על־ידי לצאת שיכול שאף
העונה  שבועה, גבי בעניינינו וכן ממש. כמברך נעשה אמן

בעצמו. כנשבע זה הרי המשביע שבועת אחר אמן
(218 cenr d"l wlg y"ewl itÎlr)

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת

שכן שבו  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו עה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון

.·ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e ,ÔepÁ13C¯‡ BÓML ÈÓ·e , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰¯eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."cgeind mya xg` eriaydy e` raypd cg`"

הרמב"ם  כותב השמות, שאר לגבי הוי' שם מעלת בביאור
בספרים  המצויים יתעלה שמותיו שכל נבוכים' ב'מורה
ה"א  יו"ד שהוא אחד שם הפעולות...זולת מן נגזרים כולם
שם  נקרא ולפיכך יתברך, לו מיוחד שם שהוא ה"א, וא"ו

יתעלה. עצמותו על מורה שהוא ענינו המפורש,
(38 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

עצמו.10) דל"ת 11)מפי אל"ף או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ כמבואר ובצבאות, בשדי, יו"ד, נו"ן

להמחק. ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות
הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב.

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע כגון:
וחזק. קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי: שאמרו כמו להקב"ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי ברכסון" פירי "קירי ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע כלומר, בזול, - ברכסון אדוני, -
סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי  להקב"ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב"תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
לשקר, בשמי תשבעו "ולא ג: פרק קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי אין יכול לשוא,
וראה  לי". שיש שם כל בשמי, ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי"ב, נא 18)לקמן "תהי ככתוב בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח': הלכה יא, פרק
ארור  או לה' ארור הוא הרי אמר אם וכן בה', נשבע הריני
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי חנון", ששמו למי

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע שמע לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ"א, לעיל כמבואר ביטוי, שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26·iÁ ‰Ê È¯‰ -27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי  כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב, אינו השם זוהי 23)הזכרת
ביטוי. שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי זוהי

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי כדינן
א. פרק לעיל

.„ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ28Ï·‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ

ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).
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בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה
עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר
וכשם  המלמד, מן חמור הלמד יהא שלא שם, צריכה
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות
להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".

עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,
(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
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‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»
dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿

ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ
‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר
הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו

הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת
חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«

¯„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈÂL63¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ

‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי"א ויניאציה בדפוס וכן התימנים, בכת"י
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ"ט:59)ולא פ"ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע"י "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי ועלֿמנת אני, יודע שאמר:

ה"ב). פי"ב, סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י 61)אני
זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי לא או התימנים:

אחר. דבר על נדרתי כי בי, מתרים מה 62)שאתם על
בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי שבלבי

יחול 64) התנאי יתקיים שאם בלחש, בשפתי והוצאתיו
בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,

תנאי  אמר ומשהגיע נדרתי, לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי היה

ז). פרק ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰¯„67Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי שהוצאתי
ה"ז. פי"ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס'70) שבלב דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב"ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי
ה"ב. פ"ב, נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ"ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»

BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
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דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין
הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא

פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר
את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות

אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈

¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈
¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך

לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל
שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,

ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
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השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,

ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,
דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
לא, ס"ק רלב, סי' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ"א: כותב יד, סעיף ושם לח. ס"ק שם הגר"א ובביאור
על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס) שבועת (היתר זה "וכל
מפני  אסור לגוי יוודע אם אבל לגוי, יוודע ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס". בדרך שהיתה אע"פ שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי  יאסרו לו: נשבע שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע"פ המלך, בית של אינם אם העולם פירות

(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי היא, חכמים תקנת זה ודבר כח.).
כדי  הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט
בלבו  חשב לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי אנוס שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס כי הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי"ב, פ"ב למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי היה לא אני ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי"ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע"פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע"פ – סתם פת יאכל שלא נשבע שבפיו
לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס, אינו שהרי אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע
ועוד  הי"ד). פ"ב למעלה (רדב"ז אנוס כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס, לבלתי אנוס בין יש הבדל
פטור  זה הרי משביעך, אני דעתי על לו: ואמר האנס
כל  השני, במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס כי מכלום,
בלבי, היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע

רוקח'). ('מעשה הט"ו פ"ב למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ ¯eËt -25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ
ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b28el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…

‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…
‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי.24) של שבועות רומי: בדפוס וכן התימנים, בכת"י
דבר  מפרש: – ב כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי. ובור אסורות,25)להובאי אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב, פ"ב למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי שבועת להשבע
מותרים, הבאי שנדרי "כשם ב: כד, בנדרים ששנינו ואע"פ

אג  - מותרות" הבאי שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט נדרים, אצל

(רדב"ז). מותר זה הרי שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף.27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח) א, (דברים הכתוב כלשון
"דיברה  צ:) וחולין כט. (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי". בלשון ב:29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון
הבד". בית כקורת נחש ראיתי לא שם.30)"אם נדרים

כלל  אפשרי בלתי דבר היא לרקיע עד גבוהה שחומה ואע"פ
כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).
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.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈
e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«

ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…
‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח
אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא

- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות
אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה

הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות
כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»

‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
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אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא
קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').

ה'תש"פ  מרחשון כ"א שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.·- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.‚;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם

.„;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, -

.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
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·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿

˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ
·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.‚È¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆
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˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈
.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊË¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל
בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר
על  כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו,
בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -

שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆
‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»

¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈
‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב
- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב.את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי" אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
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פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא
האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין

האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»

·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈
ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»

ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«
CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«

el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ
‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…

ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»
‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…

Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»
‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
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שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,
והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈

Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס בידיעתו, שלא נכנס מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»

‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈
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Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות

עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«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



zereayקיד zekld - d`ltd xtq - oeygxn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

ycew zegiyn zecewp

"..devnd z` lhal raypd lk oke..."

טעמים, כמה בגמרא מצינו באב, עשר חמשה ליום בנוגע
שהיה  בקהל", לבוא בנימין שבט שהותר "יום וביניהם

"ואיש  שנאמר כמו ישראל, בני שבועת את להתיר צורך
בתו  את יתן לא ממנו איש לאמר, במצפה נשבע ישראל
ולא  ממנו דרוש, "מאי היה וההיתר לאשה". לבנימין
היה  שמאחד מהתורה, הפסוקים שם ומובאים מבנינו".
הקהל, מתוך בנימין שבט את להוציא שיכולים משמע
מקהל  להוציאם שאי־אפשר אחר מפסוק למדו ואח"כ

ישראל.
של  הציווי נגד היא זו שבועה הלא להבין: צריך אבל
זו  שבועה חלה כיצד וא"כ כמוך", לרעך "ואהבת
עושה  המצוה... את לבטל הנשבע "כל הרי מלכתחילה,
מלכתחילה. חלה אינה והשבועה לבטלה" שנשבע המצוה
לשבט  קיום היה השבועה היתר לפני שגם לומר ויש
אחד  "מי ביררו השבועה שלאחרי בתנ"ך כמסופר בנימין,
ונתגלה  במצפה", ה' אל עלה לא אשר ישראל משבטי
את  הענישו ולכן גלעד" מיבש המחנה אל איש בא ש"לא
בנימין, שבט אנשי עם יתחתנו שבנותיהן גלעד יושבי כל
בצמצום. על־כל־פנים בנימין שבט להתקיים היה יכול וכך
יוכל  בנימין ששבט כדי הוא השבועה את שהתירו ומה
בקהל  לבוא ויוכלו השבטים כשאר בשלימותו להתקיים

ישראל.
('b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות ח 59)משנה לא - ביטוי שבועת לה כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו
שאין  "מנין אמרו: טז: ובנדרים כמצווה. המצוה לקיים
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆

„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈
˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה
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לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ
·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ

CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»
ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…

BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
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סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
מצותֿ ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

ycew zegiyn zecewp

zray melk lk`i `ly e` mini zyely oyii `ly rayp"
."`ey zreay meyn cin eze` oiwln....mini

את  שדימה רבינו על תמה כאן) משנה' ב'כסף (הובא הר"ן
שלושה  יישן שלא לנשבע ימים שבעה יאכל שלא הנשבע
לעמוד  יכול ימים שבעה יאכל שלא שהנשבע ימים,
שיעור  יאכל "ואח"כ להסתכן קרוב שיהיה עד בשבועתו
תלוי  הדבר אין בשינה משא"כ עליו", לעמוד יכול שיהא

בעל־כרחו. עליו נופלת שהשינה משום כלל בו
הסכנה  האם והרמב"ם, הר"ן שנחלקו הרוגוצו'בי ומסביר
לו  מתירים הסכנה שמצד או לגמרי האיסור את מבטלת
האיסור, את מבטלת הסכנה אין הר"ן לדעת האיסור. את
על  כשנשבע וגם האיסור, את מתירים הסכנה שמצד אלא
אלא  שוא, שבועת ואינה השבועה חלה סכנה בו שיש דבר
כמו  עשה' ב'קום להתיר שצריך בדבר שייך זה שכל
כמו  תעשה' ואל ב'שב ממילא הבא בדבר משא"כ אכילה,
שלושה  אישן שלא שבועה ולכן היתר, בגדר זה אין שינה,
הסכנה  הרמב"ם לדעת אבל שוא. שבועת היא ימים
אוכל  שלא השבועה גם ולכן לגמרי, האיסור את מבטלת

שוא. שבועת היא ימים שבעה
אצל  מצינו הנביא: ואליהו רבינו למשה בנוגע לחקור ויש
אצל  וכן לילה, וארבעים יום ארבעים אכל שלא רבינו משה
יום  ארבעים ההיא האכילה בכח "וילך הנביא אליהו
שלא  רבינו משה נשבע אילו הדין היה מה לילה", וארבעים
סיני, מהר הירידה לאחר נוספים ימים ששה עוד יאכל
חלה  לא וא"כ שלפנ"ז, יום למ' בהמשך הוא מ"א יום האם
חדשה  התחלה הוא ואחד הארבעים שיום או השבועה,
חלה  ובמילא בהר, שהיה יום לארבעים בהמשך שאינה
הנביא, באליהו וכן ימים. ששה עוד יאכל שלא זו שבועה
ימים  ארבעים אחרי ימים ששה עוד יאכל שלא נשבע אם
של  יום לארבעים בהמשך באים אלו ימים האם אלו,
בפני  עניין שהם או השבועה, חלה לא ובמילא ההליכה

השבועה. וחלה עצמם
הארבעים  במשך האם בשאלה, תלוי שהדבר לומר, ויש
זקוק  היה ולא לגמרי הטבע מגדרי רבינו משה יצא יום
נמנים  שלאחרי־זה הימים וממילא כלל, ושתיה לאכילה
יצא  לא אלו ימים בארבעים שגם או עצמם, בפני כימים
ושתיה  לאכילה זקוק היה וגופו הטבע, מגדרי לגמרי
רק  הוא הנס וממילא נס, בדרך שהתקיים אלא גשמיים
בהר  בהיותו האם בחז"ל, הדעות בשתי ותלוי האלו. לימים
היינו  אותו, אוכלים השרת שמלאכי אבירים" "לחם אכל
על־דרך  לגמרי, הטבע מהגבלת יצא לא בהר בהיותו שגם
לדעה  אבל וצער, לעינוי אצלו שנחשב במדרש שמצינו

אפילו  אכל לא בהר נמצא שבהיותו אבירים" "לחם
הטבע. מהגבלות לגמרי שיצא באופן היתה להר שעלייתו
(b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
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כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה
שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר

לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות
(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,

שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר
בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
שבועתֿ שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈
,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי

וכו'. אלינו"
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים

.‡Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓ2ÌÁÂ3,B˙Úe·L ÏÚ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜È Ì‡ ¯ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡¯Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»

˙¯Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„4„ÏBpL B‡ ,5‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ «¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
BzÚ„a6BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa7‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆
Ï‡L8„Á‡ ÌÎÁÏ9˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,10ÌB˜Óa ƒ¿«¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»

B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,ÌÎÁ ÌL ÔÈ‡L11¯zÓ ‰È‰ÈÂ . ∆≈»»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»
˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬
˙BÚe·L ¯z‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL ¯·c12. »»∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

ה"אֿב.2) פ"א, לעיל שהיה 4)ומתחרט.3)מפורשת
השו"ע  (כדברי מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס"ז). רכח, סי' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע שלא
נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט זה נמצא

את 8)למפרע. מתיר שהחכם ולפי לשבועתו. היתר שואל
הוא  וכן באמת, מתחרט הוא אם הנשבע את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח למצוא כדי שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע: נקרא לפיכך ה"יֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט' ('תוספות החכם ע"י שונות שאלות נשאל הוא כי

מ"ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב"ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע"פ  חרטתן, ופתחי שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע

(כסףֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ"ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח, ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב) יז, (ויקרא חוץ בשחוטי ונאמר
שחוטי  על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ, שחוטי מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף חוץ.
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י.) (חגיגה נדרים" "היתר רק: נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ"ט, נזיר ב'ירושלמי'
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח, נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י: ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ"ד, שמות רבה' שב'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב"ז: וכתב שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
לשעבר  אבל להבא, ביטוי שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה

כדי  לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,
תשובה. שעשה ובתנאי מהעונש, להקל

.·‰Ê ¯·„Â13¯wÚ BÏ ÔÈ‡14,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea¯ ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆

C¯c BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :·e˙k‰«»…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆
LÙ Ë‡La L‡¯ ˙el˜16˙‡ zÏlÁÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk , «…ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆

EÈ‰Ï‡ ÌL17Ba ¯ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï·‡ ;18¯ÈzÓ ÌÎÁ - ≈¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ
BÏ19.

שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ"א, ממרים הל' וראה מסיני. רבינו למשה עד איש מפי

טו)16)ה"בֿג. כה, (יחזקאל הכתוב מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט נקם "וינקמו
ה"י. פ"ה, התורה יסודי הל' והשווה שם). (רד"ק בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב - לשקר בנשבע
שם. התורה, יסודי בהל' רבינו כלשון להכעיס, מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי"ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי . . השבועה על להשאיל שמותר "אע"פ הי"ב:
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב גדול". צורך מפני או מצוה, דבר מפני אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני הנשבע שיבוא . . . שגגה או אונס טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח"כ שידע דבר שנשבע בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי ויראה, החכם ויכיר זה
איֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט
כגון  לנשבע, חידוש שום בסיבת כיֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע הייתי לא פלוני דבר יודע הייתי אילו שיאמר:
בלא  משבועתי התירוני אמר אם אבל הוא. אונס כעין שזה

להתירו". באדם כח אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Ó·e .BÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ"ה): פ"ב, (נגעים אמרו וכן ב. פא, נדרים
עצמו". מנדרי חוץ מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב ח, בנדרים
שלא  אע"פ רבו, אשי רב במקום שנים) עוד עם להצטרף
אשי, לרב חבר תלמיד היה רבינא כי ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסףֿמשנה). שם רש"י - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
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בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
dÏ ÔÈ¯ÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ

‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï·‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :¯ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk ‰Úe·M‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
·‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿

‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
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שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול יחזור
אנו  להשבע, ותחזור ואילך מכאן תכעוס ואם בנדרים, פרוץ

לך". נתיר לא

.ÂÌÈ·B¯w‰42.˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ C¯ˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ·¯ÚÓ B¯„ B‡ B˙Úe·L47¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ C¯ˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע.42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח: פ"י, נדרים ב'ירושלמי' שנינו שכן לעמוד,

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע"פ
הי"ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי 47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב"ז). חול לצורך בשבת לטרוח

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¯49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰Úe·M‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê ¯Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L B‡ B¯„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ"ב, לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי קיבלתי סח,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב, (שם
בפני  כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני  הטעם אמרו ה"ד, פ"ה שם וב'ירושלמי' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע המשביע, בפני אלא
עם  טובה שום המשביע עשה לא אפילו זה, טעם ולפי
משום  המשביע, בפני שלא לנשבע להתיר אין הנשבע,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח, אות בסמוך וראה חשד.
הרי  - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע משביעו נבוכדנצר בפני שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות

צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו
מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד

לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע.53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי יתרו שהרי
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח
(כסףֿמשנה). מגוי גרוע אינו - וקטן שם), (נדרים בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ"ה נדרים שב'ירושלמי'
שרוצה  חבירו, בפני שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני
טובה  עשה כשהמשביע יוצדק זה וטעם נדרו. לו שיתירו
נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי עמו, שהיטיב המשביע בפני שבועתו להתיר
המשביע, עמו היטיב שלא כל אבל המשביע. לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע, בפני שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב"א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב"ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב) סי' המהרי"ק וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח שהכתוב מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב, (דברי
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני הנדר את שיפרט ובלבד לו, מועילה

ס"כ. רכח, סי' יו"ד בשו"ע כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈa¯a60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -64‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי מפורסם, שהדבר אע"פ
"ולא  יח) ט, (יהושע בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי להם נשבעו כי ישראל בני הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב.61) פ"ב, לעיל "נזקקים 62)מפורש ב: כב, נדרים
שם). (רש"י היא חמורה ששבועה ואע"פ ישראל" לאלקי
ב) אות פ"ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי רב דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע שמי
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני, ופלוני פלוני דעת על נודר הריני שאמר:
רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב

(רדב"ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
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ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
דיבורֿ ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,

. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון

רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙Úe·L ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
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ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ ¯Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»
ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»

‰‰È ‡lL BBˆ¯90¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈
BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï·‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»

BzÚ„93BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע"י משום - הנדר
לא  בשבילו כי מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי מלנדור, נמנע היה

שם). וברע"ב מ"ב. לו.87)פ"ט, צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין

בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח"כ בו, הכוונה ושינוי שנשבע, הדבר
בו, פותחים אין מצוי שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי סופר, יעשה פלוני שנידר
פותחים  הוא, מצוי זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי, שהוא כיון בו,
שהרי  ומותר, בטעות כנדר זה והרי הנודר בו ידע ולא הנדר,
מצרים, שוב "לך לו: ואמר נדרו את למשה  הקב"ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי אין כי לך, להרע יכולים

ועל הרא  ב'נולד', משה נדר את הקב"ה שהתיר הרי שם), "ש
וכן  מצוי, בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב"ד, דעת וכן (רדב"ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב'לחם וכבמבואר רבינו, דברי כך הבין הסמ"ג
נדרך  לענין מנחם, הרב "אהובי מיימוניות': ב'הגהות וכתוב
שאשתך  אחרי (התרה?) הפרה לך יש לא"י לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח בפני עומד איסור כל שאין הרה,
אע"פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב הוא, המצוי דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי  הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי נפש, פיקוח זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע"י פתח פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי את שהדיר שבוע,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי כשחזר ואח"כ היה, הארץ
על  לו: פתח עקיבא שרבי ע"י נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי לו, מתירים - אחרת
(כסףֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי שנעשה
אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב'תוספות' וראה

בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני, יהנה שלא נשבע
זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב, בנו את משיא שהוא יודע הייתי אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר הייתי

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡¯‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
(כסףֿ השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk ¯Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ ¯a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
¯eÒ‡ ‰È‰È d¯ÈzÈÂ BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,d¯ÈzÓe ‰BL‡¯‰ ‰Úe·M‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰Úe·L B‡ ¯„ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
- ÌÁÂ ,¯i‡ L„Á L‡¯Ó ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.¯i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ.), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב: לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי"ב. פי"ב,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי 101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי חלה,

הראשונה.

.ÊË¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני הראשונה, שבועתי על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע"י ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י, פ"ג נזירות הל' לקמן
(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»∆……«
¯kk ÏÚ ¯Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»
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‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,

ה'תש"פ  מרחשון כ"ב רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««

ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
"תחטאֿ שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«
Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו

שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
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·iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»
.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני.12) גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר
לקרקע.13) שהושווה לגביית 14)כנעני, העומד זה שטר

הוא. שלי שבתוכו, חוב

.„el‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
¯ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ ·iÁ ‰„B‰15¯Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«

„È ˙ÓeO˙· B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚· B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆
ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰ - ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆
e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜¯˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈

ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁ·e Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È¯‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿
eLw‰L ,ÌÈ„·Ú21˙BÚ˜¯˜Ï22ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈

ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי. נכסי והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי.19) דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚ·z ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L¯‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר
או  התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני  אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות
בפני  לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו

.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
d¯ÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר

נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי  נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
- B˙Úe·L ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e¯˙‰Â ,¯˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
·e˙k‰ È¯‰L .„·Ïa BÓL‡ ‡È·Ó ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ B·iÁÂ ,˙e˜ÏÓ È·iÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»

.e¯‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ ¯Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa¯‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
¯ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙È·a ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙È·a ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰Úe·L Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰Úe·Le31·iÁ ‰È‰ - ¯ÙkL ¯Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙È·a ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32¯ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰¯ÈÙÎe ‰¯ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי בבית לשקר 31)שכפר שנשבע
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
- È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :B¯·Á BÏ ¯Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„·‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
·iÁÂ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע
על  כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה

.·ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰„·‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

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



קכה zereay zekld - d`ltd xtq - oeygxn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס

כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב

אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
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BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e¯‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈
ÔBÓÓ18ÏÎa ¯ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
¯·c19.ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·z ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
·iÁ - ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :¯Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·La22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»
ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«

BÓˆÚ Èt23È¯BL z·b :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿
;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,Èz·‚ ‡Ï ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈
B˙‡„B‰a Ô¯w‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב.17)ע"פ פ"ז, חלק 18)לעיל
קנס. ואינו ממון דין לו יש בכת"י 19)מהתביעה

הדבר. רומי: בדפוס וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף), של שקלים (חמשים קנס
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס ה"ו), פ"ב, נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב). (שם ופגם" צער ובושת קנס אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק כשאר הם והרי שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע ובודאי לשלם,
אין  כי ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע בו יודה שאם דבר מלתבוע מניח אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע לשלם,

לח:). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס מדין - כפל שתשלומי

פטור. בשבועת 26)בקנס וחייב ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰¯eaÁ Èa ˙ÈOÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰27¯ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
È¯BL ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:¯ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי, צער, נזק, לו לשלם חייב בחברו והחובל
דין  - וכולם מ"א. פ"ח, קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב שורי. דמי לי
כי  ממון, מתורת שלם נזק לשלם שחייב כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק חצי רק משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
פ"ב, ממון נזקי בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס
וכל  ממון, זה הרי שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח
הרי  נזק, חצי או כפל תשלומי כגון פחות, או יתר המשלם

קנס". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰¯BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ B¯BL Ô˙30BÚ·z , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ ¯Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L È¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«

z„˜Ù‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»
„·‡ B‡ ·‚Â31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«

‰È‰Lk ¯·c‰ ¯Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï - «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ‡e‰ ·iÁ Ï·‡34ÚaL È¯‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט.33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב. עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב כגון

מפני  מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈ¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·˙e ,B¯·ÁÏ B¯BL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó ¯BM‰ È¯‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„·‡ B‡ ·‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙¯ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ ·iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „·‡ B‡ ·‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ ·iÁ Ï·‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב ה"ב פ"א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב, (שמות בשואל כתוב

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי - ונשבע

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰¯ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L42˙Úe·La ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰Úe·L44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי ונשבע קפץ אלא התובע השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ·˙e ,B¯·Á ¯BL ·Bb‰45,z·‚ È¯BL :BÏ ¯Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
B·Èh ‰Ó .Èz·‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
¯BM‰ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ - B·bL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48¯Ët È¯‰ - ‡e‰ ÔB„wt ¯Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
·‚ Ì‡L ,‰„·‡‰ ÔÓe ‰·b‰ ÔÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
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¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»
ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב
לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו
באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈

¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע
השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««

¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
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ובין  קנס משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור חלקי
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע, משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי לא כשאומר ובין הט"ז), פ"ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל

(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.„È„·Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙¯ÈÙÎa BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
- B˙¯ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡B·È ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È¯‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡B·È72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
·iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע"י או שביניהם, קרבה ע"י

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dc·Ï Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa e¯ÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba e¯ÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
e¯ÙkL11ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -12‡e‰Â .13˙È·a ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב"עדותם 2) מתחייב הנתבע שאין קנס, עדי למשביע פרט
שהרי  אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס יודה אם
כתי  שתי המשביע להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט"ו. פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ"ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי 5)פרט

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.

ה"ב. בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו
לו. לשלם עליכם,8)מתחייב אני משביע להם: שאמר

וכך. כך ממון פלוני ביד לי שיש ותעידוני שתבואו
עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי

לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר
ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ"ב, שבועת  בקרבן

כי  ונפש הכתוב: משמעות וכן הי"ב. פ"א, לעיל כמפורש

מפי  שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי ואין עדות, לך יודע איני ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי 14)ובלבד.13)חייב הנשבע אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע מפי שהושבעו
בביתֿ היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי"ז, פ"י לקמן וראה בה"י). ולקמן כאן, (רדב"ז

ביהודה'. ה'נודע בשם שם

.·e¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa15˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰¯ÈÙk‰Â17„·Ïa ÔÈc ˙È·a18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
·iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי אחר אמן בכת"י 17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט"ז.20) פ"י, לקמן וראה א. לב, שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚ·zÔBÓÓ ˙·iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜¯˜22- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙¯ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי. או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ"י
ונאמר  ידע), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף בפסוק)

לתובע.22) קרקע להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי כאן נאמר הפקדון, משבועת ב'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס' אע"פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט
פ"ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני הם הרי "וקרקעות הנתבע.
יוחנן, רבי כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי פטור. - קרקע עדי שהמשביע
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב, שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב, -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע עדי כגון ממון,

ספר'). ('קרית
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.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות
שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה

פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
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zereayקל zekld - d`ltd xtq - oeygxn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע עד משמע עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי יודעים אתם אם עליכם אני
שאינו  מי ביניהם שיש הוא, יודע שהרי כולם, את משביע
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע אם מספק, חבירו את להשביע אדם שיכול
אע"פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙È·a „ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡B·È ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚ·z È¯‰L ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - ÔÓ‡54Ô˙e„Úa e¯tÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙È·a55ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע עדיף וזה אותם, וייחד
בפני  מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב"ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי אמן ענו ולא
שאיֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני ויכפרו
בפני  תהיה כפירתם) (זוהי וקבלתה בחוץ, תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ אפילו מועילה עצמם מפי והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב. ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע"י אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני וקבלתה בחוץ תהיה שהשבועה בדין אינו
בביתֿ תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב"ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי"ז. פ"י, לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

וכו'.57) ותעידוני תבואו לא אם עליכם אני משביע שאומר:
א.58) לה, שם השמות 59)משנה, מן השם בהזכרת

רבינו  כלשון צבאות, שדי, אלקים, ה', כגון המיוחדים,
שם. למשנה במי 60)בפירושו או "רחום" או "חנון" כגון
אפים". "ארך מוסיף 61)ששמו ה"ד ושם ה"ב. פ"ב, לעיל

בדבר  אסור זה הרי . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו:

עד  . . . קרבן מביא ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע
כינוי". או המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה

.·ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ"ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

Ú·Bz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a e¯tÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰Úe·M‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

ycew zegiyn zecewp

Îlr `l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`y ,zcnl dpd"
mixikn ody oeyla dreayd didzy ...mixac dxyr it

."dze`

על  נאמר כך: זו הלכה לבאר יש העניינים, פנימיות על־פי
להיות  הוא ישראל של תפקידם כי עדי", "אתם ישראל עם

הוי'. שם על עדות
כל, מעין הנעלם דבר על רק שייך העדות עניין כל
נפעלת  זו עדות הזה. בעולם אלוקות מציאות ובעניינינו
בדוגמת  שהיא מציאות בעולם כאן שיש על־ידי־זה
אדם. קרויים אתם - אדם" "נעשה - שלמעלה המציאות 

מכל  "המעט הם שישראל שאף רואים הגויים כאשר והנה
ועומדים  וקיימים חיים נשארים זאת ולמרות העמים",

ה  - ומצוותיה תורה היהדות, ענייני על ההוכחה בתוקף זו רי
היא  זו ועדות הקב"ה, של מציאותו על ביותר הטובה
שבכוחן  הדברות עשרת על המרמזים דברים עשרה על־פי
והנה  עדים. ולהיות תפקידם את לקיים ישראל יכולים
אותה", מכירים שהן בלשון "שתהיה הוא העשירי העניין
בגדר  אינו וספרי, וספרא וירושלמי בבבלי התורה לימוד כי
ריבוי  מפני ישראל כל אצל אותה" מכירים שהן "לשון
כך  לשם שצריך ובפרט וכו' חלוקות מדרשות השקו"ט
מהם  יודע אחר־כך ורק ארוך, וזמן חכמה ונפש רחבה דעת
בספר  אבל כו'. והמותרים האסורים בדברים הנכוחה הדרך
ודרך  ברורה בלשון שהוא המעלה ישנה תורה' 'משנה
בלא  הכל בפי סדורה כולה תושבע"פ שתהא עד קצרה
מיוחדת  מעלה שישנה ונמצא כו'. פירוק.. ובלא קושיא
"אתם  - ישראל של לתפקידם ביחס הרמב"ם בלימוד

אותה". מכירים "שהן בלשון הוא זה ספר שכן עדי",
('c oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)
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פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

וכו'. שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת חייב שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,

הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



zereayקלב zekld - d`ltd xtq - oeygxn b"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê96˙Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע"פ ולאו, בהן ישנה שהרי שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע יכול אינו שהרי בעתיד), = ) בלהבא
פ"ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי ידע אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי בשבועת מקפידים אנו אין  - הט"ו

שם. בשבועות רב וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני. שתבואו עליכם משביעני בלהבא: אלא

ה'תש"פ  מרחשון כ"ג חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.·¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן  וחייב חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא
או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.‰˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
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אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי
התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה

שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה
הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם

כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני
טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
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דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈
e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿

e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.

וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני

דין. לבית

.ÁÈe¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈ¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב שישבע מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.·ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
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- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…

‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
למורהֿ בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום

מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר
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.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי"ף ש"י
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«
BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»
‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈

L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈

È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש

חייב". - אמן ואמר אני אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע שם).ורב (רש"י נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.·ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ - «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
·MÈÓ50,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e¯‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰¯Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰Úe·Laƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe .ÔÈic‰ ˙Úe·L¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙Úe·L55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
בספרֿ האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
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ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿

¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ
‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה
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איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.ÊÈÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ÚaL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.ÁÈ¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או נשבע 102)שישבע אם כי
ביד  ממונו למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן,
יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו

לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי ועוד. כט.
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.ËÈ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈
¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿

Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח). סז.(אור אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי ממונו יעזוב (הפועל)
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת
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.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו

אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . פתח להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים .

הי"ב. פ"ב, נדרים הל' לקמן והשווה
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.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19;L„w‰ È·˙k ¯‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰¯Bza ÚaLp‰ Ï·‡20da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ BzÚc -22BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע הנני ואמר:

בה.21)פלוני. שכתוב במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ"ב,22) לעיל כמבואר חייב, בהם שהנשבע הקב"ה, שמות

בו.23)ה"ב. כתובה שהתורה הקלף, שלא 24)הוא
אין  הראב"ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע
שכולם  בתורה, לנשבע הקודש כתבי שאר בין לחלק
שציווה  במי כמשקר ומשקר, בהם והנשבע הם קדושים
בנודר  עוסקת ב יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע. ולא הכ"ז), פ"א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי בנשבע, ובין בנודר בין
עד  חייב שאינו בנשבע, רק יתכן וזה שבה". האזכרות
כל  ה"ח, פ"ב לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסףֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב ב"מה
קדושה  בהן ויש הקב"ה, מפי בסיני נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב שהרי לשם יתירה, האזכרות לכתוב
בה, שכתוב במה בתורה, כשנשבע ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי באזכרותיהם, בפירוש ישבע אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי  כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני בשבת הקודש

לשון 25)(רדב"ז). מורה חפץ נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף' ('נמוקי קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי ריב, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי  להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ, עמי בעיני התורה
הט"ז  מזהיר ולפיכך להרע. הם חכמים עליהם: אני  וקורא
בתורה  ישבע לא שבועה, שנתחייב מי שכל ב, ס"ק שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח אלאֿאםֿכן

יא. ס"ק רלז, סי' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡ -28- ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚe·La29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע בין לחלק שיודע

כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע שאינו
יוסף'). וב'נמוקי יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע סתם נשבע

הי"ב. ופ"ב הכ"ז, פ"א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú30‡e‰ È¯‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
¯Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי"ז. פ"ב, נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב. סב, נזיר
כדברי  לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע"פ שמח' וה'אור מ"א. פ"ט, נזיר יו"ט' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב"ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי לאסור
שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב" או להרע . . . תשבע "כי
לאחרים  להרע יצא רשות. הרעה אף רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע אבל
הראב"ד). דברי בהבנת שמח' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע אלא זה אין החפץ על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע זה הרי שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח'. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי"ח, פ"ב

.ÊÌÈpË˜35‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È¯·„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe40ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚe·La L‡¯ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

משתים35ֿ) פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י. ה"א פ"ב, אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י 40)על
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שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל
ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה
ומקורו  למוטב". המנודה כשיחזור אחד ברגע ומתירים

ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב
ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«
B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«

ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ
ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
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פעם  נשבע אם אחריו שבדקו לוי, בן יהושע ברבי שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב"ד: וכתב
שהרי  להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב.) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי"ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט"ז, פי"א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב, לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  מרחשון כ"ד שישי יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .B¯·c ÏÁÈ ‡lL (· .¯„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בדבר 1) הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר

שונות  לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור
נדר. בקבלת

.‡¯‰ ˜ÏÁ‰ :˙B˜BÏÁÓ ÈzLÏ ˜ÏÁ ¯„p‰‡e‰ ÔBL‡ «∆∆∆¡»ƒ¿≈«¬«≈∆»ƒ
BÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL2:¯Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯t≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙B¯t B‡ ÌÏBÚ‰ ˙B¯tÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈

ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡3¯Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a ¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙¯kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰Úe·L ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL -7:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¯q‡ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«ƒ»¬≈≈¬ƒ¿≈∆∆
¯q‡ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L8. ∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ»

שכן,2) וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין כי
תורה. שאסרתו מה את להתיר חל אפילו 3)שאינו

לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר אם אבל לעולם.
והרי  פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין

שוא. נדר לועזית.4)זה בלשון בין הקודש בלשון בין
שמים.5) רחום 6)שם כגון בהם, אותו שמכנים ה' תארי

"לאסור 7)וחנון. מטות פרשת במדבר בספרי אמרו וכן
המותר". את לאסור - כי 8)אסר "איש הכתוב שם על

במורה  רבינו וכתב נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור

מידת  לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים
נדרים  אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות

לפרישות". סייג

.·BÈ‡L Ôa¯˜a BÓˆÚ ·iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ,Ba ·iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»

ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰9BÊ ‰Ó‰a È¯‰ ,‰ÁÓ B‡ ¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¬≈¿≈»
‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÈÏÚ [È¯‰] ¯ÓB‡‰Â .ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒ¿»≈¬≈»««ƒ¿»
‰·„p‰Â .‰·„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BÊ È¯‰ ¯ÓB‡‰Â ,¯„∆∆¿»≈¬≈«ƒ¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈ·iÁ ÌÈ¯„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ ¯„p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a10Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ˙B·„e ,11‰Ê ÏÚÂ . ¿«¬»»¿»≈«»ƒ¿«¬»»¿«∆
EÈ˙·„Â ¯cz ¯L‡ EÈ¯„e :‰¯Bza ¯Ó‡12.¯ÓB‚Â ∆¡««»¿»∆¬∆ƒ…¿ƒ¿…∆¿≈

Lc˜‰ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L ‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ13. ¿≈∆∆∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

נדבה.9) או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל
אחרים 10) להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אם

נדרו. את לקיים כדי לקרבן.11)במקומם שהפרישם אחר
ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה אמרו וכן
על  הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב
שאינו  ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק שלא וכל המזבח,

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא זהו 12)"עליו"
שאינו  בקרבן עצמו ש"חייב אחד, מין והם ביניהם. ההבדל

בו". ההקדש.13)חייב לטובת אותם שנדב או שנדר
חלק  שום להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד,

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם,

.‚ÌÈ¯‡·Ó e‡L Ì‰ - BÈÚÂ ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÈÈ„Â¿ƒ≈«≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»¬ƒ
- Ì‰ÈËtLÓe Lc˜‰ È¯„ ÈÈc Ï·‡ ;el‡ ˙BÎÏ‰a«¬»≈¬»ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆
.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e¯‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙Úe·L Ì„‡ Ìi˜iL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆¿«≈»»¿»
È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ¯q‡ È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ,B¯„ƒ¿≈∆»»ƒƒ¿≈ƒ»≈∆»»ƒƒ¿≈
¯L‡k ˙ÈOÚÂ ¯ÓLz EÈ˙ÙO ‡ˆBÓ :¯Ó‡pL .Lc˜‰∆¿≈∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»«¬∆

z¯„14‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡Â ;15. »«¿»¿∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

מה 14) ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל

עשה". מצות זו - שפתיך הוכפלה 15)"מוצא כלומר,
אחת. למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק המצוה

.‰:¯Ó‡L ÔB‚k ,ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÒB‡‰»≈««¿ƒƒƒ≈«¬»¿∆»«
˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL17¯eÚL ÌÈ¯„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
¯·cÓ ¯„Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk L¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ -20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡ :¯Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡21. ¬ƒ»ƒ≈≈≈∆«∆…«¿«ƒ

לפניו.16) דברו.17)המונחות חילל לומר 18)וזה
האיסורים  כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא

כזית. שיאכל עד עליהם לוקים בו 19)שאין הזכיר ולא
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אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו
עלי. אסורה וכלל 21)פלוני אכילה. שם והזכיר הואיל

מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·Ú‰22ÌÈ¯„ ÈLa ÔÈa23È¯‰ - »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי.22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם:
עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן
כי  "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa¯˜ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰25È¯‰ :¯Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B‡ ,Ôa¯˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ B‡ ,Ôa¯˜k B‡ ,Ôa¯˜ ÈÏÚ26È¯‰ - »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa¯˜ Ì„‡ ¯ciL ¯LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

¯Ò‡˙Â Ôa¯˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי  "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי  על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„B·Úk B‡ ¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·k B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L ;¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

¯ÈÊÁ ¯O·k ¯ÈÊÁ ¯Oa BÈ‡L ¯·„28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
"דבר  נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ¯·„k ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ¯eÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯eÒ‡‰ ¯·„ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

¯„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
¯„a31.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי 30)שמתפיס על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰·„e34‡È·‰Ï ¯„BÏ ¯LÙ‡ ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

¯ÈÊa ¯„Bp‰L .B¯„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡È·Ó - »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.¯‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡È·Ó - «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È¯‰ - ÌL‡ Ô‰ È¯‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈ¯eÒ‡ el‡38Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L - ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈ¯eÒ‡39‰·„e ¯„a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי טומאת

ואשם,38) חטאת אני "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ¯‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe¯˙k42ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -43C¯c ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰·„e ¯„a el‡ ‡È·‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא

תבואתו  כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.·È¯˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË ¯O·k ,47el‡ È¯‰ - ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa¯˜ ¯O·k Ô‡OÚ È¯‰L ;ÔÈ¯eÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ או לזמנו חוץ הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי על אף

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a ¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰49el‡ È¯‰ - »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
¯BÎ·k51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
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Ì„‡52¯„a BÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,53‡Ï :¯Ó‡pL , »»¿≈»¿«¿ƒ¿∆∆∆∆¡«…
B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È54. «¿ƒƒ…

לשמים.49) מקדישו שהעשירי 50)שאדם פי על ואף
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי  ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא

הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו
האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן

גם  הרי תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור

לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓ¯Ák ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡55el‡ È¯‰ - »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓL ÈÓ¯ÁL ;ÔÈ¯eÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe¯˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈ¯Èck ,59ÌÈˆÚk ,60, ƒ¿««ƒ¿»«¿ƒƒ«ƒƒ»≈ƒ
ÌÈM‡k61ÁaÊnk ,62ÈLnLnÓ „Á‡k B‡63,ÁaÊn‰ »ƒƒ«ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈«

ÌÈÚik ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k64˙B˜¯Ênk ,65, ¿∆»«¬≈≈»««»ƒ«ƒ¿»
˙B‚ÏÊnk66ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ¿»¿«≈»∆¿≈»≈¬≈≈»«
ÏÎÈ‰k67ÌÈÏLe¯Èk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;Ôa¯˜ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ≈»¿»∆»¿»ƒ≈ƒ¿»»
Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡k69. ¿≈¬≈≈»«»¿»

(הקדש)55) חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות
המקדש.56)לשמים. בית השקלים 57)לתיקון ככסף

צבור. קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן
בבוקר 58) יום בכל במקדש מקריבים שהיו התמיד, כקרבן

שנודבים  השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב.
המקדש. העצים 59)לבית כדיר או קרבן של בהמות כדיר

לצאן. רפת - דיר שהיה 60)שבמקדש. עצים, גזירי כשני
המזבח. שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן

המזבח.61) אש על הנקרבים שעל 62)כקרבנות כקרבנות
המזבח. למזבח.63)גבי בהם שמשרתים כלים

ואפרו.64) המזבח דשן לתוכם שגורפים כלים 65)כלים
לזריקה. הקרבנות דם בהם בהם 66)שמקבלים שהופכים

שריפתם. למהר המזבח על נקטרים כשהם הקרבנות אברי
בתורה. נזכרים הכלים נזרק 67)וכל שדמם כקרבנות

המקדש. בירושלים.68)בהיכל הנאכלים כקרבנות
מחרמי 69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם

למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק

.ÂËÌÈÓÏL ¯Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ ¯Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡70È¯‰ :¯Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ¯O·k ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
B¯wÚa ‡l‡71¯eÒ‡ ‰È‰L72¯Oa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ì‡ :¯BÎa73Ì‡Â ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני 72)ביסודו,

להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת
ורבא  הואיל סובר, שרבינו כותב: ג פרק לשבועות והר"ן
אמוראים  והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא
שם  הש"ס שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים,
להשאיר  דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה

בספק. הבעייה לכהנים.73)את אפילו באכילה אז שאסור

.ÊËÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆
ÌL ÔÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯·„a ¯·c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»

ÈÈepk Ïk ?„ˆÈk .Èepk‰ ¯Á‡75.Ôa¯˜k - Ôa¯˜ «««ƒ≈«»ƒ≈»¿»¿»¿»
ÌB˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰76el‡ È¯‰ - ÊB˜ ,ÁB˜ , »≈¬≈≈»«»»»¬≈≈

Ôa¯˜Ï ÔÈÈepk77ÔÈÈepk el‡ È¯‰ - C¯Á ,Û¯Á ,˜¯Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ
Ì¯ÁÏ78ÏÏk ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆¿≈…«≈»∆¿ƒ««¿¿«

ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰79.ÔÓÊ B˙B‡·e »»¿»¿¿«

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון מדברים
לוואי.75) יהיו 76)שמות אלו פירות לומר שכוונתו

כקרבן. עלי הם 77)אסורים הרי אמר: כאילו חל. ונדרו
קרבן. הבית.78)עלי לבדק מקדיש שאדם הקדש - חרם

לשון 79) שהיא מקום, אותו בלשון מדבר העם שאם
נדר  כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת
אדם", בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן,
מהכינויים  באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו

העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו

.ÊÈLÈc˜‰ Ì‡ Ck ,ÔÈÈepÎa BÓˆÚ ¯ÒB‡L ÌLÎe80 ¿≈∆≈«¿¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ
Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈepÎa81,ÔÈ¯zÓ - ÔÈÈepk‰ ÈÈepÎÂ . ¿ƒƒ¬≈∆∆¿≈¿ƒ≈«ƒƒÀ»ƒ

.Lc˜‰ È¯„a ÔÈa ¯q‡ È¯„a ÔÈa≈¿ƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿≈∆¿≈

הבית.80) לבדק נכסיו  שאר או לה', הטעם 81)קרבן
קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו
שמים  שם מוציא ונמצא קרבן יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים
ובירושלמי  כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה,

קונם". בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו:

.ÁÈÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰82, »≈«¬≈«∆…«ƒ¿…¿≈Àƒ
ÈÎ„ ‡‰È ‡Ï B‡ ,¯Lk ‡‰È ‡Ï B‡83‡‰È ‡Ï B‡ , …¿≈»≈…¿≈¿≈…¿≈

EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿ƒ∆»«»«∆…«ƒ¿
¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ôa¯˜ ‡‰È84‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿»∆»¿≈ƒ»«»«

‡ÓË EnÚ ÏÎ‡M85‰Ê È¯‰ - Ïebt B‡ ¯˙B B‡ ∆…«ƒ¿»≈»ƒ¬≈∆
.¯eÒ‡»

קרבן.82) באכילה.83)אלא ומותר משנה 84)טהור
שאוכל  לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים
שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש לך"

חולין. טמאים"85)לא "קדשים הזכיר: שלא פי על אף
ואין  האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון וייתכן,
נתכוון  טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו

להחמיר". נדרים "סתם אומרים: אנו

.ËÈ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈlÁ ‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa¯˜86Ôa¯˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôa¯w‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»
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¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡L Ôa¯˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï·‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯w‰ :¯ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈ¯zÓ el‡ Ïk - CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa¯˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡ - Ôa¯˜a ÚaLp‰Â ,93¯„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa¯˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי על אף

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי על אף
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק

הן". שומע אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי על ואף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î¯˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L ¯·c :¯·c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני  עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.·ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;¯zÓ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו

שבועה,97) לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים מכיוון
כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע ואישים עצים כגון

וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ ¯cÓ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰99ÚÓLÓ - »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ ¯a„È ‡lL ‰Ê ¯·c100- EnÓ È‡ L¯ÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜Á¯Ó . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa¯‡a ·LÈ ‡lL BÚÓLÓ -102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ ¯„ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜Á¯Ó B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ L¯ÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…

ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
B¯·c ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע ישב לא זה הרי
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק נידוי לשון הזכיר 105)- שלא פי על ואף
בכל  ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי כנדר, זה הרי זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי, יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ ¯Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»

ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה
הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני
ופסק  אמותיו, מארבע להתרחק אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק,

אמותיו. בארבע שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד
בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור זה הרי לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם
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.‰ÎÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ Ì‰È¯„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa ·iÁ -113˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈ¯Lk114¯ÈÊ Ì˙B·„pnL ,115Ôa¯˜Â116‰Ê È¯‰ - ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

·iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
רשע, נקרא שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על
שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי זה כל
וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי 117)קרבן קרבן, ולהביא נזיר להיות

כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש
שם  הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין

העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים

.ÂÎÌÈ¯Lk ˙B·„k B‡ ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï - ÌÈ¯Lk È¯„k :¯Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
¯eq‡ C¯„a ÌÈ¯„B ÌÈ¯Lk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa ·iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ¯‰ ÌÈÚL¯ È¯„k :¯Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙e¯ÈÊa ·iÁ - ÂÈÙÏ122·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ È¯„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa¯˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL¯ È¯„k .124·iÁ - »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰Úe·La125. ƒ¿»

נדרי 118) כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,
הכשרים. נדבות או חבירו.119)רשעים אצל לאכול

שהם 120) נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים.

גמור. נדר זה הרי לידור מתוך 121)שדעתו נודבים אלא
שלא  לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב
כנדבת  אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו
ואם  נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים

דבר. לאותו רשעים אינם נודבים שלא 122)הם פי על אף
יש  לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש
כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן
יד  כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני

לנזירות. רבוצה 123)מוכיחה בהמה הייתה כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי הזה.124)לפניו, מהכיכר

יאמר:125) אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום
שאין  כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות

כלל. נשבעים הכשרים

.ÊÎBÊk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ÔB‚k ,‰¯Bza ¯„Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,127, …»«¿¿≈»ƒ¿≈»¿»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡128˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k , ∆»ƒ≈»»«»»∆¿≈∆…ƒ¿¬«

.ÌÈ¯„a L‡…̄ƒ¿»ƒ

"דבר 126) והיא התורה, לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין להתירו.127)האסור"

בה שאי 128) שכתוב במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו
בזה. גם להקל ויבוא

.ÁÎÈ¯‰L ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - da ·e˙kL ‰Óa ¯„»«¿«∆»»¬≈∆»∆¬≈
¯„Â ¯q‡ da ·e˙k129È¯‰ - da ¯„Â B„Èa dÏË . »»ƒ»»∆∆¿»»¿»¿»«»¬≈

da ·e˙kL ‰Óa ¯„pL ÈÓk ‰Ê130. ∆¿ƒ∆»«¿«∆»»

הנדור.129) דבר שהם קרבנות, בה הואיל 130)והוזכרו
דעתו  אין שבתוכה, מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה

שבה. וקרבנות לאזכרות אלא

.ËÎÂÈÏÚ - ˜¯t ‰LÂ ÌÈkL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï131¯„ BÓk ‰fL ;˙B¯˜ÏÂ132ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆∆¿««

¯„ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ ‡lL Èt133. ƒ∆…ƒƒ¿∆∆

קום 131) אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על
הבקעה  אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא
והמתין  הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה

וזה 132)ליחזקאל. מצוה, לעשות עליו קיבל שהרי
יחל  ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו,

בא 133)דברו". שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:
זה  דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר לאסור
אוסר  שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או
איסור  - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע הדבר על עצמו

החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ

.ÏÈn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰134B‡ »≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
‰Ï¯Úk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ì¯k‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È¯‰ - «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;¯ÈÊÁ ¯O·k el‡ È¯‰ :˙B¯t‰ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡e‰L137¯zÓ Ck , ∆À»¿»¿»¿∆≈«¿»À»

CnÓ ¯cÓ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BzL‡a¿ƒ¿¬»ƒ»«»¬≈ƒÀ»ƒ≈
‰È‰138ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz ˙‡‰ B‡ ,139BÊ È¯‰ - ¬»»¬»««¿ƒ≈¬»»«¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡140¯‡a˙iL BÓk ,141. ¬»»»¿∆ƒ¿»≈

ערווה.134) משום עלי אסורה שהיא כאמי, עלי אסורה
לנטיעתו,135) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ובהנאה. באכילה שנזרע 136)שאסורים תבואה ממיני מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן שאין 137)עם

הנדור. בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם
שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות התפיס 139)לא שלא

האוסר  כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה
לו. המותרים דברים עצמו שהוא 140)על פי על ואף

עונתה. לגרוע שלא התורה, מן לה "שאין 141)משועבד
נאסרת מאכילי  היא וממילא לו" האסור דבר האדם את ם

לו.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין
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הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ ¯„Bp‰ „Á‡2B¯·Á B¯Èc‰L B‡3¯Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·„ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈ¯·c¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני. כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני מ"א) פ"ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט:): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ"ד) פ"ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר אני מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב) ס"ק רט, ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ"ב, שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.·„Ú BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡L ¯·ca ¯Ò‡ ¯„Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚe·La6¯ÈÊa ¯cÏ Ôek˙n‰ Ï·‡ .7Ôa¯˜a ¯„Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰Úe·La ,¯ÈÊa ¯„Â Ôa¯˜a9¯cÏ Ôek˙pL B‡ ,¯„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È¯‰ - ÌÈ·Ú ¯Ó‡Â ÌÈ‡z ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa ¯zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה"יֿיב, פ"ב,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע.9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ"ה פ"ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם
במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי גירסת (לפי בכולם"

פו:. נדרים

.‚ÌÈ¯Á‡ ˙Úc ÏÚ ¯„Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈ¯Á‡ ˙Úc12¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ
Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ¯ea„ È„k CB˙a15‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆

¯zÓ16ÔÈ„k ÌÈ¯„a ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙BÚe·La17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע, אני דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע שלא בלבי, היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב, שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ"ב, שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי"13)הט"ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי
שם). בביאורנו וראה הי"ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי.15)חזור חזרתי או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי  תוך כל "והילכתא קכט:) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי"ח  פ"ב, שבועות הל' לעיל וראה דמי". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב שהרי

שבועה" השבע או לה' נדר ידור כי "איש ג) ל, (במדבר
משנה). (סוף

.„¯c‡L ¯„ Ïk :¯Ó‡Â ¯ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È¯‰ B‡ Ô‰a ¯ÊBÁ ÈÈ¯‰ ÌÈL ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :¯„ Ck ¯Á‡Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È¯‰L ,Ìi˜ B¯„ È¯‰ - ¯„pL ‰ÚLa È‡z‰ ¯ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê ¯„a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ¯ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»
BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,¯„pL ¯Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa ¯„p‰ È¯‰ -¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»
‰¯ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ ¯·k ,ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â ¯„pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»

Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :¯ÓB‡Â ¯ÈÓÁ‰Ï ‰¯BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿
¯ea„ È„k CB˙a ¯„pL ¯Á‡ È‡z‰ ¯kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי 19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס"מ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי  ודפוסי הנדר. יתבטל וממילא התנאי, בקיום הוא
התנאי. וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי, היא

את 23)שידור. ששכח בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי לאחר אבל
בתוספות  הר"י דעת היא זו התנאי. זכירת ע"י שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי זוכר אינו
התנאי  זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי ולדבריו
שהרי  דיבור, כדי תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25¯Á‡Â ,¯OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL ¯„pL ‰ÚLa ¯kÊÂ ,¯„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ ¯·„ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡28B¯„ ÔÈ‡ - »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

¯„29‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È¯‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
¯ÎÊ È¯‰L ,¯„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha ¯·k - ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«
¯„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL ¯„p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית או פת אכילת  על דברים 27)אם על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי, מה על זכור אהיה שאם
התנאי. (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא

(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚe·La ‡Ï ,„·Ïa ÌÈ¯„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ ÔÈcL ,‰¯BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
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B˙Úe·LÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C¯„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆
ÌÈ¯„a e¯Ó‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב, פי"ב, שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי ה"א): פ"ג, (נדרים הירושלמי על דבריהם

בשבועות". תניי שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ"ג, לקמן שהרי רבינו, דעת גם נוטה
ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב (רדב"ז).
או  שהשביעו מי אבל תנאי, מועיל לעצמו ונדר שנשבע
חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי נדרי" "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני בטל". יהא לידור, עתיד שאני נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ, ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי" "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ' לנדרים הגאונים" וב"אוצר
שום  בו שאין לפי נדרי, כל לומר מוחין הגאונים "רוב
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי רב נוסחת זולתי רע, רק תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף התפילות" ב"סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ"א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי" "כל נוסח
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף ריא

גדול. לצורך אם כי לחכם, שאלה

.Ê¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ - ÔLe¯Ùe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈
ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«

ÁÈÏÓ ¯O·k36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»
Ôa¯˜ ÏL ÁÈÏÓ ¯O·k :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ?EaÏa37 ¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¿»»»ƒ«∆»¿»
‰Ê È¯‰ - ÈaÏa ‰È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Cq˙pL ÔÈÈÎe¿«ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«»»¿ƒƒ¬≈∆

¯eÒ‡38˙·¯˜z ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»«…»»¿ƒƒ∆»ƒ¿…∆
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú39dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ40È¯‰ - ¬«»ƒ«»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¬≈

¯zÓ ‰Ê41Ì˙Ò ¯„ Ì‡Â .42.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆À»¿ƒ»«¿»¬≈∆»

לו 35) היה אחרת כי עצמו, על לאסור דעתו נודר סתם
"על 37)מלוח.36)לשתוק. יג) ב, (ויקרא בו שנאמר

מלח". תקריב קרבנך הנדור 38)כל בדבר התפיס שהרי
יח:). בנדרים לעבודהֿזרה 39)(משנה שמקריבים קרבן,

ה"ב. פ"ז, ע"ז בהל' כמבואר בהנאה, שאסור 40)ואסור
בהנאה. הוא האסור 41)אף בדבר אלא זה התפיס שלא

דבריו  פירש ואפילו ה"חֿט. פ"א, לעיל וראה במשנה) (שם
((רדב"ז). מותר זה הרי מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר

נתכוונתי. למה יודע איני ואמר:

.ÁÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL Ì¯Ák43¯eÒ‡ -44ÈÓ¯Ák Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ - «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
¯eq‡46¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;47. ƒ¿ƒ»«»

ביתֿהמקדש 43) בנין תיקון לצרכי מקדיש שאדם הקדש,
ממנו. ליהנות ואסור הנדור.44)והחזקתו, בדבר שהתפיס

יד):45) יח, (במדבר ככתוב לכהנים, במתנה הניתן הקדש
יהיה". לך בישראל חרם שאסורים 46)"כל ואעפ"י

משמעם, כהנים חרמי סתם - כהנים לידי שיבואו עד בהנאה
יח:). לנדרים (רא"ש כהן לידי באו שם.47)שכבר משנה

.Ë,¯eÒ‡ - ‰Ó‰a ¯OÚÓk Ì‡ :¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«¿«¬≈ƒ¿«¿«¿≈»»
B„Èa BLÈc˜‰L Ôa¯˜ ‡e‰L ÈtÓ48e¯‡aL BÓk ,49; ƒ¿≈∆»¿»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆≈«¿

Ô‚c ¯OÚÓk Ì‡Â50¯zÓ -51¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;52. ¿ƒ¿«¿«»»À»¿ƒ¿»»

כז,48) בויקרא ככתוב שבטו, עליו העביר העשירי, כשיצא
כמבואר 49)לב. הנדור, דבר זה והרי הי"ג, פ"א, לעיל

שם. ללוי.50)בביאורנו מאיר 51)הניתן לרבי שאפילו
דבר  זה אין לזרים, באכילה אסור ראשון מעשר הסובר
אלא  התבואה בתוך איסורו הפרישו, שלא עד שגם הנדור,
מאליו" האסור "דבר הוא זה מעשר נמצא הפרשה, שמחוסר

יח:). לנדרים שם.52)(ריטב"א בנדרים משנה

.È‰kLl‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡ :‰Óe¯˙k ÈÏÚ Ô‰ È¯‰53 ¬≈≈»«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ¿»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôek˙54Ô¯b‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

¯zÓ -56¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;57.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿ƒ¿»»¿≈…«≈»∆

נתרמים 53) והם למזבח, קרבנות מהם שקונים לשקלים,
מיוחדות, קופות לתוך הניתן הלשכה מכסף ונפרשים

שם. ובביאורנו הי"ד פ"א, לעיל שהתפיס 54)כמבואר,
בכל  ונותנים שוקלים ישראל שכל הכסף, הוא הנדור, בדבר

המקדש. לקרבנות ונותנים 55)שנה מהגורן שמפרישים
הי"א 56)לכהן. פ"א, לעיל כמבואר האסור, דבר שהיא

שם. שם.57)ובביאורנו בנדרים משנה

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï·‡ ;Ôk¯cL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„·Ïa60‰Ê È¯‰ - Ì¯Á ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
¯eÒ‡61Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ -63‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿∆¿≈…¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈
‰Êa64ÈL‡ ÔBLÏ ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ¯„a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L . »∆∆≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»««¿«¿≈

ÔÓÊ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡65. »¿¿«

לו.58) שומעים נתכוונתי, לזה ואמר פירש שני 59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי 61)הבית, יאמר אם אפילו

משנה). (כסף נתכוונתי שהכהנים 62)כהנים ביהודה, כגון
סתם. חרם - כהנים לחרמי וקוראים לרוב, שם מצויים

שם 63) בר"ן וראה (: יח שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל שאם 64)יט: תרומה, כגון

את  מכירים גליל אנשי שאין מותר, זה הרי בגליל, בה נדר
"תרומה" וסתם מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת
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שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,
ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.·ÈÌ¯Áa ¯„Bp‰66¯Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙¯ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓ¯Á68:¯Ó‡Â ,Ôa¯˜a ¯„ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba¯˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:B¯·ÁÏ ¯Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È¯‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»
ÈzÁp‰L ÌˆÚa B¯Ò‡Ï71C¯„ Ba ¯„B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆

L ¯„ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzL¯bL ‰BL‡¯ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,¯eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈ¯·c‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
¯„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»
ÌÎÁÏ73ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Ó - ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆

Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,¯eÒ‡ ‡e‰LÂ ¯„75¯Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı¯‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈ·e .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈ¯ÚBb -77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ¯„a78.Ïez‰Â ˜BÁO C¯c ÔÈ¯„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי.66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק הכתוב כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי בתיבתי שהצנעתי
חברי. על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח:). לנדרים

כ.). שם (רש"י בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח ע"י אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו
כ. בנדרים (משנה ה"ה פ"ד ולקמן ה"ה, פ"ו, שבועות

שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש
רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי במשנה

חכם. לתלמיד אפילו מוסב שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
¯„ Ô‡k ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e¯‡aL BÓk79BÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ80CÈ¯ˆ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰¯eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯t‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,¯Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ¯„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ"א, ואין 80)לעיל האסור" ב"דבר נדר שהרי
ה"חֿט. שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ אין כי זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח, בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע"י אלא היתר

באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ, חכם תלמיד בין זה שחילוק
המשנה  לשון מסתימת משמע וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ"ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ"א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי"ב. פ"ג, ולקמן

.„È¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ¯ÊÁÏ BÏ ¯eÒ‡L ¯„84‡e‰ ?¯˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ¯˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ ¯Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈
Ïk ?¯˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc - ¯È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס"ק  רעג חו"מ לשו"ע (סמ"ע צ. נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ"ו, (פאה ובירושלמי מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב"קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס"ק רעג, עשירים.85)חו"מ לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי הפקר, בתורת בו וזכה וחזר כרמו את
פ"ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡ - ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡Ï Ï·‡ ÌÈiÚÏ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ ¯È˜ÙiL „Ú ,¯˜Ù‰88ÂÈ„·Ú ¯È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜ - ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk - «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי וראה מ"א). פ"ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי
וכתב  וברש"י). לט. (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב"ז:
וכן  שחרור, גט לו לכתוב רבו את וכופים לידו, שחרור
לח:. בגיטין הסוגיא ע"פ הי"ג פ"ח, עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט. גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜¯w‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk - Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa ¯È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰¯Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È¯‰ - »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËÙÂ ,¯˜Ù‰94¯‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ¯˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa ¯È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ¯96‰ÊÂ ¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆

¯˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ -97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆
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ÈM‰ ÒÈt˙‰ È¯‰ - ‰Ê Ì‚Â :¯Ó‡L B‡98‰È‰ÈÂ , ∆»«¿«∆¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆
È‡cÂ ¯˜Ù‰99. ∆¿≈««

בבא 92) במשנה כמפורש גדר, בה גדר או דלת בה שנעל
בה. והחזיק התימנים: ובכת"י כה. ובעירובין מב. בתרא

לבין 93) בינו הפקירו אפילו מה. בנדרים הרא"ש ולדעת
הפקר. זה הרי אינו 94)עצמו, המפקיר, בה זכה שאפילו

אלו. מפירות מעשרות להפריש תרומה 95)חייב בהל'
ובירושלמי  הכ"ז. פ"ה, עניים מתנות ובהל' הי"א, פ"ב,
ונחלה  חלק לו אין כי הלוי "ובא אמרו: ה"ו פ"ד, נדרים
חייב  אתה - לו ואין לך שיש ממה כט), יד, (דברים עמך

בו". שוים וידו שידך הפקר, יצא לו. לא 96)ליתן שאם
עליו  מעיד מי מהם, אחד בה כשיזכה שנים, אלא יהיו

וברש"י). מה. (נדרים הפקירה בעיה 97)שפלוני ז. שם
אמר  שלא זה כי לא, אם להפקר "יד" יש אם נפשטה, שלא
"בית  כמו אלא זה אין הפקר, שיהיה השני, על מלא בפה
הל' והשווה ובביאורנו, הכ"ג פ"א, לעיל (ראה לכלי יד"

מת  ובהל' ה"ב). פ"ד "המפריש אישות ה"ב פ"ח, עניים נות
הרי  "וזו", ואמר: שניה סלע ולקח צדקה, זו הרי ואמר סלע
אם  בהפקר, הספק ומקור פירש". שלא אעפ"י צדקה, שניה
תוספות  העניים, לטובת כוונתו מפקיר (שסתם כצדקה הוא
בין  הפקר ואילו לעניים, רק שהצדקה לדומתם, אין או שם),

לעשירים. בין בפה 98)לעניים פירש שהרי בראשון,
"יד". זה ואין שם.99)מלא, נדרים

.ÊÈÏk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - ÌÈÓÈ ‰LÏL100ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡ ; ¿»»ƒ»«¬…««¿»»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -101‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈»«¬…∆»ƒ≈»«¿»»
da102ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È¯‰ - »¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈

¯Á‡103. «≈

אדם 100) אין ושוב שהפקרתי, ממה בי חוזר אני לומר:
הפקירה  לא כאילו שדהו במעשרות וחייב בה, לזכות יכול
שרגילים  הרמאים, מפני היא, חכמים תקנת זה ודבר מעולם.
מן  לפטרן כדי בהם, ולזכות ולחזור שדותיהם להפקיר
בלבד, הערמה אלא הפקרם היה שלא ונמצא המעשר,
עבור  עד הבעלים כלפי הפקר זה שאין לומר, הוצרכו לפיכך
נתכוין  ואם בו, לזכות אחרים יכולים ובינתיים ימים, שלשה
שלשה  תוך בהם יזכו כשאחרים שדהו, יפסיד הרי להערים
הפקר  זה הרי לאחרים ביחס כי מהפקירו, שחזר לפני ימים
נד. (נדרים הפקירו לאחר מיד ימים שלשה בתוך אפילו
בהם  שאין נכסים, שאר הפקיר אם זה, ולפי שם). וברא"ש
מיד  בו לחזור יכול אינו מעשרות, הפקעת חשש
כל  כשאר הפקר בתורת בהם לזכות יכול אלא כשהפקירם,

הי"ד). לעיל (רדב"ז חזרה מטעם ולא אפילו 101)אדם
אחר. בו זכה לא ובכתבֿיד 102)אם חזרה. בתורת לא

בה". וזכה קדם אם אלא מחזר, "אינו התימנים:
עוד 103) חייב ואינו ההפקר מן שזוכים בו, שוים שניהם

מעשרות, מדין הפירות הופקעו משהופקר, כי במעשרות,
ה"כסף  וכפירוש מג: (נדרים הבעלים בהם כשזכו אפילו

משנה").

.ÁÈ˙aLÏ ,„Á‡ ÌBÈÏ ˙¯˜ÙÓ BÊ ‰„O :¯ÓB‡‰»≈»∆À¿∆∆¿∆»¿«»

˙Á‡104Úe·LÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»
¯Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - «∆…»»»«≈»«¬…

Ba107ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,da ‰ÎfMÓe ;ƒ∆»»»≈≈«≈≈»
Ba ¯ÊÁÏ108ekÊiL „Ú Ô‡k ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ‰Ó ÈtÓe . «¬…ƒ¿≈»≈«¬…»«∆ƒ¿

Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‰fL ÈtÓ ?da»ƒ¿≈∆∆»»∆≈»∆≈»»
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯È˜ÙÓ109. «¿ƒƒ¿«»

ימים.104) שבע 105)שבוע של מחזור והיא שמיטה,
שלי  תהיה אדם, בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שנים,

וברא"ש). מד. (נדרים הפקר.106)כבתחילה בתורת
הפקר 107) הפקירו ולא הואיל ימים, שלשה לאחר אפילו

בה  שיזכה עד מרשותו שיצא רוצה שאינו דעתו גילה עולם,
זה  זמן בתוך אדם בה יזכה לא שמא הוא מצפה כי אדם,

שם). (רא"ש אליו ימים,108)ותחזור שלשה בתוך אפילו
לזכות  בדעתו היה אילו כי הרמאים", "מפני חשש כאן ואין
כיון  לגמרי, יפקירה קצוב, לזמן להפקירה לו למה מיד, בה
שהפקירה, זמן לאותו ודאי אלא לאלתר, בה לזכות שבדעתו

שם). (ר"ן הערמה בלא והפקירה שזה 109)גמר נמצא,
זכו  אם אמנם קו. אות כלעיל בו, לחזור ויכול גרוע, הפקר
בשנת  מצינו שכן גמור, כבהפקר שלהם זו הרי אחרים בה
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ"י הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס"ק רעג, לחו"מ בסמ"ע וכן ספר, (קרית

.ËÈBa ËÈaÓ ‰È‰Â ,B¯ÓLe „Á‡ ‡aL ¯˜Ùn‰ ¯·c»»«À¿»∆»∆»¿»¿»»«ƒ
‰Ëa‰a e‰˜ ‡Ï - Ì„‡ epÏhÈ ‡lL110„Ú ‡l‡ , ∆…ƒ¿∆»»…»»««»»∆»«

ÔÈÏËÏhÓ ‰È‰ Ì‡ B‰Èa‚iL111Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÈ B‡ ,112, ∆«¿ƒƒ»»ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿«¿«
˙BÁB˜l‰ ÔÈBwL C¯„k113. ¿∆∆∆ƒ«»

קיח.110) מציעא מיטלטל.111)בבא התימנים: ובכ"י
בהגבהה. נקנים הנקנית 112)שהמטלטלין קרקע כדין

מקנה,113)בחזקה. אחרת דעת כשיש המוכרים, מידי
שהזוכה  ודאי מקנה, אחרת דעת בו שאן בהפקר כלֿשכן
הלקוחות  קנין ודין ספר). (קרית גמור בקנין לקנות צריך

ה"א. ופ"ג ה"ג פ"א, מכירה בהל'

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙Úe·LÏ ÌÈ¯„ ÔÈa LÈ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ Èeha ˙Úe·LaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ ÌÈ¯„·e4‰Úe·La ÒÈt˙n‰ .5- ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
·iÁ - ÌÈ¯„·e ,¯eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»

˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ7‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ¯„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL¯‰ È¯·„k8LiL ¯·c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ¯„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

ycew zegiyn zecewp

."..xcp lr xcp legi mixcpae ,dreay lr dlg dreay oi`"

מצוה, דבר על חלים נדרים מה מפני הטעם מביא ובהמשך
על  עצמו את אוסר האדם בשבועה כי חלה , לא ושבועה
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קני mixcp zekld - d`ltd xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על הדבר הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו, שנשבע
ואין  סיני מהר הוא מושבע כבר המצוה שעל ומכיון עצמו,
דבר  על חלה שבועה אין לכן שבועה, על חלה שבועה
ואותו  עצמו, הדבר את אוסר בנדר, האוסר אבל מצוה.

מצוה. דבר על חל ולכן סיני, מהר מושבע אינו  הדבר
ולאידך  הנדר, על לשבועה שיש העילוי על למדים ומכאן
עם  קשורה השבועה השבועה. על לנדר שיש המעלה על
סיני  בהר הוא מושבע שעליהם בדברים רק ולא הקב"ה
או  בשם היא עצמו מדעת אדם שנשבע שבועה שכל אלא
מיוחדים  כוחות בשבועה שיש ומכאן הקב"ה, של כינוי
מודגשת  שעל־ידו בנדר מעלה יש ולאידך, ביותר. ונעלים
לאחר  שגם כך כדי עד ה'חפצא' על יהודי של הבעלות
על  חל "נדר - פעם עוד ונודר חוזר החפץ, את ואסר שנדר
ויכול  סיני" מהר מושבע אינו הדבר ש"אותו כיון נדר"

הגבלות. ללא בו לפעול
(d oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע
לעיל  כמפורש והחליף, יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ"א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע שאם
אחת, אלא חייב אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע וחזר זו,

ה"ט. פ"ד, שבועות בהל' ה"ב.4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני ואמר נשבע, חבירו את ששמע

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי - מפיו שבועה הוציא
ה"ח. ה"ג.6)פ"ב, בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי, משבועת

הי"דֿטז. פ"ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י.

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa¯˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

·iÁ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי 14)וחזר קרבנות, שני להביא

(משנה, קרבן להביא חייב דיבור כל ועל פעמים, שתי נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי הרי ואמר: וחזר קרבן, עלי הרי שאמר:
משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח את רבינו תפס לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב"ז).
נשבעים  שאין מפני שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע מאחר כי המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע הרי הככר,

על  אלא חלה ביטוי שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי
לאכול  שלא נתחייב כבר וזה להטיב, או להרע שנאמר:
הט"ז). פ"ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח.), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח. בסמוך נזיר,15)וראה הריני - נזיר הריני אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי נזירות למנות חייב
זו  ככר ואמר: וחזר עלי, אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â17‰Ê È¯‰ - ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa ¯eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â' ¯Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
- B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È¯‰19.ÔÈ¯eÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס תלמיד 17)גורם שיאמר כדי שהוא,
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי עליך שלום לרב:

בשבועה 19)השני.18) המתפיס אבל א. כא, ב. כ, נזיר
הסוגיה  ע"פ ה"ח, פ"ב שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ20¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰21‰¯Ò‡Â22‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈ¯eÒ‡23. ¬ƒ

פ"א,20) לעיל רבינו בדברי וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס וניכר מוכח הדבר הרי כזה, זו הרי הפת:
ואני  לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני לומר רצה אולי כי נתכוין,

רוקח'). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס
לשבועה, נדר בין לחלק שיש והטעם שם). הרי"ף וכפסק
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ אוסר הוא בנדר כי
הוא  הרי כזה, זה הרי אחר: חפץ על וכשאומר החפץ, על
הנשבע  אבל הראשון. החפץ באיסור השני החפץ את מתפיס
אלא  עצמי, איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי שני ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני דבר לאכול שלא הנשבע אבל חפץ,
שם). (ר"ן כמוך אני ולומר להתפיס חבירו שיוכל עליו חל
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.‰B˙B‡ ÌeˆiL ¯„Â ,ÌBi‰ Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ˙nL È¯‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÌBi‰24‰Ê ÌBÈ È¯‰ :¯Ó‡ ÌÈL ¯Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,25ÂÈÏÚ «¿»¿««»ƒ»«¬≈∆»»

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ Ba ˙nL ÌBik«∆≈»ƒ«¬≈∆»∆¡…
¯eÒ‡‰ ÌBik B¯Ò‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È¯‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי
יב.). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי זה יום הרי
האסור, בדבר התפיס שהרי כלל, נדר כאן אין - תורה  מדין
כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי הרי כאומר זה והרי
עד  נדר" ידור כי "איש שנאמר ה"חֿט, פ"א, לעיל כמבואר

(רדב"ז). הנדור בדבר ירושלים 27)שידור שראה כיום
כ.). (שבועות יום באותו לצום לידור הוא שדרך בחורבנה,
כיום  יין, אשתה ושלא בשר אוכל "שלא נאמר: ששם אלא
ה"א, פ"א נדרים ב'ירושלמי' אולם וכו' אביו" בו שמת
שאסר  משמע וכו' אבא" בו שמת כיום עלי זה "ככר הנוסח:

יום. באותו כלל לאכול שלא עצמו

.Â‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ¯·„k ‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈ¯„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?˙eL¯‰28‰¯eÒ‡ »¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙·ÈLÈ È¯‰ ,ÂÈÏÚ29,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ »»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙B¯eÒ‡ ÔÈlÙz‰ È¯‰Â30el‡ È¯‰ - «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡31·LÈ B‡32ÏË B‡33- ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L -37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץֿלארץ 28) =) הפסח חג של הראשונים לילות בשני
מצה  כזית שאכילת הספק) מפני ימיםֿטובים שני שעושים
ה"ו, פ"א שבועות הל' לעיל ראה מצוה, היא בהם

הימים,29)ובביאורנו. שבעת כל מצוה בה שהישיבה
בלילי  ואכילה ימים", שבעת תשבו "בסוכות ככתוב:
פ"ו, סוכה בהל' כמבואר חובה, - בסוכה הראשון יוםֿטוב

ז. אסורה 30)ה"ה, לולב נטילת "והרי אחרים: בדפוסים
במשנה, הנוסח וכן עליו", אסורות תפילין הנחת והרי עליו,
מניח". שאני תפילין נוטל, שאני "לולב א: טז, נדרים

"או 33)בסוכה.32)מצה.31) אחרים: ובדפוסים לולב,
הניח". או נדרים 34)נטל (משנה, דברו יחל לא משום:

הל'35)טז.). ראה עליו, אסורה בציצית עטיפה כגון:
ה"ו. פ "א, למקדש.36)שבועות קרבן כי 37)להביא

'תוספות  ראה מצוה, בעשיית תלאו אם נדרו יגרע למה
שם, לרבינו המשנה ובפירוש מ"ב, פ"ב נדרים יו"ט'

הי"א. להלן והשווה

.Ê˙BÚe·Le ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ¯ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c ÏÚ39¯e„p‰ ¯·c‰ ¯ÒB‡ ¯„Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40¯ÒB‡ - ‰ÂˆÓ Ïh·Ï ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ ¯·Îe ,BÓˆÚ41‰Úe·L ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»

‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ42‰Ê - ¯„a ‰Ê ¯·c ¯ÒB‡‰Â ; »»«¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆
¯Ò‡pL ‡e‰ ¯·c‰43¯‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ ¯·c‰ B˙B‡Â , «»»∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«

ÈÈÒ44. ƒ«

מצוה 38) איזו לבטל או סוכה, יעשה שלא נשבע שאם
שנשבע  המצוה ועושה ביטוי, משבועת פטור זה הרי שהיא,

הי"דֿטו. פ"ה שבועות הל' לעיל ראה שכך 39)לבטלה,
פלוני. דבר אוכל שלא שבועה שבועה: לשון היא

פ"א,40) לעיל כמבואר עלי, אסורים אלו פירות שאומר:
החפץ  נאסר - נדרים ב:) (נדרים התלמוד ובלשון ה"א.

החפץ. מן נפשו אוסר - שבועות בכוחו 41)עליו, ואין
שם). וברא"ש טז: (נדרים המצוה מחיוב עצמו את להפקיע

שבועת 42) "שאין הט"ז: פ"ה, שבועות הל' לעיל כמפורש
או  להרע שנאמר . . . רשות דברי על אלא חלה ביטוי

דבר 43)להטיב". לאדם מאכילים ואין ב. טז, נדרים
מצוה  היא הרי המצוה, יקיים שאם שם). (רא"ש לו האסור
מצה  לאכול שחייב למי דומה, זה והרי בעבירה. הבאה
הקדש, של או טבל של מצה אלא מצא ולא פסח, בלילי

שם). לרבינו המשנה (פירוש לאכלה שאין 44)שאסור
וכדאי  כה.). שבועות ('תוספות' מצוה לעשות מצווה הסוכה
ואל  ב'שב מצוה לבטל כשנדר אלא זה כל  שאין להעיר,
שנדר  כגון ועשה', ב'קום מצוה לבטל נדר אם אבל תעשה',
עשה  "יבוא לומר ואין כלל, נדר כאן אין - חזיר בשר לאכול
תשמור", שפתיך ("מוצא זה ש'עשה' לאֿתעשה" וידחה
עצמו  על בפיו הביאו הוא יעשה") מפיו היוצא "ככל או:

ביו"ד  וכן ס"ה).(רדב"ז, רטו, סי'

.ÁÔBa˙Ó ‰z‡Lk45ÌÈ¯·c‰L ‡ˆÓz ·e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡¯Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

- ·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :Èeha ˙Úe·La ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ
˙eL¯‰ È¯·„a47e¯‡aL BÓk ,48‰zLÈÂ ÏÎ‡iL , ¿ƒ¿≈»¿¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰49:¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ¯„·e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «∆»¿«≈»∆«¿»ƒ≈

‰ÂˆÓ È¯·c ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk¿»«…≈ƒƒ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»
.˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿

ומעיין.45) עד 46)מסתכל מזה זה שקיבלו הקבלה, מפי
מסיני. אינו 47)למשה רצה לא ואם עושה, רצה שאם

הסוגיה 48)עושה. ע"פ הט"ז, פ"ה שבועות הל' לעיל
א. כז, ובהיתר.49)בשבועות ברשותו זה שכל

.Ë·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL ¯„Bp‰50·iÁ - «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰L ;52BÓk , »∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

e¯‡aL53ÌBÈ B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌeˆiL ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈«≈∆»ƒ
È Ïk ÈLÈÏL‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe ,ÂÈÓ54ÌBÈ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒƒ»»»»«∆«¬≈

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B‡ ·BË55.ÌeˆÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈ¯eÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈ - ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ÌBv‰ ¯eq‡Â58ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B¯„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב"א  שסובר וכפי ה"ז, פ"ב תענית בתוספתא
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רבינו. בדעת תריד סי' את 51)בתשובותיו לקיים כדי
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי עלי, אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי נדר, זה אין היום, בתענית הריני
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי' ביו"ד וכן (כסףֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי.54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט.) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי לב) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי  ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי
בו, להתענות ואסור ועשירי" תשיעי התענה כאילו . . .
תרד. סי' או"ח ובשו"ע ב. סח, בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י) הרי י, - חדשיכם" ובראשי במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב, כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט, (אסתר בו כתוב ושמחה" משתה "יום - פורים ב.

חכמים.58) מדברי כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב, בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב"מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק, צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי חיזוק, צריכים אין תורה "דברי יז:) (תענית
ביד  כח שאין ואע"פ בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק" צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסףֿמשנה) ב מג, נזיר ב'תוספות' כמבואר
זה, ולפי "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' א. פח,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב"ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ61¯eÒ‡ BÈ‡ - «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓ62¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64¯a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ
CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65- ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈

el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡66È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈

LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב. יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ"א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני מה כלומר: שאני, כאן: לגרוס
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי כקרבן, עלי אסור
הר"ן  גורס וכן אליו, ביחס הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב. יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ"א, שבועות בהל' רבינו פסק וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ"ה, שם וראה פלוני" עם פלוני שדיבר "או ה"ב:

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê69¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
- B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa¯˜a ·iÁ70Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .71Èz¯a„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È¯„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי' יו"ד יוסף' ב'בית וכן שתלאו 70)שם, אע"פ

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב הרי ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ"ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי - פלוני ביום לא 72)דיברתי אם
דבר 73)דיברתי. על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע"י בהם מתחייב שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני תנאי

.·ÈÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a76¯„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי"ב. האומר 78)פ"ב, רבינא, כדברי א. טו, נדרים

יחל" ב"בל הוא הרי ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי הם וכך חכמים. מדברי
אחר  חלים, בלתי שהם אע"פ הדברים "שאלו מ"א: פ"ב,
מטעם  אסורים הם הרי נדרים, אותם מחשבים אדם שבני

ה"ד. פ"ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא
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ה'תש"פ  מרחשון כ"ה ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בהם,1) לעמוד הנודר את מחייבים שאינם הנדרים סוגי

בנודר  המתפיס הדיוטות, שלשה או חכם ע"י נדרים היתר
נדרו. לאיסור הגורם בתנאי האדם זהירות חוסר בו, ותלותו

.‡ÔÈÒ‡ È¯„2˙B‚‚L È¯„Â3È‡·‰ È¯„Â4È¯‰ - ƒ¿≈√»ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈¬«¬≈
el‡ÌÈ¯zÓ5˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,6È¯‰ . ≈À»ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒ¿¬≈

ÔÈÒp‡‰ e‰e¯Èc‰L7ÔÈÒÎBn‰Â8eÏ ¯„ :BÏ e¯Ó‡Â ∆ƒƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿…»
,ÒÎÓa ·iÁL ¯·„ EnÚ LÈ Ì‡ EÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰L∆«»»»»∆ƒ≈ƒ¿»»∆«»¿∆∆
- ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈi‰Â ¯Oa‰Â ˙t‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯„Â¿»«¿»«¬≈««¿«»»¿««ƒ¬ƒ»«

Ïka ¯zÓ ‰Ê È¯‰9‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆À»«…¿««ƒ∆ƒ««
‡lL ¯ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…

BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈ·e BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL ¯„Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»
ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח.2) אונס מתוך אשתי 3)שנדר תיאסר שאמר: כגון
ונודע  בני, את שהכתה או כיסי את שגנבה לי, מליהנות

הכתה. ושלא גנבה כגון 4)שלא יתר, ושפת גוזמה
הזה  בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי ייאסרו שאמר:
עיר  חומת ראיתי לא אם או מצרים. כיוצאי הרבה חיילות
את  לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע, עד גבוהה פלונית

והפלגה. גוזמה דרך העם, רוב או החומה ואינם 5)גובה
לחכם. שאלה הרי 6)צריכים רבינו: כתב שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה
ואסור  שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי מקרבן,
איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא

נדר. לשם בליבו גמר ולא זרוע 7)הואיל ובעל חמסן
באלימות. ברשות 8)המשתמש שלא (מס) מכס לוקח

המס  על לעצמו מוסיף אבל ברשות, שלוקח או המלך,
כי 9)הקצוב. במכס החייבים דברים עמו שיש פי על אף

נדר. נדרו ואין שווים וליבו פיו אין ממנו.10)האנוס
לו.11) אין 12)ליהנות אם עלי, זה נדר שאומר: כגון

או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות
ממכס. ופטורים המלך מבית שהם

.·el‡‰ ÌÈ¯„p‰ ÏÎ·e13¯·„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈ¯ˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
¯zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL BaÏa ÌÈOiL ÔB‚k . «À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ ,‰ÚL d˙B‡ B‡ „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡«ƒ¿«»»»¿≈«≈»∆
Òe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BaÏaL ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ¯ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚe·L· e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt16. ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿

אונס.13) מחמת אתה 14)שנודר אין שגגות בנדרי אבל
לבו  ואין הוא שוגג שהרי וכו' בליבו שיתכוון לומר יכול

דברים,15)עמו. אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,
עליהם. סומך זה הרי הוא ואנוס חייב 16)הואיל שאינו

לחרמים  נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד
ביטול  שייוודע לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים.
צדקיהו  נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו
אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר
כגון  לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר וראוי

ביום  אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר
לבוא, היה יכול ולא נהר שעיכבו או חבירו וחלה פלוני,

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי

.‚ÔÈÊe¯Ê È¯„ ÔÎÂ17ÔÈ¯zÓ -18¯Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
B¯·Á19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê ¯„Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈ¯Ë‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -24ıÙÁ ¯kÓÈ ‡lL ¯„pL ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL ¯„ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆ¯Â ,27ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔÈ¯È„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
¯Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

B¯·Á ˙‡ Ê¯ÊÏ È„k ‡l‡ ¯„ ‡ÏÂ ,BaÏa29¯Ó‚ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…»«∆»¿≈¿»≈∆¬≈¿…»«
BaÏa30. ¿ƒ

בדעתו.17) יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.18) שאלת צריכים הנאתו 19)ואינם עליו שאסר

עמד 20)ממנו. מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו
אצלו. יאכל לא אם והדירו המוזמן.21)המזמין

נדרו.22) את המוזמן המזמין 23)וחילל לדעת בניגוד
נדר.24)מדירו. זה כסף.25)שאין דינרי ארבעה שהוא

דמי 26) קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי
קרבן  אמר: והלוקח מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי נתרצו 27)המקח
את 28)והסכימו. להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי

[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן בדווקא, דבריהם
דינרים.29) לשלושה וליבו 30)שיסכים פיו שאין נמצא

אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן נדר. ואינו שווים
בעוד  כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי
צריך  לפיכך נדר, כאן ויש האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי
דברים  במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון
(שאומרים  כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים
חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת
וכתוב  בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו
בין  לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות
אף  שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים,

חכם. התרת צריכים זרוזין, נדרי שהם פי על

.„Ô‰L ,el‡ ÌÈ¯„ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈∆≈
˙Ó ÏÚ Ô‰a ¯„B ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ¯zÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏh·Ï¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

ÔÈlÁ ÂÈ¯·„31. ¿»»Àƒ

מן 31) לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני השמים
דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,

חולין".

.‰ÌÁÂ ¯„pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
B¯ÈzÓe ÌÎÁÏ34¯z‰ ÔÈ„k ÌÈ¯„ ¯z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰·Ó ÌÎÁ ‡l‡ ¯ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚe·L35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈ¯ÈznL ÔBLl·e .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰Úe·M‰37eL¯tL ˙BÈÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚe·La Ô‰L C¯„k ÌÈ¯„a Ôlk - ˙BÚe·La38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿
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פרטי 33)מתחרט.32) על החכם ידי על ונחקר נבדק
שהחכם  נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿
.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו

בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי
עצמו. בפני ידו על

.·È¯„¯ÈÊa60Ôa¯˜·e61‰Úe·L·e62ÔÈ‡Â ¯„pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t - ¯„ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי.61)להיות פלוני דבר קרבן שאמר
פלוני.62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו
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.‚È¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ¯„Bp‰64¯ÈÚaL ÌÎÁÏ Ï‡LÂ65, «≈≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»∆»ƒ
Ï‡¯OiÓ ¯„pL B‡66ÌÎÁÏ Ï‡L ‡e‰ È¯‰Â ∆»«ƒƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿»»
Ï‡¯OÈaL67.¯zÓ B¯„ È¯‰ - ∆¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿À»

עירו.64) מבני הנאה עצמו על פי 65)שאסר על אף
מהתרת  נהנה הוא שהרי לו, להישאל לו אסור שלכתחילה

עירו. מבני שהוא שבעולם.66)החכם, ישראל מכל
אפשר 67) אי שהרי לכתחילה, אפילו להישאל לו מותר כאן

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
Ï,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¯ÁÓ¿»»ƒ¿¿ƒ¬≈∆»¿»¿»«

ÔÏÎ‡Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ¯ÁÓÏ CÏÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»≈≈¿»»¿»¿ƒ»««¬»»
‰˜BÏ - ¯ÁÓÏ CÏ‰Â ,ÌBi‰68BÈ‡ - CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿»«¿»»∆¿ƒ…»«≈
‰˜BÏ69. ∆

דברו.68) יחל לא משום: אכילתו פי 69)על על אף
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ¯ÁÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .¯ÁÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL ¯eÒ‡‰ ¯·„a ¯È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71¯·c ¯Ò‡Ï Ì¯BbL È‡za ¯È‰Ê BÈ‡Â , «¬¿≈»ƒ«¿«∆≈∆¡…»»

¯zn‰72. «À»

היום.70) אישן אם למחר שינה עלי תיאסר שאמר: כגון
שלא 71) למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור שהוא נדרו, על לעבור ולפיכך 72)ירצה
שאכל  ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם בדין

באיסור. פירותיו

.ÊËÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌeˆÏ ¯„Bp‰73,‰ˆ¯iL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ ¯·„Ï C¯ˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „B·k ÈtÓ B‡75Ú¯BÙe ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈¿»»»¬≈∆≈≈«
¯Á‡ ÌBÈ76¯„ .¯„p‰ ˙lÁ˙a ÌÈÓi‰ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , «≈∆¬≈…»««»ƒƒ¿ƒ««∆∆»«

ÌeˆÏ ÌÈÏLÓ - ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÌBi‰ ÌeˆiL77¯„ . ∆»«¿»«¿»««¿ƒ»»«
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ÌeˆiL78ÁÎL ÌeˆÏ ÏÈÁ˙‰LÎe , ∆»∆»¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»«

¯Á‡ ÌBÈ ÌeˆÏ ·iÁÂ ,B˙ÈÚz „·‡ - ÏÎ‡Â79. ¿»«»««¬ƒ¿«»»«≈

רצופים.73) ברית 74)בלתי כגון מצוה בסעודת לאכול
מסכת. סיום או עמו.75)מילה לאכול בו שמפציר

לצום.76) כשנדר ואפילו ופורע" תעניתו אדם "לווה
שיתענה 77) סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. באותו

זה. יום בנדרו שפרט כיוון אחר, איזה 78)יום קבע ולא
לו 79)יום. מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי

עוד. לאכול

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירותיו 1) לאוסר חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי אלו, הדגיש ולא חבירו על
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי

.‡Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ò‡ - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ô·e‡¯a3‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL ¯Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿

B˙È‰a BÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק של כחרם עליך יהיו שנכסי
ה"ח). פ"ב, הי"ד. פ"א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו

אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים
קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא

יחל  ב"לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ"כ, לעיל (ראה דברים"
דיבר  שלא שכל לט: ביצה מרש"י משמע וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי"ב פ"י, לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב"ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.·Ì¯Á ÈÏÚ ‰z‡ È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡6ÈÈ¯‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ô·e‡¯ ¯Ò‡ È¯‰ - E˙È‰a ¯eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
¯zÓ ÔBÚÓLÂ .B¯·c ÏlÁ È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡ .Ô·e‡¯ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a ¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈ¯eÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆

כחרם.6) עלי יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ"ז לקמן

.‚ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏt ˙B¯t È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L ¯·„a B¯·Á ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ"ב, לעיל

.„Èt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯kk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
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זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.‰BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון

עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה
זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל

ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.È¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה
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.‡È:˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Ê ÔÈÈa B‡ ‰Ê ¯O·a ¯Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ¯Oa ÌÚË ˙B˜¯Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ ¯Oa‰ ‰fL .ÔÈ¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»À»ƒ∆∆«»»¿∆««ƒ«¬»¿

˙BÏ· ¯Oa43Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆ˜Le44‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»ƒ¿«≈»∆¿≈…«≈
‰Êa45CÎÈÙÏ .46È¯‰ - ÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯Oa :¯ÓB‡‰ , »∆¿ƒ»»≈»»∆»»«¬≈

BaL ˜¯n·e Ba ¯eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏ·z·e48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ"ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני,45) מקום של או פלוני של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח.
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב

התבלין. היא -

.·ÈelÙ‡ ,¯Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ B¯Ò‡L ‰Ê ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ ¯Ò‡ - ˙È·Áa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B¯„ ÏÚ49ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B¯52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי"ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי

על  שאסרו זה "יין וכתב: רבינו שדקדק וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב: ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי"ב, פ"ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב זה יין - מלקות, המדיר חייב המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי המודר,
רבינו  הוכרח ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו
נדרים 52) בירושלמי זו הלכה כל ומקור  יב. ה"י, פט"ו,

נט. נדרים בבבלי זה ומעין ה"ד פ"ו,

.‚ÈÈÏÚ Ôa¯˜ el‡‰ ˙B¯t :¯ÓB‡‰53Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚·e56ÔÈ˜Lna ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי אכילה 54)אסורים רק שמשמעו אעפ"י
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט הואיל כי אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי, מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב:) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.„ÈÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,Ú¯fiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚·e59¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

Ú¯fiLk ı¯‡a61ÈÏec‚ elÙ‡ - ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈ¯eÒ‡63Ík ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ -66- Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆

ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י
וגדל.61) רבה הזרע גוף אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע
הראשון 63) הזרע הוא האיסור, גוף בהם מעורב שהרי

האמור  על גם מוסב זה וכל שם). (משנה בארץ כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי
אסורים  גידוליו גידולי אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל

שם). כלה.64)(ר"ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין
שאיני  או אותם, אוכל שאיני קרבן עליהם: שאמר פירות

אותם. שלא 66)טועם יתכן כי לא, או אסורים הם אם
ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב: נדרים (שם הפרי כגוף ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק.
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות

הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa¯˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
¯eÒ‡ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa¯˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
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על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»
‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא

גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם
שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,

וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆
‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»

CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ22,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»
ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»

‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡25;‰¯B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»
ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«

Ô·e‡¯27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב מישראל אחד שכל
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שקלים  בהל' כמבואר ציבור, קרבנות לצורך לביתֿהמקדש
ה"א. שהוא.19)פ"א, למי חייב משנה,20)שהנודר

ארי". "מבריח אלא זה אין הסבירו: שם ובגמרא א. לג, שם
ופירנס  אחד ועמד הים, למדינת שהלך לאחד דומה זה והרי
על  מעותיו את והניח כלום, הבעל על לו אין אשתו, את
ואע"פ  הי"ט. פי"ב, אישות בהל' כמבואר הצבי, קרן
חובו  את לשלם יצטרך שלא הנודר, נהנה דבר של שבסופו
ישראל', ('תפארת בלבד גורם אלא זה אין שקלו, את או
הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב) פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני את לי מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע יכול
וראה  (רדב"ז). רבינו מדברי נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס"ב. רכא, סי' יו"ד את 21)בשו"ע לפרוע ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח. נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע"י לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ"ז, לקמן

.‰·È¯˜‰Ï ¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ô·e‡¯ ˙Ba¯˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôa¯w‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙¯‚Ba‰31dzÚcÓ Ô·e‡¯Ï32,‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»

B˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„Ú È¯‰L33BÏ ¯ÒBÓk ‰fL ;¯eÒ‡ - ∆¬≈¬«ƒƒƒ¿»∆∆¿≈
BLnLÏ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿«¿

אלא 28) אותם מקריבים שאין ואשמות, חטאות אפילו
ה"ה. פ"א, כפרה מחוסרי בהל' כמבואר בעלים, מדעת

ישראל.29) קרבנות את להקריב הכהנים על הקב"ה שציוה
המודר,30) את הכהן מהנה הרי שלוחיהם, היו אילו כי

שם). ובגמרא לה: נדרים (משנה, שליחותו לו שעושה
בקידושין  הוחלט כבר שם, נפשטה ולא היא שבעיה ואע"פ
שלוחי  היו אילו כי שמים, שלוחי הם שהכהנים - ב כג,
להקריב  יכולים אינם עצמם שהבעלים יתכן איך הבעלים,
יכולים? ושלוחיהם פסולה) ועבודתם הם זרים (כי קרבנם
איני  בעצמי, לעשותו יכול אני שאין דבר הוא: כלל והלא

שליח. ע"י לבצעו שתיםֿעשרה 31)יכול לה שמלאו הבת
הידועים  במקומות שערות שתי והביאה אחד, ויום שנה
גמורים, חדשים ששה עד נערה נקראת - שיער להבאת
אישות  (הל' בוגרת תיקרא - ומעלה חדשים ששה ומגמר

ה"אֿב). ומכיון 32)פ"ב, בה, רשות לאביה אין שאז
האב  שאין נמצא מדעתה, אלא אז לקדשה יכול שאינו
החתן, ראובן מדעת ולא - מדעתה מפרשים: ויש המהנה.
נישואין, עסקי על בתו עם לדבר שליח ראובן עשאו שאם

ובר"ן). לח: (נדרים ואסור מהנהו שמעון ואינה 33)נמצא
אישות  בהל' כמבואר אביה, מדעת אלא להתקדש יכולה

יג. הי"א, שם.34)פ"ג, הגמרא לשון

.ÂÔ·e‡¯ ˙Óe¯z ÔBÚÓL Ì¯B˙Â35BÏ LÈ¯ÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ36¯Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì¯˙ÈÂ ‡B·È - Ì¯˙Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ô·e‡¯37‡Ï Ï·‡ . ¿≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È¯‰L ,BÏ Ì¯˙Ï ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

‰ÊÂ38BÏ ‰È‰39. ¿∆¬»»

ראובן.35) לדעת 36)משל שלא כי המודר. ראובן של
(במדבר  בתרומה שנאמר כלל, מועילה התרומה אין ראובן
אף  לדעתכם, אתם מה - אתם" גם תרימו "כן כח) יח,

כב.). (בבאֿמציעא לדעתכם גילה 37)שלוחכם ובזה
מדעתו, היא וההרמה לו, שיתרמו הוא שמרוצה דעתו
נמצא  שלוחו, זה אין לו, לתרום יכולים אחרים וגם והואיל
וברש"י  שם, (גמרא כאן אין שליחות כאן, יש שדעת

וזו.38)ורא"ש). התימנים: עושה 39)בכת"י ששמעון
(שם). בהנאתו אסור וראובן שליחותו, את

.Ê‰t ÏÚaL ‰¯Bz B„nÏÓe40ÏhÏ ¯eÒ‡ È¯‰L , ¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…
‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,·˙ÎaL ‰¯Bz ‡Ï Ï·‡ ;¯ÎO ‰ÈÏÚ»∆»»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»

¯ÎO41‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO ÏhÏ ÌL Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
·˙ÎaL42¯zÓ ‰Ê È¯‰ -43Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .44¯zÓ , ∆ƒ¿»¬≈∆À»≈»≈»À»

Ba ˙‡ „nÏÏ45. ¿«≈∆¿

הפסוקים)40) מדרש שהוא ו'ספרי' 'ספרא' =) מדרש
חכמים  (=דברי והגדות מסיני) למשה (=הלכה הלכות

הפסוקים). על שנאמר 41)שהסמיכום א. לז, נדרים
הרי  אתכם", ללמד ההיא בעת ה' צוה "ואותי יד) ד, (דברים
"ראה  ה) (שם, ונאמר לישראל, תורה ללמד משה שנצטווה
אף  בחינם, אני מה - ה'" צוני כאשר . . . אתכם למדתי
שאין  נמצא שכר, עליה ליטול שאסור ומכיון בחינם, אתם
בפירוש  ורבינו בלבד. מצוה עושה אלא ואינו מהנהו, זה
שעיוורה  גדולים, מאנשים תמה "ואני כותב: שם, המשנה
ליטול  לעצמם, דין ופסקו האמת והכחישו התאוה אותם
והשווה  שוא". בהבלי ונתלו והתלמוד, הדינים מן שכר
ה"י, פ"ג תורה תלמוד בהל' וכן מ"ה. פ"ד, לאבות פירושו

שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי

שלא 43) כדי המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁB¯w·Ï ÔBÚÓL ÒÎ - Ô·e‡¯ ‰ÏÁ46ÌB˜Ó·e . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL47‡Ï - BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

·LÈ48„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ ¯zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡t¯Ï50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

ycew zegiyn zecewp

`l` oerny ayi `l ...exwal oerny qpkp ,oae`x dlg"
."`id devn efy ecia eze`txl el xzene ,cnere exwan

שלפנ"ז  בהלכה הרמב"ם שכתב במה להבין, וצריך
שכר, עליה ליטול אסור שהרי שבעל־פה, תורה "ומלמדו
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גם  וא"כ שכר.." עליה שנוטלין שבכתב תורה לא אבל
כיון  עבורו, לעשות לו אסור שכר עליה שנוטלין רפואה
מצוה  שהיא ואף לשלם, צריך שאינו בכך שמהנהו

שבכתב. תורה ללמדו שאסרו כמו אסור, - לרפאותו
מותר  כך ובין כך "ובין שכתב מה שם להבין צריך ועוד
משמעון". הנאה מודר אינו שהרי ראובן, של בנו את ללמד
ראובן, על מונח תורה בנו את ללמד החיוב ולכאורה,
אותו, מהנה הוא הרי בנו את מלמד ששמעון ועל־ידי

מותר. ואמאי
('e oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡t¯È ‡Ï - Ô·e‡¯ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»
ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡ ;53ıÁB¯Â . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈

ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈
ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ

˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ
BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ
„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï Ï·‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…

Òe·‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿
ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰·BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«
.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ·¯˜È B‡ ,Ô·e‡¯ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈

Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ60‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש

להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ô·e‡¯ ¯zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ıÁ¯n‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ô·e‡¯ ÏMÓ ÔBÚÓL64, ƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»

‰È‰ ‰Êa ÔÈ‡L65. ∆≈»∆¬»»

ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון

היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב. ח, בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח:). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה

.‡È¯zÓe ,ÔBÚÓL ÏL BzÏÁ‚a Ô·e‡¯ ¯eÒ‡Â¿»¿≈¿««¿∆ƒ¿À»
BlL ˙·‰ÏLa66. ¿«¿∆∆∆

משמשו,66) אלא אינו ושמעון ראובן, משל הוא שהמשקה
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ואלה  כזו. מועטת הנאה לו התירו שלום" "דרכי ומשום
שלום". של "כוס שם בגמרא נקראות הכוסות

.·È„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó ÔBÚÓLÏ ‰È‰67ÌÈ¯kOÓ »»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ
¯ÈÚa68„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ ,69ÔB‚k , »ƒƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿
ÁÈp‰L70B¯ÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó71elÙ‡ , ∆ƒƒ«≈∆»∆¿«¿¿…¿»¬ƒ

Ï˜Ú „a‰ ˙È··e ˙Á‡ ÈËaÓ‡ ıÁ¯na ÁÈp‰72- „Á‡ ƒƒ««∆¿»«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»
˙ba C¯„ÏÂ ıÁ¯Ó d˙B‡Ï Òk‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡73; »ƒ¿≈¿ƒ»≈¿»∆¿»¿ƒ¿…««

¯ÎO ‡l‡ ,ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â74È¯‰ - Ïk‰ ¿ƒ…ƒƒ«¿«¿¿∆»»««…¬≈
¯zÓ ‰Ê75. ∆À»

ממש 67) בה אין שלהבת כי גחלתו, בשלהבת נרו להדליק
נדרים  וב'תוספתא' ה"י. פ"ז, ע"ז הל' והשווה לט.) (ביצה
לו  מביא (המודר), ומת מחבירו הנאה "המודר מ"ז: פ"ב,
למתים, הנאה שאין ומקוננות, חלילים ותכריכין ארון
אלא  אינו אלה בכל כי נפשות". ועדות ממון עדות ומעידו
עכשיו  כשרוצה ואפילו עדותו, לכבוש אסור כי מצוה, עושה
סי' ביו"ד כמבואר מותר, - להעיד כדי המעשה את לראות

ל. ס"ק שם ובש"ך ס"ד, שמן 68)רכא עוצרים שבו בית
בו  כבדה) עץ (קורת הגדול הבד שם על כך ונקרא מזיתים,
(יואל  ויצהר" תירוש היקבים "והשיקו הזיתים. את כובשים
משחא". ובדיא חמרא נעויא "ויטופון מתורגם: כד) ב,

שמעון.69) מנכסי הנאה נדר שראובן זכות 70)לפני איזו
שכירותו. דמי על נוסף חלק ולא 72)השאיר.71)או

במקום  שכור לכתוב: רגילים הקדומה, בספרות השכירו.
שאמר  "ראובן ה"ח: פ"ז, דיעות הל' השווה השכיר,

זה". בית לי שכור מחבלים 73)לשמעון, העשוי כלי
פירוש  (ע"פ אותם כשסוחטים לתוכו הזיתים שצוברים

מ"ז). פ"א, מעשרות לרבינו, הבד 74)המשנה בית הוא
השכיר.75)הנזכר.

.‚ÈÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â76,ÔBÚÓL ‰„O ˙B¯tÓ ÏÎ‡Ï ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·La elÙ‡Â77¯˜Ù‰ Ïk‰L78ÈÙÏ È¯‰L ; «¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈

¯„ ˙ÈÚÈ·L79ÔÓ ÏÎB‡ - ˙ÈÚÈ·La ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ
‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰ ˙B¯t‰80,‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ , «≈««»∆¬»…ƒ»≈«»∆

ÌL ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ;¯˜Ù‰ Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿«∆¿≈¿≈»∆»ƒ¿∆»
ÏÎ‡iL ¯Á‡81Ïk ‡l‡ ‰¯Bz d˙B‡ ‰¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ , ««∆…«¿…ƒ¿ƒ»»»∆»»

dÎB˙a ˙B¯t‰L ÔÓÊ82. ¿«∆«≈¿»

ממנו 76) ששכרו מהשוכר אלא משמעון, נהנה ראובן שאין
ששמעון  אחרי ראובן כשנדר ודוקא מו.). בנדרים (משנה
מסתלק  האיסור אין לשכירות, הנדר שקדם כל אבל השכיר,
הי"א  פ"ח, לקמן ראה ממש, מכירה ע"י אלא שכירות ע"י

שם). משמעון.77)(ר"ן הנאה בשנת 78)המודר
"והשביעית 79)השמיטה. יא) כג, (שמות ככתוב

עמך". אביוני ואכלו ונטשתה, נדרים 80)תשמטנה משנה,
שיצא  אע"פ חבירו, על שלו שהוא דבר והאוסר א. מב,
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר עומד, באיסורו הוא הרי מרשותו,

עליו.81) לאסרם יכול ואינו הם, אסור 82)שהפקר והוא
לעיל  וכמבואר ממנו, הוא הנאה מודר שהרי הרגל, בדריסת

ה"ג.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83BÏ ¯Ó‡Lk84‰ :˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»«

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈÒÎp‰85˙È‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»ƒ»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«
ÈÒÎ86¯„pL B‡ Ô·e‡¯ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«

ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ87˙B¯tÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk - ƒƒ¿≈ƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈
e‰„O88ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÚÓL ˙eL¯Ó e‡ˆÈ È¯‰L , »≈∆¬≈»¿≈¿ƒ¿¬»…ƒ»≈

e‰„OÏ89e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,90. ¿»≈ƒ«««∆≈«¿

נמצא 83) הפקר, אינה אכילה לצורך ושלא לאכילה, ללקטם
מב:). (שם באיסור מנכסיו נהנה לפני 84)זה נדר שאם

בשביעית. אפילו שדהו פירות אוכל אינו שביעית,
למודר.85) לעולם,86)המדיר עליך אסורים שמשמעו:

ולפיכך  מרשותו, לכשיצא אפילו שברשותו דבר אוסר ואדם
שהכל  בשביעית אפילו הפירות מן לאכול המודר אסור

שלי.87)הפקר. שהם זמן כל רק 88)שמשמעו: כוונתו
שמעון. של הם פ"ה,89)כשהנכסים לעיל והשווה שם.

הפירות,90)ה"ה. לאכילת אלא הפקר אינה שהקרקע
אוכל  אינו זה נמצא ואסור, אכילתו אחר בה ישהה ושמא

לשדה. חוץ הנוטים הפירות מן אלא

.ÂË„·Ïa ÔBÚÓL ÏÎ‡Ó ˙È‰ Ô·e‡¯ ÏÚ ‰¯Ò‡91, ∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«
- ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÙÏ Ì‡ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»

e‰„O CB˙Ï „¯BÈ ‰Ê È¯‰92ÏÎB‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¬≈∆≈¿»≈¬»≈≈
ÂÈ˙B¯tÓ93„¯BÈ - ‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·La Ì‡Â ;94ÏÎB‡Â ƒ≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈
ÂÈ˙B¯tÓ95ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙B¯t ÔÈ‡L ; ƒ≈»∆≈≈≈∆ƒ¿∆»∆

Ô‰ ¯˜Ù‰96. ∆¿≈≈

הקודמת.91) כללית.92)בהלכה הנאה איסור ולא
ה"ג.93) לעיל כמבואר הרגל, בדריסת הוא שמותר
הי"ג.94) לעיל וכמבואר שביעית, כשהגיעה אפילו
לתוך 95) להכנס לו מותר שהרי השדה, שבכל השדה. לתוך

שאינו 96)שדהו. דבר חבירו על לאסור יכול אדם ואין
מב.). שם (משנה, שלו

.ÊËÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â97ÏÈ‡L‰Ï98‰¯Êb ,ÔBÚÓLÏ ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»
ÔÎÂ .B˙‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰Â epnÓ Ï‡LÈ ‡nL∆»ƒ¿«ƒ∆«¬≈»«¬»»¿≈

B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡99‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰¯Êb , »¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…
¯kÓÈ100epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb ,BÏ101. ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

משמעון.97) הנאה מודר ממון.99)כלי.98)שהוא
הרבה 100) קופצים לו ויש חריף דבר הוא כשהמקח אפילו

נהנה  הלוקח נמצא הרגיל במחיר מוכרו וכשהוא לקנותו,
המוכר. בשוויו,101)ולא לוקחו כשהוא נהנה המודר ואז

ה"ז. פ"ז, לקמן וראה שם) ובר"ן מג. (נדרים ואסור

.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈ¯ˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,epnÓ ˜BÁ¯a ‰OBÚ - „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

¯Ò‡Â ,‰¯Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙È·Á BÏ ˙‡lÓÏ ¯zÓ ·‡‰ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,¯p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ¯·„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
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קסג ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn h"i '` mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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



meil '` wxt m"anx ixeriyoeygxn d"kÎh"i -t"yz'd

ה'תש"פ  מרחשון י"ט א' יום

-oiwifpxtq
Wtp zxinWE gvFx zFkld
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld

¦§¥©§¦©¤¤
¦§¥©§¦©¤¤

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) הכהו. מי נודע ולא לארץ נופל שנמצא הרוג יבאר

כו'. מודדים עיר זה ולאי מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות

עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה פסול אם ודין

.‡ÏÙB ‡ˆÓpL ‚e¯‰2ı¯‡Ï3e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ , »∆ƒ¿»≈»»∆¿…«ƒƒ»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -4ÔÈ‡ˆBÈÂ .5‰MÓÁ6ÌÈ˜Ê «ƒƒƒ¿¿¿ƒ¬ƒ»¿≈ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaÓ7e‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈaL ƒ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ∆∆¡«¿»¿
EÈ˜Ê8epnÓ ÔÈ„„BÓe .EÈËÙLÂ9ÌÈ¯Ú‰ Ï‡10 ¿≈∆¿…¿∆¿ƒƒ∆∆∆»ƒ

ÏÏÁ‰ ˙B·È·qL11‡ˆÓ elÙ‡ .12,BÊ ¯ÈÚ „ˆa ∆¿ƒ∆»»¬ƒƒ¿»¿«ƒ
È‡cÂa Úe„È ¯·c‰L13‰ÂˆÓ - ‰·B¯w‰ ‡È‰L ∆«»»»«¿««∆ƒ«¿»ƒ¿»

„cÓÏ14. ƒ¿…

א).2) כא, (דברים הכתוב לשון נקט רבינו ולא 3)מושלך.
יא. הלכה לקמן ראה המים, פני על לקברו 4)צף עלֿמנת

ב. הלכה לקמן ראה מכן, לאחר בו 5)שם שנמצא למקום
רבינו 6)ההרוג. ופסק מד:). (סוטה יהודה רבי כדעת

שמעון  כרבי שם משנה שסתם אףֿעלֿפי יהודה, כרבי
יהודה, רבי לדעת הסכים שרבי משום שלושה, שיוצאים
סוטה  (ירושלמי בעריפה" יהודה רבי דברי "נראים ואמר:
שם. לדברים עוזיאל בן יונתן וראה א), הלכה ט פרק
רבי  של שהמחלוקת מפני רבינו, דברי מנמק ובכסףֿמשנה

בידינו, וכלל יד. בסנהדרין נמצאת יהודה ורבי שמעון
ואף  כסתם. הלכה אין - מחלוקת ואחרֿכך משנה שסתם
בסדר  כששתיהן רק זה למשנה, סדר אין מסכתות שבשתי

סדרים. בשני משא"כ הגדולה.7)אחד, מסנהדרין
אלו 8) שבזקניך, המיוחדים משמע העיר, זקני כתוב ולא

שם). (סוטה גדולה ההרוג.9)סנהדרין לדעת 10)מן
('ספרי' החלל" אל הערים מן "ולא ביותר, הקרובה עיר איזו

רה). מה.12)ההרוג.11)שופטים, סוטה
מיותרת.13) (שם).14)והמדידה "ומדדו" ככתוב

.·˙‡ ÔÈ¯·B˜ ,‰·B¯w‰ ¯ÈÚ‰ ‰Ú„BÂ ÔÈ„„BnL ¯Á‡««∆¿ƒ¿¿»»ƒ«¿»¿ƒ∆
BÓB˜Óa ‚¯‰p‰15ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏLe¯È È˜Ê ÔÈ¯ÊBÁÂ ,16. «∆¡»ƒ¿¿¿ƒƒ¿≈¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e17¯˜a ˙Ï‚Ú ÔÈ‡È·Ó18 ≈ƒ∆»»ƒ¿ƒƒ∆¿«»»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏMÓ19ÏÁ Ï‡ d˙B‡ ÌÈ„È¯BÓe ,20 ƒ∆«¿≈»»ƒƒƒ»∆««

‰˜ÊÁa ÛËBML21'Ô˙È‡' e‰ÊÂ .22‰¯Bza ¯eÓ‡‰23. ∆≈¿»¿»¿∆≈»»»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ozi` edfe dwfga shey `edy lgp l` dze` oicixene"
."dxeza xen`d

נבוכים במורה לשיטתו הלך כאן פ"מ)הרמב"ם שמה (ח"ג
לא  ו"אשר בחזקה, השוטף הנחל אל העגלה את שמורידין
למצוא  תחבולה הוא ולהבא, מכאן הוא יזרע" ולא בו יעבד
שלהם  הנחל שעתיד העיר אנשי כשידעו כי הרוצח את

הרוצח. את למצוא שביכולתם כל יעשו להאסר
רש"י  ד.)אבל כא, "קשה (שופטים נחל הוא איתן שנחל כתב
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הקב"ה  "אמר שם: שהביא להמשך ומתאים נעבד" שלא
במקום  ותיערף פירות עשתה שלא שנתה בת עגלה תבוא
הניחוהו  שלא זה של הריגתו על לכפר פירות עושה שאינו

פירות". לעשות
הרמב"ם  לדעת ערופה: עגלה כפרת בגדר שנחלקו וי"ל

מצד היא ימצא lretdהכפרה העגלה הורדת ידי ועל
הרציחה. פעולת את הפועל שהוא הרוצח

על היא ערופה עגלה שכפרת סבר רש"י היינו lrtpdאבל
איתן' ה'נחל ולכן לעשות, לנרצח הניחוהו שלא הפירות על

פירות. עושה אינו הוא וגם קשה נחל הוא
"כענין  הוא ערופה עגלה שגדר שם הרמב"ן ודעת
וגדר  כו'" אדומה ופרה המשתלח שעיר הנעשים הקרבנות

על הוא עבירה dlertdכפרתה על המכפר קרבן כל כמו
הלכות  (סוף החזקה" ב"יד ברמב"ם הוא וכן מסוימת,
ושעיר  אדומה פרה עם ערופה עגלה שמנה מעילה)

כחוקים. המשתלח
(121 'r c"k wlg y"ewl it lr)

מצוה 15) שמת "מקומו", שזהו שם, אותו שמצאו במקום
ט. הלכה לקמן וראה מה: שם מקומו, שאין 16)קונה

ומדדו, ושופטיך זקניך ויצאו ככתוב: למדוד, אלא תפקידם
ירושלים"17)שם. זקני ולא - ההיא העיר זקני "ולקחו

שם). וסוטה רו, שופטים ('ספרי'18)('ספרי' שנתיים עד
משמע  עגל מקום שבכל ואע"פ א). משנה א פרק ופרה שם,
ור"ש  בפיהמ"ש (רבינו שנתיים עד היא בקר עגלת שנה, בן

ברטנורא. ראה ה"ח.19)שם). לקמן נהר 20)ראה
בעמק. גם 21)העובר וכן במהירות. זורמים שמימיו

פ"ט). (סוטה המשנה על התורה 22)בפירושו על ורש"י
וכן  מעולם, נעבד שלא קשה קרקע איתן", "נחל מפרש:

ביירא". "חקל פעמים 23)ביונתן: ד' באה "איתן" המלה
"ותשב  א. מקומות. ג' ובעוד ערופה, בעגלה כולה: בתורה
לפנות  הים "וישב ב. כד), מט, (בראשית קשתו" באיתן
(במדבר  מושבך" "איתן ג. כז), יד, (שמות לאיתנו" בוקר
בוקר  לפנות הים "וישב פ"ו: בשלח ובמכילתא כא). כד,
וכן  מושבך". איתן שנאמר: תקפו, אלא איתנו אין לאיתנו,
ואבןֿעזרא. רש"י עוזיאל, בן יונתן אונקלוס, שם פירשו
ל"איתן" יש בנביאים שהרי בתורה", "האמור מדגיש רבינו

מו: סוטה ראה אחר. מובן גם

.‚ÔÈÙ¯BÚÂ24ıÈÙB˜a ÌL d˙B‡25‰È¯Á‡Ó26˙È·e . ¿¿ƒ»»¿ƒ≈«¬∆»≈
‰È˜Ê Ïk ÌÚ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc27Ì‰ elÙ‡ , ƒ∆»»ƒƒ»¿≈∆»¬ƒ≈

‰‡Ó28ÔÈˆÁB¯ Ôlk ,29ÌB˜Óa ÌL Ô‰È„È ˙‡ ≈»À»¬ƒ∆¿≈∆»ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú30ÏÁp‰ CB˙a ÌL ÌÈ¯ÓB‡Â .31ÔBLÏa ¬ƒ»»¿¿ƒ»¿«««ƒ¿
L„w‰32‡Ï eÈÈÚÂ ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ eÎÙL ‡Ï eÈ„È : «…∆»≈…»¿∆«»«∆¿≈≈…

¯ÓBÏk .e‡¯33,‰f‰ ‚¯‰p‰ eÈ„ÈÏ ‡a ‡lL »¿«∆…»¿»≈«∆¡»«∆
e‰e¯ËÙe34˙BBÊÓ ‡Ïa35e‰e¯ËÙe e‰eÈ‡¯ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿¿…¿ƒ¿«¿
‰ÈÂÏ ‡Ïa36ÌÈ‰k‰Â .37¯tk :L„w‰ ÔBLÏa ÌÈ¯ÓB‡ ¿…¿»»¿«…¬ƒ¿ƒƒ¿«…∆«≈

Ï‡¯OÈ EnÚÏ38‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â .39 ¿«¿ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆¿«»»
Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ :¯Ó‡pL ,Ìc‰ ÏÚ ¯tÎÓ40. ¿«≈««»∆∆¡«¿ƒ«≈»∆«»

מה:).24) (שם העורף מצד הראש את סכין 25)וקוצץ
שופטים  ('ספרי' ועצמות בשר בה שקוצצים ורחבה גדולה

שם). וסוטה .26)רז, מו: מה: (סוטה העורף בצד
ו).27) כא, (דברים ההיא העיר זקני וכל ככתוב:
כתוב 28) ששם א, כבהלכה חמשה ולא רט, שם 'ספרי'

זקניך". "כל ולא בפרשת 29)"זקניך" בתורה ככתוב
ערופה. הערופה,30)עגלה העגלה על . . . ורחצו כתוב:

מקום  על באה, וללמדנו מיותרת, "הערופה" והמילה
שם  ולרחוץ אחר במקום להניחה ולא עגלה, של עריפתה

מו:). וסוטה שם, הנחל 31)('ספרי' מן יעלו "יכול
בנחל" וענייתם אמירתם שתהא בנחל, תלמודֿלומר ויאמרו,
בנחל, הערופה העגלה על ידיהם ורחצו כתוב: שם), ('ספרי'
בנחל  שהרחיצה ומכיון ואמרו", "וענו כתוב אחרֿכך ומיד

מן כבר "בנחל"למדנו המילה נדרשת "הערופה", המילה
בנחל. להיות צריך שזה ואמרו", ל"וענו הכתוב להמשך
במקום  להיות צריכה שהרחיצה משמע, רבינו של [מלשונו
גם  מוכח וכן בנחל. מקום בכל האמירה אבל ממש, העריפה

בנחל]. ת"ל הנחל, מן יעלו יכול "וענו 32)מה'ספרי':
מד:) (סוטה ובבבלי רי. שם הקודש", בלשון - ואמרו
יד), כז, (דברים ואמרו" הלוים "וענו הכתוב מן לומדים
וראה  היא, הקודש בלשון 'ענייה' לשון שכתוב מקום שכל

שא. רצא, דברים, הכתוב 33)'ספרי' את להבין אין שהרי
דמים  שופכי ביתֿדין שזקני עלתה דעתנו על "וכי כלשונו.
ראינוהו  ולא מזון, בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם?
מו:). מה: וסוטה רי, שם ('ספרי' לויה" בלא והנחנוהו

אותו.34) למותו.35)ושלחנו יחידי 36)וגרמנו והלך
רב: בשם יהודה רב ש"אמר נהרג, כך ומשום ליווי, בלא
שם  ניזוק". אינו בעיר, אמות ארבע חבירו את המלווה כל

לכפר 37)מו: ותפקידם לוי", בני הכהנים "ונגשו ככתוב:
מאשמת  עירם את ניקו העיר שזקני לאחר ישראל כלל על

(שם). ואל 38)רצח ה', פדית "אשר ואומרים: וממשיכים
ישראל". בקרב נקי דם מו.39)תתן וסוטה שם, 'ספרי'

ה'40) דברי אלא הכהנים דברי אלה ואין הפסוק, סוף
את  לפרסם הוא רבינו לפי ערופה, עגלה מצוות וטעם (שם).
הרוצח. הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים שיוודע הדבר,
"עגלה  מ: פרק סוף ג חלק נבוכים' ב'מורה דבריו וכה
העיר  היא אותה המביא כי מבוארת, תועלתה ערופה
העיר  וזקני ממנה, הוא ההורג הרוב ועל החלל, אל הקרובה
בתיקון  התרשלו לא שהם האלוה, עליהם מעיד ההיא
שבא  כמו דרך, שואל כל ולתייר ובשמירתם הדרכים
התיקונים  ששכחנו מפני זה נהרג ולא חז"ל, בדברי הפירוש
עם  הרוב על אפשר ואי הרגו. מי נדע לא ואנחנו הכוללים,
שלא  העגלה, ולקיחת והעומדים הזקנים ויציאת החקירה
ההורג. מי יוודע הענין בפרסום ואולי אדם, בני דברי ירבו
ביתֿדין, יהרגוהו לא שאם התועלת, הגיעה שיוודע ואחר . .
(אפילו  ובדדמי באמתלאות להרוג לו שיש יהרגהו, המלך
. . יהרגהו. הדם גואל המלך, יהרגהו לא ואם עדים), בלא
לפרסם  היא ערופה עגלה שתועלת התבאר, כבר הנה
מבעלי  זקנים ב'דעת כתבו לכך, ובדומה ההורג..."
ערופה. עגלה בפרשת שור, בכור יוסף הר' בשם התוספות'

.„ÔÈ„„BnLk41ÔÈ˜c˜„Ó - ÏÏÁ‰ ÔÓ42ÔÈ‡Â ,‰cna ¿∆¿ƒƒ∆»»¿«¿¿ƒ«ƒ»¿≈
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ÔÈ¯c˜Ó43˙Èa da LiL ¯ÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â .da ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc44‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL45;ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â . ƒ∆∆¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ»«ƒ

‰‡È·Ó ÔÈ‡ ÌÈÏLe¯iL46‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ∆¿»«ƒ≈¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
‰˜lÁ˙47'‰ ¯L‡ ‰Ó„‡a :¯Ó‡Â ,ÌÈË·MÏ ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿∆¡«»¬»»¬∆

dzL¯Ï EÏ Ô˙ EÈ‰Ï‡48. ¡…∆…≈¿¿ƒ¿»

א.41) הלכה למעלה מצוות 42)ראה שהמדידה מפני
היא. כשמגיעים 43)התורה ובקירוב, באומד מודדים אין

המשניות  פירוש ראה ונח:), לה: (עירובין לגיא או להר
ד. משנה ה פרק עירובין העיר"44)לרבינו, "זקני שכתוב

וסוטה  רה. שם, מה.)('ספרי' סנהדרין 45)מד: היינו
א. פרק סנהדרין הלכות ראה כשהיא 46)קטנה. אפילו

העיירות. משאר החלל אל ביותר מה:47)קרובה סוטה
כולו 48) העם נחלת אלא תושביה נחלת אינה וירושלים

(שם).

.‰˙Èa da ÔÈ‡L ¯ÈÚÏ B‡ ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc49d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -50˙B¯ÈÚ‰ ¯‡L Ï‡ ÔÈ„„BÓe51 ƒ«ƒƒ»¿ƒ∆¿»»¬»

¯ÙqÏ CeÓÒ ‡ˆÓ .BÏ ˙BÎeÓq‰52da LiL ¯ÈÚÏ B‡ «¿ƒ¿»»«¿»¿ƒ∆≈»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ53¯wÚ Ïk ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -54‰Ê È¯‰L ; ¿≈»ƒ≈¿ƒ»ƒ»∆¬≈∆
˙˜ÊÁa55.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‚¯‰L ¿∆¿«∆¬»¿≈»ƒ

מד:49) לה.50)שם מודדים אףֿעלֿפי 51)אין
קרוב  הרי אומרים אין ביתֿדין, בה שאין לעיר קרוב שהחלל
ערופה, עגלה בכלל יביאו ולא משם בא שהרוצח לוודאי
- שבהן והקרובה ביתֿדין, בהן שיש לעיירות מודדים אלא

גויים.52)מביאה. יושבים ובצידו הארץ, לגבול
בגירסאות 53) ישראל. בארץ ואפילו ביתֿדין, בה יש אפילו

בה  "שיש כתב ורבינו גויים, שרובה לעיר כתוב: שבידינו
בכת"י  היא זו וגירסא במשנה. גרס שכך מכאן גויים",

שבירושלמי. במשנה וכן מינכן, ובכת"י אף 54)קמבריג'
ערופה  עגלה מביאים ואין רה). שם, ('ספרי' העיירות לשאר

ימצא"55)כלל. "כי מה:). (שם למצוי" פרט ימצא, "כי
גויים, בה שיש בעיר או בספר ואילו מצוי, בלתי דבר מציין

ותדירה. מצויה תופעה גויים בידי הרוג הרי

.Â¯ÈÚ‰ ÔÈ‡56ÔÈnL ÔÓÊa ‡l‡ ‰‡È·Ó ‰·B¯w‰ ≈»ƒ«¿»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆ƒ¿«
Ì‡ Ï·‡ ;‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ¯ÈÚ‰ ÔÈÓ BÓk daL ·¯‰»…∆»¿ƒ¿«»ƒ»¿»ƒ∆»¬»ƒ
‰pnÓ ‰·B¯w‰ ÈL‡ ÏÚ ÔÈa¯Ó ‰˜BÁ¯aL el‡ eÈ‰»≈∆»¿»¿Àƒ««¿≈«¿»ƒ∆»

ÔÈ‡È·Ó ÔÈa¯Ó‰Â ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -57.‰Ï‚Ú‰ ¿ƒ««»…¿«¿Àƒ¿ƒƒ»∆¿»

כג:56) על 57)בבאֿבתרא יותר מתקבל האומדן, לפי כי
מהם. בא שהרוצח הדעת

.ÊÈt ÏÚ Û‡58‰¯Bz‰ ÔÓ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L59, ««ƒ∆¿ƒ««»…ƒ«»
·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â60ÛÈ„Ú ·¯‰ -61. ¿¿ƒ«««»»…»ƒ

יב).59)שם.58) כג, (שמות להטות רבים אחרי
ג).60) כא, (דברים הקרובה העיר יש 61)והיה כאשר

אנו  מזו, זו שונות שניהם של והתוצאות רוב, וגם קרוב
הרוב. את מעדיפים

.ÁÔeÎÓ ‚¯‰p‰ ‡ˆÓ62BÊ ÈL‡Â ,˙B¯ÈÚ ÈzL ÔÈa ƒ¿»«∆¡»¿À»≈¿≈¬»¿«¿≈
˙eÙzLa ˙Á‡ ‰Ï‚Ú e‡È·È - ‰ÂLa BÊ ÈL‡k63, ¿«¿≈¿»∆»ƒ∆¿»««¿À»

e˙ÈÂ64‰·B¯w‰ ‡È‰ BÊ Ì‡ :e¯Ó‡ÈÂ65‡È‰ È¯‰ - ¿«¿¿…¿ƒƒ«¿»¬≈ƒ
Ô‰lL66Ì‰ el‡ Ì‡Â ;‰zÓ Ì˜ÏÁ Ì‰Ï ezÈ el‡Â , ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»«»»¿ƒ≈≈

Ì˜ÏÁ Ô‰Ï ezÈ el‡Â ,Ô‰lL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¬≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»
‰zÓ67ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ .68È„Èa elÙ‡Â , «»»¿ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿≈«¬ƒƒ≈

Ì„‡69. »»

מה:).62) (סוטה בשורה לו קרובות כדעת 63)ששתיהן
יח: בכורות החכמים 65)תנאי.64)החכמים, ביותר ,

מהן  שאחת מניחים ואנו בדיוק, לכוון שאיֿאפשר סוברים
מהן. איזו יודעים אנו ואין יותר, ותכפר 66)קרובה

העיר 67)עליהם. אנשי משל כולה תהיה שהעגלה כדי
ב. הלכה למעלה ראה המידה 68)הקרובה. את לכוון

בה,69)בדיוק. ולדייק המידה את לצמצם שמתכוונים
כגון  שמים, מידי שבא בדבר לצמצם שאיֿאפשר וכלֿשכן

שם. כאחת, ראשיהם שני שיצאו וולדות בשני

.Ë?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Ó70BÓËÁÓ71BÙe‚ ‡ˆÓ .72ÌB˜Óa ≈≈»¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»
Ïˆ‡ Ûeb‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ¯Á‡ ÌB˜Óa BL‡¯Â „Á‡∆»¿…¿»«≈ƒƒ«≈∆

BÓB˜Óa B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â L‡¯‰73‰ÂˆÓ ˙Ó Ïk ÔÎÂ .74 »…¿¿ƒƒ¿¿≈»≈ƒ¿»
BÓB˜Óa ¯a˜Â BL‡¯ Ïˆ‡ BÙeb ÔÈÎÈÏBÓ -75. ƒƒ≈∆…¿ƒ¿»ƒ¿

מה:70) חיותו,71)סוטה עיקר שבו מקום החלל, של
כב), ז, (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת "אשר ככתוב
אפילו  מחבירו, כמותו שהלכה עקיבא, כרבי רבינו ופסק
עליו  החולק ונקי, קב שמשנתנו יעקב, בן אליעזר רבי לגבי

רבי 73)שם.72)שם. כדעת עיקר, שהוא הראש, של
בקבורתו.74)עקיבא. שיטפל מי לו שמת 75)שאין

יהושע  שהתנה תנאים מעשרה אחד וזה מקומו, קונה מצוה
את  נקט רבינו פא.). (בבאֿקמא לארץ כשנכנסו ישראל עם
גופו  נמצא של הדין בבבלי, בירושלמי. שהובא כפי הסדר

מודדים. מהיכן ואחרֿכך קודם, הוא וכו' אחד במקום

.ÈBÓËÁÓ ÔÈ„„BÓ - ‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó e‡ˆÓƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆¿«∆¿ƒ≈»¿
Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL76˙Á‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .77 ∆»∆»¿∆»≈∆¿ƒ»¿»ƒ««

e‡ˆÓ .Ôlk ÏÚ ˙Á‡ ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó - ÌlÎÏ ‰·B¯¿̃»¿À»¿ƒ»∆¿»«««À»ƒ¿¿
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê78ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ ÔÈ„„BÓ -79Ô‰L ˙BÓk ∆««≈∆¿ƒƒ»∆¿¿∆≈

ÔÈÁpÓ80. À»ƒ

ואין 76) ערופה, עגלה מביאה מהם לאחד הקרובה עיר וכל
בלבד  אחת ועיר אחד, רוצח עלֿידי נהרגו שכולם אומרים

לכפרה. עגלה 77)זקוקה להביא מחוייבים העיר זקני ואין
וחלל. חלל לכל כנגד 78)ערופה לא זה של וחוטמו

מה. סוטה זה, של מתחת 79)חוטמו טמון שהתחתון
ערופה, עגלה מביאים אין טמון ועל לעין, גלוי ואינו לעליון

ומה: שם הגמרא ומסקנת יא, הלכה לקמן ואין 80)ראה
זה. בצד זה כמונחים אותם דנים

.‡È˜eÁ ‡Ï - ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡81,¯t¯ÙÓ ‡ÏÂ ∆¡«ƒƒ»≈»»…»¿…¿«¿≈
Ï‚a ÔeÓË ‡Ï - ‰Ó„‡a .ÏÏÁ ‡¯˜ ‰Ê ÔÈ‡L82. ∆≈∆ƒ¿»»»»¬»»…»¿«

ÏÙ83‡Ï - ‰„Oa .ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡Ï -84Èt ÏÚ Ûˆ …≈…»»ƒ»«»∆…»«¿≈
Ú„B Ì‡ ‡‰ - e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡Ï .ÌÈn‰85eÈ‰ ‡Ï , ««ƒ…«ƒƒ»»ƒ«…»

.ÔÈÙ¯BÚ¿ƒ

חרב 81) כגון בכלי, פציעה ע"י נהרג על נופל "חלל" לשון
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שם). וגמרא רה, שופטים מד:82)('ספרי' שם משנה,
וללמדנו  מיותרת. "באדמה" המילה בו. וכיוצא אבנים בגל
לו  טמון. ולא באדמה הגלוי בשטח נמצא שהחלל באה,
כותבת  היתה לא טמון, אפילו חלל לכל התורה כוונת היתה

בלבד. חלל" ימצא "כי היא 83)אלא מיותרת מילה
תלוי. ולא (=מוטל) נופל דווקא באה, אף 84)ולהדגיש

יונתן  וראה המים, פני על צף ולא - בא ולהדגיש מיותר, זה
א. כא, דברים עוזיאל מז:85)בן שם וגמרא שם, 'ספרי'

יב. הלכה וראה

.·È‚¯B‰‰ ‰‡¯ elÙ‡86„Á‡ „Ú87„·Ú elÙ‡ ,88B‡ ¬ƒ»»«≈≈∆»¬ƒ∆∆
‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt B‡ ‰M‡89ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ ‡Ï -90. ƒ»»¿≈«¬≈»…»¿ƒ

ÌÈÁˆ¯‰ ea¯MÓ ,CÎÈÙÏ91ÈeÏ‚a92‰Ï‚Ú ‰ÏËa - ¿ƒ»ƒ∆«»«¿»ƒ¿»»¿»∆¿»
‰Ùe¯Ú93. ¬»

שם.86) ההורג, לעדות.88)שם.87)את שפסול כנעני
בו.89) וכיוצא גזלן "לא90)כגון כתוב מי בתורה נודע

הכהו". מי "נודע הללו המקרים ובכל כמה 91)הכהו",
מז: מז. סוטה הבית, חורבן קודם שנים עשרות

הרוצח.92) את זה 93)ומכירים דין לומדים שם וב'ספרי'
אמרו  מכאן שמצויה, בשעה "ולא ימצא", "כי הכתוב מן
התוספתא  לשון וזו ערופה". עגלה בטלה הרצחנים משרבו
הרצחנים  משרבו אומר: זכאי בן יוחנן "רבן פי"ד): (סוטה
על  אלא באה ערופה עגלה שאין לפי ערופה, עגלה בטלה

רוצחים". הם בגלוי ועכשיו הספק,

.‚È„Á‡ „Ú94„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :¯ÓB‡ ≈∆»≈»ƒƒ∆«≈¿≈∆»
BLÈÁÎ‰95ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â96‰na . ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»»¿ƒ«∆

˙Á‡k Ì‰ÈL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c97Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿««¬»ƒ
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ È‡ :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»¬ƒ»ƒƒ∆«≈¬≈∆∆¡»

ÌÈLk98‰Ê ÔÈÚÏ99Ck ¯Á‡ ‡a Ì‡Â ,100„Á‡ „Ú ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»««»≈∆»
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â101ÏÚ ¿ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»≈«¿ƒƒ«

.ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â ,ÔB¯Á‡‰ È¯·cƒ¿≈»«¬¿≈¿ƒ

מז.94) ובאותה 95)סוטה יום באותו לו: שאמר כגון
אחר. במקום עמי הנהרג או ההורג היה ולא 96)שעה

מכחישו. בלבד שאחד אע"פ העד, בדברי מתחשבים
התורה 97) האמינה שלא דיבור, כדי בתוך שניהם והעידו

מלזה. יותר אחד,98)לזה עד תורה שהאמינה מקום "כל
מז: שם כשנים), (הריהו שנים" כאן עגלה 99)הרי של

הראשון.100)ערופה. של עדותו שנתקבלה אחר
אחד 101) של דבריו "שאין השני, העד לדברי לב שמים אין

שגדול  חייא, כרבי רבינו ופסק שם. שנים", (שיש) במקום
(כסףֿמשנה  טז הלכה א פרק סוטה הלכות ראה היה. הדור

שם).

.„Èe‡a102e‰eLÈÁÎ‰Â „Á‡‰ „ÈÚ‰L ¯Á‡ ÌÈL »¿«ƒ««∆≈ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Bi„Ú ÈzLk Ô‰ È¯‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â103 ¿»¿…»ƒ»¬≈≈ƒ¿≈≈À

˙BLÈÁÎn‰104ÔÈÙ¯BÚÂ ,BÊ ˙‡ BÊ105‰M‡ .106 ««¿ƒ∆¿¿ƒƒ»
˙LÁÎÓ ˙¯Á‡ ‰M‡Â ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :˙¯ÓB‡∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ»«∆∆«¿∆∆

ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :˙¯ÓB‡Â d˙B‡107e‡aL ÔÈa , »¿∆∆…»ƒ»¿ƒ≈∆»
BÊ ¯Á‡ BÊ e‡aL ÔÈa ˙Á‡k Ô‰ÈzL108ÌÈL . ¿≈∆¿««≈∆»««¿«ƒ

eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡109- Ì˙È‡¯ ‡Ï :Ô‰Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ»ƒ¿∆»≈»∆…¿ƒ∆

:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ .ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
.ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï…»ƒ»»¿ƒ

מאמינים 103)שם.102) אנו שאין עדים, כתות שתי של
בטילה. ועדותן עדותן,104)לשתיהן מקבלים אנו ואין

משקרת. בוודאי מהן שאחת באו 105)מפני לא כאילו
כלל. לענין 106)עדים נאמנת לעדות, כשרה שאינה אע"פ

יב. הלכה למעלה ראה ערופה, שכשם 107)עגלה
הראיה, על אשה עדות - ערופה עגלה לענין - שמקבלים
לזו  מאמינים אנו ואין בהכחשה, אשה עדות מקבלים כך

מלזו. לעדות 108)יותר הכשר אחד עד בין ההבדל וזהו
תחילה  שבא כשר, עד אלא לעדות. שפסולה אשה ובין
ואם  עדותו. על סומכים ואנו כשנים, הריהו עדותו, ונתקבלה

שנים. נגד כאחד הוא המכחישו, אחד עד אחרֿכך ואילו בא
כך, ומשום אחת. אלא אינה עדותה, קיבלו אפילו אשה,
זה  הרי זו, אחר בזו אפילו אותה המכחישה אשה כשבאה
- לזו מאשר יותר לזו מאמינים ואין אחת, נגד אחת

שם. אומרים" ה"יש כדעת מז: סוטה את 109)ועורפים,
שם. משנה ההורג,

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na110ÌÈ¯Lk ÔzLÏL eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»¿≈ƒ
ÌÈÏeÒt B‡111È˙È‡¯ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;112 ¿ƒ¬»ƒ»«≈∆»»ƒƒ

ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzLe ,‚¯B‰‰113:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ «≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï114. …»ƒ»≈¿ƒ

המעידים.110) דעות רוב אחר ואז 111)שהולכים
לחייב  לקולא, ובין לחומרא בין דעות רוב אחר הולכים
שם. הגמרא מסקנת לפי לא, או ערופה עגלה הבאת

כשנים.112) והריהו עדותו, כשר 113)ונתקבלה כשיש
המעידים. של דעות רוב אחר הולכים אין ופסולים,

תחילה,114) בא התורה שהאמינה הכשר שהאחד מכיון
של  דבריו ואין הן, אחד כעד הנשים ושתי שנים, כמו הריהו
באו  אם אבל עורפים. אין כך ומשום שנים, במקום אחד

טז. הלכה ראה ועורפים. ואחד כאחד זה הרי אחת, בבת

.ÊËeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL115 ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰116- Ì˙È‡¯ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÌLÈÁÎÓ «≈¿≈∆»«¿ƒ»¿≈…¿ƒ∆

ÌÈÏeÒt ‰‡Ó B‡ ÌÈL ‰‡Ó elÙ‡L ;ÌÈÙ¯BÚ117, ¿ƒ∆¬ƒ≈»»ƒ≈»¿ƒ
¯‰ - Ôlk ˙‡ LÈÁÎÓ „Á‡ „ÚÂ„Á‡ LÈ‡k el‡ È118 ¿≈∆»«¿ƒ∆À»¬≈≈¿ƒ∆»
.„Á‡ „ÚÂ¿≈∆»

עדותם.115) העדות.116)וקיבלנו קבלת אחר בא אפילו
המרובים.117) אחר הולכים קבלת 118)אין לאחר אף

אנו  ואין להכחישם, אחד עד יכול כך ומשום עדותם,
כל  שאמרו: ומה ועורפים. לזה מאשר יותר להם מאמינים
בעד  המדובר כשנים, הריהו אחד עד תורה שהאמינה מקום

פלגא. כי ד"ה רש"י לב. סוטה וראה כשר.

.ÊÈeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰LÏL B‡ ÌÈL LÏL»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈL Úa¯‡Â ,‚¯B‰‰«≈¿«¿«»ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ…

ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈÙ¯BÚ - Ì˙È‡¯119ÔÈÏeÒÙa :120[Cl‰] ¿ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈn‰ ·¯ ¯Á‡121.ÌB˜Ó ÏÎa ««…«ƒ¿»¿»»

אבל 120)שם.119) פסולים. מפי הן העדויות כששתי
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כמה  של עדותם שנתקבלה אחר ובא כשר, אחד עד כשיש
כלל. עדות כאן ואין אחד נגד כאחד דינם פסולים,

זה,121) אחר בזה שבאו ובין כאחת שבאו בין כך, ומשום
שלוש  באו אם וכן ועורפים, הפסולים ארבעת על סומכים
שאין  אע"פ ראיתם, לא ואומרים פסולים שלושה או נשים
פסולים  ששלושה ספק, מטעם עורפים כן גם מניין, רוב
המכחישה  אחת כאשה דינם פסולים, שלושה המכחישים

שעורפים. יד) (הלכה למעלה ואמרנו חברתה, את

ה'תש"פ  מרחשון כ' ב' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שנים 1) כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהגת היכן יבאר

בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים והדברים כשרה.
הנחל  ודין כך. אחר או תערף שלא עד ההורג נמצא ואם

בזריעה. מותר אם העגלה בו שנתערפה

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‚‰B ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ÔÈc ÔÈ‡2, ≈ƒ∆¿»¬»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ3. ¿≈¿≈∆««¿≈

לך 2) נותן אלקיך ה' אשר "באדמה א): כא, (דברים שכתוב
א). ט, פרק סוטה (ירושלמי אלקיך 3)לרשתה", ה' "אשר

וב'ספרא' רה). שופטים ('ספרי' הירדן" עבר לרבות לך, נותן
"כי  הכתוב את דורשים א, פרשה סיני בהר י, פרשה אמור
הירדן, עבר למעט לכם" נותן אני אשר הארץ אל תבואו
מהֿ המיוחדת, ארץ ופירשו "הארץ", כתוב ששם משום
וזה  "באדמה", אלא "ארץ" לשון הזכיר לא כאן שאיןֿכן
שבארץ  [ונראה מה'. להם נתונה שהיא אדמה כל כולל
עגלה  מצות נוהגת ישראל עלֿידי מיושבת כשהיא ישראל
שם  שיש ובזמן קיים, ביתֿהמקדש כשאין אפילו ערופה

סנהדרין].

.·ÌÈL ÈzL ˙a - ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú4˙BÁt B‡5Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿»¬»«¿≈»ƒ»¬»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÈzL ˙a ‰˙È‰6ÔÈÓen‰ ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt - »¿»«¿≈»ƒ¿∆»¿»¿≈«ƒ

ÔÈÏÒBt7ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .8‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡ ,9‰ÏeÒt -10; ¿ƒ¿««ƒ≈ƒ»¿»¿≈»¿»
da ¯Ó‡ ‰¯tk11ÌÈL„˜k12. «»»∆¡«»¿»»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"dleqt dtxh dzid m` k"tr`e oilqet oinend oi`e"

של  הפסול הרמב"ם השמיט מדוע משנה', ב'כסף הקשה
אבר  שמחוסר דפשוט חינוך' ב'מנחת ותירץ אבר, מחוסר
לא  ולכן בעוף, גם פסול שהרי מום כבעל ואינו פסול

פשוט. שזה כיון כלל להביאו הרמב"ם הוצרך
אבר  דמחוסר הפסול להביא הוצרך שלא תירצו ובמפרשים
כתב  לירושלמי פנים' וב'מראה מטריפה. במכ"ש נלמד כי
הדין  הוא מומין, בה להכשיר בעגלה רחמנא וגלי ש"הואיל

אבר". למחוסר
איסורי  בהלכות הרמב"ם שכתב מה פי על תירוצו ויובן
תמים  נאמר שלא בעוף פוסלין המומין "אין רפ"ג: מזבח
במומין  אמורים דברים במה בלבד, בבהמה אלא זכר
רגלו  נקטעה או עינו נסמית או גפו שיבש עוף אבל קטנים

שלדעתו  וברור כלל". חסר מקריבין שאין מזבח לגבי אסור
אלא  מומין, כמו תמות בדין נכלל אבר מחוסר פסול גם
מחוסר  רק שולל בעוף הנדרש התמימות גדר שלשיטתו

מומין. סתם ולא אבר
שכשגילתה  פנים' ה'מראה של הנ"ל תירוצו יומתק ועפ"ז
למחוסר  הדין הוא ערופה, בעגלה מומין והכשירה התורה

אבר.
(26 'rd 25 'r d"l wlg y"ewl it lr)

שנה,4) בת שאמר אליעזר, רבי על החולקים החכמים כדעת
מפני  ערופה בעגלה רק נאמר זה ודין א. משנה א, פרק פרה
מקום  בכל אבל גדולה. משמע ובקר בקר, עגלת בה שנאמר

חכמים מודים בפירוש אחר, (רבינו שנה. בן פירושו שעגל
והברטנורא). הר"ש גם כתב וכן שם, שאין 5)המשנה

בת  שאף להוסיף אלא שנה, בת למעט באים החכמים
שמה. בקר" "עגלת זה גיל שעד כשרה, יום 6)שנתיים

י. השנה ראש שנה, חשוב בשנה בה 7)אחד נאמר שלא
יט, (במדבר אדומה בפרה שנאמר כמו מום", בה אין "אשר
בפרה  הכתוב את דרשו שם ובגמרא . מה: סוטה משנה ב),
ערופה. בעגלה ולא בה, – מום" בה אין "אשר אדומה:

כקרבן.8) דינה אין מומים, כמוה 9)שלענין שאין "כל
נמנו  הטריפות, סוגי כל מב.). (חולין טריפה" - חיה
שחיטה  ובהלכות ד, פרק אסורות מאכלות בהלכות ונתבארו

הֿי. קרבן.10)פרקים ישראל"11)כדין לעמך "כפר
ח). כא, וכשם 12)(דברים בעליהם. על המכפרים

פסולה, - טריפה ערופה עגלה כך לקדשים, פסול  שטריפה
יא. חולין

.‚˙B„B·Ú‰ Ïk13ÔÈÏÒBtL BÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ˙BÏÒBt »»¬¿∆»∆¿»¿∆¿ƒ
‰n„‡ ‰¯Ùa14‰nÏÂ .da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL , ¿»»¬À»∆∆¡«¬∆…À«»¿»»
'ÏÚ' ¯Ó‡15,'da „aÚ ‡Ï ¯L‡' ¯Ó‡pL ¯Á‡ ∆¡«…««∆∆¡«¬∆…À«»

ÏÒBt ÏÚ‰L ?˙B„B·Ú ¯‡L ÌÚ ÏÚ‰ ÏÏBk ‡e‰L∆≈»…ƒ¿»¬∆»…≈
ÔÂÈk ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«¿»»≈∆…ƒ¿«¿»»≈»
L¯Á ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒÙ ÁÙË ÏÚa ‰ÎLnL∆»¿»¿…∆«ƒ¿¿»««ƒ∆…»«

‰Î‡ÏÓ da ‰OÚ ‡ÏÂ da16ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le ; »¿…»»»¿»»¿»¬≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL „Ú ‡l‡ ÔÈÏÒBt17. ¿ƒ∆»«¿«¿»»

מו.13) שם.14)סוטה משכה 15)סוטה לא "אשר
שם. על 16)בעול", אפילו התורה הקפידה שבעול

בלבד. לצורך 17)משיכתו עבודה בה עושה שהוא בשעה
ד. הלכה ולהלן גֿד, משניות ב פרק פרה ראה עצמו,

.„B˙ÈlË O¯t ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈««ƒ
ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ ‰ÈÏÚ18‡È‰L ÏÎÂ ;dÏÒBt BÈ‡ - »∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈¿»¿…∆ƒ

- d‡OÏ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡lL∆…¿»¿»¿∆≈««ƒ»∆»¿»¿»
‰ÏeÒt19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰n„‡ ‰¯t20. »»¬À»

נלמדה 18) ערופה ועגלה אדומה, פרה בדיני ג משנה שם
אדומה. ולא 19)מפרה טלית, עליה הניח במקרה אם אבל

מו. סוטה פסולה, אינה אותה, שתשא א,20)התכוון פרק
ז. הלכה
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.‰ÌBia ‡l‡ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡21¯Ó‡pL ÈÙÏ , ≈¿ƒ∆»∆¿»∆»«¿ƒ∆∆¡«
‰¯tk da22ÌÈL„˜k23¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ .24.d˙ÙÈ¯ÚÏ »«»»¿»»ƒ¿»«»≈«¬ƒ»»

ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â25˙BÏ‚Ú ÈzL26ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,˙Á‡k ¿≈¿ƒ¿≈∆¿¿««∆≈ƒ
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ27. ƒ¿¬ƒ¬ƒ

כ:21) י.22)מגילה הערה למעלה בהקרבת 23)ראה
"ביום  לח): ז, (ויקרא ככתוב ביום, אלא שאינה קרבנות

קרבניהם". את להקריב ישראל בני את אףֿעל24ֿ)צוותו
אברהם  "וישכם שנאמר: למצוות, מקדימים שזריזים פי
כשר. היום כל אבל טובה, מידה היא זאת בבוקר",

ח.25) הרוגים.26)סוטה שני בבת 27)שנמצאו הרבה
וממהר  למשא, עליו שהמצוות כמי שנראה מפני אחת,

משאו. לפרק

.Â‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú28ÌB˜Óa ˙¯a˜Â , ∆¿»¬»¬»«¬»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú29ÏÁpÏ „¯zMÓe .30ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a ¯Ò‡z ¬ƒ»»ƒ∆≈≈«««≈»≈«¬»»««

¯Á‡ ‰ËÁL B‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰Ù¯Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿¬»««
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - d˙„È¯È31.¯·w˙Â , ¿ƒ»»¬≈¬»«¬»»¿ƒ»≈

לפי 28) בהנאה, שאסורה והטעם עד. זרה עבודה משנה,
כט:). (שם כקדשים כפרה בה "וערפו 29)שנאמר שכתוב

קבורתה. תהיה ששם לומר מיותרת, "שם" והמילה שם",
בגירסאות  מקום בשום אינה קבורתה" תהיה "שם זו [דרשה
ד"ה  נז. וקידושין כט: זרה עבודה ב'תוספות' אבל שלפנינו,
לפני  שגם ונראה ו. כריתות מגמרא זו דרשה מביאים כפרה,
מו.]. זבחים רש"י ראה זו. גירסא היתה רש"י

כרב 30) פסק כה. כריתות אוסרתה", איתן לנחל "ירידתה
מפני  בתראה, הוא שרבא ואףֿעלֿפי רבא, נגד המנונא

המנונא. כרב סוברים (שם), וחבריו ינאי מפני 31)שרבי
אומרים  אנו ואין להתירה, חוזרת ואינה מחיים שנאסרה
זה  והרי אותה, מקדישים היו לא שתמות ביתֿדין ידעו שלו
דיבורֿהמתחיל  פב. חולין 'תוספות' ראה טעות. הקדש

בהערות. ח הלכה לקמן וראה והתנן.

.Ê‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ32. ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ¬≈À∆∆«¬»»
„Á‡ „Ú ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk33˙‡ È˙È‡¯ È‡ : ≈«¿∆»«≈∆»¬ƒ»ƒƒ∆
e‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈL e‡·e ,‚¯B‰‰34‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â «≈»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…

ÏÁpÏ ‰e„È¯B‰Â ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ eLÈ¯Ù‰Â ,˙È‡¯35 »ƒ»¿ƒ¿ƒ∆»∆¿»¿ƒ»«««
Ì‰Èt ÏÚ dÙ¯ÚÏ36enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ,37È¯‰ - ÌÈM‰ ¿»¿»«ƒ∆¿««»««¿«ƒ¬≈

‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ38. À∆∆«¬»»

בהנאה",32) מותרת - זוממים עדיה נמצאו ערופה, "עגלה
עיניו  לפני היתה לא זו (תוספתא ד פרק כריתות תוספתא

אחר). מקור והביא הכסףֿמשנה, בעל היו 33)של ולא
יב. הלכה ט, פרק למעלה ראה שאמרו:34)עורפים,

במקום  שעה ובאותה יום באותו עמנו היה הנהרג או ההורג
בהנאה.35)אחר. אחד 36)ונאסרה של דבריו שאין

שנים. הייתם 37)במקום עמנו להם: ואמרו עדים שבאו
אחר. במקום שעה ובאותה יום התורה 38)באותו כי

הם. שקר עדי שהוזמו והעדים המזימים, לעדים האמינה
לא  ולפיכך העדים, הזמת אפשרות בדעתם העלו [וביתֿדין
גבי  זו סברא נאמרה נד. בכריתות שכזה. למקרה הקדישוה

עדים)]. עלֿפי תלוי אשם

.Á‚¯B‰‰ ‡ˆÓ39‡ˆz - ‰Ï‚Ú‰ Û¯Úz ‡lL „Ú ƒ¿»«≈«∆…≈»≈»∆¿»≈≈
¯„Úa ‰Ú¯˙Â40¯·wz - ‰Ù¯ÚpL ¯Á‡ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»««∆∆∆¿»ƒ»≈

dÓB˜Óa41˜Ùq‰ ÏÚL ;42d˙lÁzÓ ‰‡a43‰¯tk , ƒ¿»∆««»≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
d˜ÙÒ44¯Á‡ ÁˆB¯‰ ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .dÏ ‰ÎÏ‰Â ¿≈»¿»¿»»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈«««

d˙ÙÈ¯Ú45¯Ó‡pL ;‚¯‰È ‰Ê È¯‰ -46¯Ú·z ‰z‡Â : ¬ƒ»»¬≈∆≈»≈∆∆¡«¿«»¿«≈
.È˜p‰ Ìc‰«»«»ƒ

מז.39) הורידו 40)סוטה שכבר ואףֿעלֿפי חולין, כשאר
שמלכתחילה  והטעם, בהנאה. נאסרה לא לנחל, אותה
ומפני  ההורג, נמצא שלא משום לעריפה לנחל אותה הורידו
אפשרות  על ביתֿדין חשבו ההורג, שיימצא הדבר ששכיח
למעלה  וראה שכזה. במקרה להקדישה בדעתם גמרו ולא זו
עגלה  שמצוות פ"ח, ח"ג ממו"נ שהבאנו לט, הערה פ"ט
הדבר  את לפרסם אמצעי אלא אינה הכנותיה כל על ערופה

וזה שיוו  הרוצח, הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים, דע
(כסףֿ כזו אפשרות על דעתם את נותנים שביתֿדין מוכיח

ז). הלכה כדין 41)משנה איתן בנחל עריפתה במקום
בהנאה. ואסורה ערופה, מי 42)עגלה נודע "לא ככתוב:

החטא 43)הכהו". על לכפר באה בעיקרה ערופה עגלה
הרוצח. מי יודעים שהרי 44)כשאין תפקידה, את ומילאה

מז. סוטה (משנה הרוצח מי ידעו לא עריפתה בשעת
כג:). כבר 45)וכריתות העריפה שעלֿידי אומרים אין

לז: כתובות הרוצח, את להרוג צורך ואין החטא, כופר
מז: עריפתה.46)וסוטה לאחר ערופה עגלה פרשת בסוף

אם  כי וגו' יכופר לא "ולארץ הפסוק: מובא שם בברייתא
שנראה  פסוק להביא רבינו של דרכו וידועה שופכו". בדם
הפסוק  מאשר הדין, את ממנו ללמוד מתאים יותר לו

הרמב"ם). מכללי ד כלל מלאכי יד (ראה בגמרא שהובא

.Ë‰ÚÈ¯Êa ¯eÒ‡ ‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯ÚpL ÏÁp‰47 «««∆∆∆¿»»∆¿»»ƒ¿ƒ»
‡ÏÂ Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰„B·ÚÂ«¬»¿»∆∆¡«¬∆…≈»≈¿…

Ú¯fÈ48,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰„B·Ú ÌL „·BÚ‰ ÏÎÂ . ƒ»≈«¿»»≈»¬»¿»∆«¿«
el‡a ‡ˆBiÎÂ ÚË B‡ Ú¯Ê B‡ ¯ÙÁ B‡ L¯ÁL ÔB‚k¿∆»«»«»«»«¿«≈»≈

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -49¯zÓe .50¯wÏe ÔzLt ÌL ˜¯ÒÏ51 ¬≈∆∆À»ƒ¿…»ƒ¿»¿«≈
,B¯Ùz B‡ „‚a ÌL ‚¯‡L ÈÓk ‰fL ,ÌÈ·‡ ÌL»¬»ƒ∆∆¿ƒ∆»«»∆∆¿»

¯Ó‡ CÎÏ .Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L52‡Ï : ∆≈»¿»»¿««¿«¿»∆¡«…
Û‡ ,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰ÚÈ¯f ‰Ó - Ú¯fÈ ‡ÏÂ „·ÚÈ≈»≈¿…ƒ»≈««¿ƒ»¿»∆«¿««

‰ ÏkÏL dÙe‚a ‡l‡ dÈ‡ ÌL ‰¯Ò‡pL ‰„B·Ú »»¬»∆∆∆¿»»≈»∆»¿»∆
.Ú˜¯«̃¿«

מו:47) וברייתא מה: סוטה מובנו 48)משנה ואין
שזהו  איתן, נחל תיאור מוסר הכתוב אין כלומר לשעבר,
לעתיד, אזהרה זוהי אלא אותו, זרעו ולא בו עבדו שלא נחל

מו: יזרע",49)שם ולא בו יעבד "לא הלאו, על שעבר
כב. אלו 51)שם.50)מכות עבודות ששתי לסתת.

ואינן  קרקע, של בגופה לא אבל הקרקע, על אמנם נעשות
וזריעה. לחרישה שזה 52)דומות אףֿעלֿפי יזרע", "ולא

שופטים  'ספרי' לזריעה, עבודה להקיש יעבד", ב"לא נכלל
שם. סוטה רז:

.È‰Ï‚Ú e‡È·‰ ‡ÏÂ e¯Á‡˙pL ‰·B¯˜ ¯ÈÚ ÈL‡«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«¬¿…≈ƒ∆¿»
‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÔÈ‡È·Óe Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ‰Ùe¯Ú¬»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒ¿«««»
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ÌÈL53ÌBÈ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú È·iÁL ; »ƒ∆«»≈∆¿»¬»∆»«»∆»
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«««ƒƒ

שאין 53) חטא שזהו אףֿעלֿפי מכפר, הכיפורים יום שאין
אלא  בו מכיר שאין ו"חטא הקדושֿברוךֿהוא, אלא בו מכיר
מכפר". הכיפורים יום (=הקדושֿברוךֿהוא) המקום
לעמך  "כפר ערופה: בעגלה הכתוב מן זה דין ולומדים
לכפר  זו כפרה "ראויה מצרים), (מארץ פדית" אשר ישראל
ואףֿעלֿפי  ביניהם, חלל נמצא אם מצרים", יוצאי על

רי. שופטים 'ספרי' כו: כריתות שנים, הרבה מאז שעברו

ה'תש"פ  מרחשון כ"א ג' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מכשול 1) כל ולהסיר מעקה לעשות שמצותֿעשה יבאר

ומה  הסכנה מפני חכמים שאסרום דברים כו'. סכנה בו שיש
הם.

.‡‰˜ÚÓ Ì„‡ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL ,Bb‚Ï ƒ¿«¬≈«¬»»«¬∆¿«∆∆¡«
‰¯Èc ˙Èa ‰È‰iL ,‡e‰Â .Eb‚Ï ‰˜Ún ˙ÈOÚÂ3Ï·‡ ; ¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿∆ƒ¿∆≈ƒ»¬»

˙B¯ˆB‡‰ ˙Èa4˜e˜Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˜a‰ ˙È·e ≈»»≈«»»¿«≈»∆≈»
BÏ5˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa ÏÎÂ .¿»«ƒ∆≈«¿««««¿««

‰˜Ún‰ ÔÓ ¯eËt -6. »ƒ««¬∆

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ... dxic zia didiy `ede"

ובתי  כנסיות בבתי הפטור שסיבת ב' בהלכה כתב וכן
ולכאורה  לדירה. עשויין שאינן לפי הוא ממעקה מדרשות
שלגג  ה"ג פ"ד הבחירה בית בהלכות שכתב ממה קשה
המקדש  בית והלא שלוש, גבוה מעקה היה המקדש היכל
לנוי  רק נעשה ההיכל שמעקה לתרץ (ואין דירה. בית אינו
"גגך  בספרי כדאיתא מעקה חיוב היא עשייתו סיבת שהרי

היכל"). לרבות
שמצינו  וכמו האכילה, היא עניינה עיקר שדירה לומר ויש
מצותה  שעיקר - תדורו" כעין "תשבו שמצותה - בסוכה

בסוכה האכילה סי"ב)היא תרל"ט הזקן אדמו"ר ומטעם (שו"ע
לאכילת  קבוע הוא כי דירה בית הוא המקדש בית גם זה
בבית  גם לאכול לת"ח הדחק בשעת שמותר ומה קדשים.
מה־שאין־כן  ארעי, דרך שזה מצד היתר הוא הכנסת
אחשביה", ו"מצוותיה מצוה אכילת שהיא קדשים אכילת

דירה. בית הוא והרי קביעות של עניין היא
(138 cenr c"k wlg y"ewl it lr)

סכנה 3)גדר.2) ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול

משמע. דירה ותבואה.4)בית שמן ליין, כמחסן המשמש
שנינו 5) ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

ובית  הבקר ובית ... אני "שומע לו: פיסקה ואתחנן בספרי
בית  ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות
ו  פרק מזוזה בהלכות רבינו פסק וכן ביתך". כל אף דירה

כל  את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה
כאן. משנה כסף וראה יא. יומא ראה ראוי 6)אלה. שאינו

ג: סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה,

.·ÔÈ·iÁ - ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙Èa7:¯Ó‡pL ;‰˜ÚÓa «ƒ∆¿≈À»ƒ«»ƒ¿«¬∆∆∆¡«
ÏtÈ ÈkÏÙBa ‡l‡ ‰Ïz ‡Ï - epnÓ ÏÙp‰8,Ôk Ì‡ . ƒƒ…«…≈ƒ∆…»»∆»¿≈ƒ≈

˙BiÒk Èza ËÚÓÏ ?'Ebb' ¯Ó‡ ‰nÏ9Èz·e »»∆¡««∆¿«≈»≈¿≈ƒ»≈
˙BL¯„Ó10‰¯È„Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,11˙eL¯ ‰˙È‰ . ƒ¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»»¿»¿

BbbÓ ‰‰B·b ÌÈa¯‰12˜e˜Ê BÈ‡ -13‡pL ;‰˜ÚÓÏ:¯Ó »«ƒ¿»ƒ«≈»¿«¬∆∆∆¡«
epnÓ ÏÙp‰ ÏtÈ Èk14BÎB˙Ï ‡ÏÂ -15. ƒƒ…«…≈ƒ∆¿…¿

וזה 7) שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף
שותפות. של אלא שלו חייב.8)אינו ממנו ליפול יכול אם

שותפים. של בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן
שותפים  בית ופוטר שם חולק אלעי שרבי פי על ואף
שלעניין  רבינו סובר שם), רש"י של פירושו (לפי ממעקה
חולק  רבינו שלדעת ייתכן ועוד אלעי. כרבי הלכה אין מעקה
מודה  הוא במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי רבי

משנה). (כסף לתפילה.9)שחייב מיועדים 10)מיועדים
תורה. בגג.11)ללימוד משתמשים אין וממילא

הגג.12) על הרבים מרשות שיפלו לחשוש ואין 13)ויש
מרשות  גבוה למעלה מלמטה גגו על מעקה שיעשה אומרים
גגו. על הרבים ברשות העוברים יפלו שלא כדי הרבים,

הרבים.14) שם.15)לרשות הגג, לתוך הרבים מרשות

.‚ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰˜Ún‰ d·b16È„k , …«««¬∆≈»≈¬»»¿»ƒ¿≈
‰˜ÊÁ ‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÏÙBp‰ epnÓ ÏtÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ∆«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬»»
Bbb ÁÈpn‰ ÏÎÂ .Ïtz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMiL È„k¿≈∆ƒ»≈»»»∆»¿…ƒ…¿»««ƒ««
‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰˜ÚÓ ‡Ïa¿…«¬∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…

‰OÚ˙17E˙È·a ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,18ÔÈ‡Â . «¬∆∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆¿≈
ÔÈ˜BÏ19‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ20. ƒ«»∆ƒ¿≈∆≈«¬∆

משנה.16) כסף ראה הצדדים. מכל למעלה הגג מן
דמים 17) תשים ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית

שם. ספרי תעשה", לא מצוות - אשמת 18)בביתך
בביתך. דמים תעשה 19)שפיכות לא על עובר כדין

וכל 20)שבתורה. מעקה, עשה שלא בזה הלאו על עובר
סנהדרין  בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו

א. הלכה יח פרק

.„„Á‡Â ‚b‰ „Á‡21¯·c Ïk22Èe‡¯Â ‰kÒ Ba LiL ∆»«»¿∆»»»»∆≈«»»¿»
˙eÓÈÂ Ì„‡ da ÏLkiL23B‡ ¯‡a BÏ ‰˙È‰L ÔB‚k . ∆ƒ»≈»»»¿»¿∆»¿»¿≈

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈa ÌÈÓ Ba LiL ÔÈa ,B¯ˆÁa ¯Ba24- «¬≈≈∆≈«ƒ≈∆≈«ƒ
‡ÈÏÁ ˙BOÚÏ ·iÁ25ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚26B‡ , «»«¬À¿»¿»¬»»¿»ƒ
Èeqk dÏ ˙BOÚÏ27Ì„‡ da ÏtÈ ‡lL È„k ,28.˙eÓÈÂ «¬»ƒ¿≈∆…ƒ…»»»¿»
ÏBLÎÓ Ïk ÔÎÂ29Ó - ˙BLÙ ˙kÒ Ba LiL‰OÚ ˙Âˆ ¿≈»ƒ¿∆≈«»«¿»ƒ¿«¬≈

B¯ÈÒ‰Ï30epnÓ ¯ÓM‰Ïe31¯·ca ¯‰f‰Ïe32;‰ÙÈ ‰ÙÈ «¬ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¿ƒ»≈«»»»∆»∆
,¯ÈÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿ƒ…≈ƒ

ÁÈp‰Â33Ïha - ‰kÒ È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ˙BÏBLÎn‰ ¿ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒƒ≈«»»ƒ≈
.'ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡Ï'a ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»«¿…»ƒ»ƒ

ובין.21) בורות,22)בין לרבות מניין גג, אלא לי "אין
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דמים  תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים,
הכתוב  שדיבר מפני "גג", תורה וכתבה שם. ספרי בביתך".

(=שכיח). במקום 23)בהווה אלא אינה מעקה מצוות
תשים  ולא שכתוב: לנזק, חשש ולא למיתה חשש שיש

בביתך. הלכה 24)דמים יב פרק ממון נזקי הלכות ראה
עפר.25)י. גבוהה 26)תל כראוי, חולייה לו "עשה

ו. פרק קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה
שם.27) כראוי", בפני 28)"וכיסה שיעמוד חזק כיסוי

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד
ו 29) ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל סולם "שלא יעמיד אל

טו: קמא בבא ביתו", בתוך בכלל 30)רעוע זה שאף
סכנת  הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות

ממקום 31)נפשות. שיתרחק אדם, כל על מוטלת זו מצוה
המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה,

הסכנה.32) ממקום להימלט יכול ואינו במקרה
והשאיר.33)

.‰e¯Ò‡ ÌÈ¯·„ ‰a¯‰34Ì‰a LiL ÈtÓ ÌÈÓÎÁ «¿≈¿»ƒ»¿¬»ƒƒ¿≈∆≈»∆
˙BLÙ ˙kÒ35ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰ ÏÎÂ . «»«¿»¿»»≈¬≈∆¿≈¬≈ƒ

ÈÈ‡ B‡ ,CÎa ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡l ‰Óe ,ÈÓˆÚa ÔkÒÓ¿«≈¿«¿ƒ««¬≈ƒ»«¿»≈ƒ
CÎa „Èt˜Ó36˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -37. «¿ƒ¿»«ƒ«««¿

לעשות.34) אחד כל מדקדק 36)להעושה.35)על איני
חושש. שאיני שאר 37)בכך, על העובר כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות

.ÂÔBlq‰ ÏÚ ÂÈt Ì„‡ ÁÈpÈ ‡Ï :Ô‰ el‡Â38Ál˜Ó‰ ¿≈≈…«ƒ«»»ƒ««ƒ«¿«≈«
ÔÓe ˙B¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÈla ‰zLÈ ‡ÏÂ .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿…ƒ¿∆««¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈn‚‡‰39‰˜eÏÚ ÚÏ·È ‡nL ,40.‰‡B¯ BÈ‡ ‡e‰Â »¬«ƒ∆»ƒ¿«¬»¿≈∆
LÁ Ô‰Ó ‰˙L ‡nL ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ41 ¿…ƒ¿∆«ƒ¿Àƒ∆»»»≈∆»»

.˙eÓÈÂ ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¬≈»»¿»

משום 38) הוא והאיסור - שבקרקע למים מחובר צינור
יב. זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא מים 39)סכנה, מקווה

סכנה.40)עומדים. לידי ויבוא דם, והטיל 41)המוצצת
ארס. בהם

.Ê,ÌÈn‰ :Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««¿ƒ»¬ƒƒƒ««ƒ
‚eÊÓ elÙ‡Â ,ÔÈi‰Â42˙BpzL‰Ï BÓÚË ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â , ¿««ƒ«¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«

ıÓÁÏ43¯Èv‰Â ,L·c‰Â ,·ÏÁ‰Â ,44Ïk ¯‡L Ï·‡ . ¿…∆¿∆»»¿«¿«¿«ƒ¬»¿»»
lb ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜Ln‰Ò¯‡ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,ÔÈe ««¿ƒ≈«¿ƒƒ«ƒ»∆≈«¬≈∆∆
.Ô‰Ó ÔÈ˙BLƒ≈∆

ל.42) זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים יש 43)שני
לאחר  אבל (שם). ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש
חומץ  וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ
חולין  ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו ממש

שם.44)מט: פירות. או דגים בשר, מיץ

.Á˜q¯˙pL ÌeM‰45ÁÈh·‡Â ,46- ‰lb˙Â ,CzÁpL «∆ƒ¿«≈«¬«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿«»
ÒÒBz ÔÈÈÂ ÏM·Ó ÔÈÈ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eÒ‡47- »¿≈…«≈»∆«ƒ¿À»¿«ƒ≈

˙ÚMÓ ÔÈi‰ ‡e‰ ÒÒB˙Â .Èelb ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿≈««ƒƒ¿«
B˙ÎÈ¯c48·ÏÁ B‡ ÌÈÓ B‡ ÔÈÈÂ .ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«ƒ«ƒ»»

‰ÏBÚ Ï·‰‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈnÁ eÈ‰L49ÔÎÂ ;Ô‰Ó ∆»«ƒ»¿«∆«∆∆∆≈∆¿≈

ÔÎB˙Ï ‰ÏÚÓÏÓ „¯BÈ ‰˜Ln‰ ‰È‰L ÔÈ˜LÓ50‰tË «¿ƒ∆»»««¿∆≈ƒ¿«¿»¿»ƒ»
„¯BÈÂ „¯BË ‰È‰iL ‡e‰Â ,‰tË ¯Á‡51ÔÈ‡ el‡ Ïk - ««ƒ»¿∆ƒ¿∆≈¿≈»≈≈

ÚeaÚaÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ¯ÙÚ ÈÏÁBfL ;Èelb ÌeMÓ Ô‰a»∆ƒƒ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«
‰˜Ln‰52.epnÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â Ï·‰‰ ÔÓe ««¿∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ∆

הלכה 45) ח, פרק תרומות ירושלמי ז: ביצה מגולה, והוא
להלן 46)ג. וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח "וכן

יד. ל:47)הלכה שם מגיתו, חדש בגת.48)יין
מותרים",49) אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל "חמין

שם. תרומות שמקבל 50)ירושלמי חבית שתחת כלי כגון
החבית. מן הנוטף והטיפות 51)יין תדיר שמטפטף

זו. את זו ובורחים 52)רודפות הבעבוע קול ושומעים
(שם).

.ËÔÈL·k ÈÓ53˙B˜ÏL ÈÓe54ÔÈÒBÓ¯ez ÈÓe55ÔÈ‡ - ≈¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ≈
Ô‰a56˙B˜ÏLe ÔÈL·k Ô‰a ‰¯ML ÌÈÓ .Èelb ÌeMÓ »∆ƒƒ«ƒ∆»»»∆¿»ƒ¿»

ÔÓÚË ‰pzL Ì‡ :ÔÈÒBÓ¯e˙Â57ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ¿¿ƒƒƒ¿«»«¿»≈»∆ƒ
ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÚË Ô˙B Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èelb58ÌÈÓ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈»∆≈««¬ƒ¿≈«ƒ

ÌÈLÈ¯t Ì‰a ÁÈ„‰L59ÔÈ˜ÒBÓ¯„Â60‰ÏBÁÏ61- ∆≈ƒ«»∆¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿∆
.Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒƒ

פרק 53) תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה ח פרק תרומות ירושלמי וראה או 54)ז. ירקות

רותחים. מים עליהם ששפכו צמח 55)פירות מין
מרים. והם לפולים דומים הנחש 56)שגרעיניו שאין

מהם. וכמי 57)שותה שלקות וכמי כבשין כמי דינם
ומותרים. גילוי.58)תורמוסים, משום שאסורים מים כדין

ד.59) א, כלאיים ראה עץ, פרי מין פרי 60)חבושים,
א. ד, שבת ירושלמי מדמשק, ממהר 61)הבא ומסתמא

אסורים  כך ומשום טעמם, שישתנה כדי במים שוהים ואין
גילוי. משום

.ÈBa ¯aÁ˙pL ÔÈÈ62ÔÈcÁ ÌÈ¯·„63B‡ ,ÔÈÏtÏÙk «ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈzÒÙ‡k ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·„64ÔÈ‡ - ÌnÚË ‰pzLpL „Ú , ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»«¿»≈

Èelb ÌeMÓ Ba65.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â . ƒƒ¿«ƒƒ¿»««¿ƒ

לתוכו.62) (מלה 64)חריפים.63)שנתנו כלענה
מהם.65)יוונית). שותה הנחש שאין

.‡ÈÔÈa ,elb˙pL Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk»««¿ƒ»¬ƒƒƒ∆ƒ¿«≈
ÌBia66Ì„‡ Ôcˆa ‰È‰ elÙ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ÔÈa «≈««¿»¬ƒ«¬ƒ»»¿ƒ»»»

e‰LÈ ‰nÎÂ .ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÔLÈ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡ - ÔLÈ67 »≈≈≈«»≈««¬ƒ¿«»ƒ¿
LÁ¯‰ ‡ˆiL È„k ?e¯Ò‡ÈÂ68ÈÏk ÔÊ‡ ˙ÁzÓ69 ¿≈»¿¿≈∆≈≈»««ƒ««…∆¿ƒ

.BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿«¬…ƒ¿

ל.66) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ואין
ד.67) משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו כמה
לרבינו,68) המשניות פירוש רחש, - "רמש" (תרגום הרמש

נראה 69)שם). שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו
תרומות  וירושלמי י. חולין כשערה, דק נחש שיש חור, שם

ג. הלכה ח, פרק

.·È‰È‰iL È„k :elb˙ Ì‡ e¯Ò‡iL ÌÈn‰ ¯eÚLƒ««ƒ∆≈»¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
¯k Ìq‰70ÔÈa¯Ó ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .˜ÈfÓe Ô‰a ««ƒ»»∆«ƒ¬»ƒ»««ƒ¿Àƒ
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‰¯n‰ Ô‰a „·‡zL È„k71ÔÈa ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿≈∆…«»∆«»»¬≈≈À»ƒ≈
˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa72.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿≈ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒƒ¿»««¿ƒ

המרעיל.70) כוחו בהם.71)מורגש הארס שיתבטל
מים.72) מקווה כגון

.‚ÈCLBn‰ ÔÈÚÓ73.Èelb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ‡e‰L Ïk «¿»«≈»∆≈ƒƒ
ÔÈ‚Ï74p‰L ‰l‚Ó‰cLa BÁÈ75‰·z76Ïc‚Óe77B‡ »ƒ¿À∆∆ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
˜Èza78‰n‡ ‰‡Ó ˜ÓÚ elÙ‡ ¯B·a B‡ ,BlL79B‡ , «ƒ∆¿¬ƒ»…≈»«»

ÔÈÏ˜¯Ëa B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó dB·b Ïc‚Óa80‰tÈÓ ¿ƒ¿»»«≈»«»ƒ¿«¿ƒ¿À∆
„iÒÓe81¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -82˜„a .83˙‡ B‡ ‰·z‰ ˙‡ ¿À»¬≈∆»»«∆«≈»∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â Ïc‚n‰84‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿»¿««»ƒƒ¬≈∆À»¿ƒ»»
Ô‰a85¯eÒ‡ - ·˜86ÒkzL È„k ?·˜pa ‡‰È ‰nk . »∆∆∆»«»¿≈«∆∆¿≈∆ƒ»≈

‰pË˜ Úaˆ‡87ÔË˜ ÏL88. ∆¿«¿«»∆»»

ממנו.73) מתייראים עפר  שם;74)וזוחלי תוספתא יין, כד
שם. כלים 75)ירושלמי אחדות, מגרות בה שיש בתיבה,

ג. חפצים.77)ארגז.76)יח, לשמירת גבוה ארון
שם.79)בנרתיק.78) התוספתא באולם.80)לשון
שם.81) להיות הנחשים דרך נחש 82)שאין שם היה שמא

שם. שהניחו כלום.83)קודם שם שאין ואין 84)וראה
ושתה  הלגין את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים

משם. ויצא בארון.85)וחזר או בדקו 86)בתיבה אפילו
אותו. ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם,

קטן.87) חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש מין שיש
דק 88) שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

ירושלמי  זה, משיעור קטן לנקב להיכנס הוא מתיירא כשערה,
שם.

.„È‰ÚLz ‰pnÓ e˙ML Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙lb˙pL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿»
e¯Ó‡Â ‰È‰ ‰OÚÓ .È¯ÈOÚ ‰zLÈ ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ¿…≈…ƒ¿∆¬ƒƒ«¬∆»»¿»¿
Ú˜L LÁp‰ Ò¯‡L ÈtÓ ,˙ÓÂ È¯ÈOÚ ‰˙ML∆»»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈∆∆∆«»»»«

‰hÓÏ89¯ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÒ LÈÂ .90ÛˆÂ ‰ÏBÚL ¿«»¿≈«¬«¬≈»»∆∆¿»
,‰˜Ln‰ ÚˆÓ‡a ˙ÈÏ˙ ‡È‰L ÌÒ LÈÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈«∆ƒƒ¿≈¿∆¿«««¿∆

¯eÒ‡ Ïk‰ CÎÈÙÏ91BpÒ elÙ‡Â .92ÔÎÂ .˙pÒÓa ¿ƒ»«…»«¬ƒƒ¿ƒ¿«∆∆¿≈
‰ÚLz epnÓ eÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰lb˙pL ÁÈh·‡¬«ƒ«∆ƒ¿«»««ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»

È¯ÈOÚ ÏÎ‡È ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ93. ¿…≈……«¬ƒƒ

(לפי 89) שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
כלי); של לקרקעיתו המשקה בתוך ושוקע וכבד, הוא שחזק
צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של

שם. זרה עבודה קלוש), כד.90)(שארסו לב, דברים פי על
נחשים. רעל - הנחש 91)ופירושו של גילו יודעים אין כי

ארסו. שם ועובר 92)שהטיל במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.93)דרך שוקע והארס הוא, רך שהאבטיח

.ÂËÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÎtLÈ ‡Ï - elb˙pL ÌÈÓ94, «ƒ∆ƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ
ıa¯È ‡ÏÂ95Ïa‚È ‡ÏÂ ,˙Èa‰ ˙‡ Ì‰a96˙‡ Ô‰a ¿…¿«≈»∆∆««ƒ¿…¿«≈»∆∆

‰˜LÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁ¯È ‡ÏÂ ,ËÈh‰«ƒ¿…ƒ¿«»∆»»»»¿«¿»¿…«¿∆
Ô˙B‡ ‰˜LÓ Ï·‡ ;B¯·Á ˙Ó‰a ‡ÏÂ BzÓ‰a ‡Ï Ô‰Ó≈∆…¿∆¿¿…∆¡«¬≈¬»«¿∆»

Ïe˙ÁÏ97. ¿»

ויינזק.94) יחף אדם שם יעבור על 95)שמא ישפוך לא

יעלה. שלא האבק את להשכיב הבית ילוש,96)קרקע ולא
אצבעותיו. קשרי בין הרעל ייכנס הארס 97)שלא שאין

ומבריא. חוזר הוא אותו, שמרזה פי על ואף לו, מזיק

.ÊËÏL ‡È‰ elÙ‡ ,ÔÈl‚Ó ÌÈÓa ‰LBlpL ‰qÚƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ¬ƒƒ∆
Û¯Oz - ‰Óe¯z98‰¯eÒ‡ - ˙t‰ ˙ÈÙ‡ elÙ‡Â .99. ¿»ƒ»≈«¬ƒ∆¡≈««¬»

סכנה 98) משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על אף
זו 99)התירו. הרי "אפאה האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני שם.מותרת. (באש),

ה'תש"פ  מרחשון כ"ב ד' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
משום 1) שאסורים נחש שנשכם ועוף חיה בהמה יבאר

ודין  רפואתו. ליקח ושלא הגוי עם להתיחד שלא כו'. סכנה
כלי  להם למכור אסור ואם ממנו. להסתפר מותר אם
ולהשיא  ליסטים לישראל למכור אסור אם ודין מלחמה.

לגוי. טובה עצה

.‡LÁp‰ ÔÎLpL ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a2Ba ‡ˆBiÎÂ3, ¿≈»«»∆¿»»«»»¿«≈
Ì„‡‰ ˙ÈÓn‰ ÌÒ eÏÎ‡L B‡4‰pzLiL Ì„˜ ,5BÙe‚a ∆»¿««≈ƒ»»»…∆∆ƒ¿«∆¿

ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -6˙BLÙ ˙kÒ ÌeMÓ7,CÎÈÙÏ . ¬≈≈¬ƒƒ«»«¿»¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯ ÈÎe˙Á e‡ˆÓpL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a8Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»«»»∆ƒ¿¿¬≈«¿«ƒ««ƒ

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÔÈ¯zÓ Ô‰L∆≈À»ƒƒ¿≈»¬≈≈¬ƒƒ
.e˜„aiL „Ú ,ÔÎL ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ „Á‡ ‡nL ,‰kÒ«»»∆»∆»ƒ¬≈»»¿»»«∆ƒ»¿
CzÁ˙ ‡Ï Ì‡ ,¯ep˙a Ô˙B‡ ‰ÏBˆ ?Ô˜„Ba „ˆÈk9 ≈«¿»∆»¿«ƒ…ƒ¿«≈

‰pzL ‡ÏÂ ¯Oa‰10.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÏv‰ ¯‡MÓ «»»¿…ƒ¿«»ƒ¿»«»ƒ¬≈≈À»ƒ

נח:2) ארסי.3)חולין הממית 4)זחל סם אכלה אבל
שם. מסוכנת, כשאר שדינה כשרה, ושחטה אבל 5)בהמה

אינו  שוב השותה, של בגופו הארס שנשתנה עד שהה אם
בכל 6)מזיק. מחלחל שהארס מפני שחטם, אם באכילה
סכנת 7)הגוף. משום והאיסור טריפה, משום מותרת אבל

פג. ויומא י. חולין טריפה, מאיסור חמור חולין 8)נפשות
לחתיכות.9)נט. לא 10)נתפרק אפילו נשתנה, אם אבל

אסור. נתפרק

.·È¯ew ÔÎÂ11ÔÈÚeÏc‰Â ÌÈ‡eMw‰Â ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ¿≈ƒ≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ
¯˙BÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙BBÙÙÏn‰Â ÔÈÁÈh·‡‰Â12, ¿»¬«ƒƒ¿«¿»¿¬ƒ»¿ƒ¿≈

ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa13ÈÏk‰ CB˙a eÈ‰ elÙ‡Â ,14, ≈¿ƒ≈¿À»ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ
‰ÁÏ Ba LiL Ïk15LÁ ‡nL ,¯eÒ‡ - CeL ‡ˆÓÂ …∆≈≈»¿ƒ¿»»»∆»»»
BÎL Ba ‡ˆBiÎÂ16¯Btˆ ‰‡¯ elÙ‡Â .17¯aÎÚ B‡ ¿«≈¿»«¬ƒ»»ƒ«¿»

¯wÓe ·LBÈ18ÌB˜Óa ‡nL ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈¿«≈¬≈≈¬ƒ∆»ƒ¿
·˜19·w20. ∆∆ƒ≈

ו.11) משנה ח, פרק תרומות מצד 12)נקבים, והניקור
אחר. מצד אפילו יאכל לא לקרקע.13)אחד, או לעץ

שם.14) טוב', יום 'תוספות הארס 15)ראה מיץ רטיבות,
את  חותך יבש בדבר אבל בכולו, ומחלחל בליחה מתערב

השאר. את ואוכל הניקור ה'תוספות':16)מקום כתבו
חמת  שאין לפי בגילוי, נזהרים אנו אין אלו במדינות עכשיו

כלל. בינינו מצויה עפר ט.17)זוחלי במקור 18)חולין
נחש.19)ובפה. העכבר.20)של או הציפור
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.‚‰‡z21ı˜Ú‰ ÏhpL ·Ú B‡22Ì‰a ÔÈ‡ - Ô‰lL ¿≈»≈»∆ƒ«»…∆∆»∆≈»∆
Èelb ÌeMÓ23ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z Ì„‡ ÏÎB‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿ƒ»≈»»¿≈ƒ«¬»ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ‰ÏÈla24˙ÈOÚÂ ‰L·iL ‰¯e˜ ‰‡z . ««¿»¿≈≈¿≈»¿»∆»¿»¿«¬≈
˙¯‚B¯b25˙B¯zÓ Ô‰ÈzL - ‰L·iL ‰¯e˜ ‰¯Ó˙e ,26. ¿∆∆¿»»¿»∆»¿»¿≈∆À»

ל:21) העוקץ.22)ע"ז במקום קטן פה אם 23)ונעשה
לחלוחית. בהם שיש אףֿעלֿפי מותרים, גלויים השאירם

דומה 24) זה ואין ארס. בהם והטיל נחש מהם אכל שמא
שמא  חשש מעורר שהנקב מפני ב. שבהלכה תאנים לניקורי

נחש. יבשה.25)אכל פרק 26)תאנה תרומות ירושלמי
ג. הלכה ח,

.„¯eÒ‡27˙BÚÓ ÔzÏ Ì„‡Ï28ÌÈ¯È„ B‡29,ÂÈt CB˙Ï »¿»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ¯ˆÓ B‡ ÔÈÁL ÈkÓ ÏL L·È ˜¯ Ô‰ÈÏÚ LÈ ‡nL30 ∆»≈¬≈∆…»≈∆À≈¿ƒ¿…»ƒ
˙ÚfÓ ıeÁ ,˙Ân‰ ÌÒ - Ì„‡ ˙ÚÊ ÏkL ;‰ÚÊ B‡≈»∆»≈«»»««»∆ƒ≈«

.ÌÈt‰«»ƒ

הן.28)שם.27) נחשת ושל כסף.29)פרוטות. של
הן.30) מדבקות עור מחלות וצרעת ושחין

.‰B„È Òt Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ31BÈÁL ˙Áz32‡nL , ¿≈…ƒ≈»»«»««∆¿∆»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ;Ú¯ ÌÒa B‡ Ú¯ˆÓa B„Èa Ú‚33. »«¿»ƒ¿…»¿««∆«»«ƒ«¿»ƒ

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰hn‰ ˙Áz ÏÈL·z‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ«««ƒ»««ƒ∆
‰cÚÒa ˜ÒBÚ34BÈ‡ ‡e‰Â ˜Èfn‰ ¯·„ Ba ÏtÈ ‡nL , ≈ƒ¿À»∆»ƒ…»»««ƒ¿≈

.e‰‡B¯≈

שם.31) ירושלמי ידו, מול 32)כף והצלעות הזרוע בין
כו:33)השכם. סוכה דבר, בכל מיסב 34)ונוגעות והוא

שם. ירושלמי מיד. לאכלו ובדעתו המיטה, על

.ÂÔÎÂ35CB˙a B‡ ‚B¯˙‡‰ CB˙a ÔÈkq‰ ıÚÈ ‡Ï ¿≈…ƒ¿«««ƒ¿»∆¿¿
ÔBv‰36¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙eÓÈÂ dcÁ ÏÚ Ì„‡ ÏtÈ ‡nL , «¿∆»ƒ…»»«À»¿»¿≈»

ÈeË ¯È˜ ˙Áz ¯·ÚÏ Ì„‡Ï37B‡ ,ÚeÚ¯ ¯Lb ÏÚ B‡ , ¿»»«¬…««ƒ»«∆∆»«
‰a¯ÁÏ ÒkÏ38˙Bkq‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»≈¿À¿»¿≈…«≈»≈ƒ¿»««»

.ÔÓB˜Óa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -»«¬…ƒ¿»

הן.36)שם.35) דוגמאות וצנון ואתרוג בהם, וכיוצא
טז:37) השנה ראש רעוע, כלומר ואחד 38)ליפול,

שחומת  המפולת", "מפני הוא נותן שהתלמוד הטעמים
ג. ברכות עליו, תיפול ושמא רעועה, החורבה

.Ê„ÁÈ˙‰Ï È„e‰ÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ39,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰eÏ˙È ‡ÏÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¬ƒ«¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿«∆

.C¯ca Ô‰nÚ40Ú‚t41B¯ÈÊÁÓ - C¯ca ÌÈ·ÎBk „·BÚ ƒ»∆«∆∆»«≈»ƒ«∆∆«¬ƒ
BÈÓÈÏ42‰ÏÚÓa ÔÈÏBÚ eÈ‰ .43- ‰„È¯Èa ÌÈ„¯BÈ B‡ ƒƒ»ƒ¿«¬∆¿ƒƒƒ»
‰È ‡Ï‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰hÓÏ Ï‡¯OÈ ‰È …ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿≈»ƒ¿«¿»∆»

‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ44ÏtÈ ‡nL ,‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ƒ¿»≈¿«¿»¿≈»ƒ¿«»∆»ƒ…
ÁLÈ Ï‡Â .B˙ÈÓ‰Ï ÂÈÏÚ45ı¯È ‡nL ,ÂÈÙÏ46˙‡ »»«¬ƒ¿«»…«¿»»∆»»…∆

.BzÏbÏbÀ¿»¿

כב.39) זרה עבודה עמו. יחידי אףֿעלֿפי 40)להשאר
אנשים. שם כה:41)שעוברים שם של 42)נפגש.

בשמאלית. מאשר ימנית ביד להתגונן יותר נוח כי יהודי.

בסלע.43) או בהר לפני 44)כגון היהודי ילך בעלייה
לפניו. הגוי את יוליך ובירידה לפני 45)הגוי, יתכופף ולא

במישור. ואפילו משהו, ליטול כדי ירוצץ.46)הגוי,

.ÁBÏ‡L Ì‡47˙‡ BÏ ·ÈÁ¯È - ?CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ï : ƒ¿≈¿»«»≈«¿ƒ∆
C¯c‰48„Ú :¯Ó‡pL ;ÂOÚÏ ·˜ÚÈ ·ÈÁ¯‰L C¯„k , «∆∆¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¬…¿≈»∆∆¡««

‰¯ÈÚO È„‡ Ï‡ ‡·‡ ¯L‡49. ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

aigxdy jxck jxcd el aigxi jled dz` o`l el`y m`"
"'ek eyrl awri

להבין: וצריך
הדרך" לו ב"ירחיב הכוונה מה הרמב"ם הסביר לא מדוע א.
צריך  היה שאם כה:) ע"ז (בגמ' רש"י זאת שפירש כדרך

לילך. צריך אני פרסאות ב' לו יאמר פרסה לילך
וכתב  שינה וכאן לעשו, יעקב שעשה כדרך נאמר בגמ' ב.

יעקב". שהרחיב "כדרך
לעשו  אבינו יעקב שעשה "כדרך הלשון נאמר בגמ' ג.
יעקב  רק וכתב רשע, התואר השמיט והרמב"ם הרשע,

לעשו.
את  הביא הדרך את לעשו הרחיב שיעקב כך על כראיה ד.
הביא  לא ומדוע שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד הפסוק
סכותה". נסע "ויעקב הראיה עיקר שממנו הפסוק המשך
הובאו  זו, להלכה המקור שהיא הנ"ל בגמ' בזה: והביאור
עולין  "היו מהגוי: בזהירות הצורך שתוכנם דינים כמה
למעלה  כוכבים ועובד למטה ישראל יהיה לא ... במעלה
הדין  הובא אח"כ ומיד כו'", ... שמא לפניו  ישוח ואל ...
הגמ' ובהמשך הדרך", לו ירחיב הולך, להיכן "שאלו
בתלמידי  שפגעו לסטים על האחד סיפורים: שני מובאים
למקום  שהולכים להם וענו הולכים אתם לאן ושאלום ר"ע
מנשה  רב על והשני וניצלו, באמצע ופרשו יותר רחוק

וניצל. ר"ע כתלמידי ונהג גנבים בו שפגעו
הסכנה  ובגדר הגמ' בפירוש ורש"י הרמב"ם ונחלקו
למד  הרמב"ם הולך". אתה לאן ש"שאלו מגוי הנשקפת
לדינים  בהמשך ובא שייך הולך" אתה לאן "שאלו שהדין
מהגוי  לנקוט שיש בזהירות המדברים שבגמ' הראשונים
היזקא  ברי של ובמצב וודאית בסכנה כאן מדובר אין אבל
הדרך" ל"הרחיב הוא זה במצב לעשות שמותר מה ולכן
עיכובים  בגלל רב זמן תארך שהדרך לגוי להסביר כלומר

וכו'. להיות העלולים שונים
לסיפורים  קשור הדרך" לו "ירחיב שהדין למד רש"י אבל
על  מדובר ששם מנשה ורב ר"ע בתלמידי אח"כ שהובאו
"ירחיב  הדין פירש לכן היזקא, ברי וממילא וגנבים, ליסטים

לילך". צריך אני פרסאות שני לו "יאמר הדרך" לו
לו  "ירחיב מהו הרמב"ם פירש לא מדוע גם יובן מעתה
הרחיב  שם שגם התורה מסיפור ידוע דבר הוא כי הדרך"
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בטוח שהיה מצד ולא חשש, מצד הדרך כי לו שיזיקו
"עשו  כתב לא גם כך ומשום עמו והתפייס ונישקו חיבקו
לא  גם מדוע מובן ובזה היזקא. בברי מדובר אין כי הרשע"
מזה  כי סכותה" נסע "ויעקב הכתוב המשך הרמב"ם ציטט
"עד  רק כתב לכן לגוי, לשקר שצריך משמע להיות יכול
יבוא  שבוודאי שמשמעו שעירה" אדוני אל אבוא אשר
רב. זמן יקח והדבר הדרך" לו ש"הרחיב אלא לשעיר אליו
הגמ' שהביאה הסיפורים הרמב"ם שלדעת לומר ויש
שאם  הולך") אתה לאן מ"שאלו (חוץ נוסף דין מלמדים
יותר. רחוק למקום שהולך ולומר לשקר צריך היזקא ברי
שלא  כיון לומר יש אולי זה, דין הרמב"ם כתב שלא ומה
סיפור  כי־אם והלכה דין של בסגנון בפירוש בגמ' נאמר

ה.) ואות ב אות הרמב"ם כללי מלאכי יד (וראה מעשה.
(158 'r 'k wlg y"ewl it lr)

אחד,48)הגוי.47) קילומטר מרחק  ללכת צריך היה אם
הגוי  ימתין אולי ללכת, צריך אני קילומטרים שני לו יאמר
קודם  ממנו יפרוש והיהודי השני, הקילומטר עד מלרצחו

שם. זרה עבודה וינצל, נסע 49)לכן "ויעקב וכתוב:
שעיר. עד הלך ולא סכותה",

.ËÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯eÒ‡»ƒ«¿»ƒ»≈»ƒ∆»ƒ
Ôk50‰ÈÁiL epnÓ eL‡È˙51ÔÓ ˙‡t¯˙‰Ï ¯eÒ‡Â . ≈ƒ¿»¬ƒ∆∆ƒ¿∆¿»¿ƒ¿«…ƒ

ÒB¯B˜Èt‡‰52epnÓ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ,53‡nL , »∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆∆»
ÂÈ¯Á‡ eÎLnÈ54„·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯zÓe . ƒ»¿«¬»À»ƒ«¿»ƒ»≈
‰Ó‰·Ï ÌÈ·ÎBk55ıeÁaÓ ÛebaL ‰kÓÏ B‡56ÔB‚k , »ƒƒ¿≈»¿«»∆«ƒ«¿

‡Ó‚eÏÓ57‰iË¯e58‰kÒ ÏL ‰kÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .59- ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«»»
ÁwÏ ¯eÒ‡60‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ‰kÓ ÏÎÂ .epnÓ61˙‡ »ƒ«ƒ∆¿»«»∆¿«¿ƒ»∆»∆

.Ì‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ - ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆

כז:50) שם ממית, סם לו יתן ירפאנו 51)שמא לא ואם
להתר  מותר להפסיד,ימות, מה לו אין שהרי ממנו, פאות

ואףֿעלֿפי  יהודי. רופא כשאין ומדובר הגוי. ירפאנו ושמא
עלול  והגוי יומיים, או יום לחיות עוד יוכל שהחולה
שאין  ממנו, להתרפאות מותר זאת בכל מותו, להקדים

שם. למות, וסופו הואיל שעה, לחיי ראה 52)חוששים
י. הלכה ד, פרק שיחיה.53)למעלה החולה מן

מינים.54) וייעשו דעותיו, חשש 55)אחרי אלא כאן שאין
כז. שם בלבד, ממון סכנה.56)להפסד בו שאין

לחה.57) סממנים.58)תחבושת משוחה תחבושת
מבחוץ.59) בגוף במכה 60)אפילו המתירים כדעת שלא

להרחיקו, יוכל מזיק, שהסם החולה יראה ואם הואיל בחוץ,
עליה 61)שם. מחללים הגוף) (בחלל חלל של מכה כל

חלל, של כמכה הם הרי הרגל וגב היד וגב השבת, את
כה. שם השבת, את עליהם ומחללים

.ÈÏ‡LÏ ¯zÓe62:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡ÙB¯Ï À»ƒ¿…¿≈≈»ƒ¿…«
ÁwÈ ‡Ï Ï·‡ ;‰OÚz CÎÂ CÎÂ ,EÏ ‰ÙÈ ÈBÏt ÌÒ«¿ƒ»∆¿¿»»»«¬∆¬»…ƒ«

.epnÓƒ∆

ממנו 62) מתרפא אינו היהודי שאם הוא, והטעם כז. שם

עליו, סומך היהודי שאין הגוי יבין בלבד, שואלו אלא
הגוי ובווד  לו יאמר לא ולפיכך אחר. ברופא ישראל אי

מומחה. כרופא שמו לקלקל שלא כדי מזיקה, תרופה

.‡È„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ô‰Ó ¯tzÒ‰Ï ¯eÒ‡Â63‡nL , ¿»¿ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«»ƒ∆»
ep‚¯‰È64‡¯È˙nL ÈtÓ ,¯zÓ - ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ . ««¿∆ƒ»»»»»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰nc Ì‡Â .B‚¯‰Ï65Ì„‡ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿¿ƒƒ»»≈»ƒ∆»»
·eLÁ66¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ep‚¯‰È ‡ÏÂ epnÓ „ÁÙiL È„k »¿≈∆ƒ¿«ƒ∆¿…««¿∆¬≈∆À»

.epnÓ ¯tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆

להרגו,63) מפחד שהגוי מפני מותר, הרבים ברשות אבל
כז. זרה שבידו.64)עבודה בתער או במספריים

הגוי.65) לפני לראות 66)התראה במראה שהסתכל כגון
המקפיד  הוא, חשוב שאיש הגוי וחושב נאה, התספורת אם

כט. שם תספורתו, על

.·È¯eÒ‡67ÈÏk Ïk ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯kÓÏ »ƒ¿…¿¿≈»ƒ»¿≈
‰ÓÁÏn‰68ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â .69ÔÈ‡Â . «ƒ¿»»¿≈«¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿≈

ÔÈkÒ ‡Ï Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ70ÔÈ¯ÏB˜ ‡ÏÂ ,71ÌÈÏ·k ‡ÏÂ ,72 ¿ƒ»∆…«ƒ¿…»ƒ¿…¿»ƒ
‰‡ec‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B‡ÏLÏL ‡ÏÂ ,[ÏÊ¯a ÏL]73, ∆«¿∆¿…«¿¿»∆«¿∆ƒ¿»

ÌÈa„ ‡ÏÂ74˜Ê Ba LiL ¯·c Ïk ‡ÏÂ ,˙BÈ¯‡Â ¿…Àƒ«¬»¿…»»»∆≈∆∆
ÔÈÒÈ¯z Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .ÌÈa¯Ï75‡l‡ ÔÈ‡L , »«ƒ¬»¿ƒ»∆¿ƒƒ∆≈»∆»

Ô‚‰Ï76. ¿»≈

טו:67) ליהודים.68)שם להרע בהם ישתמשו שמא
ורומח.69) סייף "סדן",70)כגון הגירסא שלנו ובגמרא

בבית  לאסיר הכוונה איש", רגלי בו "לשום רש"י: ופירש
רבינו  וגירסת "סכין", שם גרס חננאל רבינו אבל הסוהר.

חננאל. רבינו צוואר 71)כגירסת שעל ברזל של שרשרת
"ענו 72)השבוי. אסירים רגלי בה שכובלים שרשרת

ולא  ר"מ: רומי בדפוס יח. קה, תהלים רגלו", בכבל
ברזל. של עששיות ולא . . ברזל 73)שלשלאות. מהודו.

טז. שם זיין, כלי ממנו לעשות מיוחד שם.74)זה משנה,
שבויים. עם למאבק בהם משתמשים מגינים.75)הגויים

בתריסים 76) שישתמשו החוששים שם, האוסרים כדעת ולא
זיינם. כלי שיאזלו לאחר התקפה כבנשק

.‚Èe¯Ò‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L ÌLÎe¿≈∆»¿ƒ¿…¿≈»ƒ»»¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎBnL Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÏ77¯zÓe .78 ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆≈¿≈»ƒÀ»

ÏÈÁÏ ÔÈÊ ÈÏk ¯kÓÏ79Ô‰L ÈtÓ ,‰È„n‰ Èa ÏL ƒ¿…¿≈«ƒ««ƒ∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈
Ï‡¯OÈ ÏÚ ÔÈpÈ‚Ó80. ≈ƒƒ«ƒ¿»≈

טו:77) טז.78)שם שגרים 80)לצבא.79)שם
מדינה  .באותה

.„È¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡L Ïk…∆»ƒ¿…¿≈»ƒ»ƒ¿…
ÌÈËÒÏ ‡e‰L Ï‡¯OÈÏ81„È ˜ÈÊÁÓ ‡ˆÓpL ÈtÓ ,82 ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ«
BÏÈLÎÓe ‰¯·Ú È¯·BÚ83¯eÚ ÏÈLÎn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿≈¬≈»«¿ƒ¿≈»««¿ƒƒ≈

¯·„a84‰ˆÚ B‡ÈO‰Â85˙‚B‰ dÈ‡L86˜fÁL B‡ , ¿»»¿ƒƒ≈»∆≈»∆∆∆ƒ≈
C¯„ ‰‡B¯ BÈ‡Â ¯eÚ ‡e‰L ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È¿≈¿≈¬≈»∆ƒ≈¿≈∆∆∆

˙Ó‡‰87BaÏ ˙Â‡z ÈtÓ88‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - »¡∆ƒ¿≈«¬«ƒ¬≈∆≈¿…
‡a‰ ;ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙89 «¬∆∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…«»
.BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ Ôz ,‰ˆÚ EnÓ ÏhÏƒ…ƒ¿≈»≈≈»«∆∆
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שם.81) הליסטים 82)שודד, אין אפילו בידו. מסייע
נשק, לו למכור אסור זאת בכל דמים, בשפיכות חשוד

ולהמלט. שוד מעשי לבצע בזה לו בעבירה,83)שעוזר
הבריות. את ללסטם מעיז היה ולא יתכן הנשק שלולא

תתן 84) לא עור "ולפני בתורה: כתוב בו. בקי שאינו
זה  דרשו ורבותינו יד), יט, (ויקרא מאלקיך" ויראת מכשול
רעה, עצה לו ונותן בדבר", "עוזר שהוא חבירו את המכשיל

ב. פרשה ג, פרק קדושים עצה.85)'ספרא' לו ונתן
עצה,86) ממך נוטל "היה נכונה. שאינה יודע בעצמו שהוא

צא  לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה לו תתן אל
בשביל  - בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו - בהשכמה
חמור, לך וקח שדך את מכור - לו תאמר אל שישתרב.

שם. ממנו", ונוטלו עוקף התורה 87)ואתה דרך שהיא
המלוה 88)ומצוותיה. או לנזיר, יין כוס המושיט כגון

עור  "ולפני משום עוברים ששניהם ברבית, והלוה ברבית
לעשות  לחבירו עוזר מהם אחד שכל לפי מכשול", תתן לא
ספר  וראה עה: מציעא בבא ו: זרה עבודה ראה עבירה.

רצט. לאֿתעשה מצוות לרבינו, בספרים 89)המצוות
כאן  מתחלת ר"מ רומי בדפוס אבל יד, הלכה סוף זהו שלנו

טו. הלכה

.ÂË¯eÒ‡Â90B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰·BË ‰ˆÚ ‡ÈO‰Ï ¿»¿«ƒ≈»»¿≈»ƒ
ÚL¯ „·ÚÏ91¯·„ ‰OÚiL ‰ˆÚ B‡ÈO‰Ï elÙ‡Â . ¿∆∆»»«¬ƒ¿«ƒ≈»∆«¬∆¿«

‰ÂˆÓ92BÚL¯a „ÓBÚ ‡e‰Â ,93‰q˙ ‡ÏÂ .¯eÒ‡ -94 ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
,‰˜„ˆ ÔzÏ ¯v„Îe·Ï ‰ˆÚ ‡ÈO‰L ÏÚ ‡l‡ Ï‡i„»ƒ≈∆»«∆ƒƒ≈»ƒ¿«¿∆«ƒ≈¿»»

CÏÚ ¯tLÈ ÈkÏÓ ‡kÏÓ Ô‰Ï :¯Ó‡pL95. ∆∆¡«»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` l`ipc dqpzp `le ... m"ekrl daeh dvr `iydl xeq`e"
."dwcv ozil xvpckeapl daeh dvr `iydy lr

מלכים בהלכות שהביא ה"י)וממה נתינת (פ"י של הדוגמא
מחויבים  אינם נח שבני להלכה שסבר מוכח נח, בבן צדקה
דבר  "שיעשה כאן שכתב שמה לומר יש ועפ"ז בצדקה.
ועושה, מצווה שאינו למצוה הכוונה צדקה" ליתן מצוה

נח. בני מצוות בשבע מה־שאין־כן
(58 'rd 158 'r 'd wlg y"ewl it lr)

ד.90) במצוות.91)בבאֿבתרא חייב שהוא אףֿעלֿפי
שם.92) צדקה, שיעשה לנבוכדנצר דניאל אבל 93)כעצת

מותר. בתשובה, חזר אריות.94)אם לגוב אותו שהשליכו
בעיניך.95) תיטב עצתי

ה'תש"פ  מרחשון כ"ג ה' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הבעלים.1) עם ולטעון המשא לפרוק שמצותֿעשה יבאר

גוי  בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי
עבירה  עובר ישראל לבדו שראה מי ודין ישראל. של ומשא

כו'. לשונאו מותר אם

.‡Ú‚tL ÈÓ2˙Áz ˙ˆ·B¯ BzÓ‰·e ,C¯ca B¯·Áa ƒ∆»««¬≈«∆∆¿∆¿∆∆««
d‡OÓ3dÏ Èe‡¯‰ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰L ÔÈa ,4ÔÈa «»»≈∆»»»∆»«»»»»≈

d‡OnÓ ¯˙BÈ ‰ÈÏÚ ‰È‰L5˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»»∆»≈ƒ«»»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿…
‰ÈÏÚÓ6BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊÂ .7. ≈»∆»¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…«¬…ƒ

בדרכה.3)שפגש.2) להמשיך בכוחה לשאת 4)ואין
כוחותיה. יכולה 5)לפי שהיא ממה יותר עליה שהטעין

שביותר  לב.) מציעא (בבא האומר כדעת שלא לשאת.
פטור. המשא.6)ממשאה ופירשו 7)את לו, עזור

משאו". תחת "רובץ כתוב שהרי נאמר, שלפריקה חכמינו
רכב, כיֿתצא 'ספרי' כ; פרשה משפטים מכילתא וראה

שם. ובבאמציעא

.·Ï‰· epÁÈpÈÂ ˜¯ÙÈ ‡ÏÂ8,BnÚ ÌÈ˜È ‡l‡ ,CÏÈÂ ¿…ƒ¿…¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈≈∆»»ƒƒ
‰ÈÏÚ B‡OÓ ÔÚËÈÂ ¯ÊÁÈÂ9ÌÈ˜z Ì˜‰ :¯Ó‡pL ; ¿«¬…¿ƒ¿««»»∆»∆∆¡«»≈»ƒ
˙¯Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ .BnÚ10‡ÏÂ Ï‰· BÁÈp‰ Ì‡Â . ƒƒ¿«¬≈«∆∆¿ƒƒƒƒ¿»¿…

ÔÚË ‡ÏÂ ˜¯t11˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - »«¿…»«ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««ƒ¿«
‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï12.EÈÁ‡ ¯BÓÁ ˙‡ …«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

ודואג.8) הנכון.9)נפחד טעינה,10)במקומו מצוות
בדרך", נופלים שורו או אחיך "חמור שם כתוב שהרי
לטעון. וצריך הקרקע על מוטלים ומשאה שהבהמה ומשמע
תעזוב  "עזוב הכתובים ששני האומר, יאשיה רבי כדעת ולא
שם. מכילתא מדברים. בפריקה עמו" תקים ו"הקם עמו"

טען.11) לא אבל פרק, מצות 12)אפילו זו תראה "לא
רובץ  . . תראה. (כי תראה" "כי אומר הוא ולהלן לאֿתעשה,

משאו, רכה.תחת שם 'ספרי' מצותֿעשה", ה) כג, שמות
רע. לאֿתעשה מצוות לרבינו, המצוות ספר וראה

.‚BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ˙ˆ·B¯ ‰Ó‰a‰Â ,Ô‰k ‰È‰»»…≈¿«¿≈»∆∆¿≈«¿»≈
‡nhÓ13‰„·‡ ·ÈL‰Ï ‡nhÓ BÈ‡L ÌLk ,dÏ14. ƒ«≈»¿≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ¬≈»

Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ15ÏÈ‡B‰ - ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ Bk¯c ÔÈ‡L ¿≈ƒ»»»≈∆≈«¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
¯eËt ,B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡Â16. ¿≈»¿ƒ¿»

ובמכילתא 13) בעמיו". יטמא לא "לנפש תורה: שאמרה
שאתה  פעמים - לו מעזוב "וחדלת הכתוב: מן זה דין למדו
אל  הקברות בין (החמור) היה עוזב. שאתה ופעמים חדל,

שם. יטמא 14)יטמא", לא הקברות בבית היתה "ואם
כהן  דין מדמה רבינו שם. בבאֿמציעא שם, 'ספרי' לה",
בבית  והאבידה כהן לדין הקברות בבית וטעינה בפריקה
מתטמא  אינו לאבידה לשניהם. אחד וטעם הואיל הקברות,
לדחות  בכוחה אין אבידה השבת של שמצותֿעשה משום
ומצותֿעשה  בעמיו" יטמא לא "לנפש לאֿתעשה מצות
בפריקה  אף קיים זה וטעם ל.). (שם כהן של יהיו" "קדושים
יח. הלכה יא, פרק ואבידה גזילה הלכות וראה וטעינה.

מכובד.15) אדם או ל:16)חכם בבאֿמציעא שם ; 'ספרי'

.„ÏÏk‰ ‰Ê17ÔÚBË ‰È‰ BlL ‰˙È‰ el‡L Ïk : ∆«¿»…∆ƒ»¿»∆»»≈
˜¯BÙe18Ì‡Â .B¯·Á ÏLa ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ≈¬≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿∆¬≈¿ƒ

ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ „ÈÒÁ ‰È‰19‰È‰ elÙ‡ , »»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¬ƒ»»
ÏB„b‰ ‡ÈOp‰20˙Áz ˙ˆ·B¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‰‡¯Â «»ƒ«»¿»»∆¡«¬≈∆∆««

ÌÈ˜ B‡ Ô·z ÏL d‡OÓ21˜¯Bt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»»∆∆∆»ƒ¿«≈»∆≈
BnÚ ÔÚBËÂ22. ¿≈ƒ

חושש 18)שם.17) היה לא ממונו, על  שחס מפני
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אותו,19)לכבודו. מחייב הדין שאין מה אפילו עושה
ל"חסיד". פירוש הגדול 20)וזהו ביתֿהדין של

ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות ראה הגדולה), (הסנהדרין
בהם.21) לטפל כבודו לפי זה ישמעאל 22)ואין רבי כמו

משורת  לפנים ונהג כבודו, לפי ואינה זקן שהיה יוסי, ברבי
ל: בבאֿמציעא הדין,

.‰˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ - ‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÚËÂ ˜¯t»«¿»«¿»¿»¿»¿»«»ƒ¿…¿ƒ¿…
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,˙¯Á‡ ÌÚt23·ÊÚ :¯Ó‡pL ; «««∆∆¬ƒ≈»¿»ƒ∆∆¡«»…

BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ ,·ÊÚz24˙Bcc‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .25 «¬…»≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
‰Ò¯t „Ú BnÚ26:‡On‰ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ««¿»∆»ƒ≈≈««««»

.EÏ CÈ¯ˆ ÈÈ‡≈ƒ»ƒ¿

לב.23) לא. בבאֿמציעא רכה; כיֿתצא 'ספרי'
פעמים,24) הרבה היינו מתמדת, פעולה על מורה ו"עזוב"

בבאֿ לרבינו המשניות פירוש וראה לא. שם "הקם", וכן
ט. משנה ב, פרק לאחר להתנ 25)מציעא לאטו הל

ה. מב, תהלים טו: לח, ישעיה ראה ארבעה 26)שהטעינו,
ז. הלכה לקמן וראה לג.), (שם ותיפול תחזור שמא מילים,

.Âe‰‡¯iMÓ ?BnÚ ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿≈
‰i‡¯27‰ÚÈ‚Ùk ‡È‰L28'‰‡¯˙ Èk' ¯Ó‡ È¯‰L ;29, ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡«ƒƒ¿∆

'ÚbÙ˙ Èk' ¯Ó‡Â30‰È‰iMÓ ,ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ?‰nÎÂ . ¿∆¡«ƒƒ¿«¿«»ƒ¬¬»ƒƒ∆ƒ¿∆
Ì‰ÈÈa31‰n‡ LLÂ ÌÈMLÂ ÌÈ˙‡Ó32ÈLÈÏL ÈLe ≈≈∆»«ƒ¿ƒƒ¿≈«»¿≈¿ƒ≈

ÏÈÓa ‰ˆÁÓe ‰Ú·MÓ „Á‡ ‡e‰L ,‰n‡33‰È‰ . «»∆∆»ƒƒ¿»∆¡»¿ƒ»»
dÏ ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰fÓ ¯˙È epnÓ ˜BÁ¯34. »ƒ∆»≈ƒ∆≈»»

כ;28)מרחוק.27) פרשה משפטים מכילתא בפנים, פנים
לג. בבאֿמציעא רכב; שם אפילו 29)'ספרי' ומשמעו

בפנים.30)מרחוק. פנים ובין 31)ומשמעו הרואה בין
המשא. סנטימטר.32)בעל 56 אמה.33)בערך אלפיים

שם. ומחצה, בשבעה אמה אלפיים לחלק היינו
ופטור.34)

.Ê‰ÂˆÓ35ÔÚËÏ Ï·‡ ;ÌpÁa BnÚ ˜¯ÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿…
B¯ÎO ÏËBÂ ,‰ÂˆÓ BÊ È¯‰ - ÂÈÏÚ36‰ÚLa ÔÎÂ . »»¬≈ƒ¿»¿≈¿»¿≈¿»»

¯ÎO BÏ LÈ - ‰Ò¯t „Ú BnÚ ‰c„nL37. ∆¿«∆ƒ««¿»≈»»

לב.35) כל 36)בבאֿמציעא בעד כמו הבהמה מבעל
מצוה. קיים שכרו, נוטל שהוא ואףֿעלֿפי אחרת, עבודה

שהיא 37) פריקה לצורך ומדדה הולך שהוא אףֿעלֿפי
מו  זאת בכל ראה בחינם, לג. שם שכר, ליטול לו תר

ונוטל. דיבורֿהמתחיל שם 'תוספות'

.ÁÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆe·¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‡ˆÓ»»∆¡«¬≈¿»««ƒ∆≈
ÌÈÏÚa‰38ÂˆÓ - dnÚ‰ÈÏÚÓ ˜¯ÙÏ ‰39ÔÚËÏÂ «¿»ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿…≈»∆»¿ƒ¿…

·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ40ÏkÓ - ÌÈ˜z Ì˜‰ , »∆»∆∆¡«»…«¬…»≈»ƒƒ»
ÌB˜Ó41?'BnÚ' ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .42ÏÚa ‰È‰ Ì‡L »ƒ≈»»∆¡«ƒ∆ƒ»»««

BÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ,ÌL ‰Ó‰a‰43:Ba Ú‚tL ‰ÊÏ ¯Ó‡Â , «¿≈»»¿»«¿»«¿»«»∆∆»«
- ˜¯t Ec·Ï ˜¯ÙÏ ˙Èˆ¯ Ì‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿…¿«¿¿…
‰Ó‰a‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ :¯Ó‡pL ,¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆∆¡«ƒ¿ƒ»»«««¿≈»

‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê44Bc·Ï ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ -45. »≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«

לו.38) זו.39)שיעזרו הלכה בסוף חולה, או בזקן כמו

היא.40) יתירה חייב,41)ולשון אתה שהם תנאים בכל
לא. שם הגמרא לשון עמה. הבעלים אין אפילו

לא 42) אבל הבהמה, לבעל לעזור הוא שהחיוב משמע,
לבדו. ולטעון לב.43)לפרוק שם משנה, רכה. שם 'ספרי'

ולטעון.44) לפרוק יכול הבעלים 45)ואינו באין כמו
שם. משנה, שם. 'ספרי' עמה,

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ÏL ‡On‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a∆¡«»≈»ƒ¿««»∆ƒ¿»≈ƒ
¯nÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰46BÈ‡ - BzÓ‰a ¯Á‡ »»»≈»ƒ¿«≈««¿∆¿≈

dÏ ˜e˜Ê47Â‡Ï Ì‡Â ;48ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ -49ÌeMÓ , »»¿ƒ»«»ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
Ï‡¯OÈ ÏL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ¯Ú«̂«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿»«¿≈»∆ƒ¿»≈
,ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÈBOn‰Â¿««∆≈»ƒ«»ƒ¿…¿ƒ¿…

Ï‡¯OÈ ¯Úˆ ÌeMÓ50ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a Ï·‡ . ƒ««ƒ¿»≈¬»∆¡«»≈»ƒ
·iÁ BÈ‡ - B‡OÓe51ÌeMÓ ‡l‡ ,Ba Ïth‰Ï «»≈«»¿ƒ«≈∆»ƒ

‰·È‡52. ≈»

בהמתו.46) אחר ומה 47)הולך אחיך", "חמור [שנאמר
(ראה  לישראל הכוונה שונאך" "חמור ה) כג, (שמות שנאמר
צער  משום חייב בפריקה אבל בטעינה, והמדובר יד). הלכה
ופרישה' ו'דרישה (כסףֿמשנה דאורייתא שהוא חיים בעלי

ערב). סי' אחר 48)חושןֿמשפט מחמר הגוי שאין
המשא. בעל הישראל אלא שבפריקה 49)בהמתו, מפני

"חייב  בפירוש: כאן רבינו כתב מחמר, כשהגוי גם חייב
(כסףֿמשנה). חייב סתם כתב ולא ולטעון", לפרוק

שבעל 50) העולם, כדרך בהמתו, אחר מחמר והישראל
שם). (בבאֿמציעא המחמר הוא אבל 51)החמור בטעינה,

מו. באות למעלה שהבאנו כמו חייב, שלא 52)בפריקה
בחמור  הראשון בדין אבל הישראל, על הגוי איבת תהיה
הגוי  שהרי לאיבה, חשש אין - ישראל של ומשאוי גוי של
ופרישה' ('דרישה חס אינו ישראל של ממונו על שגם רואה
פירושו  לפי הוא מח, עד מה בהערות כאן האמור כל שם).
הגר"א  אולם הנ"ל. ופרישה' ו'דרישה הכסףֿמשנה של
כדוחק  פירושם מגדיר טז, ס"ק ערב סימן בחושןֿמשפט
לאו  חיים בעלי צער כאן פוסק שרבינו ואומר, גדול
היינו  כפשוטם, רבינו דברי מתפרשים כך ומתוך דאורייתא,
יד  הלכה וגם בפריקה, ולא בטעינה לא כלל, לה זקוק אינו
פסקי  על מעיר עצמו הגר"א שם. עיין כפשוטה, תתפרש
יד, הלכה כא פרק שבת ובהלכות א בהלכה למעלה רבינו
לדברי  יישוב ומצא דאורייתא, חיים בעלי שצער המוכיחים

עומדת. במקומה שבת מהלכות הסתירה אבל כאן, רבינו

.ÈÌÈ¯nÁ53Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈÏ‚¯L54˙BÚeÚ¯55ÔÈ‡ - «»ƒ∆«¿»∆∆»≈∆¿≈»
ÂÈ¯·Á ÔÈ‡M¯56ÌÈc˜‰Ï57ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏÂ58ÏÙ .59- «»ƒ¬≈»¿«¿ƒ¿«¬…≈»»»«

ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏ ÔÈ‡M¯60. «»ƒ«¬…≈»»

ב.53) פרק בבאֿקמא חמור 54)תוספתא של כלומר,
מהם. יתר 55)אחד כמו מהירות באותה ללכת יכול ואינו

שבשיירה. החמורים.56)החמורים ללכת 57)בעלי
בדרך.58)קדימה. לבדו חמורו עם ואינו 59)ולהשאירו

כלל. ללכת בשבילו.60)יכול להתעכב חייבים ואינם

.‡È‰È‰61ÔeÚË „Á‡62·ÎB¯ „Á‡Â63C¯c‰ Ô˜Á„e ,64 »»∆»»¿∆»≈¿»»«∆∆
ÔeÚh‰ ÈtÓ ·ÎB¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ -65ÔeÚË „Á‡ . «¬ƒƒ∆»≈ƒ¿≈«»∆»»
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ÔeÚh‰ ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â66. ¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈«»
ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â ·eÎ¯ „Á‡∆»»¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈

·eÎ¯‰67Ô‰ÈL ,ÔÈ·ÎB¯ Ô‰ÈL ,ÔÈeÚË Ô‰ÈL . »»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
.Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚ - ÔÈ˜È≈̄»ƒƒ¿»»≈≈∆

שם.61) "ואחד 63)משא.62)תוספתא ובתוספתא:
זה.64)רכוב". בצד זה ללכת יכולים ואינם צרה, והדרך

לחכות 65) קל יותר שלרכוב לרכוב, הטעון את מקדימים
לטעון. ואין 66)מאשר לריקן, הטעון את מקדימים

ויעבור  קל שהוא מפני תחילה יעבור שהריקן אומרים
קודם. הטעון אלא זה 67)במהירות, הרכוב. את מקדימים

פחות. לטעון קודם טעון והיותר לריקן, קודם הטעון הכלל:
בתוספתא  גם האחרונה. הבבא חסרה (ר"מ) רומי [בדפוס
כאן  שלפנינו והגירסא זו, את זו סותרות שונות גירסאות יש
תס"ב, אמסטרדם בדפוס היא וכן הדעת, על ביותר מתקבלת

בתוספתא]. רבינו של גירסתו זו וכנראה

.·È˙BÈÙÒ ÈzL ÔÎÂ68Ì‡ ,BÊa BÊ ˙BÚ‚BÙe ˙B¯·BÚ‰ ¿≈¿≈¿ƒ»¿¿»ƒ
˙BÚ·BË - ˙Á‡ ˙·a Ô‰ÈzL ˙B¯·BÚ69¯Á‡ BÊa Ì‡Â , ¿¿≈∆¿«««¿¿ƒ»««

dB·‚ ‰ÏÚÓa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈlÓ‚ ÈL ÔÎÂ ;˙B¯·BÚ - BÊ¿¿≈¿≈¿«ƒ»ƒ¿«¬∆»«
‰Êa ‰Ê eÚ‚Ùe70- ˙Á‡ ˙·a Ì‰ÈL ÔÈ¯·BÚ Ì‡ , »¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆¿«««

ÔÈÏÙB71‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡Â ,72Ô‰ „ˆÈk ;ÔÈÏBÚ - ¿ƒ¿ƒ»∆««∆ƒ≈«≈
dÈ‡L ‰Ácz - ‰eÚË dÈ‡LÂ ‰eÚË ?ÔÈOBÚƒ¿»¿∆≈»¿»ƒ»∆∆≈»

‰·B¯˜ .‰eÚh‰ ÈtÓ ‰eÚË73‰˜BÁ¯e74‰Ácz - ¿»ƒ¿≈«¿»¿»¿»ƒ»∆
‰·B¯˜75B‡ ˙B˜BÁ¯ Ô‰ÈzL .‰·B¯˜ dÈ‡L ÈtÓ ¿»ƒ¿≈∆≈»¿»¿≈∆¿

„Á‡ ˜Á„a ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BeÚË B‡ ˙B·B¯˜76, ¿¿ƒ¿À»¿…«∆»
‰¯Lt ÏË‰77¯ÎO ˙BÏÚÓ Ô‰Â ,Ô‰ÈÈa78.BÊÏ BÊ »≈¿»»≈≈∆¿≈«¬»»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e79.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡ »∆¿«≈∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆

לב:68) סנהדרין שם, ז 69)תוספתא את זו ו.שתדחוף
בראש 70) ופגעו זה, מצד עולה וזה זה מצד עולה זה  כגון

הר. של הדרך.71)חודו שבצידי הבקעה אם 72)לתוך
לחבירו. מקום ויפנה אחרונית יחזור לנמל 73)אחד

ממנו. ממנו.74)שיצאה שיצאה משום 75)לנמל
ולחכות. להתעכב קשה יותר ממרחקים הבאה שלספינה

האחת 76) על לכפות הדין מן ואין לכולם, שוה בצרה
לחברתה. מקום להתפשר 77)לפנות יכולים אינם אם

להשהייתה.78)מעצמם. וחולה 79)כפיצוי בריא כגון
פשרה, הטל - בריאים שניהם החולה; מפני הבריא ידחה -

לזה. זה שכר מעלים והם

.‚ÈÚ‚Bt‰80ÌÈLa81„Á‡Â ,B‡OÓ ˙Áz ı·B¯ „Á‡ , «≈«ƒ¿«ƒ∆»≈«««»¿∆»
˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ - BnÚ ÔÚËiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜¯t»«≈»»¿…»»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿…
.ÔÚBË Ck ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ«««¬≈«ƒ¿««»≈
B‡ ÌÈ‡BO Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ
- ·‰B‡ „Á‡Â ‡BO „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·‰B‡¬ƒ¬»ƒ»»∆»≈¿∆»≈
B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ,‰lÁz ‡BO‰ ÌÚ ÔÚËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…ƒ«≈¿ƒ»¿≈»…∆ƒ¿

Ú¯‰82. »»

לב:81)הפוגש.80) "לכוף 82)בבאֿמציעא המצווה
שם. חיים, בעלי צער ממצוות עדיפה יצרו" את

.„È‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡BO‰83ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ‡Ï - «≈∆∆¡««»…≈À»»
‡e‰84‡BO Ï‡¯OÈÏ ‰È‰È C‡È‰Â .Ï‡¯OiÓ ‡l‡ ,∆»ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈

¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,Ï‡¯OiÓ85EÈÁ‡ ˙‡ ‡O˙ ‡Ï' ƒƒ¿»≈¿«»≈…ƒ¿»∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ?'E··Ïa86Bc·Ï e‰‡¯L ÔB‚k :87¯·ÚL ƒ¿»∆»¿¬»ƒ¿∆»»¿«∆»«

B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ Ba ‰¯˙‰Â ,‰¯·Ú88, ¬≈»¿ƒ¿»¿…»«¬≈∆ƒ¿»¿»¿
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .BÚL¯Ó ·eLÈÂ ‰·eLz ‰OÚiL „Ú«∆«¬∆¿»¿»≈ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ
‰ÂˆÓ - B‡OÓa Ï‰· B‡ˆÓ Ì‡ ,‰·eLz ‰OÚ ‡Ï…»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿»

ÔÚËÏ89‡nL ,˙eÓÏ ‰ËB epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,BnÚ ˜¯ÙÏÂ ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«ƒ∆∆»∆»
‰¯Bz‰Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ BBÓÓ ÏÈ·La ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈«»»¿«»

ÏÚ ‰„Èt˜‰Ï‡¯OÈ ˙BLÙ90ÔÈa ÌÈÚL¯ ÔÈa , ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ≈
¯wÚa ÌÈÈÓ‡Óe '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ Ì‰L ¯Á‡Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈««∆≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;˙c‰«»∆∆¡«¡…¬≈∆«»ƒ¿À¡…ƒ
Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLa Ì‡ Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ƒ∆¿…¿»»»ƒƒ¿»»ƒ«¿

.‰ÈÁÂ¿»»

כג,83) שמות משאו", תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי
ישראל 84)ה. בבהמת אלא נאמרה לא פריקה [מצות

לדרוש  ולא בחינם לפרוק הישראל את מחייבת והיא בלבד,
משום  אלא פריקה, מצות נאמרה לא גוי בבהמת אבל שכר,
הישראל  רשאי ולפיכך לפרוק, חייבים חיים בעלי צער
לב: בבאֿמציעא 'תוספות' ע"פ (כסףֿמשנה שכר לדרוש
כלל  שאין כפשוטם, רבינו דברי לפרש ואין לי). מה ד"ה
חיים  בעלי שצער סובר הוא שהרי הגוי, בהמת לפרוק חיוב
מדבר  זה ופסוק בהערות) ט הלכה למעלה (ראה דאורייתא

על 85)בפריקה]. העובר באדם ידבר שהכתוב להניח ואין
קיג: פסחים שבתורה, יצחק,86)לאֿתעשה בב נחמן רב

יקום 87)שם. "לא ככתוב: נאמן, אחד עד שאין ומכיון
בביתֿדין, להעיד לו אסור טו), יט, (דברים באיש" אחד עד
טז). יט, (ויקרא בעמיך" רכיל תלך "לא לאו על יעבור כי

ואומר 88) אשנא", ה' "משנאיך כא): קלט, (תהלים שנאמר
רע". שנאת ה' "יראת יב): ח, אףֿעלֿפי 89)(משלי

הואֿהדין  מדבר, בפריקה שונאך" חמור תראה "כי שהכתוב
בקיומן.90)לטעינה. ורוצה עליהן חסה

‡zÚiÒa LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿»
iÓL„‡

dxiknzFkld-oipwxtq
ƒ¿«»

¦§§¦̈.ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ „Á‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆««»»¿≈∆¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ :ÌÈMLÂ ÌÈL ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¬ƒ»¿»»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿
- ‰·b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÔBÓÓ È˜Êƒ¿≈»«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿≈»
¯OÚ ‰BÓL - ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿¿≈»«¬≈»¿»»»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿»»»¿»ƒ

ה'תש"פ  מרחשון כ"ד שישי יום
‰È· ‰˜ EÈ˜ ÏÎ·e ,‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿¿≈ƒ»

xVr mipW xtq¥¤§¥¨¨
oipw xtq `Ede§¥¤¦§¨

.· .‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
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˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .‚ .‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿
˙BÂˆn‰Â .ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .‰ .ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ¿«ƒ¿

.ÔÓB˜Óa Ô˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»ƒ¿»

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Á˜Ó ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ∆»

¯kÓÓe1¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (· .2‰BÈ ‡lL (‚ . ƒ¿»∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆…∆
ÌÈ¯·„a3BBÓÓa ˜„ˆ ¯‚ ‰BÈ ‡lL („ .4‡lL (‰ . ƒ¿»ƒ∆…∆≈∆∆¿»∆…

ÌÈ¯·„a e‰BÈ5. ≈ƒ¿»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dpia dpw jpipw lkae dnkg dpw dnkg ziy`x"

קניין  לספר ככותרת הרמב"ם שבחר הפסוק שבין הקשר
ובינה  חכמה בין לכאורה שייכות שאין רק לא כי מובן אינו
קניין  כי ביניהם ניגודים וכמה כמה מצינו שגם אלא לקניין
צורך  אין ארציים בקניינים ואילו דווקא ביגיעה בא החכמה
בשטר  או פרוטה בשווה לקנות ואפשר מיוחדת ביגיעה
משוה  פחות הם אם גם וכו' עלה חרס, נייר, גבי על הכתוב
עד  מיוחדת יגיעה מצינו לא חזקה בקניין גם פרוטה.
שיחזיק  ידי על מדינות בעשר שדות עשר לקנות שאפשר
ה'" יראת חכמה "ראשית נאמר הלא בנוסף, מהן. באחת
ה' ליראת קשורה זה שבפסוק החכמה ראשית שגם ומובן

קניין. ספר ובין בינה הקשר ומה
הקניין  שמשמעות מבואר צדק" ל"צמח המצוות בספר
ידי  על מהאדם קונה שהקב"ה מה הוא רוחנית בעבודה
שהם  הרבים מרשות החפץ שמושך וכסף, משיכה
המשיכה  "ואחר עולם של יחידו היחיד לרשות הקליפות,
שלכן  שם, וממשיך רבה.." אהבה בחינת ... כסף נותן
כמו  סוחר מלשון כנען כי כנען ארץ ישראל ארץ נקראה
שהוא  מרמה" מאזני בידו "כנען ח.) יב, (הושע שכתוב
רוב  כי צדק, מאזני הוא בקדושה אבל זה'. ב'לעומת
ניצוצין  רפ"ח העלאת עניינם וכולם בארץ תלויות המצוות
הוא  ששם כנען בארץ הוא זה וכל הכלים בשבירת שנפלו

הניצוצין. עיקר ששם לפי הזה ה"מסחר" עיקר
וקרקע. מטלטלין, סוגים; שני מצינו בכלל, בקניין
נקנית  וקרקע ומשיכה, כסף - דברים בשני נקנים מטלטלין
בין  וההבדל בחזקה. או בשטר בכסף דברים בשלושה
לעולם  התוהו עולם בין ההבדל הוא וקרקע מטלטלין
וגבורה, חסד על־דרך קווין בשני הוא התוהו עולם התיקון.
או  בלבד בחסד או הקווין משני באחד נמצא וכשאדם
בעולם  הפועלת קבע הנהגת ליצור יכול אינו בלבד בגבורה
ושלמות  תכלית מטלטלין. בבחינת היא ועבודתו באמת,

הקווין  שני של ובהתכללות קווין בשלושה היא העבודה
עבודתו  שאז קניין של חדש וסוג שלישי עניין המביאה
וזוהי  - קרקע בחינת - קבוע ובאופן התיקון בעולם היא
שהיו  עניינים הקב"ה קונה ידה ועל שבה העבודה שלימות
עולם. של יחידו - לרה"י ומעבירם דפירודא טורי ברה"ר

קנה  חכמה ו"ראשית ה'" יראת חכמה "ראשית כך משום
ה' יראת חכמה ראשית כי אחד, בקנה עולים כו'" חכמה
לכל  הנוגע דבר שהוא ברוחניות הקניין עניין הבנת היינו
ובכל  חכמה קנה חכמה "ראשית ולכן ה', עבודת ענייני
אפשר  ובינה) (חכמה מוחין ידי על רק כי בינה" קנינך
ופעולה  התכללות בהן לפעול המידות, על ל"השתלט"

וקבע. דתיקון באופן
(e"nyz ybie t"y zgiy it lr)

איך 1) דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין כלומר,
והממכר. המקח את 2)יתקיים קצתנו מהונות "הזהירנו

והוא  ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את (האחד קצתנו
הכתוב  ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו:

רנ). לאֿתעשה מצות המצוות (ספר "הזהירנו 3)מדבר"
והוא  בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות
רנא). (שם ויבהילוהו" יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר

תלחצנו 4) לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות "הזהירנו
רנג). (שם בדברים"5)בממון" צדק גר מהונות הזהירנו

רנב). (שם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בשטר 1) בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו נתבארו

לזה. שנמשך ומה ובחזקה,

.‡ÌÈ¯·„a ‰˜ BÈ‡ Á˜n‰2Ì‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ elÙ‡Â , «∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ¬≈∆
‰Ê ˙Èa' ?„ˆÈk .ÌÈ„Ú3È‡ ‰Ê ÔÈÈ' ,'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ≈ƒ≈««ƒ∆¬ƒ≈»«ƒ∆¬ƒ

,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ;'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê „·Ú' ,'CÏ ¯ÎBÓ≈»∆∆∆¬ƒ≈»»¿«»ƒ
¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,'È˙È˜' ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â¿»»«≈«¿»«»ƒƒ¿»»«≈¿»«
‰Ê ¯ÎnL ÌÈ„Ú eÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ,'Èz¯ÎÓ'»«¿ƒ¿»¿¿≈ƒ¡»≈≈ƒ∆»«∆

ÌeÏÎ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - '‰Ê Á˜lLÂ4eÈ‰ ‡Ï el‡Îe , ¿∆»«∆¬≈∆≈¿¿ƒ…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÈa5‰zÓ Ô˙Ba ÔÎÂ .6.dÏa˜Óe ≈≈∆¿»ƒ≈»¿≈¿≈«»»¿«¿»

קניין.2) פעולת דוגמאות 3)בלי שלוש עבד, יין, בית,
עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: בבא 4)משלושה

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה" מחוסרי
רצוי  ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה

אני 6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי  ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.
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.·ÌÈ¯·c‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï·‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜ - Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון:

מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי" אלא סהדי איברי "לא הידוע:
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים

.‚‰LÏMÓ „Á‡a - ˙BÚ˜¯w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰n·e«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ· B‡ ,¯ËL· B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ¯·„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.„Ô˙Â ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰˜ - «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ ;¯ËM‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
¯ÎÓ ¯ËL10·zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï -¯ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜¯«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב"ם: כתב קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
של  כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע מלשון 10)סמ"ע,
הלוקח  מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
השטר  בלעדי המקח את לסיים גמורה החלטה הלוקח

שם). רש"י (מדברי

.‰B‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ¯ Ì‡ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
¯ËLa ‰˜‡12‰Ê È¯‰ - ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .¯ËM‰ ˙‡ ·zÎiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

¯ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,
שאם  נוסף, תנאי לציין בא זה ואולי זה. על להתנות צורך
"מי  אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח
שמח. אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע"

לי 13) "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה

.Â- CÏ È˙È· ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
·¯Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
את  ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה

אחר  אדם ורק תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי החפץ
ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.ÊÒ¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙k ?¯ËLa „ˆÈk15 ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡16'CÏ ‰¯eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk -17ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈
‰ÂL ¯ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆

ÌeÏk18ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .19ÈtÓ ‰„O ¯ÎBÓa ? ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈
d˙Ú¯20ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ - ˙BÚ˜¯˜ ¯‡La Ï·‡ ; »»»¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«

‰˜ ‡Ï - ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ¯ÎÓ ÏL ¯ËL21 ¿»∆∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»
.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔziL „Ú«∆ƒ≈∆«»ƒ

הכתב 15) את לזייף אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס"
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי אותו, ויזייפו שעליו הכתב

א). סעיף קצא, או 17)במתנה.16)(סמ"ע הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

מעשהֿ בכל ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי
משנה).

.Á‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ı¯Ù B‡ ¯„‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk - ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
¯ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈

Ô˙Bp‰25CÈ¯ˆ - Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï·‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
- ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה הכסףֿמשנה
מפני  עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן
כח, קטן סעיף שם (סמ"ע הקרקע בגוף מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות

א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין

טו. הלכה להלן וראה שתיקתו 24)והועיל"), נחשבת ואז
במכר 25)כהסכמה. שבין שמואל כדעת נג. בתרא בבא

ּוקני. חזק ל לו לומר צריך במתנה ְִֵֵַובין

.ËÁzÙn‰ ˙‡ BÏ ¯ÒÓe B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰26È¯‰ - «≈«ƒ«¬≈»«∆««¿≈«¬≈
'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê27˙‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ∆»«≈¬≈¿≈¿≈«≈∆

BÈÏc BÏ ¯ÒnL ÔÂÈk - ¯Ba‰28¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ , «≈»∆»«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«
.‰˜È ˜ÈÊÁ‰LÎe .'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ≈¬≈¿≈¿∆∆¡ƒƒ¿∆

העברת 26) של סימן היא מפתח מסירת שם. קמא בבא
רוב  לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות,

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



קעט dxikn zekld - oipw xtq - oeygxn c"k iyiy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הפרק 27)הראשונים, בסוף ראה
מפתח. של תפקידו על קודש משיחת הדלי 28)חלק

בפרק  רבינו בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין
קצב  סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב

סק"ד].

.ÈB‡ ˙Èa ¯ÎnL ÔB‚k ?‰˜ ‰ÏÈÚa ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»»¿∆»««ƒ
ÏÚÂ ,Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,¯ˆÁ29Á˙t‰ ˙‡ Á˜Bl‰ »≈¿»»«∆«»«¿»««≈«∆«∆«

BÁ˙Ùe ¯ÊÁÂ30È¯‰L ;‰˜Â ˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»¬≈∆∆¡ƒ¿»»∆¬≈
ÏÈÚBn‰ LenL da LnzL31. ƒ¿«≈»ƒ«ƒ

(עז.)29) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
קניית  ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו
ברור  ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום
היא  שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה
רשב"ם  כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה

מנעול. קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא מקור 30)(בבא
ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר
אינו  שאם משנה), (מגיד ותפתח ותחזור תנעל כלומר,
אלא  קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו

משנה). (כסף הבית שבתוך מה הולך 31)לשמור רבינו
הקונה  של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע

.‡È‰¯È„‚a ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk32ÔB‚k ?‰˜ ‡e‰L Ïk ≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»∆»»¿
˙Áa ÔÈÏBÚ eÈ‰Â ,¯„b ÌL ‰È‰L33Ïk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â , ∆»»»»≈¿»ƒ¿««¿ƒ»»»

Ï BÓÈÏL‰Â ‡e‰L‰¯OÚ34‡l‡ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ , ∆¿ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿»∆≈ƒ∆»
˜Á„a35ÌL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜Â ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿…«¬≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»»

Ïk da ‡e‰ ·ÈÁ¯‰Â ,˜Á„a da ÌÈÒÎ eÈ‰Â ,‰ˆ¯tƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿…«¿ƒ¿ƒ»»
.‰˜Â ÏÈÚB‰ È¯‰ - ÁÂ¯a ÒÎ ‡ˆÓpL „Ú ‡e‰L∆«∆ƒ¿»ƒ¿»¿∆«¬≈ƒ¿»»

גדר.32) שם.34)בהרחבה.33)עשיית המימרא לשון
היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור
מפרש  והכסףֿמשנה טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים
אלא  עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל
אלא  עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק,

שקנה. - הוא 35)בדוחק השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו
בקושי, כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן,

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא והתועלת

.·ÈÌÈn‰ Ba ¯aÁL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ Ô˙»«¿¿ƒ¿∆ƒ≈««ƒ
‰„OÏ36Á˙tL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ ÏË B‡ , «»∆»«¿¿ƒ¿∆»«

B˙ÏÈËa37Ïk ÔÎÂ .‰˜ ‰Ê È¯‰ - ‰„OÏ ÌÈn‰ ƒ¿ƒ»««ƒ«»∆¬≈∆»»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik38. «≈»∆

בשדה.36) המים נשארו זה ידי נטילה 37)שעל ידי שעל
לשדה. המים נכנסים שמביא 38)זו דווקא, בזה כיוצא

צרור  נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים
לשדה  תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא

.‚È¯ÎBn‰39BÏ d˙pL B‡ ,e‰„O „ˆa B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿«»≈∆¿»»
LcL ÔÂÈk - ‰zÓa40˙B„O‰ ÈzL ÔÈaL ¯ˆn‰ ˙‡ ¿«»»≈»∆»∆«∆∆∆≈¿≈«»

da CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰˜ ˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ÈzL eOÚÂ¿«¬¿≈∆¿»∆««»»¬»ƒ»«»

Ì‡Â .ÌeÏk ÏÈÚBÓ ‰Ê Cel‰ ÔÈ‡ - daÁ¯Ïe dk¯‡Ï¿»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ
Cel‰Ï ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - BÏ ¯ÎÓ ÌÈÓ¯k ÏL ÏÈ·L¿ƒ∆¿»ƒ»«ƒ¿«¬»¿ƒ

.Cel‰a ‰»̃»¿ƒ

אמצרי"39) דייש מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף עד כלומר 40)וכפירוש אדמה, ברגבי הפך ,

בין  אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה
השדות  שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה עם השדות,

אחד. שדה

.„ÈBÎel‰a ‰˜iL C¯c‰ ·Á¯ ¯eÚL ‰nÎÂ41Ì‡ ? ¿«»ƒ…««∆∆∆ƒ¿∆¿ƒƒ
˙BˆÈÁÓa ÌiÒÓ ‰È‰42ÁÈpÈÂ Ï‚¯ dÈa‚iL È„k ‰˜ - »»¿À»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆∆¿«ƒ«

dcˆa Ï‚¯43È„k ·Á¯a ‰˜ - ˙BˆÈÁÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»¿ƒ»»»…«¿≈
ÌÈ‚È¯O ÏL ‰ÏÈ·Á BL‡¯ ÏÚ ‰È‰zL44da ·qÈÂ45. ∆ƒ¿∆«…¬ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ…»

רוחב 41) במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת,
כל  הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת
המרוחקות  אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה
שהרי  קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה
אינו  י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו
משנה  (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל
מפרשים  ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירוש
והשאלה  רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר
המוכר  של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה
בפירוש  משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה

מהוות 42)הראשון). המחיצות הראשון, הפירוש לפי
יש  אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק
שבין  לשטח והסכים הלוקח אותן ראה הרי מחיצות

משנה). (מגיד פרסות 43)המחיצות שתי אורך היינו
ענבים.44)רגליים. מצד 45)זמורות החבילה את יעביר

שני. לצד גופו של אחד

.ÂË‰˙È‰46ÁÈÁˆ Ú˜¯w‰47¯„‚ ‡Ï da ÔÈ‡L ,ÚÏÒ »¿»««¿«¿ƒ«∆«∆≈»…»≈
‰ÚÈ¯Ê ˙a dÈ‡Â ,‰ˆ¯t ‡ÏÂ48‰BwL ‰˜ÊÁ‰ È¯‰ - ¿…ƒ¿»¿≈»«¿ƒ»¬≈«¬»»∆∆

‡ˆBiÎÂ ÌL ‰Ó‰a ˙„ÓÚ‰ B‡ ˙B¯t ˙ÁÈËL ,d˙B‡»¿ƒ«≈«¬»«¿≈»»¿«≈
LÈÓLz‰ ¯‡MÓ ‰Êa49. »∆ƒ¿»««¿ƒ

(46- יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
ומשטחא  בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי
אחרים  למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה
שנים  שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן
שכאן  רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה המשמשת

קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי
זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,

טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת
היא  מהשדה, הלוקח הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף
שעשה  מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה
לפי  נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על
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בקונה  אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.
ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע

.ÊËdÚ¯Êe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,B¯·ÁÏ ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d¯ B‡50B¯ÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ,‰˜ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52¯ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈

;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜ - Á˜BlÏ Ô˙Â ˙B¯t ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
¯eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙B¯t eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק מסויימים ענפים כרת
שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

ט), הלכה ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.ÊÈÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ¯ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - »«¬≈¿«¿≈∆∆»
¯ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י"ד בפרק (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע, בעלי הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות
שכיח  לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל

משנה). הגוי.55)(מגיד מן הקונה מפני 56)כלומר,
יערער  בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי שסתם
לו  שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על

משנה). (כסף שטר

.ÊÈB‡ ‰˜Â ,Ú˜¯wk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ·¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È¯‰ - ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל
נחשבים  אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים

רבינו).

.ÁÈCk ,‰˜ÊÁ·e ¯ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
Bc·Ï ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎO58Bc·Ï ¯ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ· B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם,
סימן  יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.ËÈ- ˙BÈ„Ó ¯OÚa ˙B„O ¯OÚ B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk59‰˙È‰ elÙ‡Â . ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»

‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dB·b ¯‰ Ô‰Ó ˙Á‡60È¯‰L , ««≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ ÏL LÈÓLz«¿ƒ∆≈»«¿ƒ∆««ƒ≈

.¯‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע חיבור עמק.60)כלומר

.ÎÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»

ÔÎÂ .Ôlk ‰˜ - ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙e¯ÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ¯ÎÓa ˙BÚ˜¯w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰¯ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk - ˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙e¯ÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי  על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף
ובלי  כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע ונכנס יוצא כשאינו [והמדובר
ח  פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע

כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק תוספתא
מפני  והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא
דמי  חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף השימוש אחרי הוא בין 64)שכירות כלומר,
התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה

במכר.65) שהם הקרקעות דמי נתן אם ודווקא

ה'תש"פ  מרחשון כ"ה ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני
רצונית.

.‡Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÈÚk „·Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ¯ËL·e5‰˜ÊÁ·6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב: קידושין
לשדה  הכתוב הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף ובחזקה, ובשטר בכסף הנקנית אחוזה

למעט 3) לא אבל בקרקע, כמו קנינים לו לרבות [כלומר,
להלן]. ראה המטלטלין. קניני שם.4)ממנו משנה,

"בחזקה"5) לפני הבאה "או", ממלת מדייק הכסףֿמשנה
כסף  הקנינים: ששאר בזמן בו לחוד, קונה שחזקה בלבד,
שטר, כתיבת של נוהג שקיים במקום יחד, רק קונים ושטר

קרקע. בקנין ה"ח בפ"א למעלה שכתבנו [חוץ 6)וכמו
ישנם  לקרקע, העבד דומה שבהם האלה, הקנינים משלשת
סודר  קנין והם: בהם, נקנים המטלטלין שגם קנינים שני עוד
וה"ד. ה"ג להלן משיכה, וקנין ה"ה, פ"ה להלן (=חליפין),
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"עבד  מפורש: הרמב"ם כותב ה"ה עבדים מהלכות ובפ"ה
או  בשטר. או בכסף נקנה . . . דברים בחמשה נקנה כנעני
המשפט' ב'נתיבות וראה במשיכה". או בחליפין, או בחזקה,

כאן]. האזל' וב'אבן קצו, סימן

.·‰˜ÊÁ‰ ‡È‰ ‰Óe7Ô‰a LnzLiL ?ÌÈ„·Ú ÔÈ˜a «ƒ«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
¯Èz‰ ?„ˆÈk .Ba¯ ÈÙa ÌÈ„·Úa ÔÈLnzLnL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«≈«ƒƒ

BÏ8ÂÈÏk CÈÏB‰L B‡ ,BÏÚÓ BÏ ÏÈÚ‰L B‡ BÏÚÓƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»
BËÈLÙ‰L B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï9BÎÒ B‡ ,10B„¯‚ B‡11 ¿≈«∆¿»∆ƒ¿ƒ»¿»

‰˜ - Ba¯ ˙‡ dÈa‚‰ B‡ ,BLÈaÏ‰ B‡12Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«»»¿≈ƒ
‰˜ - „·Ú‰ ˙‡ ·¯‰ dÈa‚‰13. ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆»»

הרמב"ם 7) שדעת אףֿעלֿפי כב. בקידושין ברייתא
- והט"ז) הט"ו פ"א (למעלה כקרקע קונה פירות שאכילת
אין  כן, לא שאם בעבדים", שמשתמשין "כדרך כאן הדגיש
עושים  ופועל שכיר גם שהרי עבדו, שהוא היכר שום
פירותיה, כל כשנוטל קרקע בקנין מהֿשאיןֿכן מלאכתו,

(כסףֿמשנה). הבעלים שהוא הדבר את 8)ניכר רופף
נעלו. ממנו.9)שרוכי בגדיו את בשמן.10)הסיר

והשתמשות.12)במגרדת.11) חזקה מטעם אלה כל
"לא 13) שאמר: שמעון כרבי שם. קידושין הגבהה. מטעם

ויש  מקום". בכל קונה שהגבהה מהגבהה, גדולה חזקה תהא
(הראב"ד  בזה שמעון רבי על חכמים נחלקו שלא אומרים:
שמעון  ר' אמר לו, רבו "הגביהו שם שגרס הרמב"ם, לדעת
לא  לו רבו "הגביהו שלפנינו: הספרים כנוסחת ולא כו'",
חכמים  עליו חולקים שלפי"ז כו'" שמעון רבי אמר קנאו,

שמעון). רבי על

.‚BÙ˜z14˜ ÌÈ„·Ú‰L ;‰˜ - BÏˆ‡ B‡È·‰ÂÔÈ ¿»∆¡ƒ∆¿»»∆»¬»ƒƒ¿ƒ
BÊk ‰ÎÈLÓa15B‡ ,BÏˆ‡ ‡·e „·ÚÏ ‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»»»∆∆»∆¿

CÏ‰Â ,'Á˜Bl‰ Ïˆ‡ CÏ' ÔBL‡¯‰ Ba¯ BÏ ¯Ó‡L∆»««»ƒ≈≈∆«≈«¿»«
‰˜ ‡Ï - BÏˆ‡16B‡ ‰ÙÈ˜˙a epÎLÓiL „Ú , ∆¿…»»«∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ba LnzLiL17‡lL Ba ∆ƒ¿«≈¿∆≈«¿¿ƒ∆¡ƒ∆…
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ·¯‰ ÈÙa18. ƒ¿≈»«»ƒ∆…«≈¬≈¿≈

שם.14) קידושין שמואל, של בתקיפה,15)מימרא שהיא
עבד. של דעת,16)בעלֿכרחו בן הוא שהעבד מפני
ביוזמתוֿהוא. גם 17)והולך זו הלכה התחיל רבינו

עיון. וצריך החזיק, רק הזכיר וכאן בחזקה, וגם  במשיכה
האזל'. ב'אבן ולהלן 18)וראה ה"ח, פ"א למעלה ראה

ה"ו.

.„‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ - ÔË˜ „·Ú19B˙B‡ ÔÈB˜Â , ∆∆»»¬≈ƒ¿≈»¿ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„·e ‰Ó‰a‰ Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆ƒ»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

ÌÈ„·Ú‰20‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÎÈLÓa ‰˜ CÎÈÙÏ . »¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»««ƒ∆…
.BÙ˜z¿»

דעת.19) בו שאין יוצא 20)לפי זה דין בחזקה. כלומר
זוטרא  שמר שם), (קידושין בגמרא המובאת העובדה מתוך
הקדים  הגר של מותו לפני ורגע אחד, חולה גר אצל ביקר
זה  היה - בגמרא אחת ולדעה חזקה, בקנין עבדו את לקנות

(מגידֿמשנה). קטן עבד

.‰‰ÎÈLÓa ˙È˜ ,‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰Ó‰a‰21. «¿≈»≈«»≈«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

e‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï ,d˙B‡ dÈa‚‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ«»…ƒ¿ƒ
dÈa‚‰Ï22˙ËaÁ˙nL ÈtÓ ,23- dÈa‚‰ Ì‡Â .ı¯‡a ¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ«

ÌB˜Ó ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰‰Â .‰˜24‰ÎÈLn‰ Ï·‡ . »»¿««¿»»»¿»»¬»«¿ƒ»
‡ËÓÒa ‡l‡ da ÔÈB˜ ÔÈ‡25,Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ≈ƒ»∆»¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆

ÏL dÈ‡L ¯ˆÁa ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a da ÔÈB˜ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL26. ¿≈∆

במסירה 21) אבל כה:). (קידושין בברייתא חכמים כדעת
ממסירה, עדיף קנין היא שמשיכה מפני נקנות, אינן
(כסףֿמשנה). במסירה קונים אין במשיכה וכשאפשר

קונים 22) לא - בהגבהה שאפשר שבמקום הוא, והכלל
פו.). (בבאֿבתרא המילה:23)במשיכה פירוש זה

(שם:). מגביה 24)"דסרכא" שהוא והטעם: כב: קידושין
נקרא  בר"ה, עומד שהוא אפילו האדם, ביד שהוא ומה בידו,

ג). ס"ק קצז, (סמ"ע רשות 25)ברשותו יד על זוית קרן
ה"ט  ואבידה גזילה מהלכות בפי"ז (מגידֿמשנה הרבים

רש"י). פד:26)בשם בבאֿבתרא

.ÂCÈ¯ˆ ÔÈ‡ ?‰ÎÈLÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈB˜ „ˆÈk≈«ƒ∆«¿≈»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÏÚ ·Î¯L B‡ ,‰ÎÏ‰Â dÎLÓ Ì‡ ¯ÓBÏ«ƒ¿»»¿»¿»∆»«»∆»¿»¿»

Ba27B‡ ,‰‡·e dÏ ‡¯˜ elÙ‡ ‡l‡ ;‰wL ,∆»»∆»¬ƒ»»»»»
dLÈk‰L28‰¯˜ÚL ÔÂÈk - ÂÈÙa ‰ˆ¯Â ÏwÓa29„È ∆ƒƒ»¿«≈¿»»¿»»≈»∆»¿»»
d‡˜ Ï‚¯Â30Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa‰ ÈÙa CLÓiL ‡e‰Â . »∆∆¿»»¿∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿»ƒ¬»ƒ

Ì„˜ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡lL CLÓ»«∆…ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ∆…«…∆
'‰˜e CLÓ CÏ' CLÓiL31. ∆ƒ¿…≈¿…¿≈

וכן 27) ברגליו. אותה שידרבן מבלי הרכיבה, עצם עלֿידי
והוא  ברכיבה, קונה זה "הרי הפרק: בסוף להלן כתב
(עיי"ש  בסתם כתב ה"ז גזילה מהלכות ובפי"ז בו". שתהלך
קנין. זה אין כלל, הלכה לא אם אבל ח). הלכה בכ"מ
(ח: בבבאֿמציעא הסוגיא ע"פ כאן ולח"מ שם, כסףֿמשנה

אותה.28)ט.). מלא 29)הכה  שתלך צורך ואין כלומר,
כב:). (קדושין אחא ר' של תנאֿקמא וכדעת קומתה,
(להלן  כולה במשיכת אלא קונה אינו שבספינה ואףֿעלֿפי
יד  שעקרה כיון ללכת, שדרכם חיים בבעלי - ה"ג) ג פרק

עה:). (בבאֿבתרא כולה כמהלכת היא הרי כל 30)ורגל
שם. בברייתא ה"ג,31)זה למעלה וראה נב. בבאֿקמא

ה"ח. ופ"א

.Ê¯ÎBn‰32ÔÂÈk - ‰zÓa BÏ Ô˙pL B‡ B¯·ÁÏ ¯„Ú «≈≈∆«¬≈∆»«¿«»»≈»
˙ÈÎekLÓ BÏ ¯ÒnL33˙Îl‰Ó‰ ‰Ó‰a‰ ‡È‰ - ∆»««¿ƒƒ«¿≈»«¿«∆∆

¯„Ú‰ L‡¯a34CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ïk‰Â ¿…»≈∆¿«…ƒ¿»ƒ«¬∆»≈»ƒ
ÈÓk BÊ ‰Ó‰a ˙¯ÈÒnL ;'‰˜e CLÓ' BÏ ¯ÓBÏ«¿…¿≈∆¿ƒ«¿≈»¿ƒ
¯„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆

‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי הראבי"ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי הקיים רבי 34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק"ט). קצז, (סמ"ע

.Á'‰˜˙Â CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï - ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…
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‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי "בעי ט:): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
לא  ו"לקנות" "קני", דוקא לו לומר שצריך הרי קני?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב"ד ומ"מ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.Ë‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰¯t CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï - CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï38¯Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜ - 'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
¯ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ -43¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב. כתובות
שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח.
מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע"פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף הנותן אבל
(פ"ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי - ה"י) אישות מהלכות
בעין  הכסף כאילו דומה זה והרי הכסף, את לו להחזיר
ומ"מ. ראב"ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס'

וכפירוש 39) יוחנן, רבי בשם דימי רב מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב הלוקח.
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסףֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי ל"א" "ביום להגיה

הראב"ד. מכירה,42)בהשגת בדיני שכאן, אףֿעלֿפי
תנאי, הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי רבינו פסק
שהוא  פסק הי"ב), אישות מהלכות (פ"ז קידושין בדיני -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק תנאי ספק

במס'43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע, כלל
וקידושין. גיטין

.ÈB¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰44¯Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C¯„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜ - d‰Èa‚‰46- ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ ·Î¯ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï - ¯ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
Bk¯cL ,·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯ÈÚa ·k¯Ïƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,¯ÈÚa ·k¯Ï47˜Ó BÈ‡L ,¯˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,·ÎB¯ ¯ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„·Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯‰L ÌÈa¯‰ ˙eL¯a49‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰·ÈÎ¯a50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט.44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י  צנוע" שאינו "לפי דוחק בלא אף כל, לעיני לרכב

ממנה"48)שם). תנתק פן הבהמה, לאחוז כח בה "שאין
רכיבה  עלֿידי להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב "דדרך
ומה  שם). (רש"י בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי יפסקו
ה"ג) פ"ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב. ס"ק קצז, סימן החושן' ב'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה
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ה'תש"פ  מרחשון י"ט ראשון יום

קמח. עשה מצות
― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ואתֿהּבנים אתֿהאם ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
"ל f)ּתּקח ,ak mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ְְֲִִֵֵֶֶַֻּבׁשלמּות

ה'תש"פ  מרחשון כ' שני יום

סא. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שני י "טֿ כ 'מרחשון 

― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת "ולאֿתּׁשבעּו יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ
ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
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קפג oeygxn b"kÎa"k iyingÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת Ð"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ

Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn
(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: אתֿזה ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה

ּתמּורה איֿקּיּום(b:)ּבמּסכת היא ― ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ
ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת

(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ

(raypעבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל (dyrׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ
(dyrnלקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

וכּו'" עלּה אתאמר myוהא `xnbd jldnn :ote` lka) ְְְֲֲִַַָ
zreay ly dxcbdd `id iehia zreay meiw i`y rnzyn

(xwyלֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר .mb) ִִֵֵֶֶַָָ
(cgein ceniln Ð dyrn ea oi` m`― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ

ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא
עׂשה vw)מּמצות xeriy)מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ

(.`k)ועל מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי :ְְְְִִִֶַַַַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמהּֿׁשּיבֹוא
העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד

סנהדרין ּבמּסכת האנּוס(k`:)וההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכלֿׁשּכן
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹו(itl)אֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ִָ§¦ְְִֵֶַָָָ
― קרּבן(itl)חטא ׁשגגתֹו על חּיבים ּכלֿחטא ׁשּלא ְֵ§¦ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`)
(dzin e`מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

ה'תש"פ  מרחשון כ"א שלישי יום

סב. תעשה לא מצות
― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ

אלהי אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשוא,
f)לּׁשוא" ,k zeny)הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְְְִִֶַַַַָָָֻ

ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ edy`ׁשהּוא meid lr rayp oebk) ְֱִֵֶֶֶֶֶַ
(dlilמןֿה ּדבר על אֹו `ixyt)ּנמנעֹות, izlad)ׁשהּוא ְִִֶַַָָָ

נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ׁשּיּׁשבע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצּוי,
אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעל
― ימּות ׁשּכלֿהּנׁשחט ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻמןֿהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם (zereayהרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
(.hkאתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא "איזֹו :ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר וגֹו'". ְְְִֵֵֶֶַָָָָָלאדם
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּפטּור, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובׁשגגה
ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָאמרּו,
ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעל

זֹו. ְִָמצוה

ה'תש"פ  מרחשון כ"ב רביעי יום

רמט. רמח. תעשה לא מצות
― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות
"ולאֿתכחׁשּו" i`)אמרֹו: ,hi `xwie)ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵֶַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מדּבר. my)הּכתּוב miyecw):ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
עלֿׁשקר" ונׁשּבע ּבּה ak)"וכחׁש ,d my),ענׁש למדנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹאזהרה
נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ּפסּול ּבפּקדֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכֹופר
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ׁשעבר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא my)"לאֿתׁשּקרּו". miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש "לאֿתׁשּקרּו ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תש"פ  מרחשון כ"ג חמישי יום

ז. עשה מצות
יום שלישיֿ חמישי כ "בֿ כ "ג מרחשון 

― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻלׁשללֹו,
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ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו k)והּוא ,i mixac). ְְְְִִִֵֶַַָָ
אמרּו dl:)ּובפרּוׁש zereay)הּׁשבע' ּתֹורה "אמרה : ְְְִֵַָָָָָ

ּכמֹו ּכלֹומר: 'אלּֿתּׁשבע'", ּתֹורה ואמרה ְְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹו',
מצות והיא עליה מזהרים צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּׁשבּועה
והיא עליה מצּוים הצר ּבעת הּׁשבּועה ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלאֿתעׂשה,
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמצות
אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּנבראים,
"ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹזאת
זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשמׁש",
ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֻנׁשּבעת
אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹומר

(dreay ef oi` j` `hazdl xzen df oepbqae)ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ
אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר ּבאזה זה ועל ׁשמים. ׁשם ם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
dn:)ּבּקּבלה dkeq)ּדבר עם ׁשמים ׁשם "ּכלֿהמׁשּתף : ְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין מןֿהעֹולם". נעקר ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", "ּובׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבאמרֹו
ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ׁשּנאמר:(b:)ּתמּורה אתֿהּמצוה? לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתּׁשבע. ְִִֵַָּובׁשמֹו

ה'תש"פ  מרחשון כ"ד שישי יום

צד. עשה מצות
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות
(envrl)מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ
("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ
והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמהּֿׁשהֹוציא

יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר

ו מנחֹות ּובסֹוף קּניםּונדרים ּבמּסכת e)גם dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ
האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו

ה'תש"פ  מרחשון כ"ה ש"ק יום

צד. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש כ "דֿ כ "ה מרחשון 
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות
(envrl)מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמהּֿׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו
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äë-÷øô äéîøéaiÎ`

àäãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäéì úéòáøä äðMa äãeäé íò-ìk-ìò eäéîøé-ìò äéä-øLà øácä©¨º̈£¤¨¨³©«¦§§Æ̈Æ©¨©´§½̈©¨¨Æ¨«§¦¦½¦¨¦¬¤Ÿ¦−̈¤´¤§¨®
:ìáa Cìî øvàøãëeáðì úéðLàøä äðMä àéäáìàå äãeäé íò-ìk-ìò àéápä eäéîøé øac øLà ¦À©¨¨Æ¨¦´Ÿ¦½¦§«©§¤©−¤¬¤¨¤«£¤̧¦¤¹¦§§¨³©¨¦Æ©¨©´§½̈§¤²

:øîàì íìLeøé éáLé-ìkâìL-ïîäæ äfä íBiä | ãòå äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàéì äðL äøNò L ¨Ÿ§¥¬§¨©−¦¥«Ÿ¦§´Ÿ¤§¥´¨¿̈§Ÿ¦¨´¤¨Á¤̧¤§¹̈§©´©´©¤À¤µ
ìL:ízòîL àìå øaãå íékLà íëéìà øaãàå éìà ýåýé-øáã äéä äðL íéøNòå Lãýåýé çìLå ¨³Ÿ§¤§¦Æ¨½̈¨¨¬§©§−̈¥¨®¨£©¥¯£¥¤²©§¥¬§©¥−§¬Ÿ§©§¤«§¨©Á§¨̧

ì íëðæà-úà íúéhä-àìå ízòîL àìå çìLå íkLä íéàápä åéãáò-ìk-úà íëéìà:òîLäøîàì £¥¤¹¤«¨£¨¨¯©§¦¦²©§¥¬§¨−Ÿ©§´Ÿ§©§¤®§«Ÿ¦¦¤¬¤«¨§§¤−¦§«Ÿ©¥ÀŸ
íëéúBáàìå íëì ýåýé ïúð øLà äîãàä-ìò eáLe íëéììòî òøîe äòøä Bkøcî Léà àð-eáeL«º̈¦´¦©§³¨«¨¨Æ¥´Ÿ©©©§¥¤½§Æ©¨´£¨½̈£¤̧¨©¯§¨²¨¤−§©£«¥¤®

:íìBò-ãòå íìBò-ïîìåéúBà eñéòëú-àìå íäì úBçzLäìe íãáòì íéøçà íéäìà éøçà eëìz-ìàå §¦−̈§©¨«§©¥§À©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¨§−̈§¦§©£´¨¤®§«Ÿ©§¦³¦Æ
:íëì òøà àìå íëéãé äNòîaæäNòîa éðñéòëä (éðåñòëä) ïòîì ýåýé-íàð éìà ízòîL-àìå §©£¥´§¥¤½§¬Ÿ¨©−¨¤«§«Ÿ§©§¤¬¥©−§ª§¨®§©¯©©§¦¥²¦§©£¥¬

:íëì òøì íëéãéç:éøác-úà ízòîL-àì øLà ïòé úBàáö ýåýé øîà äk ïëìèézç÷ìå çìL éððä §¥¤−§©¬¨¤«¨¥¾¬Ÿ¨©−§¨´§¨®©¾©£¤¬«Ÿ§©§¤−¤§¨¨«¦§¦´Ÿ¥¿©§¨©§¦Á
úàfä õøàä-ìò íéúàáäå écáò ìáa-Cìî øvàøãëeáð-ìàå ýåýé-íàð ïBôö úBçtLî-ìk-úà¤¨¦§§¸¨¹§ª§À̈§¤§«©§¤©´¤«¤¨¤»©§¦¼©£¦̧Ÿ¦¹©¨¨³¤©ŸÆ

ì íézîNå íézîøçäå áéáñ älàä íéBbä-ìk ìòå äéáLé-ìòåìå änL:íìBò úBáøçìe ä÷øL §©Ÿ́§¤½¨§©²¨©¦¬¨¥−¤¨¦®§©´£©§¦½§©§¦Æ§©¨´§¦§¥½̈§¨§−¨«
é:øð øBàå íéçø ìB÷ älk ìB÷å ïúç ìB÷ äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷ íäî ézãáàäåàéõøàä-ìk äúéäå §©£©§¦´¥¤À³¨Æ§´¦§½̈¬¨−̈§´©¨®¬¥©−¦§¬¥«§¨«§¨Æ¨¨¨´¤

ì äaøçì úàfä:äðL íéòáL ìáa Cìî-úà älàä íéBbä eãáòå änLáéäðL íéòáL úåàìîë äéäå ©½Ÿ§¨§−̈§©¨®§¨̧§¹©¦¬¨¥²¤¤¤¬¤¨¤−¦§¦¬¨¨«§¨¨´¦§´Ÿ¦§¦´¨¿̈
ì Búà ézîNå íécNk õøà-ìòå íðBò-úà ýåýé-íàð àeää éBbä-ìòå ìáa-Cìî-ìò ã÷ôàúBîîL ¤§´Ÿ©¤«¤¨¤Á§©©¸©¯§ª§¨²¤£−̈§©¤´¤©§¦®§©§¦¬Ÿ−§¦«§¬

:íìBò¨«

i"yx
(‡).úéòéáøä äðùá שיגלו דינם גזר שנתחתם שנה

וגו' כוס את קח בענין שאמור כמו החימה כוס ושישתו
ולא  ישובו אולי להוכיחם לנביא אמר דין גזר וקודם

דינם: גזר íéøùòå.(‚)יתחתם ùìù מלך יאשיהו
תשע  נשארו שנה עשרה שתים מהם צא ואחת שלשים

ועשרים: שלש הרי בנו של וארבע øáãå.עשרה íéëùà
תמיד: ומדבר משכים הייתי הווה íéçø.(È)ל' ìå÷

שטוחנין  שם על מילה ברית לסעודת הוא סימן
לרפואה: סממנין לה øð.ושוחקין øåà כך משתה, סימן

בסנהדרין: שנינו

cec zcevn
(‡).Â‰ÈÓ¯È ÏÚ:ירמיהו יהויקים:ÌÈ˜Â‰ÈÏ.אל  למלכות
(·).ÌÚ ÏÎ ÏÚ: עם כל יאשיהו:Â‰È˘‡ÈÏ.(‚)אל  למלכות 

.‰˘ ÌÈ¯˘ÚÂ ˘Ï˘ ‰Êל"א מלך  כי יאשיהו בימי שנה  י"ט
כ "ג: הרי  בנו יהויקים בימי וד ' ‡ÈÏ.שנים '‰ ¯·„ ‰È‰דיבר

הנבואה: והייתיÂ‡„·¯.בי הנבואה  אליכם דברתי  ואני 
אתם אבל  הנבואה לומר זריז הייתי  אני ר"ל  ומדבר משכים

שמעתם: ‰'.(„)לא  ÁÏ˘Âוהיה נביאים שאר ה' שלח  ועוד 
שמעתם: לא  ואתם  רב  בזריזות  ומשלח ÂÎÂ'.משכים ‡ÏÂ כפל

במ "ש : היוÓ‡Ï¯.(‰)הדבר  הנבואות כל הלא  ר"ל 
וכו': האדמה על  תשבו זה ובעבור  וכו' מדרכו  איש כל  עתה שובו לאמר ÌÏÂÚ.לטובתכם ÔÓÏ:עולם עד  הנתינה מעת ר"ל

(Â).ÌÎÈ„È ‰˘ÚÓ·:ידיכם במעשה  העשוים  ÌÎÏ.באלילים  Ú¯‡ ‡ÏÂ:רעה עמכם אעשה  ˘Ì˙ÚÓ.(Ê)לא  ‡ÏÂהדבר כי עם
כו': שמעתם לא לטובתכם  ‰ÈÒÈÚÎ.היה  ÔÚÓÏ: לכם לרע  באמת תהיה  וההכעסה  וכו' הכעיסני למען אלא זה היה  ‰È(Ë)לא

.ÁÏÂ˘:צפון מפאת  שונות עכו "ם לבות אעיר זה:È„·Ú.ר"ל בדבר שליחותי עושה א "י:È·Ò·.ר"ל סביבות היושבים
.ÌÈ˙Ó¯Á‰Â:חרבים יהיו רב זמן  ועד עליהם  שורקין ולהיות  לתמהון ואשימם אחרים  כולם ÂÎÂ'.(È)את  È˙„·‡‰Âלא ר"ל

וכו': ששון קול  עוד  Ô˙Á.ישמע ÏÂ˜:חתן שמחת ¯ÌÈÁ.קול  ÏÂ˜:ברחים לטחון תבואה ימצאו  לא הרעה  ¯.מגודל  ¯Â‡Â
באפלה: ישבו השמן ‰‡Ï‰.(È‡)מחסרון ÌÈÂ‚‰:א "י סביבות שנה:Â‡ÏÓÎ˙.(È·)היושבים שבעים נשלם יהיה ‡Â˜Ù„.כאשר

עוונם: עליהם  ‰‰Â‡.אזכור ÈÂ‚‰ ÏÚÂ: בבל זה

oeiv zcevn
(‚).ÌÈÎ˘‡:זרוז ענין והוא  השכמה מלשון‡¯Ú.(Â)מלשון

כמוÌÈ˙Ó¯Á‰Â.(Ë)בעבור :ÔÚÈ.(Á)רעה : ואבדון הרג ענין
תחרימם החרם  כ)כי  תמהון:Ó˘Ï‰.:(דברים Ï˘¯˜‰.ענין 

חשוב דבר על ונעשה שפתים בקיבוץ קול  השמעת ענין
חורבן:Â·¯ÁÏÂ˙.שנחרב: עניןÂ‡ÏÓÎ˙.(È·)מלשון

טהרה  ימי  ובמלאות כמו יב)השלמה ענין‡Â˜Ù„.:(ויקרא
זכרון:

אעוררו על ההכרח לקבוע לימוד בפנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שאם בכל הזמנים ובכל המקומות היה 
הכרח בזה, על־אחת־כמה־וכמה בתקופתנו ובמדינה זו ביחוד.

ממכתב כ"ד מר-חשוון, תש"כ



קפה dk wxt dinxi - mi`iap

äë-÷øô äéîøéaiÎ`

àäãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäéì úéòáøä äðMa äãeäé íò-ìk-ìò eäéîøé-ìò äéä-øLà øácä©¨º̈£¤¨¨³©«¦§§Æ̈Æ©¨©´§½̈©¨¨Æ¨«§¦¦½¦¨¦¬¤Ÿ¦−̈¤´¤§¨®
:ìáa Cìî øvàøãëeáðì úéðLàøä äðMä àéäáìàå äãeäé íò-ìk-ìò àéápä eäéîøé øac øLà ¦À©¨¨Æ¨¦´Ÿ¦½¦§«©§¤©−¤¬¤¨¤«£¤̧¦¤¹¦§§¨³©¨¦Æ©¨©´§½̈§¤²

:øîàì íìLeøé éáLé-ìkâìL-ïîäæ äfä íBiä | ãòå äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàéì äðL äøNò L ¨Ÿ§¥¬§¨©−¦¥«Ÿ¦§´Ÿ¤§¥´¨¿̈§Ÿ¦¨´¤¨Á¤̧¤§¹̈§©´©´©¤À¤µ
ìL:ízòîL àìå øaãå íékLà íëéìà øaãàå éìà ýåýé-øáã äéä äðL íéøNòå Lãýåýé çìLå ¨³Ÿ§¤§¦Æ¨½̈¨¨¬§©§−̈¥¨®¨£©¥¯£¥¤²©§¥¬§©¥−§¬Ÿ§©§¤«§¨©Á§¨̧

ì íëðæà-úà íúéhä-àìå ízòîL àìå çìLå íkLä íéàápä åéãáò-ìk-úà íëéìà:òîLäøîàì £¥¤¹¤«¨£¨¨¯©§¦¦²©§¥¬§¨−Ÿ©§´Ÿ§©§¤®§«Ÿ¦¦¤¬¤«¨§§¤−¦§«Ÿ©¥ÀŸ
íëéúBáàìå íëì ýåýé ïúð øLà äîãàä-ìò eáLe íëéììòî òøîe äòøä Bkøcî Léà àð-eáeL«º̈¦´¦©§³¨«¨¨Æ¥´Ÿ©©©§¥¤½§Æ©¨´£¨½̈£¤̧¨©¯§¨²¨¤−§©£«¥¤®

:íìBò-ãòå íìBò-ïîìåéúBà eñéòëú-àìå íäì úBçzLäìe íãáòì íéøçà íéäìà éøçà eëìz-ìàå §¦−̈§©¨«§©¥§À©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¨§−̈§¦§©£´¨¤®§«Ÿ©§¦³¦Æ
:íëì òøà àìå íëéãé äNòîaæäNòîa éðñéòëä (éðåñòëä) ïòîì ýåýé-íàð éìà ízòîL-àìå §©£¥´§¥¤½§¬Ÿ¨©−¨¤«§«Ÿ§©§¤¬¥©−§ª§¨®§©¯©©§¦¥²¦§©£¥¬

:íëì òøì íëéãéç:éøác-úà ízòîL-àì øLà ïòé úBàáö ýåýé øîà äk ïëìèézç÷ìå çìL éððä §¥¤−§©¬¨¤«¨¥¾¬Ÿ¨©−§¨´§¨®©¾©£¤¬«Ÿ§©§¤−¤§¨¨«¦§¦´Ÿ¥¿©§¨©§¦Á
úàfä õøàä-ìò íéúàáäå écáò ìáa-Cìî øvàøãëeáð-ìàå ýåýé-íàð ïBôö úBçtLî-ìk-úà¤¨¦§§¸¨¹§ª§À̈§¤§«©§¤©´¤«¤¨¤»©§¦¼©£¦̧Ÿ¦¹©¨¨³¤©ŸÆ

ì íézîNå íézîøçäå áéáñ älàä íéBbä-ìk ìòå äéáLé-ìòåìå änL:íìBò úBáøçìe ä÷øL §©Ÿ́§¤½¨§©²¨©¦¬¨¥−¤¨¦®§©´£©§¦½§©§¦Æ§©¨´§¦§¥½̈§¨§−¨«
é:øð øBàå íéçø ìB÷ älk ìB÷å ïúç ìB÷ äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷ íäî ézãáàäåàéõøàä-ìk äúéäå §©£©§¦´¥¤À³¨Æ§´¦§½̈¬¨−̈§´©¨®¬¥©−¦§¬¥«§¨«§¨Æ¨¨¨´¤

ì äaøçì úàfä:äðL íéòáL ìáa Cìî-úà älàä íéBbä eãáòå änLáéäðL íéòáL úåàìîë äéäå ©½Ÿ§¨§−̈§©¨®§¨̧§¹©¦¬¨¥²¤¤¤¬¤¨¤−¦§¦¬¨¨«§¨¨´¦§´Ÿ¦§¦´¨¿̈
ì Búà ézîNå íécNk õøà-ìòå íðBò-úà ýåýé-íàð àeää éBbä-ìòå ìáa-Cìî-ìò ã÷ôàúBîîL ¤§´Ÿ©¤«¤¨¤Á§©©¸©¯§ª§¨²¤£−̈§©¤´¤©§¦®§©§¦¬Ÿ−§¦«§¬

:íìBò¨«

i"yx
(‡).úéòéáøä äðùá שיגלו דינם גזר שנתחתם שנה

וגו' כוס את קח בענין שאמור כמו החימה כוס ושישתו
ולא  ישובו אולי להוכיחם לנביא אמר דין גזר וקודם

דינם: גזר íéøùòå.(‚)יתחתם ùìù מלך יאשיהו
תשע  נשארו שנה עשרה שתים מהם צא ואחת שלשים

ועשרים: שלש הרי בנו של וארבע øáãå.עשרה íéëùà
תמיד: ומדבר משכים הייתי הווה íéçø.(È)ל' ìå÷

שטוחנין  שם על מילה ברית לסעודת הוא סימן
לרפואה: סממנין לה øð.ושוחקין øåà כך משתה, סימן

בסנהדרין: שנינו

cec zcevn
(‡).Â‰ÈÓ¯È ÏÚ:ירמיהו יהויקים:ÌÈ˜Â‰ÈÏ.אל  למלכות
(·).ÌÚ ÏÎ ÏÚ: עם כל יאשיהו:Â‰È˘‡ÈÏ.(‚)אל  למלכות 

.‰˘ ÌÈ¯˘ÚÂ ˘Ï˘ ‰Êל"א מלך  כי יאשיהו בימי שנה  י"ט
כ "ג: הרי  בנו יהויקים בימי וד ' ‡ÈÏ.שנים '‰ ¯·„ ‰È‰דיבר

הנבואה: והייתיÂ‡„·¯.בי הנבואה  אליכם דברתי  ואני 
אתם אבל  הנבואה לומר זריז הייתי  אני ר"ל  ומדבר משכים

שמעתם: ‰'.(„)לא  ÁÏ˘Âוהיה נביאים שאר ה' שלח  ועוד 
שמעתם: לא  ואתם  רב  בזריזות  ומשלח ÂÎÂ'.משכים ‡ÏÂ כפל

במ "ש : היוÓ‡Ï¯.(‰)הדבר  הנבואות כל הלא  ר"ל 
וכו': האדמה על  תשבו זה ובעבור  וכו' מדרכו  איש כל  עתה שובו לאמר ÌÏÂÚ.לטובתכם ÔÓÏ:עולם עד  הנתינה מעת ר"ל

(Â).ÌÎÈ„È ‰˘ÚÓ·:ידיכם במעשה  העשוים  ÌÎÏ.באלילים  Ú¯‡ ‡ÏÂ:רעה עמכם אעשה  ˘Ì˙ÚÓ.(Ê)לא  ‡ÏÂהדבר כי עם
כו': שמעתם לא לטובתכם  ‰ÈÒÈÚÎ.היה  ÔÚÓÏ: לכם לרע  באמת תהיה  וההכעסה  וכו' הכעיסני למען אלא זה היה  ‰È(Ë)לא

.ÁÏÂ˘:צפון מפאת  שונות עכו "ם לבות אעיר זה:È„·Ú.ר"ל בדבר שליחותי עושה א "י:È·Ò·.ר"ל סביבות היושבים
.ÌÈ˙Ó¯Á‰Â:חרבים יהיו רב זמן  ועד עליהם  שורקין ולהיות  לתמהון ואשימם אחרים  כולם ÂÎÂ'.(È)את  È˙„·‡‰Âלא ר"ל

וכו': ששון קול  עוד  Ô˙Á.ישמע ÏÂ˜:חתן שמחת ¯ÌÈÁ.קול  ÏÂ˜:ברחים לטחון תבואה ימצאו  לא הרעה  ¯.מגודל  ¯Â‡Â
באפלה: ישבו השמן ‰‡Ï‰.(È‡)מחסרון ÌÈÂ‚‰:א "י סביבות שנה:Â‡ÏÓÎ˙.(È·)היושבים שבעים נשלם יהיה ‡Â˜Ù„.כאשר

עוונם: עליהם  ‰‰Â‡.אזכור ÈÂ‚‰ ÏÚÂ: בבל זה

oeiv zcevn
(‚).ÌÈÎ˘‡:זרוז ענין והוא  השכמה מלשון‡¯Ú.(Â)מלשון

כמוÌÈ˙Ó¯Á‰Â.(Ë)בעבור :ÔÚÈ.(Á)רעה : ואבדון הרג ענין
תחרימם החרם  כ)כי  תמהון:Ó˘Ï‰.:(דברים Ï˘¯˜‰.ענין 

חשוב דבר על ונעשה שפתים בקיבוץ קול  השמעת ענין
חורבן:Â·¯ÁÏÂ˙.שנחרב: עניןÂ‡ÏÓÎ˙.(È·)מלשון

טהרה  ימי  ובמלאות כמו יב)השלמה ענין‡Â˜Ù„.:(ויקרא
זכרון:



iקפו wxt zldw - miaezk

é-÷øô úìä÷kÎgi

çé:úéaä óìãé íéãé úeìôLáe äø÷nä Cné íézìöòaèéóñkäå íéiç çnNé ïééå íçì íéNò ÷BçNì ©£©§©−¦¦©´©§¨¤®§¦§¬¨©−¦¦§¬Ÿ©¨«¦¦§ÆŸ¦´¤½¤§©−¦§©©´©¦®§©¤−¤
:ìkä-úà äðòéëéìBé íéîMä óBò ék øéLò ìl÷z-ìà EákLî éøãçáe ìl÷z-ìà Cìî Eòcîa íbC ©£¤¬¤©«Ÿ©´§©¨«£À¤µ¤©§©¥½§©§¥Æ¦§¨´§½©§©¥−¨¦®¦´³©¨©Æ¦Æ¦´

:øác ãébé íéôðk (íéôðëä) ìòáe ìBwä-úà¤©½©¬©§¨©−¦©¥¬¨¨«

i"yx
(ÁÈ).äø÷îä êîé íéúìöòá ואינו מתעצל כשאדם

הבית: שבתקרת קטנה פרצה äø÷îä.מתקן êîé ישפל
עליו: והמסכך הבית את המקרה יטפטף óåìãé.הבנין

הם  בתורה מתעצלים כשישראל כלומר גשמים, דלף
ומך: חרב עוזם גאון ובית íéùåò(ËÈ)נמקים ÷åçùì

.íçì סעודה עושים ומלכים חתנים מזמוטי לחדוות
אמר דאת כמו לחם קרויה גדולה סעוד' (דניאל וסתם

רב:ה) לחם עבד מלכא בסעודה ïééå.בלשצר משקין
החיים: ישמח ìëä.אשר úà äðòé óñëäå כסף אין אם

כדי  המלאכה מן אדם יתעצל לא לפיכך סעודה אין
להוציא: מה לו êìî.(Î)שיהא êòãîá íâ'אפי

לא  תקלל אל מלך אפילו גם דבור, בלא במחשבותיך
ודם: בשר מלך כמשמעו ד"א עולם, של למלכו תרגיז

.íéîùä óåò על לעוף שסופה בך הנתונה נשמה
íéôðë.השמים: ìòáå כעניין אותך המלווה מלאך
צא)שנאמר משמעו (תהלים ולפי לך יצוה מלאכיו כי

יש  שמא בריה מכל לדאוג לך יש והשבים, העוברים
לאחרים: ויגיד שומעין

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈ˙ÏˆÚ· מך הבית  תקרת נעשה עצלתים  ידים בעבור

מתעצלים בעליו  אם  התקרה שמתקלקל  לומר  רוצה ודל ,
עת : בכל  ÌÈ„È.לתקנו ˙ÂÏÙ˘·Âלמטה ידיו שמשפיל  בשביל 

יטפטף אזי  הגג, תיקון מלאכת  בהם  לעשות אותם מרים  ואינו
שונות: במלות הדבר  וכפל גשמים. מי הבית  אל

(ËÈ).˜ÂÁ˘Ï אבל גדולה סעודה  עושים לבדה שמחה  על 
לבדם, החיים  את  משמח ויין  לעשותה, דרך  אין  שמחה  בזולת 
ומביא היין יזיק הטבע לחלשי כי בריאים  אדם בני לומר  רוצה

עצבון: שאלתÛÒÎ‰Â.עוד  למלאות  הכל את ישיב הכסף אבל 
זולתה, בין שמחה על בין הכסף אל  צריכים  הכל  כי כולם,
שאלתם. הוא וממלא  עליו שואלים  וכולם חלש  ובין בריא  בין
הלא ואמר העצלות , את  שמגנה  מה שלפניו המקרא על  ומוסב 

לו: יחסר הלא העצלות  ובעבור לכל , צריך ‚Ì(Î)הכסף
.ÍÚ„Ó·:המלך לפני אותך  להלשין  מחשבתך  יודע  מי שאין תחשוב ולא המלך את תקלל אל  במחשבתך Í·Î˘Ó.אפילו  È¯„Á·Â

איש : שם שאין מקום משכבך מחדרי המקללו:È˘Ú¯.באחד  אל  רעה לעשות  העשיר  יד משלה  רוב  פי ‰˘ÌÈÓ.על  ÛÂÚ ÈÎ
ימצא מכלֿמקום במחשבה , קלל אם  ואף הקללה. קול את אליו  הוליך השמים עוף  כאילו לו נודע יהיה  מהר  חיש  לומר רוצה 

לו: ויגיד ברמיזתו הדבר שיבין ÌÈÙÎ.מי ÏÚ·Â:שונות במלות  הדבר וכפל השמים. עוף „·¯.הוא „È‚Èדבר לומר רוצה
‰ÌÈÓ.הקללה : ÈÙ ÏÚ ÍÓÁÏ ÁÏ˘ (‡) ‡Èהימים ברבות כי אותו תמצא  שלא  למקום  למרחוק  אותו יוליך  שהמים  תחשוב ולא

תקבל  רבים ימים אחר  כי הגמול ממנו לקבל  עוד  תראנו שלא  עליו  שתחשוב למי אף מלחמך  תן לומר משל  ענין והוא  תמצאנו .
גמול : תשלום ממנו

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÈ˙ÏˆÚ·,עצלתים ידים לומר ורוצה עצלות , מלשון

רבים : בלשון אמר ימוך ÍÓÈ.ולזה  כי כמו ודלות. עניות ענין 
כה): כה (ויקרא  הבית:‰Ó˜¯‰.אחיך  על  המסכך התקרה

.ÛÂÏ„È:(טו כז (משלי  טורד דלף כמו וטפטוף . הזלה  ענין
(ËÈ).˜ÂÁ˘Ï:וחדוה שמחה  קרויÌÁÏ.ענין גדולה סעודה 

א ): ה (דניאל  רב לחם עבד וכן לחם. לומרÌÈÈÁ.בשם  רוצה 
שנתרפאו עד לומר  שרוצה ה ) (יהושע  חיותם  עד כמו בריאים.

בריאים : ואמרÚÈ‰.ונעשו שאלה, והשבת עניה מלשון 
(הושע וגו' השמים את אענה ודוגמתו ומליצה . שאלה  בלשון 

כג): ובמחשבתך:·ÍÚ„Ó.ב קלות˙˜ÏÏ.בדעתך  מלשון 
ובזיון:

c dpyn iriyz wxt migaf zkqn

·elàåeìò íà,eãøé àG:ïlä,àîhäå,àöBiäå,Bpîæì õeç èçLpäå,BîB÷îì õeçå,íéìeñt eìawLå,úà e÷øæå §¥¦¨¥§©¨§©¨¥§©¥§©¦§¨¦§©§¦§§¤¦§§¦§¨§¤
Bîc.äãeäé éaøøîBà:äìéla äèçLpL,dîc úà CtLpL,íéòìwì õeç dîc àöiLå–äúìò íà,ãøz.éaø ¨©¦§¨¥¤¦§£¨©©§¨¤¦§©¤¨¨§¤¨¨¨¨©§¨¦¦¨§¨¥¥©¦

ïBòîLøîBà:ãøz àG,äéäLïBòîL éaøøîBà:Lãwa BìeñtL ìk–Bìa÷î Lãwä,Lãwa Bìeñt äéä àG– ¦§¥¥¥¤¨¨©¦¦§¥¨¤§©Ÿ¤©Ÿ¤§©§¨¨§©Ÿ¤
Bìa÷î Lãwä ïéà. ¥©Ÿ¤§©§

‚Lãwa ïìeñt äéä àG elà:òáBøä,òaøpäå,äö÷näå,ãáòpäå,ïðúàäå,øéçnäå,íéàìkäå,äôøhäå,àöBiäå ¥¨¨§¨©Ÿ¤¨¥©§©¦§¨§©ª§¤§©¤¡¨§¨¤§©§©§¦§©¦§©¦§©§¥¨§©¥
ïôã,ïéîeî éìòáe.àáé÷ò éaøïéîeî éìòáa øéLëî.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:äéä äçBcàaàéìòa úà Ÿ¤©£¥¦©¦£¦¨©§¦§©£¥¦©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¤¨¨©¨¤©£¥

çaænä éab ìòî ïéîeî. ¦¥©©¥©¦§¥©
„eãøé àG eìò íàL íLk,eìòé àG eãøé íà Ck.çaænä Làøì íéiç eìòL ïlëå–eãøé.äiç äúìòL äìBò §¥¤¦¨¥§¨¦¨§©£§ª¨¤¨©¦§Ÿ©¦§¥©¥§¨¤¨§¨©¨

çaænä Làøì–ãøz.çaænä Làøa dèçL–dîB÷îa çzðéå èéLôé. §Ÿ©¦§¥©¥¥§¨¨§Ÿ©¦§¥©©§¦¦©©¦§¨

aaaa.old:çáæîì õåç äìéì åðìù íéøåîéà ïéá íã ïéá.cxz dzlr m` 'ek dlila dhgypy xne` dcedi 'xúàæ ,äìåòä àéä äìåòä úøåú úàæ áéúëã
äèçùð èòéî ,íéèåòéî äùìù ïàë éøä ,äìåòä àéä:ãøú äúìò íàù ,íéòì÷ì õåç äîã àöéùå äîã êôùðùå äìéìá.cxz `l xne` oerny 'xùéøãã

:äãåäé 'øë äëìäå .åãøé àì åìò íàù íéìåòä ìëì úçà äøåú ,äìåòä úøåú úàæ
bbbb.oinen ilraa xiyknøáà øñåçîá ìáà .úåôåòá äìéçúëì íéøùë ïäå ìéàåä ,àáé÷ò 'ø øéùëä ïäá àöåéëå ïéòáù ïé÷åãá à÷åãå .åãøé àì åìò íàã

:àì ,úåôåòá ìåñôã.oinen ilra z` `a` did dgecàî÷ àðúà âéìô àäáå ,àéñäøôá ïåéæá êøã ïãéøåî äéä àìå ãé øçàìë ïúåà äéä äçåã åìò íàù
:ñåðâéèðà ïá àðéðç éáøë äëìäå .åãøé øîàã

cccc.ecxi `l elr m`y myk:éà÷ åãøé àì åäá ïðúã ïéìåñô êðä ìëà.ecxi m` jk:ãåò åìòé àì ,åìòù øçàì.gafnd y`xa miig elry oleke'ø
:íééç ïéîåî éìòá ùã÷î çáæîä ïéàù ,åãøé çáæîä ùàøá íééç åìò íàù äãåîå .ïéîåî éìòáá øéùëîã äì øîà÷ àáé÷òy`xl dig dzlry dler

.cxz gafndùàøá äèçùå øáòã àëéä çåúðå èùôäì éåàø íå÷î çáæîä ùàøù êãîìì ,àôéñ íåùî àìà äì è÷ð àìå .ìëä éøáãå ,éøééî äøùë äìåòá
:çáæîä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ירדו. לא עלו  שאם שנפסלו , דברים מונה משנתנו 

eãøé àG ,eìò íà elàå במשנה שלמדנו , כמו המזבח, שקידשם – ÀÅÄÈÅÀ
ונפסלו ïläהקודמת: למזבח, חוץ  הלילה כל  שלנו אימורים כגון  – ÇÈ
שנטמאו,àîhäåלהקרבה, אימורים –àöBiäå,לעזרה חוץ – ÀÇÈÅÀÇÅ

Bpîæì õeç èçLpäåלהקטיר או  דמו  לזרוק מנת על שנשחט זבח – ÀÇÄÀÈÄÀÇ
לזמנו, חוץ ממנו  לאכול  BîB÷îìאו  õeçå מנת על  שנשחט או – ÀÄÀ

למקומו, חוץ ממנו לאכול  או להקטיר או דמו  eìawLåÀÆÄÀלזרוק
Bîc úà e÷øæå ,íéìeñt את שפוסלים א) (ב, לעיל ששנינו – ÀÄÀÈÀÆÈ

אותם. ומקריבים ירדו , לא המזבח, על  עלו אם אלו  כל  éaøÇÄהזבח;
äìéla äèçLpL :øîBà äãeäé שנשחטה קדשים בהמת – ÀÈÅÆÄÀÂÈÇÇÀÈ

שכתוב פסולה, והיא """"בלילה, לח לח לח לח ):):):): ז ז ז ז ,,,, ישראלmeia((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני את צוותו

ששוחטים ומכאן  קרבניהם", את בלילה;להקריב ולא CtLpLÆÄÀÇביום
íéòìwì õeç dîc àöiLå ,dîc úàש הדם,– äúìòנפסל íà ÆÈÈÀÆÈÈÈÈÇÀÈÄÄÈÀÈ

המזבח, על הבהמה –ãøz להקריב ואסור  שרבי– מבואר, בגמרא ה. ÅÅ
הכתוב את דורש ב ב ב ב ):):):):יהודה וווו,,,, העולה".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  היא העולה, תורת "זאת

שלושה  למעט – "העולה" "היא", "זאת", מיעוטים: שלושה כאן הרי
ירדו. עלו  אם הדם, שנזרק קודם ונפסלו שהואיל אלו , éaøÇÄפסולים

ãøz àG :øîBà ïBòîLשנשפך או בלילה שנשחטה זו  אף – ÄÀÅÅÅ
תרד , לא עלתה אם לקלעים, חוץ דמה שיצא או éaøדמה äéäLÆÈÈÇÄ

Lãwa BìeñtL ìk :øîBà ïBòîL,בעזרה שנפסל  קרבן כל – ÄÀÅÈÆÀÇÙÆ
Bìa÷î Lãwä; ירד לא המזבח על עלה שאם –Bìeñt äéä àG ÇÙÆÀÇÀÈÈÀ

Lãwa,השחיטה לפני  שנפסל  –Bìa÷î Lãwä ïéà ואפילו – ÇÙÆÅÇÙÆÀÇÀ
דורש: שמעון רבי ירד. המזבח, על dlerd"עלה zxez z`f" תורה –

ותיבת ירדו . לא עלו  שאם המזבח, על  העולים לכל באה "z`f"אחת
בקודש. פסולו  היה שלא דבר למעט

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בקודש, נפסלו  שלא פסולים מונה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
ירדו. עלו ואם

òáBøä :Lãwa ïìeñt äéä àG elà,אשה שרבע שור  –òaøpäå ÅÈÈÀÈÇÙÆÈÅÇÀÇÄÀÈ
לאיש, שנרבעה בהמה –äö÷näå,זרה עבודה לצורך  המופרש – ÀÇËÀÆ

ãáòpäå,זרה עבודה לשם אותו  שעבדו  –ïðúàäå שניתנה בהמה – ÀÇÆÁÈÀÈÆÀÇ
לזונה, כלב,øéçnäåאתנן במחיר  אותה שהמירו  בהמה –íéàìkäå ÀÇÀÄÀÇÄÀÇÄ

ורחל, מתיש  הנולד  כגון  –äôøhäå,חיה דרוסת כגון  –àöBiäå ÀÇÀÅÈÀÇÅ
ïôã,האם דופן  דרך יצא אלא הרחם דרך נולד שלא –ïéîeî éìòáe ÙÆÇÂÅÄ

לקרבן  נשחטו אם הלכך שנשחטו; קודם לקרבן נפסלו  אלו  כל  –

ירדו. המזבח, על  ïéîeîועלו éìòáa øéLëî àáé÷ò éaø שאם – ÇÄÂÄÈÇÀÄÀÇÂÅÄ
דוק  כגון בעופות, לכתחילה שכשרים במומים ודווקא ירדו. לא עלו 

ירד. עלה אם בעופות, שפסול אבר במחוסר  אבל àðéðçשבעין , éaøÇÄÂÄÈ
ìòî ïéîeî éìòa úà àaà äéä äçBc :øîBà íéðäkä ïâñÀÇÇÙÂÄÅÆÈÈÇÈÆÇÂÅÄÅÇ

çaænä éab,יד כלאחר  המזבח מעל  אותם דוחה היה עלו  שאם – ÇÅÇÄÀÅÇ
בזיון. דרך  בפרהסיא מורידן  היה dkld.ולא oke

i p y m e i
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eãøé àG eìò íàL íLk למעלה שנימנו  הפסולים אותם כל – ÀÅÆÄÈÅÀ
ויקריבום  ירדו לא המזבח על עלו  שאם הוא, שדינם כשם ב, במשנה

eãøéשם, íà Ck, שעלו לאחר  המזבח מעל –eìòé àGעוד – ÈÄÈÀÇÂ
המזבח. çaænäעל  Làøì íéiç eìòL ïlëå הקודמת במשנה – ÀËÈÆÈÇÄÀÙÇÄÀÅÇ

raaשנינו : xiykn `aiwr iax""oinen il ובאה ירדו), לא עלו (שאם
עקיבא, רבי לדעת שאף להשמיע, miigמשנתנו elry minen ilra lk

,gafnd y`xleãøéבעלי מקדש המזבח שאין  אותם, ישחטו  ולא – ÅÀ
חיים כשרה,äìBò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מומים –çaænä Làøì äiç äúìòL ÈÆÈÀÈÇÈÀÙÇÄÀÅÇ

ענין  משום עולה המשנה שנקטה אלא הקרבנות, לשאר  הדין והוא –

שבסיפא, וניתוח שם.ãøzהפשט ישחטנה ולא המזבח, מעל  – ÅÅ
שנאמר לכתחילה, שם לשחטה מותר התורה מן  כא כא כא כא ):):):):ואמנם ככככ,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

וזבחת לי תעשה אדמה e"מזבח i l rאבל שלמיך", ואת עולותיך  את
שמא  המזבח, בראש הקרבנות את לכתחילה לשחוט אסרו  חכמים

גללים. תרביץ çaænäהבהמה Làøa dèçL ושחט עבר אם – ÀÈÈÀÙÇÄÀÅÇ
אלא יורדת, אינה שוב המזבח, בראש  העולה çzðéåאת èéLôéÇÀÄÄÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn

האדם נצטווה לעשות התלוי בו בדרך הטבע והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות. צריך למצוא רופא מומחה במקצוע, וביותר בכזה 
שיש אצלו ניסיון רב במקצוע שאז בקל יותר יקבע את הטיפול המתאים.

ממכתב י"ז מר־חשוון, תש"כ
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çé:úéaä óìãé íéãé úeìôLáe äø÷nä Cné íézìöòaèéóñkäå íéiç çnNé ïééå íçì íéNò ÷BçNì ©£©§©−¦¦©´©§¨¤®§¦§¬¨©−¦¦§¬Ÿ©¨«¦¦§ÆŸ¦´¤½¤§©−¦§©©´©¦®§©¤−¤
:ìkä-úà äðòéëéìBé íéîMä óBò ék øéLò ìl÷z-ìà EákLî éøãçáe ìl÷z-ìà Cìî Eòcîa íbC ©£¤¬¤©«Ÿ©´§©¨«£À¤µ¤©§©¥½§©§¥Æ¦§¨´§½©§©¥−¨¦®¦´³©¨©Æ¦Æ¦´

:øác ãébé íéôðk (íéôðëä) ìòáe ìBwä-úà¤©½©¬©§¨©−¦©¥¬¨¨«

i"yx
(ÁÈ).äø÷îä êîé íéúìöòá ואינו מתעצל כשאדם

הבית: שבתקרת קטנה פרצה äø÷îä.מתקן êîé ישפל
עליו: והמסכך הבית את המקרה יטפטף óåìãé.הבנין

הם  בתורה מתעצלים כשישראל כלומר גשמים, דלף
ומך: חרב עוזם גאון ובית íéùåò(ËÈ)נמקים ÷åçùì

.íçì סעודה עושים ומלכים חתנים מזמוטי לחדוות
אמר דאת כמו לחם קרויה גדולה סעוד' (דניאל וסתם

רב:ה) לחם עבד מלכא בסעודה ïééå.בלשצר משקין
החיים: ישמח ìëä.אשר úà äðòé óñëäå כסף אין אם

כדי  המלאכה מן אדם יתעצל לא לפיכך סעודה אין
להוציא: מה לו êìî.(Î)שיהא êòãîá íâ'אפי

לא  תקלל אל מלך אפילו גם דבור, בלא במחשבותיך
ודם: בשר מלך כמשמעו ד"א עולם, של למלכו תרגיז

.íéîùä óåò על לעוף שסופה בך הנתונה נשמה
íéôðë.השמים: ìòáå כעניין אותך המלווה מלאך
צא)שנאמר משמעו (תהלים ולפי לך יצוה מלאכיו כי

יש  שמא בריה מכל לדאוג לך יש והשבים, העוברים
לאחרים: ויגיד שומעין

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈ˙ÏˆÚ· מך הבית  תקרת נעשה עצלתים  ידים בעבור

מתעצלים בעליו  אם  התקרה שמתקלקל  לומר  רוצה ודל ,
עת : בכל  ÌÈ„È.לתקנו ˙ÂÏÙ˘·Âלמטה ידיו שמשפיל  בשביל 

יטפטף אזי  הגג, תיקון מלאכת  בהם  לעשות אותם מרים  ואינו
שונות: במלות הדבר  וכפל גשמים. מי הבית  אל

(ËÈ).˜ÂÁ˘Ï אבל גדולה סעודה  עושים לבדה שמחה  על 
לבדם, החיים  את  משמח ויין  לעשותה, דרך  אין  שמחה  בזולת 
ומביא היין יזיק הטבע לחלשי כי בריאים  אדם בני לומר  רוצה

עצבון: שאלתÛÒÎ‰Â.עוד  למלאות  הכל את ישיב הכסף אבל 
זולתה, בין שמחה על בין הכסף אל  צריכים  הכל  כי כולם,
שאלתם. הוא וממלא  עליו שואלים  וכולם חלש  ובין בריא  בין
הלא ואמר העצלות , את  שמגנה  מה שלפניו המקרא על  ומוסב 

לו: יחסר הלא העצלות  ובעבור לכל , צריך ‚Ì(Î)הכסף
.ÍÚ„Ó·:המלך לפני אותך  להלשין  מחשבתך  יודע  מי שאין תחשוב ולא המלך את תקלל אל  במחשבתך Í·Î˘Ó.אפילו  È¯„Á·Â

איש : שם שאין מקום משכבך מחדרי המקללו:È˘Ú¯.באחד  אל  רעה לעשות  העשיר  יד משלה  רוב  פי ‰˘ÌÈÓ.על  ÛÂÚ ÈÎ
ימצא מכלֿמקום במחשבה , קלל אם  ואף הקללה. קול את אליו  הוליך השמים עוף  כאילו לו נודע יהיה  מהר  חיש  לומר רוצה 

לו: ויגיד ברמיזתו הדבר שיבין ÌÈÙÎ.מי ÏÚ·Â:שונות במלות  הדבר וכפל השמים. עוף „·¯.הוא „È‚Èדבר לומר רוצה
‰ÌÈÓ.הקללה : ÈÙ ÏÚ ÍÓÁÏ ÁÏ˘ (‡) ‡Èהימים ברבות כי אותו תמצא  שלא  למקום  למרחוק  אותו יוליך  שהמים  תחשוב ולא

תקבל  רבים ימים אחר  כי הגמול ממנו לקבל  עוד  תראנו שלא  עליו  שתחשוב למי אף מלחמך  תן לומר משל  ענין והוא  תמצאנו .
גמול : תשלום ממנו

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÈ˙ÏˆÚ·,עצלתים ידים לומר ורוצה עצלות , מלשון

רבים : בלשון אמר ימוך ÍÓÈ.ולזה  כי כמו ודלות. עניות ענין 
כה): כה (ויקרא  הבית:‰Ó˜¯‰.אחיך  על  המסכך התקרה

.ÛÂÏ„È:(טו כז (משלי  טורד דלף כמו וטפטוף . הזלה  ענין
(ËÈ).˜ÂÁ˘Ï:וחדוה שמחה  קרויÌÁÏ.ענין גדולה סעודה 

א ): ה (דניאל  רב לחם עבד וכן לחם. לומרÌÈÈÁ.בשם  רוצה 
שנתרפאו עד לומר  שרוצה ה ) (יהושע  חיותם  עד כמו בריאים.

בריאים : ואמרÚÈ‰.ונעשו שאלה, והשבת עניה מלשון 
(הושע וגו' השמים את אענה ודוגמתו ומליצה . שאלה  בלשון 

כג): ובמחשבתך:·ÍÚ„Ó.ב קלות˙˜ÏÏ.בדעתך  מלשון 
ובזיון:
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·elàåeìò íà,eãøé àG:ïlä,àîhäå,àöBiäå,Bpîæì õeç èçLpäå,BîB÷îì õeçå,íéìeñt eìawLå,úà e÷øæå §¥¦¨¥§©¨§©¨¥§©¥§©¦§¨¦§©§¦§§¤¦§§¦§¨§¤
Bîc.äãeäé éaøøîBà:äìéla äèçLpL,dîc úà CtLpL,íéòìwì õeç dîc àöiLå–äúìò íà,ãøz.éaø ¨©¦§¨¥¤¦§£¨©©§¨¤¦§©¤¨¨§¤¨¨¨¨©§¨¦¦¨§¨¥¥©¦

ïBòîLøîBà:ãøz àG,äéäLïBòîL éaøøîBà:Lãwa BìeñtL ìk–Bìa÷î Lãwä,Lãwa Bìeñt äéä àG– ¦§¥¥¥¤¨¨©¦¦§¥¨¤§©Ÿ¤©Ÿ¤§©§¨¨§©Ÿ¤
Bìa÷î Lãwä ïéà. ¥©Ÿ¤§©§

‚Lãwa ïìeñt äéä àG elà:òáBøä,òaøpäå,äö÷näå,ãáòpäå,ïðúàäå,øéçnäå,íéàìkäå,äôøhäå,àöBiäå ¥¨¨§¨©Ÿ¤¨¥©§©¦§¨§©ª§¤§©¤¡¨§¨¤§©§©§¦§©¦§©¦§©§¥¨§©¥
ïôã,ïéîeî éìòáe.àáé÷ò éaøïéîeî éìòáa øéLëî.íéðäkä ïâñ àðéðç éaøøîBà:äéä äçBcàaàéìòa úà Ÿ¤©£¥¦©¦£¦¨©§¦§©£¥¦©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¤¨¨©¨¤©£¥

çaænä éab ìòî ïéîeî. ¦¥©©¥©¦§¥©
„eãøé àG eìò íàL íLk,eìòé àG eãøé íà Ck.çaænä Làøì íéiç eìòL ïlëå–eãøé.äiç äúìòL äìBò §¥¤¦¨¥§¨¦¨§©£§ª¨¤¨©¦§Ÿ©¦§¥©¥§¨¤¨§¨©¨

çaænä Làøì–ãøz.çaænä Làøa dèçL–dîB÷îa çzðéå èéLôé. §Ÿ©¦§¥©¥¥§¨¨§Ÿ©¦§¥©©§¦¦©©¦§¨

aaaa.old:çáæîì õåç äìéì åðìù íéøåîéà ïéá íã ïéá.cxz dzlr m` 'ek dlila dhgypy xne` dcedi 'xúàæ ,äìåòä àéä äìåòä úøåú úàæ áéúëã
äèçùð èòéî ,íéèåòéî äùìù ïàë éøä ,äìåòä àéä:ãøú äúìò íàù ,íéòì÷ì õåç äîã àöéùå äîã êôùðùå äìéìá.cxz `l xne` oerny 'xùéøãã

:äãåäé 'øë äëìäå .åãøé àì åìò íàù íéìåòä ìëì úçà äøåú ,äìåòä úøåú úàæ
bbbb.oinen ilraa xiyknøáà øñåçîá ìáà .úåôåòá äìéçúëì íéøùë ïäå ìéàåä ,àáé÷ò 'ø øéùëä ïäá àöåéëå ïéòáù ïé÷åãá à÷åãå .åãøé àì åìò íàã

:àì ,úåôåòá ìåñôã.oinen ilra z` `a` did dgecàî÷ àðúà âéìô àäáå ,àéñäøôá ïåéæá êøã ïãéøåî äéä àìå ãé øçàìë ïúåà äéä äçåã åìò íàù
:ñåðâéèðà ïá àðéðç éáøë äëìäå .åãøé øîàã

cccc.ecxi `l elr m`y myk:éà÷ åãøé àì åäá ïðúã ïéìåñô êðä ìëà.ecxi m` jk:ãåò åìòé àì ,åìòù øçàì.gafnd y`xa miig elry oleke'ø
:íééç ïéîåî éìòá ùã÷î çáæîä ïéàù ,åãøé çáæîä ùàøá íééç åìò íàù äãåîå .ïéîåî éìòáá øéùëîã äì øîà÷ àáé÷òy`xl dig dzlry dler

.cxz gafndùàøá äèçùå øáòã àëéä çåúðå èùôäì éåàø íå÷î çáæîä ùàøù êãîìì ,àôéñ íåùî àìà äì è÷ð àìå .ìëä éøáãå ,éøééî äøùë äìåòá
:çáæîä

`xephxa yexit
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ירדו. לא עלו  שאם שנפסלו , דברים מונה משנתנו 

eãøé àG ,eìò íà elàå במשנה שלמדנו , כמו המזבח, שקידשם – ÀÅÄÈÅÀ
ונפסלו ïläהקודמת: למזבח, חוץ  הלילה כל  שלנו אימורים כגון  – ÇÈ
שנטמאו,àîhäåלהקרבה, אימורים –àöBiäå,לעזרה חוץ – ÀÇÈÅÀÇÅ

Bpîæì õeç èçLpäåלהקטיר או  דמו  לזרוק מנת על שנשחט זבח – ÀÇÄÀÈÄÀÇ
לזמנו, חוץ ממנו  לאכול  BîB÷îìאו  õeçå מנת על  שנשחט או – ÀÄÀ

למקומו, חוץ ממנו לאכול  או להקטיר או דמו  eìawLåÀÆÄÀלזרוק
Bîc úà e÷øæå ,íéìeñt את שפוסלים א) (ב, לעיל ששנינו – ÀÄÀÈÀÆÈ

אותם. ומקריבים ירדו , לא המזבח, על  עלו אם אלו  כל  éaøÇÄהזבח;
äìéla äèçLpL :øîBà äãeäé שנשחטה קדשים בהמת – ÀÈÅÆÄÀÂÈÇÇÀÈ

שכתוב פסולה, והיא """"בלילה, לח לח לח לח ):):):): ז ז ז ז ,,,, ישראלmeia((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני את צוותו

ששוחטים ומכאן  קרבניהם", את בלילה;להקריב ולא CtLpLÆÄÀÇביום
íéòìwì õeç dîc àöiLå ,dîc úàש הדם,– äúìòנפסל íà ÆÈÈÀÆÈÈÈÈÇÀÈÄÄÈÀÈ

המזבח, על הבהמה –ãøz להקריב ואסור  שרבי– מבואר, בגמרא ה. ÅÅ
הכתוב את דורש ב ב ב ב ):):):):יהודה וווו,,,, העולה".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  היא העולה, תורת "זאת

שלושה  למעט – "העולה" "היא", "זאת", מיעוטים: שלושה כאן הרי
ירדו. עלו  אם הדם, שנזרק קודם ונפסלו שהואיל אלו , éaøÇÄפסולים

ãøz àG :øîBà ïBòîLשנשפך או בלילה שנשחטה זו  אף – ÄÀÅÅÅ
תרד , לא עלתה אם לקלעים, חוץ דמה שיצא או éaøדמה äéäLÆÈÈÇÄ

Lãwa BìeñtL ìk :øîBà ïBòîL,בעזרה שנפסל  קרבן כל – ÄÀÅÈÆÀÇÙÆ
Bìa÷î Lãwä; ירד לא המזבח על עלה שאם –Bìeñt äéä àG ÇÙÆÀÇÀÈÈÀ

Lãwa,השחיטה לפני  שנפסל  –Bìa÷î Lãwä ïéà ואפילו – ÇÙÆÅÇÙÆÀÇÀ
דורש: שמעון רבי ירד. המזבח, על dlerd"עלה zxez z`f" תורה –

ותיבת ירדו . לא עלו  שאם המזבח, על  העולים לכל באה "z`f"אחת
בקודש. פסולו  היה שלא דבר למעט

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בקודש, נפסלו  שלא פסולים מונה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
ירדו. עלו ואם

òáBøä :Lãwa ïìeñt äéä àG elà,אשה שרבע שור  –òaøpäå ÅÈÈÀÈÇÙÆÈÅÇÀÇÄÀÈ
לאיש, שנרבעה בהמה –äö÷näå,זרה עבודה לצורך  המופרש – ÀÇËÀÆ

ãáòpäå,זרה עבודה לשם אותו  שעבדו  –ïðúàäå שניתנה בהמה – ÀÇÆÁÈÀÈÆÀÇ
לזונה, כלב,øéçnäåאתנן במחיר  אותה שהמירו  בהמה –íéàìkäå ÀÇÀÄÀÇÄÀÇÄ

ורחל, מתיש  הנולד  כגון  –äôøhäå,חיה דרוסת כגון  –àöBiäå ÀÇÀÅÈÀÇÅ
ïôã,האם דופן  דרך יצא אלא הרחם דרך נולד שלא –ïéîeî éìòáe ÙÆÇÂÅÄ

לקרבן  נשחטו אם הלכך שנשחטו; קודם לקרבן נפסלו  אלו  כל  –

ירדו. המזבח, על  ïéîeîועלו éìòáa øéLëî àáé÷ò éaø שאם – ÇÄÂÄÈÇÀÄÀÇÂÅÄ
דוק  כגון בעופות, לכתחילה שכשרים במומים ודווקא ירדו. לא עלו 

ירד. עלה אם בעופות, שפסול אבר במחוסר  אבל àðéðçשבעין , éaøÇÄÂÄÈ
ìòî ïéîeî éìòa úà àaà äéä äçBc :øîBà íéðäkä ïâñÀÇÇÙÂÄÅÆÈÈÇÈÆÇÂÅÄÅÇ

çaænä éab,יד כלאחר  המזבח מעל  אותם דוחה היה עלו  שאם – ÇÅÇÄÀÅÇ
בזיון. דרך  בפרהסיא מורידן  היה dkld.ולא oke

i p y m e i
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eãøé àG eìò íàL íLk למעלה שנימנו  הפסולים אותם כל – ÀÅÆÄÈÅÀ
ויקריבום  ירדו לא המזבח על עלו  שאם הוא, שדינם כשם ב, במשנה

eãøéשם, íà Ck, שעלו לאחר  המזבח מעל –eìòé àGעוד – ÈÄÈÀÇÂ
המזבח. çaænäעל  Làøì íéiç eìòL ïlëå הקודמת במשנה – ÀËÈÆÈÇÄÀÙÇÄÀÅÇ

raaשנינו : xiykn `aiwr iax""oinen il ובאה ירדו), לא עלו (שאם
עקיבא, רבי לדעת שאף להשמיע, miigמשנתנו elry minen ilra lk

,gafnd y`xleãøéבעלי מקדש המזבח שאין  אותם, ישחטו  ולא – ÅÀ
חיים כשרה,äìBò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מומים –çaænä Làøì äiç äúìòL ÈÆÈÀÈÇÈÀÙÇÄÀÅÇ

ענין  משום עולה המשנה שנקטה אלא הקרבנות, לשאר  הדין והוא –

שבסיפא, וניתוח שם.ãøzהפשט ישחטנה ולא המזבח, מעל  – ÅÅ
שנאמר לכתחילה, שם לשחטה מותר התורה מן  כא כא כא כא ):):):):ואמנם ככככ,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

וזבחת לי תעשה אדמה e"מזבח i l rאבל שלמיך", ואת עולותיך  את
שמא  המזבח, בראש הקרבנות את לכתחילה לשחוט אסרו  חכמים

גללים. תרביץ çaænäהבהמה Làøa dèçL ושחט עבר אם – ÀÈÈÀÙÇÄÀÅÇ
אלא יורדת, אינה שוב המזבח, בראש  העולה çzðéåאת èéLôéÇÀÄÄÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰eãøé eìò íà elàå:íéLã÷ éLã÷ øNa,íél÷ íéLã÷ øNáe,øîòä øúBîe,ézLeíçlä,íéðtä íçìå,éøéLe §¥¦¨¥§§©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦©¦©¨Ÿ¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥
úBçðî,úøèwäå.íéNáë éLàøaL øîvä,íéLéz ï÷æaL øòOäå,úBîöòäå,íéãébäå,íéðøwäå,íéôìhäå;ïîæa §¨§©§Ÿ¤©¤¤¤§¨¥§¨¦§©¥¨¤¦§©§¨¦§¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§©

íéøaçî ïäL–eìòé,øîàpL(è ,à àø÷éå):"äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå".eLøt–eìòé àG,øîàpLíéøáã) ¤¥§ª¨¦©£¤¤¡©§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨¥§©£¤¤¡©
(æë ,áé:éúGò úéNòå""ícäå øNaä E. §¨¦¨Ÿ¤©¨¨§©¨
Âçaænä éab ìòî eò÷tL ílëå–øéæçé àG.çaænä éab ìòî äò÷tL úìçb ïëå.çaænä éab ìòî eò÷tL íéøáà, §ª¨¤¨§¥©©¥©¦§¥©©£¦§¥©¤¤¤¨§¨¥©©¥©¦§¥©¥¨¦¤¨§¥©©¥©¦§¥©

úBöçì íã÷–øéæçé,ïäa ïéìòBîe;úBöç øçàì–øéæçé àG,ïäa ïéìòBî ïéàå. Ÿ¤©£©£¦£¦¨¤§©©£©£¦§¥£¦¨¤
ÊBì éeàøä úà Lc÷î çaænäL íLk,Lc÷î Lákä Ck.ïäì éeàøä úà ïéLc÷î Lákäå çaænäL íLk,Ck §¥¤©¦§¥©§©¥¤¨¨¨©¤¤§©¥§¥¤©¦§¥©§©¤¤§©§¦¤¨¨¨¤¨

dddd.ecxi elr m` el`e:ììë çáæî åäá êééù àìã íåùî .íéøåäèå íéøùë ïä åìéôàå.'ek miycw iycw xya:çáæîì àìå éîéé÷ äìéëàìã.zxehwde
:ïåöéçä çáæîì àéä äéåàø àì.miyak iy`xay xnvdøîöä .íäì ãçà èôùîå äì éðú÷ ïéãéâå úåîöò éãäáå ,àéä àúéøçà àááã àùéøå .ïðéñøâ

ïéìåç úèéçùá ïðéøîà éëäå ,åøåò íò áø÷å èùôä ììëá åðéà ùàøäù .äìåò ìù ,íéùáë éùàøáù[á"ò æ"ë]äèéçùá æúåä øáëù ùàøä úà úåáøì ïéðî ,
ïäù ïîæá íéùéúä ï÷æáù øòùä ïëå ,åôøò ìöà ùáë ìù åùàø äáåâá øîö ùéå .ùàøä úà øîåì ãåîìú ,äøè÷ä ììëá åðùé èùôä ììëá åðéàù ô"òàù

:íéìåò ïìåë ,íéøáåçî
eeee.mleke:ùàä íúìëàå íéøáåçî ïìòäù ïéãéâå úåîöò ïéá ,åãøé àì åäá ïðúã åìòù íéìåñô ïéá.gafnd lrn erwte:æ"òìá ø"éèì÷ñà .õøàì.xifgi `l

:øéæçäì êéøö ïéà.drwty zlgb oke:øéæçäì êéøö ïéà.'ek erwty mixa`éåä àìã ,øéæçé éîð úåöç øçàì åìéôà ,øëéð íøùáù ,ùîî åäá úéàã éà
ïìåëá äèìùù ùàä úîçî åù÷úðù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä àìà .øéæçé àì úåöç íãå÷ åìéôà ,úìçâ åùòðå ïìåë åôøùðù ,ùîî åäá úéìã éàå .ìåëéò

:íëåúî íä íéùáé íéöòë ìáà íçô åùòð àìå åôøùðå.zevg xg`le zevgl mcewäìéìä ìë øîàðù òîùîî ,ø÷åáä ãò äìéìä ìë áéúëã àø÷î ïðéôìé
ãåò úåéäì ïéëéøö ïéàù äìéì ìù åø÷åá ìò óñåð ø÷á äæéàå ,ã÷åîä ìò ãåò úåéäì ïéëéøö ïéàù ,äìéì ìù åø÷åáì ø÷åá ïú àìà ,ø÷åáä ãòù òãåé éðéà

:øçùä ãåîò àåä äìéì ìù ø÷åáã .úåöç äæ ,ã÷åîä ìò.oda oilrene:åäðéð çáæî éðá éúëàã.oda oilren oi`eøáã åäì ååä íéìëåòî ååäã ïåéëã
:åá íéìòåî ïéàå åúåöî úéùòðù

ffff.ycwn yakdáéúëã('î úåîù):ùáëä úà úåáøì ,úà ,'åâå çáæîä úà úçùîå.miycwn milkdáéúë éîð íéìëáã('ì íù):ùã÷é íäá òâåðä ìëilk

`xephxa yexit

dîB÷îaכתוב בעולה שכן וווו):):):):– א א א א ,,,, dlerd((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  z` hiytde" ÄÀÈ
עורה) digzpl",(יפשיט dze` gzpe,המזבח בראש שנשחטה וכיון

שם. להקטירם בשביל  לנתחיה וינתחנה שם יפשיטנה
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בכלל עומדים שאינם דהיינו  למזבח, כלל  ראויים שאינם דברים מונה משנתנו

אותם. מורידים המזבח, על עלו  אם ולכן להקרבה,

elàå,לקמן המנויים הדברים –eìò íà,המזבח על –eãøé– ÀÅÄÈÅÀ
וטהורים: כשרים הם ÷íéLãאפילו éLã÷ øNa חטאת בשר כגון – ÀÇÈÀÅÈÈÄ

÷íélואשם, íéLã÷ øNáe,שלמים בשר כגון –øîòä øúBîe ÀÇÈÈÄÇÄÇÈÙÆ
בניסן  עשר  בששה מקריבים שהיו שהעומר  מבואר, מנחות במסכת –

עשרון בא mixery)היה dti`d zixiyr)סאים mixvewמשלוש  eidy)
mdn e`ivedy cr dtp dxyr yelya oze` mitpne mixery mi`q yely

,(xgaen cg` oexyr העשרון את אדם; לכל ונאכל נפדה היה והשאר 

המזבח, על קומץ ממנו  מקטירים שהיו  מנחה, ככל מקריבים היו 
xnerd)והמותר zgpn xzen),(ד י , מנחות (משנה לכהנים ézLeÀÅנאכל 
íçlä,השבועות בחג שמביאים –íéðtä íçìå עשרה שתים – ÇÆÆÀÆÆÇÈÄ

בהיכל הזהב שולחן  על שבת כל  שעורכים ה ה ה ה ----יט יט יט יט ),),),),חלות כדכדכדכד,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

úBçðî éøéLe,המזבח על  להקרבה ולא עומדים לאכילה אלו  שכל  – ÀÈÅÀÈ
úøèwäåאלא ראויה ואינה החיצון, המזבח על שעלתה מזבח – על  ÀÇÀÙÆ

ירדו . עלו אם אלו , כל  שבהיכל; íéNáëהזהב éLàøaL øîvä– ÇÆÆÆÀÈÅÀÈÄ
וישש עורו; עם וקרב הפשט בכלל  אינו  הראש שכן עולה, קרבנות ל

ערפו , אצל כבש של  ראשו  בגובה íéLézצמר  ï÷æaL øòOäå– ÀÇÅÈÆÄÀÇÀÈÄ
עולה, קרבנות íéôìhäå;של ,íéðøwäå ,íéãébäå ,úBîöòäåÀÈÂÈÀÇÄÄÀÇÇÀÇÄÀÇÀÈÇÄ

íéøaçî ïäL ïîæa,העולה לבשר –eìòé עם אותם יקריבו  – ÄÀÇÆÅÀËÈÄÇÂ
העולה, בעולה:øîàpLאברי  –ìkä-úà ïäkä øéè÷äå" ÆÆÁÇÀÄÀÄÇÙÅÆÇÙ
"äçaænä.מחוברים כשהם אלו כל לרבות הכתוב בא –eLøt– ÇÄÀÅÈÅÀ

העולה, מבשר אלו eìòéכל  àG,אותם מקריבים שאין –:øîàpL ÇÂÆÆÁÇ
"ícäå øNaä EéúGò úéNòå" שפרשו שבזמן  מכאן, ודרשו  – ÀÈÄÈÙÆÇÈÈÀÇÈ

והעצמות  והשער הצמר ולא והדם, הבשר  אלא מקריבים אין  הבשר, מן
והטלפיים. והקרניים והגידים
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מוסיפה  משנתנו  יעלו". לא ירדו  אם כך ירדו, לא עלו שאם "כשם שנינו: ד במשנה
אותם. מחזירים אין  האש, מחמת המזבח גבי  מעל ניתזו  שאם ללמד ,

ílëå עצמות בין ירדו, שלא שדינם המזבח, על שעלו  פסולים בין – ÀËÈ
במשנה  ששנינו כפי מחוברים, כשהם שהעלם וטלפיים וקרניים וגידין

çaænäהקודמת, éab ìòî eò÷tL וניתזו האש ידי על שנבקעו  – ÆÈÀÅÇÇÅÇÄÀÅÇ
הרצפה, על ונפלו  המזבח גבי  øéæçéמעל  àG להחזירם צריך אין  – ÇÂÄ

çaænä((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). éab ìòî äò÷tL úìçb ïëå מן שניתזה – ÀÅÇÆÆÆÈÀÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ
למזבח. להחזירה צריך אין  המזבח, גבי שעל eò÷tLהאש  íéøáàÅÈÄÆÈÀ

úBöçì íã÷ ,çaænä éab ìòî,הלילה חצות לפני פקעו אם – ÅÇÇÅÇÄÀÅÇÙÆÇÂ
øéæçé,למזבח אותם –ïäa ïéìòBîe חייב בשוגג, מהם הנהנה – ÇÂÄÂÄÈÆ

ועדיין  הם המזבח לחם הלילה חצות שעד לפי  מעילה, קרבן  להביא
מצוותם. נעשתה úBöçלא øçàìלאחר שפקעו איברים אבל  – ÀÇÇÂ

הלילה, øéæçéחצות àG,למזבח להחזירם צריך  אין –ïéìòBî ïéàå ÇÂÄÀÅÂÄ
ïäa קצת והם שהואיל  מעילה, קרבן חייב אינו  מהם הנהנה – ÈÆ

מצוותו . שנעשתה בדבר מועלין ואין  מצוותם, כבר נעשתה מעוכלים,
גבי מעל  שפקעו  האיברים של בשרם ניכר  עדיין  שאם מבואר , בגמרא

כבר ואם מעוכלים; שאינם לפי יחזיר, חצות לאחר  אפילו  המזבח,
ברם, יחזיר. לא חצות קודם אפילו  גחלת, ונעשו  שעליהם הבשר נשרף

יבש, כעץ ונעשה האש מחמת הבשר  שנתקשה בכגון  עוסקת משנתנו 
מבפנים, ולא מבחוץ אלא נעכל שלא פחם, נעשה לא עדיין  אבל 

חצות  לאחר ואילו  יחזיר, חצות שקודם ללמד, המשנה באה זה ובכגון 
מצוותן . נעשתה כבר הרי קצת, נעכלו  והאיברים שהואיל יחזיר , לא

על עוד  להיות צריכים אין  חצות שלאחר  המקרא, מן למדים ובגמרא
המוקד.
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השרת  כלי גם וכן מקדש , הכבש  גם אלא המזבח רק שלא ללמד באה זו משנה
שיבואר . כפי להם, הראוי את מקדשים

Bì éeàøä úà Lc÷î çaænäL íLk,א במשנה כמבואר –Ck ÀÅÆÇÄÀÅÇÀÇÅÆÈÈÈ
äLc÷î Lákהראוי דבר  המזבח של הכבש על עלה שאם – ÇÆÆÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ixiyr wxt migaf zkqn

íéLc÷î íéìkä:çlä úà ïéLc÷î çlä éìk,úBLc÷î Láiä úBcîeLáiä úà.Láiä úà ïéLc÷î çlä éìk ïéà, ©¥¦§©§¦§¥©©§©§¦¤©©¦©¨¥§©§¤©¨¥¥§¥©©§©§¦¤©¨¥
çlä úà úBLc÷î Láiä úBcî àGå.eáwpL Lãwä éìk,íéîìL íäå ïéNBò eéäL ïzëàìî ïéòî íä íéNBò íà §¦©¨¥§©§¤©©§¥©Ÿ¤¤¦§¦¦¥¥¥§©§¨¤¨¦§¥§¥¦

–ïéLc÷î;åàì íàå–íéLc÷î ïéà.Lãwa àlà íéLc÷î ïéà ïlëå. §©§¦§¦¨¥§©§¦§ª¨¥§©§¦¤¨©Ÿ¤
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡Bøáçî øéãzä ìk–Bøáç úà íãB÷:ïéôñenì ïéîãB÷ íéãéîzä,Lãç Làø éôñeîì ïéîãB÷ úaL éôñeî, ¨©¨¦¥£¥¥¤£¥©§¦¦§¦©¨¦§¥©¨§¦§§¥ŸŸ¤
Làø éôñeîäðMä Làø éôñeîì ïéîãB÷ Lãç,øîàpL(âë ,çë øáãîá):ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî" §¥ŸŸ¤§¦§§¥Ÿ©¨¨¤¤¡©¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦

"älà-úà eNòz. ©£¤¥¤
·Bøáç úà íãB÷ Bøáçî Lc÷îä ìëå:äìBò íãì íãB÷ úàhç íc,ävøî àeäL éðtî.ïéîãB÷ äìBò éøáà §¨©§ª¨¥£¥¥¤£¥©©¨¥§©¨¦§¥¤§©¤¥¨¥¨§¦

.gld:ïîùìå ïééìå íãì úå÷øæîå úåøò÷.yaid zecn:ïåøùò éöçå ,ïåøùò ,íù åéä ùáé ìù úåãî éúù.minily ode oiyer eidyïäùë íéùåò åéäù
äðåäë éãâáå .íâôä øéñäì åúåà ïéæéçùî ïéà íâôðù ïéëñ ïëå .íéùãç ïúåà íéùåò àìà ïäéøáù ïéð÷úî ïéà åøáùðù åà åá÷ðù úøù éìë ìë åäéîå .íéîéìù
.úåøéùò íå÷îá úåéðò ïéàù éôì ,äîì êë ìëå .äáàåùä úéá úçîùå äøåðî ìù úåìéúô êøåöì åìà ïéçéðîå íéùãç íéùåò àìà ïúåà ïéñáëî ïéà åëìëìúðù

áéúëã ,ïéìåñô íìåë äøæòá ïéèçùðä íéùã÷ ìë íåâô çáæîäù ïîæ ìëå .çáæîá úìñåô ,äèéçù ìù ïéëñá úìñåôä äîéâô ìëå .ìåñô íâôðù çáæîåíù)
(ëïîæ ìë øîåìë ,åéìò àìà ,çáæîä ìò àìå àéä äøæòá íéùã÷ úèéçù éøäù åòîùîë àø÷î øîåì øùôà éàå ,êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå

åìéôàå .íéìåñô íìåë ,úåøùëá åèçùðù ô"òà íåâô çáæîäù äòùá äøæòá íéàöîðä íéùã÷ ìëå .íåâô àåäùë çáåæ äúà ïéàå çáåæ äúà íìù àåäù
áéúëã ,íéìëàð íðéà úåçðî éøéù('é àø÷éå):íåâô àåäù ïîæá àìå íìù çáæîäù ïîæá åãîì äòåîùä éôî ,çáæîä ìöà úåöî äåìëàå

i`̀̀̀.exiag z` mcew exiagn xiczd lkãéîúä úìåòì øùà ø÷åáä úìåò ãáìî áéúëãäðéî ,òîùî øáë äéåùòä ,ø÷åáä úìåò ãáìî áéúë éãëî .
ãåîìúù éãë úåøéãúá äúîã÷ä íòè êì äìú àìà ,àéä ãéîúä úìåò ø÷åáä úìåòã àèéùô ,éì äîì ãéîúä úìåòì øùà ,ïéôñåîì ïéîãå÷ ïéãéîúã ïðéòîù

:éùåøôì êéøö äåä àì äôåâ àéä íåùîã .åîéã÷éù ïéøéãú øàùì
aaaa.dler mcl mcew z`hg mc:÷øæéì ïéãîåòå ïéèåçù íäéðù íà.dvxn `edy:ìåãâ éåöéø íéëéøöù úåúéøë éáééç ìò øôëî.oincew dler ixa`

`xephxa yexit

ובגמרא  למזבח; הכבש מן אותו  ומעלים מקדשו, הריהו  למזבח,
הכתוב מן  זה יייי):):):):למדים ממממ,,,, "את"((((שמות שמות שמות שמות  – המזבח" את "וקדשת

המזבח. כקדושת שקדושתו  הכבש את çaænäLלרבות íLkÀÅÆÇÄÀÅÇ
ïäì éeàøä úà ïéLc÷î Lákäå,א במשנה כמבואר –Ck ÀÇÆÆÀÇÀÄÆÈÈÈÆÈ

íéìkä,השרת כלי  דהיינו שבמקדש , –íéLc÷îהראוי את – ÇÅÄÀÇÀÄ
המשכן בכלי  שכתוב כט כט כט כט ):):):):להם, לללל,,,, קודש((((שמות שמות שמות שמות  והיו  אותם "וקדשת

הראוי את מקדשים שרת שכלי  ומכאן יקדש ", בהם הנוגע כל  קדשים,
שיבואר כמו  פדיון, לו  אין  שרת בכלי  שנתקדש  שדבר  דהיינו להם,

א): (יב, çläבמנחות éìk לדברים בהם שמשתמשים הכלים – ÀÅÇÇ
ולמים, לשמן ליין, לדם, דהיינו : çläלחים, úà ïéLc÷î,דם – ÀÇÀÄÆÇÇ

להם; ראויים שאלו בהם, שניתנו ומים שמן Láiäיין , úBcîe– ÄÇÈÅ
א): (ט, שנינו מנחות ובמסכת יבשים, דברים בהם שמודדים כלים

עשרון ", וחצי  עשרון  במקדש : היו  יבש  של מידות úBLc÷îÀÇÀ"שתי
Láiä úàלהם ראוי שהוא –zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiir) ÆÇÈÅ

oeyle gla "milk" oeyl dpynd dhwp recn x`ean my Ð "l`xyi
.(yaia "zecin"úBcî àGå ,Láiä úà ïéLc÷î çlä éìk ïéàÅÀÅÇÇÀÇÀÄÆÇÈÅÀÄ

çlä úà úBLc÷î Láiä ולא הלח למידות ראוי  היבש  שאין  – ÇÈÅÀÇÀÆÇÇ
היבש. למידות eáwpLהלח Lãwä éìk,נקב בהם שנעשה –íà ÀÅÇÙÆÆÄÀÄ

íéîìL íäå ïéNBò eéäL ïzëàìî ïéòî íä íéNBò– ÄÅÅÅÀÇÀÈÆÈÄÀÅÀÅÄ
שלמים, היו  כשעדיין עושים שהיו  המלאכה מעין עכשיו  שעושים

ïéLc÷î,בהם הנתונים הדברים את –åàì íàå עושים שאין  – ÀÇÀÄÀÄÈ
שלמים, כשהיו  עושים שהיו  מלאכתם íéLc÷îמעין ïéà את – ÅÀÇÀÄ

שנשברו  או שניקבו  שרת כלי  מובא: בגמרא בברייתא בהם. הנתונים

אין  שנפגמה, סכין וכן חדשים; כלים עושים אלא אותם, מתקנים אין 
אלא  אותם, מכבסים אין  שנתלכלכו כהונה ובגדי  אותה; משחיזין

ושמחת  מנורה של  פתילות לצורך  הישנים את ומניחים חדשים, עושים
עשירות. במקום עניות שאין לפי הוא, והטעם השואבה; ïlëåÀËÈבית

להם, הראוי  את שמקדשים במשנתנו, לעיל ששנינו  המקדש, כלי כל –
שלמים, Lãwaכשהם àlà íéLc÷î ïéà בזמן ולא בעזרה, – ÅÀÇÀÄÆÈÇÙÆ

לעזרה. חוץ שהם
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קרבנות  בהקרבת למה קודם מה ללמד , באות בפרקנו הראשונות המשניות חמש 
פותחת  מהם שבאחד זה, בענין  כללים שני ו ) (ג, הוריות במסכת שנינו וכבר שונים.

הבאה. המשנה פותחת ובשני  משנתנו,

Bøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìk,דברים שני לעשות יש אם – ÈÇÈÄÅÂÅÅÆÂÅ
מקדימים  קרובות, יותר לעתים שנוהג דהיינו מחברו , תדיר מהם שאחד

כמותו: תדיר שאינו  חברו לפני  התדיר  את ÷ïéîãBלעשות íéãéîzäÇÀÄÄÀÄ
ïéôñenì מוסף קרבן לפני קרב יום, כל  שמקריבים התמיד , קרבן – ÇÈÄ

בחג, או  חודש בראש  או  בשבת בראששמקריבים או שבשבת כלומר 

קרבן  את כך  ואחר  התמיד  קרבן את תחילה מקריבים בחג או חודש 
Lãçהמוסף; Làø éôñeîì ïéîãB÷ úaL éôñeîחל אם – ÀÅÇÈÀÄÀÀÅÙÙÆ

מוסף  לפני  שבת של מוסף קרבן  להקריב מקדימים בשבת, חודש  ראש
חודש ; ראש  ממוסף תדיר  שבת מוסף שהרי חודש, ראש éôñeîÀÅשל 

äðMä Làø éôñeîì ïéîãB÷ Lãç Làø השנה וראש הואיל  – ÙÙÆÀÄÀÀÅÙÇÈÈ
מוספי את השנה בראש להביא מקדימים לפיכך  חודש, ראש גם הוא

תדיר חודש ראש מוסף שהרי השנה, ראש  מוספי לפני חודש ראש
קודם; הוא והתדיר  השנה, ראש úìòממוסף ãálî" :øîàpLÆÆÁÇÄÀÇÙÇ

"älà-úà eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aäלומר תלמוד  מה – ÇÙÆÂÆÀÙÇÇÈÄÇÂÆÅÆ
של קדימתה שטעם ללמדנו, הכתוב בא אלא התמיד"? לעולת "אשר 

עולת  היא זו שעולה מפני  הוא היום קרבנות לשאר  הבוקר עולת
והרי יום, כל  אותה שמקריבים היא, שתדירה משום כלומר  התמיד,

דבר , לכל  ללמד בא mcew.זה xiczd lky
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Bøáçî Lc÷îä ìëå,מחברו יותר  המקודש כל  –úà íãB÷ ÀÈÇÀËÈÅÂÅÅÆ
Bøáç:חברו לפני  להקדימו  יש  –äìBò íãì íãB÷ úàhç íc ÂÅÇÇÈÅÀÇÈ

חטאת, דם לזרוק יקדים עולה, ודם חטאת דם לזרוק צריך  כהן אם –

ävøî àeäL éðtîעל שחייבים חטא על  מכפר חטאת שדם – ÄÀÅÆÀÇÆ
כרת. úàhçזדונו éøeîàì ïéîãB÷ äìBò éøáàדמי נזרקו אם – ÅÈÅÈÀÄÀÅÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קפט f dpyn iriyz wxt migaf zkqn

‰eãøé eìò íà elàå:íéLã÷ éLã÷ øNa,íél÷ íéLã÷ øNáe,øîòä øúBîe,ézLeíçlä,íéðtä íçìå,éøéLe §¥¦¨¥§§©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦©¦©¨Ÿ¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥
úBçðî,úøèwäå.íéNáë éLàøaL øîvä,íéLéz ï÷æaL øòOäå,úBîöòäå,íéãébäå,íéðøwäå,íéôìhäå;ïîæa §¨§©§Ÿ¤©¤¤¤§¨¥§¨¦§©¥¨¤¦§©§¨¦§¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§©

íéøaçî ïäL–eìòé,øîàpL(è ,à àø÷éå):"äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå".eLøt–eìòé àG,øîàpLíéøáã) ¤¥§ª¨¦©£¤¤¡©§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨¥§©£¤¤¡©
(æë ,áé:éúGò úéNòå""ícäå øNaä E. §¨¦¨Ÿ¤©¨¨§©¨
Âçaænä éab ìòî eò÷tL ílëå–øéæçé àG.çaænä éab ìòî äò÷tL úìçb ïëå.çaænä éab ìòî eò÷tL íéøáà, §ª¨¤¨§¥©©¥©¦§¥©©£¦§¥©¤¤¤¨§¨¥©©¥©¦§¥©¥¨¦¤¨§¥©©¥©¦§¥©

úBöçì íã÷–øéæçé,ïäa ïéìòBîe;úBöç øçàì–øéæçé àG,ïäa ïéìòBî ïéàå. Ÿ¤©£©£¦£¦¨¤§©©£©£¦§¥£¦¨¤
ÊBì éeàøä úà Lc÷î çaænäL íLk,Lc÷î Lákä Ck.ïäì éeàøä úà ïéLc÷î Lákäå çaænäL íLk,Ck §¥¤©¦§¥©§©¥¤¨¨¨©¤¤§©¥§¥¤©¦§¥©§©¤¤§©§¦¤¨¨¨¤¨

dddd.ecxi elr m` el`e:ììë çáæî åäá êééù àìã íåùî .íéøåäèå íéøùë ïä åìéôàå.'ek miycw iycw xya:çáæîì àìå éîéé÷ äìéëàìã.zxehwde
:ïåöéçä çáæîì àéä äéåàø àì.miyak iy`xay xnvdøîöä .íäì ãçà èôùîå äì éðú÷ ïéãéâå úåîöò éãäáå ,àéä àúéøçà àááã àùéøå .ïðéñøâ

ïéìåç úèéçùá ïðéøîà éëäå ,åøåò íò áø÷å èùôä ììëá åðéà ùàøäù .äìåò ìù ,íéùáë éùàøáù[á"ò æ"ë]äèéçùá æúåä øáëù ùàøä úà úåáøì ïéðî ,
ïäù ïîæá íéùéúä ï÷æáù øòùä ïëå ,åôøò ìöà ùáë ìù åùàø äáåâá øîö ùéå .ùàøä úà øîåì ãåîìú ,äøè÷ä ììëá åðùé èùôä ììëá åðéàù ô"òàù

:íéìåò ïìåë ,íéøáåçî
eeee.mleke:ùàä íúìëàå íéøáåçî ïìòäù ïéãéâå úåîöò ïéá ,åãøé àì åäá ïðúã åìòù íéìåñô ïéá.gafnd lrn erwte:æ"òìá ø"éèì÷ñà .õøàì.xifgi `l

:øéæçäì êéøö ïéà.drwty zlgb oke:øéæçäì êéøö ïéà.'ek erwty mixa`éåä àìã ,øéæçé éîð úåöç øçàì åìéôà ,øëéð íøùáù ,ùîî åäá úéàã éà
ïìåëá äèìùù ùàä úîçî åù÷úðù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä àìà .øéæçé àì úåöç íãå÷ åìéôà ,úìçâ åùòðå ïìåë åôøùðù ,ùîî åäá úéìã éàå .ìåëéò

:íëåúî íä íéùáé íéöòë ìáà íçô åùòð àìå åôøùðå.zevg xg`le zevgl mcewäìéìä ìë øîàðù òîùîî ,ø÷åáä ãò äìéìä ìë áéúëã àø÷î ïðéôìé
ãåò úåéäì ïéëéøö ïéàù äìéì ìù åø÷åá ìò óñåð ø÷á äæéàå ,ã÷åîä ìò ãåò úåéäì ïéëéøö ïéàù ,äìéì ìù åø÷åáì ø÷åá ïú àìà ,ø÷åáä ãòù òãåé éðéà

:øçùä ãåîò àåä äìéì ìù ø÷åáã .úåöç äæ ,ã÷åîä ìò.oda oilrene:åäðéð çáæî éðá éúëàã.oda oilren oi`eøáã åäì ååä íéìëåòî ååäã ïåéëã
:åá íéìòåî ïéàå åúåöî úéùòðù

ffff.ycwn yakdáéúëã('î úåîù):ùáëä úà úåáøì ,úà ,'åâå çáæîä úà úçùîå.miycwn milkdáéúë éîð íéìëáã('ì íù):ùã÷é íäá òâåðä ìëilk

`xephxa yexit

dîB÷îaכתוב בעולה שכן וווו):):):):– א א א א ,,,, dlerd((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  z` hiytde" ÄÀÈ
עורה) digzpl",(יפשיט dze` gzpe,המזבח בראש שנשחטה וכיון

שם. להקטירם בשביל  לנתחיה וינתחנה שם יפשיטנה

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בכלל עומדים שאינם דהיינו  למזבח, כלל  ראויים שאינם דברים מונה משנתנו

אותם. מורידים המזבח, על עלו  אם ולכן להקרבה,

elàå,לקמן המנויים הדברים –eìò íà,המזבח על –eãøé– ÀÅÄÈÅÀ
וטהורים: כשרים הם ÷íéLãאפילו éLã÷ øNa חטאת בשר כגון – ÀÇÈÀÅÈÈÄ

÷íélואשם, íéLã÷ øNáe,שלמים בשר כגון –øîòä øúBîe ÀÇÈÈÄÇÄÇÈÙÆ
בניסן  עשר  בששה מקריבים שהיו שהעומר  מבואר, מנחות במסכת –

עשרון בא mixery)היה dti`d zixiyr)סאים mixvewמשלוש  eidy)
mdn e`ivedy cr dtp dxyr yelya oze` mitpne mixery mi`q yely

,(xgaen cg` oexyr העשרון את אדם; לכל ונאכל נפדה היה והשאר 

המזבח, על קומץ ממנו  מקטירים שהיו  מנחה, ככל מקריבים היו 
xnerd)והמותר zgpn xzen),(ד י , מנחות (משנה לכהנים ézLeÀÅנאכל 
íçlä,השבועות בחג שמביאים –íéðtä íçìå עשרה שתים – ÇÆÆÀÆÆÇÈÄ

בהיכל הזהב שולחן  על שבת כל  שעורכים ה ה ה ה ----יט יט יט יט ),),),),חלות כדכדכדכד,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

úBçðî éøéLe,המזבח על  להקרבה ולא עומדים לאכילה אלו  שכל  – ÀÈÅÀÈ
úøèwäåאלא ראויה ואינה החיצון, המזבח על שעלתה מזבח – על  ÀÇÀÙÆ

ירדו . עלו אם אלו , כל  שבהיכל; íéNáëהזהב éLàøaL øîvä– ÇÆÆÆÀÈÅÀÈÄ
וישש עורו; עם וקרב הפשט בכלל  אינו  הראש שכן עולה, קרבנות ל

ערפו , אצל כבש של  ראשו  בגובה íéLézצמר  ï÷æaL øòOäå– ÀÇÅÈÆÄÀÇÀÈÄ
עולה, קרבנות íéôìhäå;של ,íéðøwäå ,íéãébäå ,úBîöòäåÀÈÂÈÀÇÄÄÀÇÇÀÇÄÀÇÀÈÇÄ

íéøaçî ïäL ïîæa,העולה לבשר –eìòé עם אותם יקריבו  – ÄÀÇÆÅÀËÈÄÇÂ
העולה, בעולה:øîàpLאברי  –ìkä-úà ïäkä øéè÷äå" ÆÆÁÇÀÄÀÄÇÙÅÆÇÙ
"äçaænä.מחוברים כשהם אלו כל לרבות הכתוב בא –eLøt– ÇÄÀÅÈÅÀ

העולה, מבשר אלו eìòéכל  àG,אותם מקריבים שאין –:øîàpL ÇÂÆÆÁÇ
"ícäå øNaä EéúGò úéNòå" שפרשו שבזמן  מכאן, ודרשו  – ÀÈÄÈÙÆÇÈÈÀÇÈ

והעצמות  והשער הצמר ולא והדם, הבשר  אלא מקריבים אין  הבשר, מן
והטלפיים. והקרניים והגידים

i y i l y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

מוסיפה  משנתנו  יעלו". לא ירדו  אם כך ירדו, לא עלו שאם "כשם שנינו: ד במשנה
אותם. מחזירים אין  האש, מחמת המזבח גבי  מעל ניתזו  שאם ללמד ,

ílëå עצמות בין ירדו, שלא שדינם המזבח, על שעלו  פסולים בין – ÀËÈ
במשנה  ששנינו כפי מחוברים, כשהם שהעלם וטלפיים וקרניים וגידין

çaænäהקודמת, éab ìòî eò÷tL וניתזו האש ידי על שנבקעו  – ÆÈÀÅÇÇÅÇÄÀÅÇ
הרצפה, על ונפלו  המזבח גבי  øéæçéמעל  àG להחזירם צריך אין  – ÇÂÄ

çaænä((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). éab ìòî äò÷tL úìçb ïëå מן שניתזה – ÀÅÇÆÆÆÈÀÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ
למזבח. להחזירה צריך אין  המזבח, גבי שעל eò÷tLהאש  íéøáàÅÈÄÆÈÀ

úBöçì íã÷ ,çaænä éab ìòî,הלילה חצות לפני פקעו אם – ÅÇÇÅÇÄÀÅÇÙÆÇÂ
øéæçé,למזבח אותם –ïäa ïéìòBîe חייב בשוגג, מהם הנהנה – ÇÂÄÂÄÈÆ

ועדיין  הם המזבח לחם הלילה חצות שעד לפי  מעילה, קרבן  להביא
מצוותם. נעשתה úBöçלא øçàìלאחר שפקעו איברים אבל  – ÀÇÇÂ

הלילה, øéæçéחצות àG,למזבח להחזירם צריך  אין –ïéìòBî ïéàå ÇÂÄÀÅÂÄ
ïäa קצת והם שהואיל  מעילה, קרבן חייב אינו  מהם הנהנה – ÈÆ

מצוותו . שנעשתה בדבר מועלין ואין  מצוותם, כבר נעשתה מעוכלים,
גבי מעל  שפקעו  האיברים של בשרם ניכר  עדיין  שאם מבואר , בגמרא

כבר ואם מעוכלים; שאינם לפי יחזיר, חצות לאחר  אפילו  המזבח,
ברם, יחזיר. לא חצות קודם אפילו  גחלת, ונעשו  שעליהם הבשר נשרף

יבש, כעץ ונעשה האש מחמת הבשר  שנתקשה בכגון  עוסקת משנתנו 
מבפנים, ולא מבחוץ אלא נעכל שלא פחם, נעשה לא עדיין  אבל 

חצות  לאחר ואילו  יחזיר, חצות שקודם ללמד, המשנה באה זה ובכגון 
מצוותן . נעשתה כבר הרי קצת, נעכלו  והאיברים שהואיל יחזיר , לא

על עוד  להיות צריכים אין  חצות שלאחר  המקרא, מן למדים ובגמרא
המוקד.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

השרת  כלי גם וכן מקדש , הכבש  גם אלא המזבח רק שלא ללמד באה זו משנה
שיבואר . כפי להם, הראוי את מקדשים

Bì éeàøä úà Lc÷î çaænäL íLk,א במשנה כמבואר –Ck ÀÅÆÇÄÀÅÇÀÇÅÆÈÈÈ
äLc÷î Lákהראוי דבר  המזבח של הכבש על עלה שאם – ÇÆÆÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéLc÷î íéìkä:çlä úà ïéLc÷î çlä éìk,úBLc÷î Láiä úBcîeLáiä úà.Láiä úà ïéLc÷î çlä éìk ïéà, ©¥¦§©§¦§¥©©§©§¦¤©©¦©¨¥§©§¤©¨¥¥§¥©©§©§¦¤©¨¥
çlä úà úBLc÷î Láiä úBcî àGå.eáwpL Lãwä éìk,íéîìL íäå ïéNBò eéäL ïzëàìî ïéòî íä íéNBò íà §¦©¨¥§©§¤©©§¥©Ÿ¤¤¦§¦¦¥¥¥§©§¨¤¨¦§¥§¥¦

–ïéLc÷î;åàì íàå–íéLc÷î ïéà.Lãwa àlà íéLc÷î ïéà ïlëå. §©§¦§¦¨¥§©§¦§ª¨¥§©§¦¤¨©Ÿ¤
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡Bøáçî øéãzä ìk–Bøáç úà íãB÷:ïéôñenì ïéîãB÷ íéãéîzä,Lãç Làø éôñeîì ïéîãB÷ úaL éôñeî, ¨©¨¦¥£¥¥¤£¥©§¦¦§¦©¨¦§¥©¨§¦§§¥ŸŸ¤
Làø éôñeîäðMä Làø éôñeîì ïéîãB÷ Lãç,øîàpL(âë ,çë øáãîá):ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî" §¥ŸŸ¤§¦§§¥Ÿ©¨¨¤¤¡©¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦

"älà-úà eNòz. ©£¤¥¤
·Bøáç úà íãB÷ Bøáçî Lc÷îä ìëå:äìBò íãì íãB÷ úàhç íc,ävøî àeäL éðtî.ïéîãB÷ äìBò éøáà §¨©§ª¨¥£¥¥¤£¥©©¨¥§©¨¦§¥¤§©¤¥¨¥¨§¦

.gld:ïîùìå ïééìå íãì úå÷øæîå úåøò÷.yaid zecn:ïåøùò éöçå ,ïåøùò ,íù åéä ùáé ìù úåãî éúù.minily ode oiyer eidyïäùë íéùåò åéäù
äðåäë éãâáå .íâôä øéñäì åúåà ïéæéçùî ïéà íâôðù ïéëñ ïëå .íéùãç ïúåà íéùåò àìà ïäéøáù ïéð÷úî ïéà åøáùðù åà åá÷ðù úøù éìë ìë åäéîå .íéîéìù
.úåøéùò íå÷îá úåéðò ïéàù éôì ,äîì êë ìëå .äáàåùä úéá úçîùå äøåðî ìù úåìéúô êøåöì åìà ïéçéðîå íéùãç íéùåò àìà ïúåà ïéñáëî ïéà åëìëìúðù

áéúëã ,ïéìåñô íìåë äøæòá ïéèçùðä íéùã÷ ìë íåâô çáæîäù ïîæ ìëå .çáæîá úìñåô ,äèéçù ìù ïéëñá úìñåôä äîéâô ìëå .ìåñô íâôðù çáæîåíù)
(ëïîæ ìë øîåìë ,åéìò àìà ,çáæîä ìò àìå àéä äøæòá íéùã÷ úèéçù éøäù åòîùîë àø÷î øîåì øùôà éàå ,êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå

åìéôàå .íéìåñô íìåë ,úåøùëá åèçùðù ô"òà íåâô çáæîäù äòùá äøæòá íéàöîðä íéùã÷ ìëå .íåâô àåäùë çáåæ äúà ïéàå çáåæ äúà íìù àåäù
áéúëã ,íéìëàð íðéà úåçðî éøéù('é àø÷éå):íåâô àåäù ïîæá àìå íìù çáæîäù ïîæá åãîì äòåîùä éôî ,çáæîä ìöà úåöî äåìëàå

i`̀̀̀.exiag z` mcew exiagn xiczd lkãéîúä úìåòì øùà ø÷åáä úìåò ãáìî áéúëãäðéî ,òîùî øáë äéåùòä ,ø÷åáä úìåò ãáìî áéúë éãëî .
ãåîìúù éãë úåøéãúá äúîã÷ä íòè êì äìú àìà ,àéä ãéîúä úìåò ø÷åáä úìåòã àèéùô ,éì äîì ãéîúä úìåòì øùà ,ïéôñåîì ïéîãå÷ ïéãéîúã ïðéòîù

:éùåøôì êéøö äåä àì äôåâ àéä íåùîã .åîéã÷éù ïéøéãú øàùì
aaaa.dler mcl mcew z`hg mc:÷øæéì ïéãîåòå ïéèåçù íäéðù íà.dvxn `edy:ìåãâ éåöéø íéëéøöù úåúéøë éáééç ìò øôëî.oincew dler ixa`

`xephxa yexit

ובגמרא  למזבח; הכבש מן אותו  ומעלים מקדשו, הריהו  למזבח,
הכתוב מן  זה יייי):):):):למדים ממממ,,,, "את"((((שמות שמות שמות שמות  – המזבח" את "וקדשת

המזבח. כקדושת שקדושתו  הכבש את çaænäLלרבות íLkÀÅÆÇÄÀÅÇ
ïäì éeàøä úà ïéLc÷î Lákäå,א במשנה כמבואר –Ck ÀÇÆÆÀÇÀÄÆÈÈÈÆÈ

íéìkä,השרת כלי  דהיינו שבמקדש , –íéLc÷îהראוי את – ÇÅÄÀÇÀÄ
המשכן בכלי  שכתוב כט כט כט כט ):):):):להם, לללל,,,, קודש((((שמות שמות שמות שמות  והיו  אותם "וקדשת

הראוי את מקדשים שרת שכלי  ומכאן יקדש ", בהם הנוגע כל  קדשים,
שיבואר כמו  פדיון, לו  אין  שרת בכלי  שנתקדש  שדבר  דהיינו להם,

א): (יב, çläבמנחות éìk לדברים בהם שמשתמשים הכלים – ÀÅÇÇ
ולמים, לשמן ליין, לדם, דהיינו : çläלחים, úà ïéLc÷î,דם – ÀÇÀÄÆÇÇ

להם; ראויים שאלו בהם, שניתנו ומים שמן Láiäיין , úBcîe– ÄÇÈÅ
א): (ט, שנינו מנחות ובמסכת יבשים, דברים בהם שמודדים כלים

עשרון ", וחצי  עשרון  במקדש : היו  יבש  של מידות úBLc÷îÀÇÀ"שתי
Láiä úàלהם ראוי שהוא –zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiir) ÆÇÈÅ

oeyle gla "milk" oeyl dpynd dhwp recn x`ean my Ð "l`xyi
.(yaia "zecin"úBcî àGå ,Láiä úà ïéLc÷î çlä éìk ïéàÅÀÅÇÇÀÇÀÄÆÇÈÅÀÄ

çlä úà úBLc÷î Láiä ולא הלח למידות ראוי  היבש  שאין  – ÇÈÅÀÇÀÆÇÇ
היבש. למידות eáwpLהלח Lãwä éìk,נקב בהם שנעשה –íà ÀÅÇÙÆÆÄÀÄ

íéîìL íäå ïéNBò eéäL ïzëàìî ïéòî íä íéNBò– ÄÅÅÅÀÇÀÈÆÈÄÀÅÀÅÄ
שלמים, היו  כשעדיין עושים שהיו  המלאכה מעין עכשיו  שעושים

ïéLc÷î,בהם הנתונים הדברים את –åàì íàå עושים שאין  – ÀÇÀÄÀÄÈ
שלמים, כשהיו  עושים שהיו  מלאכתם íéLc÷îמעין ïéà את – ÅÀÇÀÄ

שנשברו  או שניקבו  שרת כלי  מובא: בגמרא בברייתא בהם. הנתונים

אין  שנפגמה, סכין וכן חדשים; כלים עושים אלא אותם, מתקנים אין 
אלא  אותם, מכבסים אין  שנתלכלכו כהונה ובגדי  אותה; משחיזין

ושמחת  מנורה של  פתילות לצורך  הישנים את ומניחים חדשים, עושים
עשירות. במקום עניות שאין לפי הוא, והטעם השואבה; ïlëåÀËÈבית

להם, הראוי  את שמקדשים במשנתנו, לעיל ששנינו  המקדש, כלי כל –
שלמים, Lãwaכשהם àlà íéLc÷î ïéà בזמן ולא בעזרה, – ÅÀÇÀÄÆÈÇÙÆ

לעזרה. חוץ שהם

i r i a x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

קרבנות  בהקרבת למה קודם מה ללמד , באות בפרקנו הראשונות המשניות חמש 
פותחת  מהם שבאחד זה, בענין  כללים שני ו ) (ג, הוריות במסכת שנינו וכבר שונים.

הבאה. המשנה פותחת ובשני  משנתנו,

Bøáç úà íãB÷ Bøáçî øéãzä ìk,דברים שני לעשות יש אם – ÈÇÈÄÅÂÅÅÆÂÅ
מקדימים  קרובות, יותר לעתים שנוהג דהיינו מחברו , תדיר מהם שאחד

כמותו: תדיר שאינו  חברו לפני  התדיר  את ÷ïéîãBלעשות íéãéîzäÇÀÄÄÀÄ
ïéôñenì מוסף קרבן לפני קרב יום, כל  שמקריבים התמיד , קרבן – ÇÈÄ

בחג, או  חודש בראש  או  בשבת בראששמקריבים או שבשבת כלומר 

קרבן  את כך  ואחר  התמיד  קרבן את תחילה מקריבים בחג או חודש 
Lãçהמוסף; Làø éôñeîì ïéîãB÷ úaL éôñeîחל אם – ÀÅÇÈÀÄÀÀÅÙÙÆ

מוסף  לפני  שבת של מוסף קרבן  להקריב מקדימים בשבת, חודש  ראש
חודש ; ראש  ממוסף תדיר  שבת מוסף שהרי חודש, ראש éôñeîÀÅשל 

äðMä Làø éôñeîì ïéîãB÷ Lãç Làø השנה וראש הואיל  – ÙÙÆÀÄÀÀÅÙÇÈÈ
מוספי את השנה בראש להביא מקדימים לפיכך  חודש, ראש גם הוא

תדיר חודש ראש מוסף שהרי השנה, ראש  מוספי לפני חודש ראש
קודם; הוא והתדיר  השנה, ראש úìòממוסף ãálî" :øîàpLÆÆÁÇÄÀÇÙÇ

"älà-úà eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aäלומר תלמוד  מה – ÇÙÆÂÆÀÙÇÇÈÄÇÂÆÅÆ
של קדימתה שטעם ללמדנו, הכתוב בא אלא התמיד"? לעולת "אשר 

עולת  היא זו שעולה מפני  הוא היום קרבנות לשאר  הבוקר עולת
והרי יום, כל  אותה שמקריבים היא, שתדירה משום כלומר  התמיד,

דבר , לכל  ללמד בא mcew.זה xiczd lky

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáçî Lc÷îä ìëå,מחברו יותר  המקודש כל  –úà íãB÷ ÀÈÇÀËÈÅÂÅÅÆ
Bøáç:חברו לפני  להקדימו  יש  –äìBò íãì íãB÷ úàhç íc ÂÅÇÇÈÅÀÇÈ

חטאת, דם לזרוק יקדים עולה, ודם חטאת דם לזרוק צריך  כהן אם –

ävøî àeäL éðtîעל שחייבים חטא על  מכפר חטאת שדם – ÄÀÅÆÀÇÆ
כרת. úàhçזדונו éøeîàì ïéîãB÷ äìBò éøáàדמי נזרקו אם – ÅÈÅÈÀÄÀÅÅÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úàhç éøeîàì,íéMàì ìéìk ïäL éðtî.íLàì úîãB÷ úàhç,ãBñéä ìòå úBðø÷ òaøà ìò ïzð dîcL éðtî. §¥¥©¨¦§¥¤¥¨¦¨¦¦©¨¤¤§¨¨¦§¥¤¨¨¦¨©©§©§¨§©©§
äãBúì íãB÷ íLà,øéæð ìéàìe,íéLã÷ éLã÷ àeäL éðtî.ì ïéîãB÷ øéæð ìéàå äãBzäíéîìL,ïéìëàð ïäL éðtî ¨¨¥§¨§¥¨¦¦§¥¤¨§¥¨¨¦©¨§¥¨¦§¦¦§¨¦¦§¥¤¥¤¡¨¦

ãçà íBéì,íçì íéðeòèe.øBëáì ïéîãB÷ íéîìL,òaøà ïzî ïéðeòè íäL éðtî,äëéîñe,íéëñðe,äæç úôeðúe §¤¨§¦¤¤§¨¦§¦¦§¦§¥¤¥§¦©©©§©§¦¨§¨¦§©¨¤
÷BLå. ¨
‚øNònì íãB÷ øBëaä,íçøî BúMãwL éðtî,íéðäkì ìëàðå.úBôBòì íãB÷ øNònä,çáæ àeäL éðtî,Ba Léå ©§¥©©£¥¦§¥¤§ª¨¥¤¤§¤¡¨©Ÿ£¦©©£¥¥¨¦§¥¤¤©§¤

íéLã÷ éLã÷:åéøeîàå Bîc. ¨§¥¨¨¦¨§¥¨
„úBçðnì ïéîãB÷ úBôBòä,íéîã éðéî ïäL éðtî.äáãð úçðîì úîãB÷ àèBç úçðî,àèç ìò äàa àéäL éðtî. ¨§¦©§¨¦§¥¤¥¦¥¨¦¦§©¥¤¤§¦§©§¨¨¦§¥¤¦¨¨©¥§

óBòä úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç.dLc÷äa ïëå. ©©¨¤¤§©¨§¥§¤§¥¨

:ïúøè÷äá.z`hg ixeni`l:íäéðù éîã å÷øæð íà.lilk ody iptn:çáæîì äæ àåä éåáéø ãöå.zepxw rax` lrìò àìå òáøà ïäù úåðúî éúù íùàå
:úåðø÷ä.ceqid lre:åá øîàðù åðéöî àì íùàáå .íéøééù úëéôù.rax` oznïåòè åðéàå úçà äðúî àìà ïåòè åðéà øåëáå ,òáøà ïäù úåðúî éúù

:÷åùå äæç úôåðú àìå íéëñðå äëéîñ
bbbb.mipdkl lk`pe:íéìòáì ìëàð åìåë àìà åá ÷ìç íéðäëì ïéà øùòîäå.gaf oin `edy iptn:éáéùç íéçáæå .ä÷éìîá óåòå .ïéëñ úçéáæiycw ea yie

.miycwçáæîì ïéàù óåòä úàèçì ë"àùî ,åéøåîàå åîã ,íéøáã éðù äåáâ ÷ìçì ïäì ùé íéçáæ ,äìåò åà úàèç åà ,íéùã÷ éùã÷ åìåë óåò ïáø÷ã â"òàå
:ìéæàå ùøôîãë óåòä úìåòì úîãå÷ óåòä úàèç àäã ,óåòä úìåòì ïëù ìë óåòä úàèçì äîã÷ã ïåéëå ,äîã àìà

cccc.minc ipin odyðéîå:äáåøî ïúøôë íéîã é.serd zlerl zncew serd z`hgáéúëã('ä àø÷éå)ìëì áà ïéðá äðá ,äðåùàø úàèçì øùà úà áéø÷äå
:óåòá ïéá äîäáá ïéá äìåòì úåîãå÷ù úåàèçä.dycwdl oke:äìçú úàèçì íù àøå÷ ,äðåé éðá éðù åà íéøåú éúù åðééäã ,åð÷ ùéøôî àåäùë

`xephxa yexit

צריך החטאת, ואימורי העולה איברי  המזבח על  להקטיר ויש  שניהם,
ה  לפני העולה איברי הקטרת את החטאת,להקדים אימורי éðtîÄÀÅקטרת

íéMàì ìéìk ïäLהאש על נשרפים העולה של  האיברים שכל – ÆÅÈÄÈÄÄ
המזבח גבי m("שעל i x e n i `mixihwny oaxwd ly migzpde mialgd md "

.(b wxt b dpyn xe`aa oke ,epzkqnl dgizta xak epx`ay enk ,gafnd lr
íLàì úîãB÷ úàhç,ואשם חטאת להקריב צריך כהן אם – ÇÈÆÆÀÈÈ

את  ולהקטיר  דמם את לזרוק הללו , הקרבנות את לשחוט דהיינו

לאשם, חטאת יקדים dîcLאימוריהם, éðtî,החטאת של –ïzð ÄÀÅÆÈÈÄÈ
úBðø÷ òaøà ìò אינו אשם ודם המזבח, של שתי– אלא טעון  ÇÇÀÇÀÈ

הסיקרא, מחוט למטה ארבע שהן  בשייריìòåãBñéäמתנות שכן  – ÀÇÇÀ
נאמר החטאת של ל ל ל ל ))))הדם ד ד ד ד ,,,, יסוד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אל  ישפוך  דמה כל "ואת :

להישפך אמנם דינם שגם האשם, של הדם שיירי  בענין  ואילו המזבח",
בתורה. מפורש זה אין  מקום מכל  המזבח, יסוד ÷íãBאל  íLàÈÈÅ

øéæð ìéàìe ,äãBúì,בהקרבה –íéLã÷ éLã÷ àeäL éðtî– ÀÈÀÅÈÄÄÀÅÆÈÀÅÈÈÄ
קלים. קדשים הם נזיר  ואיל  התודה ואילו  קדשים, קדשי הוא שהאשם

íéîìLì ïéîãB÷ øéæð ìéàå äãBzä,בהקרבתם –ïäL éðtî ÇÈÀÅÈÄÀÄÄÀÈÄÄÀÅÆÅ
ãçà íBéì ïéìëàð ליום אלא נאכלין אינן נזיר  ואיל  שהתודה – ÆÁÈÄÀÆÈ

ימים, לשני נאכלים שלמים ואילו קדשים, קדשי כדין íéðeòèeÀÄאחד ,
íçì,"תודה "לחמי הנקראים לחמים, ארבעים באים התודה עם – ÆÆ

של שהן  מצות ושלושים חמץ, לחם חלות מהם מינים:עשרה שלושה
מורבכות חלות ועשר  מצות, רקיקי  ועשר מצות, חלות ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא עשר  ((((עייןעייןעייןעיין

יביביביב----יג יג יג יג );););); מצות ז ז ז ז ,,,, חלות עשר  : היינו לחמים, עשרים באים הנזיר איל ועם
מובא  בגמרא לחם. טעון אינו שלמים קרבן  ואילו  מצות; רקיקי ועשר 

ב ב ב ב ),),),), פט פט פט פט ,,,, ארבעה ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים טעונה שהתודה לפי  נזיר , לאיל  קודמת שהתודה
שבארנו  כמו  לחם, מיני שני אלא טעון  אינו נזיר איל ואילו לחם, מיני 

øBëáìלעיל. ïéîãB÷ íéîìL,בהמה –ïzî ïéðeòè íäL éðtî ÀÈÄÀÄÄÀÄÀÅÆÅÀÄÇÇ
òaøà אינו הבכור ואילו  ארבע, שהן מתנות שתי  טעונים השלמים – ÇÀÇ

אחת, מתנה אלא ראשäëéîñeטעון על  סמיכה טעונים השלמים – ÀÄÈ
הקרבן íéëñðeהקרבן, עם הבאה נסכים מנחת –onya dlela zleq) ÀÈÄ

,(mikqpl oiie ,dgpnl÷BLå äæç úôeðúe והשוק החזה נותן  שהכהן  – ÀÇÈÆÈ
הבעלים  ידי תחת ידו  מניח והוא הבעלים, ידי  על האימורים עם יחד
כן  שאין מה ומוריד , מעלה ומביא שמוליך  כלומר  ה', לפני הכל ומניף

נסכים ולא סמיכה לא בו  שאין וווו----ז ז ז ז ).).).).בבכור ט ט ט ט ,,,, תנופת ((((מנחות מנחות מנחות מנחות  בו  אין וכן
לכהנים. שכולו  לפי  ושוק, חזה

i y i n g m e i
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øNònì íãB÷ øBëaä,בהמה –íçøî BúMãwL éðtî– ÇÀÅÇÇÂÅÄÀÅÆÀËÈÅÆÆ
בהמה, במעשר  כן  שאין מה אמו, מרחם צאתו משעת קדוש  שהבכור

íéðäkì ìëàðå.אדם לכל  נאכל בהמה מעשר  אבל  –øNònä– ÀÆÁÈÇÙÂÄÇÇÂÅ
בהמה, úBôBòìמעשר íãB÷העופות לקרבנות –mixezd on mi`ad) ÅÈ

,(dpeid ipan e`çáæ àeäL éðtî שטעון זבח, הוא בהמה שמעשר – ÄÀÅÆÆÇ
מליקה, טעון העוף קרבן ואילו  הקרבנות, שאר  ככל  בסכין שחיטה

íéLã÷ éLã÷ Ba Léåקדשי הוא העוף שקרבן  פי על אף כלומר  – ÀÆÈÀÅÈÈÄ
בחטאת  שכן העוף, מקרבן  עדיף בהמה מעשר מקום מכל  קדשים,

בהמה במעשר ואילו  בלבד , דמה אלא למזבח אין  iycwהעוף ea yi
:miycwåéøeîàå Bîc אימוריו גם המזבח, על  שנזרק דמו שמלבד – ÈÀÅÈ

העוף; לחטאת קודם בהמה מעשר  – ומכאן  המזבח, גבי  על קרבים

היא  שעדיפה ונמצא המזבח, על  כולה קרבה העוף עולת ואמנם
כמו  העוף, לחטאת קודם בהמה ומעשר הואיל  אבל  בהמה, ממעשר

העוף  חטאת שהרי  העוף, לעולת קודם שהוא שכן  כל לעיל, שבארנו 
הבאה. במשנה שנלמד  כפי  העוף, לעולת קודמת

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBçðnì ïéîãB÷ úBôBòä בהקרבתם קודמים העופות קרבנות – ÈÀÄÇÀÈ
mixery),למנחות e` mihig zleqn mi`ad zepaxwl)éðéî ïäL éðtîÄÀÅÆÅÄÅ
íéîã וממצים שמזים הם, דמים של  קרבנות העופות שקרבנות – ÈÄ

מרובה. כפרתם ואלו  המזבח, על  àèBçדמם úçðî עשירית היינו – ÄÀÇÅ
העני שמקריב סולת cxeie)האיפה dler oaxwa) בשבועת כשחטא

וקדשיו מקדש בטומאת או ביטוי , בשבועת או  יא יא יא יא ),),),),העדות, הההה,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

äáãð úçðîì úîãB÷,בנדבה אדם שמביא למנחה –àéäL éðtî ÆÆÀÄÀÇÀÈÈÄÀÅÆÄ
àèç ìò äàa שבא וקרבן חטא, על לכפר  באה חוטא שמנחת – ÈÈÇÅÀ

נדבה מקרבן עדיף עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא לכפרה רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

óBòäאיגראיגראיגראיגר).).).). úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç בגמרא בברייתא – ÇÇÈÆÆÀÇÈ
אאאא)))) צצצצ,,,, העופות((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים בקרבנות שכתוב הטעם, ח ח ח ח ):):):):מבואר  הההה,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"ראשונה"? לומר תלמוד ומה ראשונה", לחטאת אשר  את "והקריב

נאמר  כבר הרי  ראשונה, חטאת שתקרב ללמד  יייי):):):):אם שם שם שם שם ,,,, "ואת ((((שם שם שם שם 
אב בנה זה אלא עולה". יעשה `a)השני oiipa ynyn df weqt)לכל
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‰úBîLàì úBîãB÷ äøBzaL úBàhçä ìk,òøöî íLàî õeç,øLëä éãé ìò àa àeäL éðtî.úBîLàä ìk ¨©©¨¤©¨§¨£¨¥£©§Ÿ̈¦§¥¤¨©§¥¤§¥¨¨£¨
íézL éða íéàa äøBzaL,íéì÷L óñëa ïéàáe,òøöî íLàå øéæð íLàî õeç,ïéàa ïðéàå ïúðL éða ïéàa ïäL ¤©¨¨¦§¥§©¦¨¦§¤¤§¨¦¥£©¨¦©£©§Ÿ̈¤¥¨¦§¥§¨¨§¥¨¨¦

íéì÷L óñëa. §¤¤§¨¦
Âïúáø÷äa íéîãB÷ ïäL íLk,ïúìéëàa ïéîãB÷ ïä Ck.íBiä ìL íéîìLe Lîà ìL íéîìL–ïéîãB÷ Lîà ìL. §¥¤¥§¦§©§¨¨¨¨¥§¦©£¦¨¨§¨¦¤¤¤§¨¦¤©¤¤¤§¦
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:ìéà ìéàá øîâ äôåøç äçôù íùàå ,êëøòá êëøòá äåù äøéæâá úåìéæâ íùàå éåìú íùà éúàå ,úåìéòî.rxevn my`e xifp my`n uegåäá áéúëã
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העוף, לעולת העוף חטאת בין  עמהן, הבאות לעולות שיקדמו  חטאות

בהמה". לעולת העוף חטאת ואפילו בהמה, לעולת בהמה חטאת בין 
dLc÷äa ïëå לחטאת אחד יונה בני  שני או תורים שתי  המפריש  – ÀÅÀÆÀÅÈ

חטאת", זו "הרי  קודם: שיאמר , תחילה החטאת יקדיש  לעולה, ואחד

עולה". זו  "הרי יאמר : כך  ואחר 
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שפחה  אשם מעילות, אשם גזלות, אשם אשמות: הן "אלו שנינו : ה משנה ה בפרק
תלוי" אשם מצורע, אשם נזיר, אשם my).חרופה, epxe`a oiir)

úBîLàì úBîãB÷ äøBzaL úBàhçä ìkלמקדש הובאו  שאם – ÈÇÇÈÆÇÈÀÈÂÈ
כמו  האשם, את כך ואחר  החטאת את תחילה מקריבים ואשם, חטאת

ארבע  על ניתן שדמה מפני  לאשם, קודמת "חטאת ב: במשנה ששנינו 
היסוד ", ועל  òøöîקרנות íLàî õeç,לחטאת קודמת שהקרבתו  – ÅÂÇÀÙÈ

øLëä éãé ìò àa àeäL éðtî:שבגמרא המשנה בנוסח –iptn ÄÀÅÆÈÇÀÅÆÀÅ
;xykdl `a `edy:גורסים להכשירxiykdl,ויש בא שהאשם  כלומר 

ולפיכך מקדש, ולביאת קדשים לאכילת מצרעתו , שנתרפא המצורע, את
בו  תלויה שהטהרה לאשם, זו  היא שגם ((((רשרשרשרש""""יייי););););חשיבות פי  על ואף

לא  חטאתו המצורע הביא שלא זמן  כל שהרי  מכשירו, החטאת קרבן 
מקום  מכל  למקדש , ולהיכנס קדשים לאכול ואסור  טהרתו , נגמרה

הוא  הבהונות, על המצורע, של  גופו על נותנים האשם שמדם כיון 
מהחטאת יותר קודמת ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),מכשיר  האשם הקרבת ולפיכך

אחרות. לחטאות éðaלחטאתו,וכן  íéàa äøBzaL úBîLàä ìkÈÈÂÈÆÇÈÈÄÀÅ
íézLשנאמר מקום וכל  "איל", בהם שכתוב לפי שנים, שתי בני – ÀÇÄ

בשנתו  משנכנס כלומר  שנתיים, בן זכר כבש  הוא "איל ", בתורה

יום, ואחד  שלושים íéì÷Lהשנייה óñëa ïéàáe האשם שיהא – ÈÄÀÆÆÀÈÄ
כתוב  מעילות באשם שכן  סלעים), (שתי שקלים שני לפחות שווה

טוטוטוטו):):):): הההה,,,, הצאן((((ויקראויקראויקראויקרא מן תמים איל  לה' אשמו  את sqk"והביא jkxra
milwy גזילות ואשם תלוי  אשם ממנו ולמדים שניים; שקלים ומיעוט ,"

שפחה  אשם ממנו  למדים וכן בערכך", "בערכך, של שווה בגזירה
שקלים  בכסף אלו  אשמות שאף איל ", "איל, של שווה בגזירה חרופה

,(mirlq izy ieeya)ïéàa ïäL ,òøöî íLàå øéæð íLàî õeçÅÂÇÈÄÇÂÇÀÙÈÆÅÈÄ
ïúðL éða כתוב נזיר  באשם שכן  שנה, בני  אלא שנתיים בני לא – ÀÅÀÈÈ

יביביביב):):):): וווו,,,, ezpy"והביא((((במדברבמדברבמדברבמדבר oa yak כתוב מצורע באשם וכן לאשם",
יביביביב):):):): יד יד יד יד ,,,, לאשם",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותו והקריב האחד הכבש  את הכהן "ולקח

הראשונה; שנתו תוך  כלומר, שנה, בן  הוא בתורה האמור כבש וכל 

íéì÷L óñëa ïéàa ïðéàå ואשם נזיר אשם אלו, אשמות שני – ÀÅÈÈÄÀÆÆÀÈÄ
שקלים בכסף להיות צריכים אינם mirlq)מצורע, izy mieey)כשאר

שנה  בן  כבש סלעים, בשתי הוא שנתים בן  שאיל שכיון  האשמות,

סלעים בשתי אשמות ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אינו  של לדמיהם קצבה שאין ומכאן 
((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אלו 
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ïúáø÷äa íéîãB÷ ïäL íLk מחברו המקודש  קרבן שכל – ÀÅÆÅÀÄÀÇÀÈÈÈ
ב-ד , במשניות שנישנה הסדר כפי חברו, את ÷ïéîãBקודם ïä CkÈÅÀÄ

ïúìéëàa אשם ואכילת אשם, לאכילת קודמת חטאת שאכילת – ÇÂÄÈÈ
וכו '. לשלמים ותודה ìLלתודה, íéîìLe Lîà ìL íéîìLÀÈÄÆÆÆÀÈÄÆ

íBiä שלמים של  ובשר  אתמול שנשחטו  שלמים של  בשר  יש  אם – Ç
היום, ÷ïéîãBשנשחטו Lîà ìL קודמים אתמול  של  השלמים – ÆÆÆÀÄ

ביום  היינו אחד , ולילה ימים לשני  נאכלים שלמים שכן  באכילתם,
שנשחטו  שלמים ונמצאו  שביניהם, ובלילה שלאחריו וביום הזביחה

שנשחטו  שלמים ואילו  בלבד , היום אלא באכילה מותרים אינם אתמול
וכן למחר. גם מותרים Lîàהיום ìL íéîìL שלמים של בשר  – ÀÈÄÆÆÆ

אתמול , íBiäשנשחטו  ìL íLàå úàhçå או חטאת של ובשר  – ÀÇÈÀÈÈÆÇ
היום, שנשחטו  ÷ïéîãBאשם Lîà ìLאתמול של שלמים אכילת – ÆÆÆÀÄ

האשם; או  החטאת לאכילת øéàîקודמת éaø éøácרבי שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
קדשים  הם ושלמים קדשים קדשי  הם ואשם שחטאת פי על אף מאיר,
שזמנה  אתמול, של שלמים אכילת להקדים יש  מקום מכל  קלים,

שאחריו . ובלילה ביום שזמנה ואשם חטאת לאכילת בלבד, יום באותו 
úîãB÷ úàhçä :íéøîBà íéîëçå קודמת החטאת אכילת – ÇÂÈÄÀÄÇÇÈÆÆ

אתמול , של  שלמים ÷íéLãלאכילת éLã÷ àéäL éðtî והוא – ÄÀÅÆÄÈÀÅÈÈÄ
בהקרבה  בין  חברו, את קודם מחברו המקודש  קרבן  שכל  אשם, הדין

לעיל . ששנינו  כמו  באכילה, minkgk.בין  dklde
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הנאכלים. הקרבנות בשר הכהנים אוכלים כיצד ללמד , באה משנתנו

ílëáe,הנאכלים הקרבנות בכל  –úBpLì ïéàMø íéðäkä ÀËÈÇÙÂÄÇÈÄÀÇ
ïúìéëàa כגון רוצים, שהם כפי  לאכלם לכהנים מותר –ïìëàì ÇÂÄÈÈÀÈÀÈ

íéìMáîe ,íé÷eìL ,íééeìöכהונה במתנות שכתוב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – ÀÄÀÄÀËÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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óBòä úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç.dLc÷äa ïëå. ©©¨¤¤§©¨§¥§¤§¥¨
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צריך החטאת, ואימורי העולה איברי  המזבח על  להקטיר ויש  שניהם,
ה  לפני העולה איברי הקטרת את החטאת,להקדים אימורי éðtîÄÀÅקטרת

íéMàì ìéìk ïäLהאש על נשרפים העולה של  האיברים שכל – ÆÅÈÄÈÄÄ
המזבח גבי m("שעל i x e n i `mixihwny oaxwd ly migzpde mialgd md "

.(b wxt b dpyn xe`aa oke ,epzkqnl dgizta xak epx`ay enk ,gafnd lr
íLàì úîãB÷ úàhç,ואשם חטאת להקריב צריך כהן אם – ÇÈÆÆÀÈÈ

את  ולהקטיר  דמם את לזרוק הללו , הקרבנות את לשחוט דהיינו

לאשם, חטאת יקדים dîcLאימוריהם, éðtî,החטאת של –ïzð ÄÀÅÆÈÈÄÈ
úBðø÷ òaøà ìò אינו אשם ודם המזבח, של שתי– אלא טעון  ÇÇÀÇÀÈ

הסיקרא, מחוט למטה ארבע שהן  בשייריìòåãBñéäמתנות שכן  – ÀÇÇÀ
נאמר החטאת של ל ל ל ל ))))הדם ד ד ד ד ,,,, יסוד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אל  ישפוך  דמה כל "ואת :

להישפך אמנם דינם שגם האשם, של הדם שיירי  בענין  ואילו המזבח",
בתורה. מפורש זה אין  מקום מכל  המזבח, יסוד ÷íãBאל  íLàÈÈÅ

øéæð ìéàìe ,äãBúì,בהקרבה –íéLã÷ éLã÷ àeäL éðtî– ÀÈÀÅÈÄÄÀÅÆÈÀÅÈÈÄ
קלים. קדשים הם נזיר  ואיל  התודה ואילו  קדשים, קדשי הוא שהאשם

íéîìLì ïéîãB÷ øéæð ìéàå äãBzä,בהקרבתם –ïäL éðtî ÇÈÀÅÈÄÀÄÄÀÈÄÄÀÅÆÅ
ãçà íBéì ïéìëàð ליום אלא נאכלין אינן נזיר  ואיל  שהתודה – ÆÁÈÄÀÆÈ

ימים, לשני נאכלים שלמים ואילו קדשים, קדשי כדין íéðeòèeÀÄאחד ,
íçì,"תודה "לחמי הנקראים לחמים, ארבעים באים התודה עם – ÆÆ

של שהן  מצות ושלושים חמץ, לחם חלות מהם מינים:עשרה שלושה
מורבכות חלות ועשר  מצות, רקיקי  ועשר מצות, חלות ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא עשר  ((((עייןעייןעייןעיין

יביביביב----יג יג יג יג );););); מצות ז ז ז ז ,,,, חלות עשר  : היינו לחמים, עשרים באים הנזיר איל ועם
מובא  בגמרא לחם. טעון אינו שלמים קרבן  ואילו  מצות; רקיקי ועשר 

ב ב ב ב ),),),), פט פט פט פט ,,,, ארבעה ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים טעונה שהתודה לפי  נזיר , לאיל  קודמת שהתודה
שבארנו  כמו  לחם, מיני שני אלא טעון  אינו נזיר איל ואילו לחם, מיני 

øBëáìלעיל. ïéîãB÷ íéîìL,בהמה –ïzî ïéðeòè íäL éðtî ÀÈÄÀÄÄÀÄÀÅÆÅÀÄÇÇ
òaøà אינו הבכור ואילו  ארבע, שהן מתנות שתי  טעונים השלמים – ÇÀÇ

אחת, מתנה אלא ראשäëéîñeטעון על  סמיכה טעונים השלמים – ÀÄÈ
הקרבן íéëñðeהקרבן, עם הבאה נסכים מנחת –onya dlela zleq) ÀÈÄ

,(mikqpl oiie ,dgpnl÷BLå äæç úôeðúe והשוק החזה נותן  שהכהן  – ÀÇÈÆÈ
הבעלים  ידי תחת ידו  מניח והוא הבעלים, ידי  על האימורים עם יחד
כן  שאין מה ומוריד , מעלה ומביא שמוליך  כלומר  ה', לפני הכל ומניף

נסכים ולא סמיכה לא בו  שאין וווו----ז ז ז ז ).).).).בבכור ט ט ט ט ,,,, תנופת ((((מנחות מנחות מנחות מנחות  בו  אין וכן
לכהנים. שכולו  לפי  ושוק, חזה
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øNònì íãB÷ øBëaä,בהמה –íçøî BúMãwL éðtî– ÇÀÅÇÇÂÅÄÀÅÆÀËÈÅÆÆ
בהמה, במעשר  כן  שאין מה אמו, מרחם צאתו משעת קדוש  שהבכור

íéðäkì ìëàðå.אדם לכל  נאכל בהמה מעשר  אבל  –øNònä– ÀÆÁÈÇÙÂÄÇÇÂÅ
בהמה, úBôBòìמעשר íãB÷העופות לקרבנות –mixezd on mi`ad) ÅÈ

,(dpeid ipan e`çáæ àeäL éðtî שטעון זבח, הוא בהמה שמעשר – ÄÀÅÆÆÇ
מליקה, טעון העוף קרבן ואילו  הקרבנות, שאר  ככל  בסכין שחיטה

íéLã÷ éLã÷ Ba Léåקדשי הוא העוף שקרבן  פי על אף כלומר  – ÀÆÈÀÅÈÈÄ
בחטאת  שכן העוף, מקרבן  עדיף בהמה מעשר מקום מכל  קדשים,

בהמה במעשר ואילו  בלבד , דמה אלא למזבח אין  iycwהעוף ea yi
:miycwåéøeîàå Bîc אימוריו גם המזבח, על  שנזרק דמו שמלבד – ÈÀÅÈ

העוף; לחטאת קודם בהמה מעשר  – ומכאן  המזבח, גבי  על קרבים

היא  שעדיפה ונמצא המזבח, על  כולה קרבה העוף עולת ואמנם
כמו  העוף, לחטאת קודם בהמה ומעשר הואיל  אבל  בהמה, ממעשר

העוף  חטאת שהרי  העוף, לעולת קודם שהוא שכן  כל לעיל, שבארנו 
הבאה. במשנה שנלמד  כפי  העוף, לעולת קודמת

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBçðnì ïéîãB÷ úBôBòä בהקרבתם קודמים העופות קרבנות – ÈÀÄÇÀÈ
mixery),למנחות e` mihig zleqn mi`ad zepaxwl)éðéî ïäL éðtîÄÀÅÆÅÄÅ
íéîã וממצים שמזים הם, דמים של  קרבנות העופות שקרבנות – ÈÄ

מרובה. כפרתם ואלו  המזבח, על  àèBçדמם úçðî עשירית היינו – ÄÀÇÅ
העני שמקריב סולת cxeie)האיפה dler oaxwa) בשבועת כשחטא

וקדשיו מקדש בטומאת או ביטוי , בשבועת או  יא יא יא יא ),),),),העדות, הההה,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

äáãð úçðîì úîãB÷,בנדבה אדם שמביא למנחה –àéäL éðtî ÆÆÀÄÀÇÀÈÈÄÀÅÆÄ
àèç ìò äàa שבא וקרבן חטא, על לכפר  באה חוטא שמנחת – ÈÈÇÅÀ

נדבה מקרבן עדיף עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא לכפרה רבירבירבירבי תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

óBòäאיגראיגראיגראיגר).).).). úìBòì úîãB÷ óBòä úàhç בגמרא בברייתא – ÇÇÈÆÆÀÇÈ
אאאא)))) צצצצ,,,, העופות((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים בקרבנות שכתוב הטעם, ח ח ח ח ):):):):מבואר  הההה,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"ראשונה"? לומר תלמוד ומה ראשונה", לחטאת אשר  את "והקריב

נאמר  כבר הרי  ראשונה, חטאת שתקרב ללמד  יייי):):):):אם שם שם שם שם ,,,, "ואת ((((שם שם שם שם 
אב בנה זה אלא עולה". יעשה `a)השני oiipa ynyn df weqt)לכל

izdw - zex`ean zeipyn
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‰úBîLàì úBîãB÷ äøBzaL úBàhçä ìk,òøöî íLàî õeç,øLëä éãé ìò àa àeäL éðtî.úBîLàä ìk ¨©©¨¤©¨§¨£¨¥£©§Ÿ̈¦§¥¤¨©§¥¤§¥¨¨£¨
íézL éða íéàa äøBzaL,íéì÷L óñëa ïéàáe,òøöî íLàå øéæð íLàî õeç,ïéàa ïðéàå ïúðL éða ïéàa ïäL ¤©¨¨¦§¥§©¦¨¦§¤¤§¨¦¥£©¨¦©£©§Ÿ̈¤¥¨¦§¥§¨¨§¥¨¨¦

íéì÷L óñëa. §¤¤§¨¦
Âïúáø÷äa íéîãB÷ ïäL íLk,ïúìéëàa ïéîãB÷ ïä Ck.íBiä ìL íéîìLe Lîà ìL íéîìL–ïéîãB÷ Lîà ìL. §¥¤¥§¦§©§¨¨¨¨¥§¦©£¦¨¨§¨¦¤¤¤§¨¦¤©¤¤¤§¦

íBiä ìL íLàå úàhçå Lîà ìL íéîìL–ïéîãB÷ Lîà ìL;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:úîãB÷ úàhçä, §¨¦¤¤¤§©¨§¨¨¤©¤¤¤§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©¨¤¤
íéLã÷ éLã÷ àéäL éðtî. ¦§¥¤¦¨§¥¨¨¦

Êílëáe–ì ïéàMø íéðäkäïúìéëàa úBpL:íééeìö ïìëàì,íé÷eìL,íéìMáîe,ïélç éìáz ïëBúì úúìå,éìáúå §ª¨©Ÿ£¦©¨¦§©©£¦¨¨§¨§¨§¦§¦§ª¨¦§¨¥§¨©§¥ª¦§©§¥

dddd.zeny`l zencew:ãåñéä ìòå úåðø÷ òáøà ìò ïúð äîãù ïðúãë .úîãå÷ úàèç ,ïàéáîå íùàå úàèç áééåçî äéä íà.xiykdl `a `edy iptn
:åá äéåìú äøäèäù ,äéáâì àåä àúåáéùç êëìä .ùã÷î úàéáìå íéùã÷ì òøåöîä úà.milwy sqka mi`aeáéúëã('ä àø÷éå)íùàá ,íéì÷ù óñë êëøòá

:ìéà ìéàá øîâ äôåøç äçôù íùàå ,êëøòá êëøòá äåù äøéæâá úåìéæâ íùàå éåìú íùà éúàå ,úåìéòî.rxevn my`e xifp my`n uegåäá áéúëã
('å øáãîá):àåä íéòìñ éúùá åàì äðù ïá ùáë ,íéòìñ éúùá íéðù éúù ïá ìéàãîå .åúðù ïá ùáë

eeee.dlik`l mincew md jk:íéîìùì äãåúå ,äãåúì íùàå ,íùàì úàèç ïåâë ,éà÷ äìéëà éðáã åäìåëà.minly:ùîà ïáø÷ ìù.'ek mixne` minkge
èç íã ïøîà àäã ,åðîî ùãå÷î äæå øéãú äæ ,íéãîåò úàèç íãå ãéîú úìåò íã ïåâë ,ùãå÷îå øéãúå .íéîëçë äëìäåàåäù éðôî äìåò íãì íãå÷ úà

:íãå÷ øéãúã äàøðå .àèéùôà àìå àøîâá àéòáéî àúìî àä .äöøî
ffff.olekae:íéìëàðä ìëá.ozlik`a zepyl mipdkd mi`yxáéúë äðåäë úåðúîáã .ïé÷åìùå ïéìùåáî ïééåìö ïìëàì ïåâë(ç"é íù),äçùîì íéúúð êì

:ïéìáúå íéîòèîáå ìùåáîå ÷åìù éìö íéìëåà íéëìîäù êøãë ,äìåãâì.leqt icil dnexzd z` `iai `lyåàåáé íà íéùã÷ä íòè åòìáù ïéìáúäù éôì

`xephxa yexit

העוף, לעולת העוף חטאת בין  עמהן, הבאות לעולות שיקדמו  חטאות

בהמה". לעולת העוף חטאת ואפילו בהמה, לעולת בהמה חטאת בין 
dLc÷äa ïëå לחטאת אחד יונה בני  שני או תורים שתי  המפריש  – ÀÅÀÆÀÅÈ

חטאת", זו "הרי  קודם: שיאמר , תחילה החטאת יקדיש  לעולה, ואחד

עולה". זו  "הרי יאמר : כך  ואחר 

i y y m e i
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שפחה  אשם מעילות, אשם גזלות, אשם אשמות: הן "אלו שנינו : ה משנה ה בפרק
תלוי" אשם מצורע, אשם נזיר, אשם my).חרופה, epxe`a oiir)

úBîLàì úBîãB÷ äøBzaL úBàhçä ìkלמקדש הובאו  שאם – ÈÇÇÈÆÇÈÀÈÂÈ
כמו  האשם, את כך ואחר  החטאת את תחילה מקריבים ואשם, חטאת

ארבע  על ניתן שדמה מפני  לאשם, קודמת "חטאת ב: במשנה ששנינו 
היסוד ", ועל  òøöîקרנות íLàî õeç,לחטאת קודמת שהקרבתו  – ÅÂÇÀÙÈ

øLëä éãé ìò àa àeäL éðtî:שבגמרא המשנה בנוסח –iptn ÄÀÅÆÈÇÀÅÆÀÅ
;xykdl `a `edy:גורסים להכשירxiykdl,ויש בא שהאשם  כלומר 

ולפיכך מקדש, ולביאת קדשים לאכילת מצרעתו , שנתרפא המצורע, את
בו  תלויה שהטהרה לאשם, זו  היא שגם ((((רשרשרשרש""""יייי););););חשיבות פי  על ואף

לא  חטאתו המצורע הביא שלא זמן  כל שהרי  מכשירו, החטאת קרבן 
מקום  מכל  למקדש , ולהיכנס קדשים לאכול ואסור  טהרתו , נגמרה

הוא  הבהונות, על המצורע, של  גופו על נותנים האשם שמדם כיון 
מהחטאת יותר קודמת ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),מכשיר  האשם הקרבת ולפיכך

אחרות. לחטאות éðaלחטאתו,וכן  íéàa äøBzaL úBîLàä ìkÈÈÂÈÆÇÈÈÄÀÅ
íézLשנאמר מקום וכל  "איל", בהם שכתוב לפי שנים, שתי בני – ÀÇÄ

בשנתו  משנכנס כלומר  שנתיים, בן זכר כבש  הוא "איל ", בתורה

יום, ואחד  שלושים íéì÷Lהשנייה óñëa ïéàáe האשם שיהא – ÈÄÀÆÆÀÈÄ
כתוב  מעילות באשם שכן  סלעים), (שתי שקלים שני לפחות שווה

טוטוטוטו):):):): הההה,,,, הצאן((((ויקראויקראויקראויקרא מן תמים איל  לה' אשמו  את sqk"והביא jkxra
milwy גזילות ואשם תלוי  אשם ממנו ולמדים שניים; שקלים ומיעוט ,"

שפחה  אשם ממנו  למדים וכן בערכך", "בערכך, של שווה בגזירה
שקלים  בכסף אלו  אשמות שאף איל ", "איל, של שווה בגזירה חרופה

,(mirlq izy ieeya)ïéàa ïäL ,òøöî íLàå øéæð íLàî õeçÅÂÇÈÄÇÂÇÀÙÈÆÅÈÄ
ïúðL éða כתוב נזיר  באשם שכן  שנה, בני  אלא שנתיים בני לא – ÀÅÀÈÈ

יביביביב):):):): וווו,,,, ezpy"והביא((((במדברבמדברבמדברבמדבר oa yak כתוב מצורע באשם וכן לאשם",
יביביביב):):):): יד יד יד יד ,,,, לאשם",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אותו והקריב האחד הכבש  את הכהן "ולקח

הראשונה; שנתו תוך  כלומר, שנה, בן  הוא בתורה האמור כבש וכל 

íéì÷L óñëa ïéàa ïðéàå ואשם נזיר אשם אלו, אשמות שני – ÀÅÈÈÄÀÆÆÀÈÄ
שקלים בכסף להיות צריכים אינם mirlq)מצורע, izy mieey)כשאר

שנה  בן  כבש סלעים, בשתי הוא שנתים בן  שאיל שכיון  האשמות,

סלעים בשתי אשמות ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),אינו  של לדמיהם קצבה שאין ומכאן 
((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אלו 
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ïúáø÷äa íéîãB÷ ïäL íLk מחברו המקודש  קרבן שכל – ÀÅÆÅÀÄÀÇÀÈÈÈ
ב-ד , במשניות שנישנה הסדר כפי חברו, את ÷ïéîãBקודם ïä CkÈÅÀÄ

ïúìéëàa אשם ואכילת אשם, לאכילת קודמת חטאת שאכילת – ÇÂÄÈÈ
וכו '. לשלמים ותודה ìLלתודה, íéîìLe Lîà ìL íéîìLÀÈÄÆÆÆÀÈÄÆ

íBiä שלמים של  ובשר  אתמול שנשחטו  שלמים של  בשר  יש  אם – Ç
היום, ÷ïéîãBשנשחטו Lîà ìL קודמים אתמול  של  השלמים – ÆÆÆÀÄ

ביום  היינו אחד , ולילה ימים לשני  נאכלים שלמים שכן  באכילתם,
שנשחטו  שלמים ונמצאו  שביניהם, ובלילה שלאחריו וביום הזביחה

שנשחטו  שלמים ואילו  בלבד , היום אלא באכילה מותרים אינם אתמול
וכן למחר. גם מותרים Lîàהיום ìL íéîìL שלמים של בשר  – ÀÈÄÆÆÆ

אתמול , íBiäשנשחטו  ìL íLàå úàhçå או חטאת של ובשר  – ÀÇÈÀÈÈÆÇ
היום, שנשחטו  ÷ïéîãBאשם Lîà ìLאתמול של שלמים אכילת – ÆÆÆÀÄ

האשם; או  החטאת לאכילת øéàîקודמת éaø éøácרבי שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
קדשים  הם ושלמים קדשים קדשי  הם ואשם שחטאת פי על אף מאיר,
שזמנה  אתמול, של שלמים אכילת להקדים יש  מקום מכל  קלים,

שאחריו . ובלילה ביום שזמנה ואשם חטאת לאכילת בלבד, יום באותו 
úîãB÷ úàhçä :íéøîBà íéîëçå קודמת החטאת אכילת – ÇÂÈÄÀÄÇÇÈÆÆ

אתמול , של  שלמים ÷íéLãלאכילת éLã÷ àéäL éðtî והוא – ÄÀÅÆÄÈÀÅÈÈÄ
בהקרבה  בין  חברו, את קודם מחברו המקודש  קרבן  שכל  אשם, הדין

לעיל . ששנינו  כמו  באכילה, minkgk.בין  dklde

y c e w z a y
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הנאכלים. הקרבנות בשר הכהנים אוכלים כיצד ללמד , באה משנתנו

ílëáe,הנאכלים הקרבנות בכל  –úBpLì ïéàMø íéðäkä ÀËÈÇÙÂÄÇÈÄÀÇ
ïúìéëàa כגון רוצים, שהם כפי  לאכלם לכהנים מותר –ïìëàì ÇÂÄÈÈÀÈÀÈ

íéìMáîe ,íé÷eìL ,íééeìöכהונה במתנות שכתוב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – ÀÄÀÄÀËÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøú;éøácïBòîL éaø.éaøøéàîøîBà:äîeøú éìáz BëBúì ïzé àG,ìeñô éãéì äîeøzä úà àéáé àHL. §¨¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥¦¥§©§¥§¨¤¨¦¤©§¨¦¥§
ÁøîàïBòîL éaø:äøæòa ÷lçúî àeäL ïîL úéàø íà,éøö äzà ïéàì Càeä äî ìBàL,àlà:é÷é÷ø øúBî ¨©©¦¦§¦¨¦¨¤¤¤¦§©¥¨£¨¨¥©¨¨¦¦§©¤¨©§¦¥

ìàøNé úBçðî,òøöî ìL ïîL âGå.íéMàä éab ìò ïeúð àeäL ïîL úéàø íà,éøö äzà ïéàì Càeä äî ìBàL, ¦§¦§¨¥§¤¤¤§Ÿ̈¦¨¦¨¤¤¤¨©©¥¨¦¦¥©¨¨¦¦§©
àlà:íéðäk úBçðî é÷é÷ø øúBî,çéLnä ïäk úçðîe;ïîL íéácðúî ïéàL.ïBôøè éaøøîBà:ïîL íéácðúî. ¤¨©§¦¥¦§Ÿ£¦¦§©Ÿ¥©¨¦©¤¥¦§©§¦¤¤©¦©§¥¦§©§¦¤¤

:ïäá òåìáù íéùã÷ä íòè íåùî äøäæàá ïä éøä øúåð éãéì
gggg.wlgzn `edy:íéðäë úìéëàì.l`xyi zgpn iwiwx xzenúëñîá ïåòîù 'ø øîàå .ïçùåî ïé÷é÷øå ,ïììåá úåìç .ïé÷é÷øå úåìç äàáù äôàî úçðî

úåçðî[ä"ò óã]:íéðäëì ìëàð ïîùä øàùå ,[úéðåé ó"ë] é"ë ïéîë ïçùåî.mipdk zgpn iwiwx xzenøúåðå äáâ ìò óöù ïîùä ,ìéìë äìåë íéðäë úçðîã
:åîöò éðôá åúåà íéôøåù ,äá òìáð åðéàù.giynd odk zgpn xzeneäðîù ïéà äìçú äéåôà àéäù êåúîå ,ïåøùòì ïéâåì äùìù ,äáåøî äðîùù éôì

:åîöò éðôá øúåîä øéè÷äì êéøöå äéúéúôá òìáð.ony miacpzn oi`y:äáãð øè÷ðä åà ÷ìçúîä ïîùä àäéù êúòã ìò äìòé àì êëéôìoetxh 'x
.ony miacpzn xne`äùìùî úåçô íéáãðúî ïéàå åîöò éðôá ïéé íéáãðúîù äëìä ïëå .ïåôøè 'øë äëìäå .åîöò éðôá óøùðå .âåìî úåçô ïéàå .åîöò éðôá

ïåòîù éáøëã ,éøù úåáëì ïéåëúî åðéàå ìéàåä ,äáëú àì øîà àðîçøå äëøòîä ùà äáëî àåäã â"òàå .íù óøùðå íéùàä éáâ ìò åúåà ïé÷øåæå ,ïéâåì
ðúå ä÷æçå äìåãâ ùàä äéäúù øùôàã .äéùéø ÷éñô éåä àìå .øúåî ïéåëúî åðéàù øáãã ïì àîéé÷:äðáëé àìå ïééä úà çö

`xephxa yexit

ח ח ח ח ):):):): נתתיםיחיחיחיח,,,, אוכליםdgynl"לך שהמלכים כדרך לגדולה, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).",

miwely,מבושלים ולא מבושלים מפרשים: ויש מדי ; יותר מבושלים –
כראוי ; מבושלים שאינם éìáúåכלומר  ,ïélç éìáz ïëBúì úúìåÀÈÅÀÈÇÀÅËÄÀÇÀÅ

äîeøú;ריח או  טעם תוספת לשם –ïBòîL éaø éøácהסובר – ÀÈÄÀÅÇÄÄÀ
הקדשים.שאף בשר לתוך לתת לכהנים מותר תרומה øéàîתבלי éaøÇÄÅÄ

BëBúì ïzé àG :øîBà,הקדשים בשר לתוך –äîeøú éìáz– ÅÄÅÀÇÀÅÀÈ
בלבד, חולין  תבלי ìeñôאלא éãéì äîeøzä úà àéáé àHL– ÆÈÄÆÇÀÈÄÅÀ

נותר לידי  יבואו  הקדשים שאם שתיפסל , לתרומה יגרום (xeariyשלא
,(mzlik` onf הקדשים טעם משום באכילה ייאסרו  התבלין אף הרי

בהם. שנבלע
ח ה נ ש מ ר ו א ב

המזבח. על  נשרף שמן  ואיזה לכהנים מתחלק שמן איזה ללמד , באה משנתנו 

äøæòa ÷lçúî àeäL ïîL úéàø íà :ïBòîL éaø øîà– ÈÇÇÄÄÀÄÈÄÈÆÆÆÄÀÇÅÈÂÈÈ
àeäלכהנים, äî ìBàLì Céøö äzà ïéà?לכהנים הנאכל  השמן – ÅÇÈÈÄÄÀÇ

àlà,הוא ודאי –ìàøNé úBçðî é÷é÷ø øúBî מינים ישנם – ÆÈÇÀÄÅÄÀÄÀÈÅ
היא מהם ואחד  מנחות, במסכת שיבואר כפי  מנחות, של  zgpnשונים

,xepz dt`n מצות חלות מביא תנור, מאפה מנחת עלי הרי  שהאומר:
בשמן  משוחים מצות רקיקי או בשמן  דדדד););););בלולות בבבב,,,, ויקראויקראויקראויקרא וסובר((((עייןעייןעייןעיין

אות  כצורת בשמן מושחן  הריהו  מצות, רקיקי  הביא שאם שמעון , רבי
) "כי" טעונות )יוונית המנחות כל שכן לכהנים, נאכל  השמן ושאר ,

לכהנים  המתחלק שהשמן במשנתנו , שמעון  רבי שאמר וזהו  שמן ; לוג
xyiהוא zegpn iwiwx xzen,l`לאחר שנשתייר  השמן  מותר היינו

ישראלים שהביאו המנחות רקיקי  של  mipdk)משיחתם `le) בתורת
תנור, מאפה òøöîמנחות ìL ïîL âGå לוג מותר  שהוא או – ÀÆÆÆÀÙÈ

בו שכתוב מצורע, של טוטוטוטו----יח יח יח יח ):):):):שמן יד יד יד יד ,,,, מלוג ((((ויקראויקראויקראויקרא הכהן "ולקח

הימנית  אצבעו  את הכהן וטבל השמאלית. הכהן כף על ויצק השמן ,

לפני פעמים שבע באצבעו  והזה השמאלית, כפו על  אשר השמן מן
הימנית  המטהר אזן  תנוך  על  הכהן יתן  כפו על אשר השמן ומיתר ה'.

על אשר בשמן  והנותר הימנית... רגלו בהן  ועל  הימנית ידו בהן  ועל
בכלי השמן  מן  שנותר ומה המטהר "; ראש על  יתן הכהן (bela)כף

לכהנים. íéMàäנאכל éab ìò ïeúð àeäL ïîL úéàø íà– ÄÈÄÈÆÆÆÈÇÇÅÈÄÄ
המזבח, שעל  האש  àeäעל  äî ìBàLì Céøö äzà ïéà השמן – ÅÇÈÈÄÄÀÇ

הוא,àlàהנשרף? ודאי –íéðäk úBçðî é÷é÷ø øúBîשכל – ÆÈÇÀÄÅÄÀÙÂÄ
שכתוב  כמו שמנן, מותר  וכן  המזבח, על נשרפות הכהנים מנחות

טז טז טז טז ):):):): ו ו ו ו ,,,, תאכל",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא תהיה כליל כהן  מנחת ïäk"וכל  úçðîeÄÀÇÙÅ
çéLnä שהוא הגדול, הכהן  מנחת של השמן  מותר  שהוא או  – ÇÈÄÇ

יום בכל יגיגיגיג----טו טו טו טו ););););מקריב וווו,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  חביתין ((((עייןעייןעייןעיין "מנחת נקראת זו  מנחה

וצריך סולת, לעשרון  לוגין שלושה מרובה, ושמנה הגדול", הכהן  של
שמן  אין אלו , שמנים ומלבד  עצמו. בפני השמן  מותר את להקטיר 

המזבח, על  עצמו בפני  המוקטר  או  לכהנים המתחלק ïéàLÆÅבעזרה,
ïîL íéácðúîכמנחת לבד שמן מביאין שאין ולפיכך– נדבה, ÄÀÇÀÄÆÆ

נדבה. שמן הוא המוקטר  או  המתחלק שהשמן לחשוב, éaøÇÄאין 
ïîL íéácðúî :øîBà ïBôøè מנחות ובמסכת סולת; בלי לבד , – ÇÀÅÄÀÇÀÄÆÆ

אומרים  שחכמים שמן, המתנדב בענין  תנאים נחלקו  ה) משנה יג (פרק
שהשמן  גם אפשר  ולפיכך לוגין; שלושה אומר: ורבי מלוג, יפחות לא

קומצו  שהכהן  ישראל, של  נדבה שמן הוא לכהנים (epiidcהמתחלק
(mizif ipyk `edy ,unew xeriyk epnn yixtnyעל הקומץ ומקטיר 

המנחות כשיירי לכהנים נאכל והשאר  l`enyהמזבח, ixac itl)
;(`xnbaשל נדבה שמן  שהוא אפשר  המזבח, על נשרף השמן ואם

כהן. מנחת ככל עצמו , בפני  מוקטר  שכולו oetxh.כהן, iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

בטוחני חזק אשר כל אחד ואחת מאנ"ש הקטנים עם הגדולים יוסיפו כוח ועוז לכל ענייני מוסדות ליובאוויטש . . ובפרט כשיתבוננו 
שזהו טובתם האמיתי גם בענייניהם הפרטיים.

ממכתב ט"ו מר־חשוון, תש"כ



קצג g dpyn ixiyr wxt migaf zkqn

äîeøú;éøácïBòîL éaø.éaøøéàîøîBà:äîeøú éìáz BëBúì ïzé àG,ìeñô éãéì äîeøzä úà àéáé àHL. §¨¦§¥©¦¦§©¦¥¦¥¦¥§©§¥§¨¤¨¦¤©§¨¦¥§
ÁøîàïBòîL éaø:äøæòa ÷lçúî àeäL ïîL úéàø íà,éøö äzà ïéàì Càeä äî ìBàL,àlà:é÷é÷ø øúBî ¨©©¦¦§¦¨¦¨¤¤¤¦§©¥¨£¨¨¥©¨¨¦¦§©¤¨©§¦¥

ìàøNé úBçðî,òøöî ìL ïîL âGå.íéMàä éab ìò ïeúð àeäL ïîL úéàø íà,éøö äzà ïéàì Càeä äî ìBàL, ¦§¦§¨¥§¤¤¤§Ÿ̈¦¨¦¨¤¤¤¨©©¥¨¦¦¥©¨¨¦¦§©
àlà:íéðäk úBçðî é÷é÷ø øúBî,çéLnä ïäk úçðîe;ïîL íéácðúî ïéàL.ïBôøè éaøøîBà:ïîL íéácðúî. ¤¨©§¦¥¦§Ÿ£¦¦§©Ÿ¥©¨¦©¤¥¦§©§¦¤¤©¦©§¥¦§©§¦¤¤

:ïäá òåìáù íéùã÷ä íòè íåùî äøäæàá ïä éøä øúåð éãéì
gggg.wlgzn `edy:íéðäë úìéëàì.l`xyi zgpn iwiwx xzenúëñîá ïåòîù 'ø øîàå .ïçùåî ïé÷é÷øå ,ïììåá úåìç .ïé÷é÷øå úåìç äàáù äôàî úçðî

úåçðî[ä"ò óã]:íéðäëì ìëàð ïîùä øàùå ,[úéðåé ó"ë] é"ë ïéîë ïçùåî.mipdk zgpn iwiwx xzenøúåðå äáâ ìò óöù ïîùä ,ìéìë äìåë íéðäë úçðîã
:åîöò éðôá åúåà íéôøåù ,äá òìáð åðéàù.giynd odk zgpn xzeneäðîù ïéà äìçú äéåôà àéäù êåúîå ,ïåøùòì ïéâåì äùìù ,äáåøî äðîùù éôì

:åîöò éðôá øúåîä øéè÷äì êéøöå äéúéúôá òìáð.ony miacpzn oi`y:äáãð øè÷ðä åà ÷ìçúîä ïîùä àäéù êúòã ìò äìòé àì êëéôìoetxh 'x
.ony miacpzn xne`äùìùî úåçô íéáãðúî ïéàå åîöò éðôá ïéé íéáãðúîù äëìä ïëå .ïåôøè 'øë äëìäå .åîöò éðôá óøùðå .âåìî úåçô ïéàå .åîöò éðôá

ïåòîù éáøëã ,éøù úåáëì ïéåëúî åðéàå ìéàåä ,äáëú àì øîà àðîçøå äëøòîä ùà äáëî àåäã â"òàå .íù óøùðå íéùàä éáâ ìò åúåà ïé÷øåæå ,ïéâåì
ðúå ä÷æçå äìåãâ ùàä äéäúù øùôàã .äéùéø ÷éñô éåä àìå .øúåî ïéåëúî åðéàù øáãã ïì àîéé÷:äðáëé àìå ïééä úà çö

`xephxa yexit

ח ח ח ח ):):):): נתתיםיחיחיחיח,,,, אוכליםdgynl"לך שהמלכים כדרך לגדולה, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).",

miwely,מבושלים ולא מבושלים מפרשים: ויש מדי ; יותר מבושלים –
כראוי ; מבושלים שאינם éìáúåכלומר  ,ïélç éìáz ïëBúì úúìåÀÈÅÀÈÇÀÅËÄÀÇÀÅ

äîeøú;ריח או  טעם תוספת לשם –ïBòîL éaø éøácהסובר – ÀÈÄÀÅÇÄÄÀ
הקדשים.שאף בשר לתוך לתת לכהנים מותר תרומה øéàîתבלי éaøÇÄÅÄ

BëBúì ïzé àG :øîBà,הקדשים בשר לתוך –äîeøú éìáz– ÅÄÅÀÇÀÅÀÈ
בלבד, חולין  תבלי ìeñôאלא éãéì äîeøzä úà àéáé àHL– ÆÈÄÆÇÀÈÄÅÀ

נותר לידי  יבואו  הקדשים שאם שתיפסל , לתרומה יגרום (xeariyשלא
,(mzlik` onf הקדשים טעם משום באכילה ייאסרו  התבלין אף הרי

בהם. שנבלע
ח ה נ ש מ ר ו א ב

המזבח. על  נשרף שמן  ואיזה לכהנים מתחלק שמן איזה ללמד , באה משנתנו 

äøæòa ÷lçúî àeäL ïîL úéàø íà :ïBòîL éaø øîà– ÈÇÇÄÄÀÄÈÄÈÆÆÆÄÀÇÅÈÂÈÈ
àeäלכהנים, äî ìBàLì Céøö äzà ïéà?לכהנים הנאכל  השמן – ÅÇÈÈÄÄÀÇ

àlà,הוא ודאי –ìàøNé úBçðî é÷é÷ø øúBî מינים ישנם – ÆÈÇÀÄÅÄÀÄÀÈÅ
היא מהם ואחד  מנחות, במסכת שיבואר כפי  מנחות, של  zgpnשונים

,xepz dt`n מצות חלות מביא תנור, מאפה מנחת עלי הרי  שהאומר:
בשמן  משוחים מצות רקיקי או בשמן  דדדד););););בלולות בבבב,,,, ויקראויקראויקראויקרא וסובר((((עייןעייןעייןעיין

אות  כצורת בשמן מושחן  הריהו  מצות, רקיקי  הביא שאם שמעון , רבי
) "כי" טעונות )יוונית המנחות כל שכן לכהנים, נאכל  השמן ושאר ,

לכהנים  המתחלק שהשמן במשנתנו , שמעון  רבי שאמר וזהו  שמן ; לוג
xyiהוא zegpn iwiwx xzen,l`לאחר שנשתייר  השמן  מותר היינו

ישראלים שהביאו המנחות רקיקי  של  mipdk)משיחתם `le) בתורת
תנור, מאפה òøöîמנחות ìL ïîL âGå לוג מותר  שהוא או – ÀÆÆÆÀÙÈ

בו שכתוב מצורע, של טוטוטוטו----יח יח יח יח ):):):):שמן יד יד יד יד ,,,, מלוג ((((ויקראויקראויקראויקרא הכהן "ולקח

הימנית  אצבעו  את הכהן וטבל השמאלית. הכהן כף על ויצק השמן ,

לפני פעמים שבע באצבעו  והזה השמאלית, כפו על  אשר השמן מן
הימנית  המטהר אזן  תנוך  על  הכהן יתן  כפו על אשר השמן ומיתר ה'.

על אשר בשמן  והנותר הימנית... רגלו בהן  ועל  הימנית ידו בהן  ועל
בכלי השמן  מן  שנותר ומה המטהר "; ראש על  יתן הכהן (bela)כף

לכהנים. íéMàäנאכל éab ìò ïeúð àeäL ïîL úéàø íà– ÄÈÄÈÆÆÆÈÇÇÅÈÄÄ
המזבח, שעל  האש  àeäעל  äî ìBàLì Céøö äzà ïéà השמן – ÅÇÈÈÄÄÀÇ

הוא,àlàהנשרף? ודאי –íéðäk úBçðî é÷é÷ø øúBîשכל – ÆÈÇÀÄÅÄÀÙÂÄ
שכתוב  כמו שמנן, מותר  וכן  המזבח, על נשרפות הכהנים מנחות

טז טז טז טז ):):):): ו ו ו ו ,,,, תאכל",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא תהיה כליל כהן  מנחת ïäk"וכל  úçðîeÄÀÇÙÅ
çéLnä שהוא הגדול, הכהן  מנחת של השמן  מותר  שהוא או  – ÇÈÄÇ

יום בכל יגיגיגיג----טו טו טו טו ););););מקריב וווו,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  חביתין ((((עייןעייןעייןעיין "מנחת נקראת זו  מנחה

וצריך סולת, לעשרון  לוגין שלושה מרובה, ושמנה הגדול", הכהן  של
שמן  אין אלו , שמנים ומלבד  עצמו. בפני השמן  מותר את להקטיר 

המזבח, על  עצמו בפני  המוקטר  או  לכהנים המתחלק ïéàLÆÅבעזרה,
ïîL íéácðúîכמנחת לבד שמן מביאין שאין ולפיכך– נדבה, ÄÀÇÀÄÆÆ

נדבה. שמן הוא המוקטר  או  המתחלק שהשמן לחשוב, éaøÇÄאין 
ïîL íéácðúî :øîBà ïBôøè מנחות ובמסכת סולת; בלי לבד , – ÇÀÅÄÀÇÀÄÆÆ

אומרים  שחכמים שמן, המתנדב בענין  תנאים נחלקו  ה) משנה יג (פרק
שהשמן  גם אפשר  ולפיכך לוגין; שלושה אומר: ורבי מלוג, יפחות לא

קומצו  שהכהן  ישראל, של  נדבה שמן הוא לכהנים (epiidcהמתחלק
(mizif ipyk `edy ,unew xeriyk epnn yixtnyעל הקומץ ומקטיר 

המנחות כשיירי לכהנים נאכל והשאר  l`enyהמזבח, ixac itl)
;(`xnbaשל נדבה שמן  שהוא אפשר  המזבח, על נשרף השמן ואם

כהן. מנחת ככל עצמו , בפני  מוקטר  שכולו oetxh.כהן, iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כ ÷ïéøBו דף ,ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøa בתורהäòaøà ו ïéàאנשים, §¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨¥

ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ,ïäî ïéúçBt ו àéáða.כן , ïéøéèôî ïéà רק בהם וגם £¦¥¤§¥¦¦£¥¤ְ¥©§¦¦§¨¦
,äéøçàìe äéðôì Cøáî äøBza íúBçäå çúBtä מברכים אינם האמצעיים ושנים ©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨

כלל.
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éléîהגמרא: épäðî,לעמוד צריך בתורה ÷àøשהקורא øîàc ,eäaà éaø øîà §¨©¥¦¥¨©©¦©¨§¨©§¨
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המשך בעמוד לו

oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtdcip
àðéáúùøô.yi`d my Ðñåëîåñëmeyn `nhn Ð dkizgd jezay mc ,oiwxit yixa Ð

.`id d`cigie ,dcpäøîà òùåäé éáøë,dcil meyn] `nhn dicegl xity xer meync Ð

did `l mlern Ð mwexn epi`c oeik ,ibilt xya `lna elit` `nlicc .`id d`cigie

mcc ,`ed cle e`lc dcen mc `lna ,dicegl xitya ryedi iax biltc ab lr s`e .cle

.[eilr gikenøåëòá,xekr ekezay dn Ð

.genipe ,did cle :xninl `ki`cìåìöáÐ

.oilelv min `ln `edyàø÷ êéøèöéàã åðééä
.cle ied dicegl xer meync ,ryedi iaxl Ð

úøîà éà àìàmeyn ryedi iaxc `nrh Ð

meyn e`le genip xninl `ki`e ,`ed xekrc

il dnl `xw ,xerú÷åìçî ìåìöá åàì àìà ?
.yiwl yixc `zaeize Ðåøîà àìà`yix Ð

(a,hi) "iebd on dnda gweld" wxt zexekaa

.xeka zxezn eixg` `ay z` xehtl oiprl

óåðéè,cled xvepe xkfd on dlawy xg`l Ð

sepih eze`e .jlede `veie epnid afe genip

.dxekad on dzxhetàéìùå øéôùxity e` Ð

.`ily e`äéì à÷ôñî é÷åôñditeb xekra Ð

.e`l m` `ed cle i`àëäå àøîåçì àëä
àøîåçìcle e`lc :xn` dnda zxeka iab Ð

xht zxn` i`c .eixg` `ad z` xht `le ,`ed

cle e`l `nlice ,dcear dia ciare fifb `w Ð

z`neh iabe .dlwz icil iz`we ,`nw `edd `ed

,`ed cle :xn`wc ,`xnegl lif` cled`nhe

.dl aizipc dil `xiaq `l xdeh inie ,miireay

z` xht :xn`wc ,`id `lewc mc` xeka iabe

dyecw oi`c Ð ol ztki` `le ,eixg` `ad

,mirlq dying odk oenn `l` mc` xekaa

exagn `iven" ied odkc ,`lewl `penn wtqe

."di`xd eilréáø àä`l :lirl xn`c Ð

.izrnyìàòîùé éáø àäåxya `ln :xn`c Ð

.dcil d`nhàéòùåà éáø àäåxekra :xn`c Ð

.zwelgnéåì ïá òùåäé éáø àäå:xn`c Ð

.zwelgn lelvaäæ ãçàå äæ ãçàxekr cg` Ð

.lelv cg`eúùùåçoi`e ,d`neh ini zayeie Ð

.i`ce `le `ed cle wtqc Ð xdeh ini dlàì
øéôù åëãxity zltnd z` exdih `l Ð

.`zyiai dcila elit`e ,mireaynàòãøäðÐ

.l`enyc dixz`âéæ.lelv =áåáæ ìù ïéôéèÐ

.aeaf ipiräøòùä èåçë çåúî åéôå,ohw wcq Ð

.my gezn dxryd heg eli`k d`xpeåúéåâÐ

,"dawple xkfl ayz" opzc `de .xkfd xa` cib

oi`yk Ð dawp m` xkf m` ol `wtqn `nl`

.ixiin xa`d ea xkipäøåòùëdwecq `id Ð

.dkx`líéìâøå íéãé êåúéçå,oi`xp oi` oiicr Ð

.ey`xn eziixa zlgz :opixn`ckáìçëedf Ð

zrya dlgzn yelwe jzip `edy ,rxf zaky

.ietw dyrp jk xg`e ,algk ez`ivi
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àðéáúùøôxninl dil ded ok m`c ,ok epi`e .jexra oke ,yi` my :qxhpewd yxit Ð

.dlynne zeqpxt oeyl :xi`n oa l`eny epiax yxit `l` ."`zicanetn"

àìî`ln `d `nlicc ,hytnl `kil "min `lne mc `ln" ipzwc oizipznn Ð edn xya

`l `zbeltac meyn ,aiyg `lc `d :inp i` .ied `l Ð cle i`ce la` ,zyyeg Ð xya

.ixiinàîùirac ab lr s` Ð ryedi iaxk

ixac xekra la` ,lelva zwelgn :jenqa xninl

:xn`w `dc ,`da did wteqn inp iax ,"cle lkd

.`ny

ñåëîåñëmc `ln xity m`e :xn`z m`e Ð

xity Ð mc dkezay dkizgk ied

xn`c ,xya ly dkizgk iedl inp xya `ln

yie ?mvr da oi`yk dcil d`nh dpi`c oiwxita

`nhe ,dkizgn ith clel `inc xityc :xnel

mdipy mc `lnac ab lr s` ,mvr da oi` elit`

.miey

ú÷åìçî`ln :qxhpewd yxit Ð lelva

sicr ike :dywe .rnyn oke ,min

dcil `le dcp d`nhc lirl xn`c ,mc d`lnn

"lelv"c :yxtl d`xp jkl ?ryedi iaxl elit`

.lelv xyae xekr xya epiid Ð "xekr"eïéàù
"xer zepzk"c Ð 'ek xer dyer `ed jexa yecwd

.oedixya jyn lr :opinbxznck ,ixiin mc` xera

ïîéñ"sepih" i`d Ð sepih dwc dndaa cle

aex"c ,onwlc "sepih"l inc `le .envr cle `ed

zxivi xg` ly sepih ,mzdc Ð "zetphn zenda

.cledéáâ`lewc ab lr s`e Ð `xnegl dnda

meyn epiid ,l`xyi zeyxn oenn oi`iveny `ed

.dceare dfiba ixynl iz` Ð odkl aidi `l i`c

äðéàzwelgn xekrac :ax xaqwe Ð zyyeg

.opaxe [ryedi iax]

úìçú`xza wxtac dniz Ð ey`xn eziixa

:le`y `a` xaqw (a,dn) dheqc

jli` eiyxy glyne ,exeaihn eziixa zlgz

oke ,"oeyxa" qxbc :mz epiaxl d`xpe ?jli`e

,abg oirk :yxit `ztqezae .l`ppg epiax yxit

ixiinc rnyn oke ,oeyx :opinbxzn "mrlq"c

.mixa`d xeriya

øåòÐ ipkkeqz micibe zenvre ipyialz xyae

zenvr" Ð xcde ,"xyae xer" Ð `yixa

(fl oniq) l`wfgic miznd ziigzae ."micibe

dnl :yxcna yxtne .xya xcde ,oicib Ð `kti`

dn .yaele xfege ,hyety mc`l ?dnec xacd

zlgza la` .oexg` yael Ðoey`x hyety

zenvr jk xg`e ,dlgz xyae xer Ð cled ziixa

.oicibe
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קצה oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtdcip
àðéáúùøô.yi`d my Ðñåëîåñëmeyn `nhn Ð dkizgd jezay mc ,oiwxit yixa Ð

.`id d`cigie ,dcpäøîà òùåäé éáøë,dcil meyn] `nhn dicegl xity xer meync Ð

did `l mlern Ð mwexn epi`c oeik ,ibilt xya `lna elit` `nlicc .`id d`cigie

mcc ,`ed cle e`lc dcen mc `lna ,dicegl xitya ryedi iax biltc ab lr s`e .cle

.[eilr gikenøåëòá,xekr ekezay dn Ð

.genipe ,did cle :xninl `ki`cìåìöáÐ

.oilelv min `ln `edyàø÷ êéøèöéàã åðééä
.cle ied dicegl xer meync ,ryedi iaxl Ð

úøîà éà àìàmeyn ryedi iaxc `nrh Ð

meyn e`le genip xninl `ki`e ,`ed xekrc

il dnl `xw ,xerú÷åìçî ìåìöá åàì àìà ?
.yiwl yixc `zaeize Ðåøîà àìà`yix Ð

(a,hi) "iebd on dnda gweld" wxt zexekaa

.xeka zxezn eixg` `ay z` xehtl oiprl

óåðéè,cled xvepe xkfd on dlawy xg`l Ð

sepih eze`e .jlede `veie epnid afe genip

.dxekad on dzxhetàéìùå øéôùxity e` Ð

.`ily e`äéì à÷ôñî é÷åôñditeb xekra Ð

.e`l m` `ed cle i`àëäå àøîåçì àëä
àøîåçìcle e`lc :xn` dnda zxeka iab Ð

xht zxn` i`c .eixg` `ad z` xht `le ,`ed

cle e`l `nlice ,dcear dia ciare fifb `w Ð

z`neh iabe .dlwz icil iz`we ,`nw `edd `ed

,`ed cle :xn`wc ,`xnegl lif` cled`nhe

.dl aizipc dil `xiaq `l xdeh inie ,miireay

z` xht :xn`wc ,`id `lewc mc` xeka iabe

dyecw oi`c Ð ol ztki` `le ,eixg` `ad

,mirlq dying odk oenn `l` mc` xekaa

exagn `iven" ied odkc ,`lewl `penn wtqe

."di`xd eilréáø àä`l :lirl xn`c Ð

.izrnyìàòîùé éáø àäåxya `ln :xn`c Ð

.dcil d`nhàéòùåà éáø àäåxekra :xn`c Ð

.zwelgnéåì ïá òùåäé éáø àäå:xn`c Ð

.zwelgn lelvaäæ ãçàå äæ ãçàxekr cg` Ð

.lelv cg`eúùùåçoi`e ,d`neh ini zayeie Ð

.i`ce `le `ed cle wtqc Ð xdeh ini dlàì
øéôù åëãxity zltnd z` exdih `l Ð

.`zyiai dcila elit`e ,mireaynàòãøäðÐ

.l`enyc dixz`âéæ.lelv =áåáæ ìù ïéôéèÐ

.aeaf ipiräøòùä èåçë çåúî åéôå,ohw wcq Ð

.my gezn dxryd heg eli`k d`xpeåúéåâÐ

,"dawple xkfl ayz" opzc `de .xkfd xa` cib

oi`yk Ð dawp m` xkf m` ol `wtqn `nl`

.ixiin xa`d ea xkipäøåòùëdwecq `id Ð

.dkx`líéìâøå íéãé êåúéçå,oi`xp oi` oiicr Ð

.ey`xn eziixa zlgz :opixn`ckáìçëedf Ð

zrya dlgzn yelwe jzip `edy ,rxf zaky

.ietw dyrp jk xg`e ,algk ez`ivi
ïéãøåèå

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

àðéáúùøôxninl dil ded ok m`c ,ok epi`e .jexra oke ,yi` my :qxhpewd yxit Ð

.dlynne zeqpxt oeyl :xi`n oa l`eny epiax yxit `l` ."`zicanetn"

àìî`ln `d `nlicc ,hytnl `kil "min `lne mc `ln" ipzwc oizipznn Ð edn xya

`l `zbeltac meyn ,aiyg `lc `d :inp i` .ied `l Ð cle i`ce la` ,zyyeg Ð xya

.ixiinàîùirac ab lr s` Ð ryedi iaxk

ixac xekra la` ,lelva zwelgn :jenqa xninl

:xn`w `dc ,`da did wteqn inp iax ,"cle lkd

.`ny

ñåëîåñëmc `ln xity m`e :xn`z m`e Ð

xity Ð mc dkezay dkizgk ied

xn`c ,xya ly dkizgk iedl inp xya `ln

yie ?mvr da oi`yk dcil d`nh dpi`c oiwxita

`nhe ,dkizgn ith clel `inc xityc :xnel

mdipy mc `lnac ab lr s` ,mvr da oi` elit`

.miey

ú÷åìçî`ln :qxhpewd yxit Ð lelva

sicr ike :dywe .rnyn oke ,min

dcil `le dcp d`nhc lirl xn`c ,mc d`lnn

"lelv"c :yxtl d`xp jkl ?ryedi iaxl elit`

.lelv xyae xekr xya epiid Ð "xekr"eïéàù
"xer zepzk"c Ð 'ek xer dyer `ed jexa yecwd

.oedixya jyn lr :opinbxznck ,ixiin mc` xera

ïîéñ"sepih" i`d Ð sepih dwc dndaa cle

aex"c ,onwlc "sepih"l inc `le .envr cle `ed

zxivi xg` ly sepih ,mzdc Ð "zetphn zenda

.cledéáâ`lewc ab lr s`e Ð `xnegl dnda

meyn epiid ,l`xyi zeyxn oenn oi`iveny `ed

.dceare dfiba ixynl iz` Ð odkl aidi `l i`c

äðéàzwelgn xekrac :ax xaqwe Ð zyyeg

.opaxe [ryedi iax]

úìçú`xza wxtac dniz Ð ey`xn eziixa

:le`y `a` xaqw (a,dn) dheqc

jli` eiyxy glyne ,exeaihn eziixa zlgz

oke ,"oeyxa" qxbc :mz epiaxl d`xpe ?jli`e

,abg oirk :yxit `ztqezae .l`ppg epiax yxit

ixiinc rnyn oke ,oeyx :opinbxzn "mrlq"c

.mixa`d xeriya

øåòÐ ipkkeqz micibe zenvre ipyialz xyae

zenvr" Ð xcde ,"xyae xer" Ð `yixa

(fl oniq) l`wfgic miznd ziigzae ."micibe

dnl :yxcna yxtne .xya xcde ,oicib Ð `kti`

dn .yaele xfege ,hyety mc`l ?dnec xacd

zlgza la` .oexg` yael Ðoey`x hyety

zenvr jk xg`e ,dlgz xyae xer Ð cled ziixa

.oicibe
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`oifgeקצו mipya cenr dk sc ± oey`x wxtdcip
åúåà ïéãøåèå.oignnÐòðòðîå .ùîø øá.jenqa xn`ck ,dlrnl dhnln mewn eze`aÐ

êñëñî íà.`aekir `kil Ð dawp i`c ,cib epiid Ð akrnd xac yiy ,mqiwd Ðäèîìî
äìòîì.dkx`l aekir oi` dxeryd wcqa ixdy Ðäøåòùë úðåãéð äá÷ð äúéä íà àðú
ä÷åãñ."dwecq" ipz `le ,"dxeryk zpecip" ipz lirlc ,`z` iyextle iteqe`l Ðèåç

ìéãáî,miviad izy oia dlrnl dhnln Ð

.wcqk wenr d`xpeéòéãé àìzngn oixkip oi` Ð

.ophwåéúåëøé éúùze`xadl ligzn `edyk Ð

.milbxe mici jezigaáøò.izyn dar Ðàì
àãáåò ãéáòúel `diy cr ,cle ezeyrl Ð

.ey`xa zexryúùùåç ùåçìayile xingdlÐ

.mireayéãåàå äéúôëzxivia iwa did `nl`Ð

!cledäéøáåâ áøã.oi`iwa olek oi`e ,iwa `ed Ð

íé ìù âã."lcpq" enye mia yi bcÐóöøðù àìà
.jrnp Ðìåãâä øåù ìù ïåùì]eipt epiidc Ð

Ðzegeh eipt :lirl opinwe`c ab lr s`e .zegeh

,dcil d`nh en` i`ce lcpq iab ,d`nh en` oi`

`l` ,`ed clec eilr giken enry clec (lcpq)

.[ewgcy exag ici lr wenipyíéðô úøåö êéøö
åéøåçàî åìéôà`l` epi` elit` ,xnelk Ð

.cle ied eixeg`nøèñù.eigl lr edkdÐäðùî
åæiax ly ezecrn ,"mipt zxev jixv" ipzwc Ð

,yxcnd ziaa dilr cird `ed .zipyp `ipegp

.`id d`cigieäéúòîùá éáéá áø äá äëæelfnÐ

dizrny ip` mby .ipncwe ,ef dreny xnel mxb

`le ,zipyp `ipegp iax ly ezecrnc ,opgei iaxn

.dxne`l izikfãìå åîò ïéàù ìãðñ ïéà àìäåÐ

dcil d`nh `ied inp lcpq `laeãéìéúéàã éà ?
éîð éëä äéãäá äá÷ð,exikfdl jixv did `lcÐ

`ed elit`y .dawpc dxdhe d`neh ini dl yic

dawpl zayei Ðdicda dawp `ki` ik ,xenb xkf

.okeza mirlaen xkf lye ,dxdhe d`neh ini

äéãäá øëæ ãéìéúéàã,dawpa lcpql opiwtqneÐ

dawpc dxdh la` .d`nehl miireay zayeie

.`ed xkf `nlicc ,dl opiadi `løëæ éîð éàäÐ

.'ek ol rnyn `w .xkfl `l` ayz `leøçà øáã
wtq xikfdl jixv ,dawp enr dcli elit` Ð

.lcpqäîçä úòé÷ù éðôì ãçà íéðù ìéôú íàù
äãð úìçú äðåî äîçä úòé÷ù øçàì ãçàå

ïåøçàì äãð úìçúå ïåùàøìdl opiqxb ikde Ð

,mdipy litz m`y :eyexit ikde ,`ztqeza

driwy xg`l lcpqe dngd zriwy iptl dawp

zlgz oey`xl xdeh ini elkiy xg`l dpen Ð

mipeny meia d`xz m` oebk .oexg`l oke ,dcp

`nlicc .dcp zlgz `ied Ð oey`xl cg`e

ini elke ,`ed xkf driwy xg`l clepy lcpq

xza ikyn `le ,mirax` seql ely xdeh

ipinya d`xze xefgzyke .dawpc cg`e mipeny

Ð mei cbpk mei zxteq zeidl dvxze ,dzii`xl

xdeh ini jeyne ,ded dawp lcpq `nlc opixn`

dz`xy dne .oey`xl cg`e mipeny cr ely

,`ed xdeh mc Ð oey`xl cg`e mipeny meia

Ð cg`e mipeny meia d`ex `idy dn eiykre

."oexg`l dcp zlgz" epiide .`ed dcp zlgz

di`x jda opirci `lc ,zlwlewn `ied ikdae

.mei cbpk mei zxney i` ,`id dcp i` :`ziixza

iptl dawp clz m`y" :opiqxb `pixg` `pyil

zlgz dpen Ð driwy xg`l lcpqe ,driwy

ikde ,"oey`xd on dcil seqe ,oexg`d on dcil

:eyexit,dicda dawp cilizi`c `kid elit`

rax` dipin opipne ,`id dawp inp lcpq `nlicc .oexg`d on d`neh ini epiidc ,"dcil zlgz dpen" Ðdriwy xg`l xkf wtq `edy lcpqde ,driwy iptl dawp clz m`y ."lcpq" jxved

:opixn`c .dcp meyn dl opinhn Ð oexg`l mipeny epiidc ,cg`e mipeny meia d`xz m`y .xingdl oey`xd on opipn ,xdeh ini epiidc ,"dcil seqe" .oey`xl xyr dyng `edy ,dxyr

drax` `l` d`nhn `le ,oey`xl d`neh ini inp dpipn ied ,"lcpq" e`l i`cÐ jxev epiide .edl elk `zyd inp `ziinw dawpce .ely xdeh ini enlyy ,mei mirax` ixde ,ded xkf lcpq

.opilf` oexg` cle xzac ,oey`xl mipye mipeny cr dcp zlgz `ied `l Ð `id dawp lcpqdy ol `hiyt ded i`e .xyr dyng dazi `zyde .xyr
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òãéìxkip enewny `l` ,hlea enewny `lÐ "dycrka ezieb" xn`c `dÐ `ed xkf m`

.dycrkaúìôîäinp ipzil `ilya :xn`z m`e Ð dawple xkfl ayz `ily e` lcpq

dwigxd :`ni`c ,"dcple"iab (`,gk) oiwxita onwl `zi`ck ,xdeh ini elk xake ,dzcil

Ð mini dylyn xzei clea `ilyd oilez oi` :jenqa xn`c ab lr s` .dkezg ci zltnd

:xnel yie ?mini dylyn xzei oiyyeg xingdl

xninl `ki` Ð dkezg ci zltndac .enc `lc

ini elke ,mcewn dcli xak sebd aex e` y`xdc

mly e` ,dkeza cled :`ni` Ð `ily la` .xdeh

Ð "dcple" ipz ded i`c :xnel yi cere .wenip e`

dcil wtqc ,lk`p epi`e oaxw d`ian :`pin` ded

inp ikde .lk`pe oaxw d`ian :ol rnyn `w .`id

.onwl xn`w

à÷Ðzg` zaa erixfd mdipy `ni` ol rnyn

zxfege zxarzn oi`c yxity mz epiaxl

xnel jixve ,xity iz` ,ltp elit`e ,zxarzne

yxity i"yx yexitl la` .zg` zaa erixfdy

`ny Ð zxaern ,jena zeynyn miyp yly iab

dxev jrnn oexg` cley ,lcpq dxaer dyrz

Ð zxarzne zxfeg dy` oi`c `de .dpey`xd

`l ,zxarzne zxfeg ltp ,(oi`c) `niiw oa epiid

zaa erixfd mdipy `ni`" `kd xninl jixv ded

drixfd dpey`x d`iaa" xninl dil dede ,"zg`

!"dlgz `ed rixfd dipy d`iaae ,dlgz `id

yecg oi` ze`ia izya df oiprac :xnel yi edine

minrtc ,`hiytc ,"dawple xkfl ayz" ipznl

i`dcn" xn` `le .`id minrte dlgz rixfn `ed

`wlq ,zg` d`iaa la` ."xkf inp i`d ,xkf

`w Ð xkf inp i`d ,xkf i`dcn :`pin` jzrc

."zg` zaa erixfd mdipy `ni`" :ol rnyn

zg` d`iaa opixn` `lc olpn :dyw edine

mlerl :`ni` ?"xkf inp i`d ,xkf i`dcn"

opireny`e ,ze`ia izya oizipzne ,opixn`

,mipt zxev `la s` cle ied lcpqc oizipzn

xakc ab lr s`e .`ipegp iax ly ezecrn iwet`le

zezixkae zexekaa opirny`jenqa iziinc

inp jixhvi` mewn lkn ,cle `ed lcpqc

:xnel yie ?dcil oiprl cle iedc opireny`l

mb dniz edine .ipy oeyla ipynwc epiidc

xkf iab (`,gk) onwlc :mz epiax yexitl
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ïéãøBèåïîLa BúBà ïé÷ãBa àlà ,BúBà¯ïîMäLCø §§¦¤¨§¦§¤¤¤©¤¤©
?BúBà ïé÷ãBa ãöék .änça àlà ïéàBø ïéàå .Bçöçöîe§©§§§¥¦¤¨©©¨¥©§¦

¯ïé÷ãBa äna :àlà !ïðéøîàãk ?BúBà ïé÷ãBa ãöék¥©§¦¦§¨§¦©¤¨©¤§¦
ìeàL àaà ?àéä äá÷ð íà àeä øëæ íà òãéì BúBà¥©¦¨¨¦§¥¨¦©¨¨

øaLðàéáî :øîBà Lîø øa ìeàL àaà dì éøîàå , ©¨§¨§¦¨©¨¨©§¨¥¥¦
íñé÷BLàøLíà .íB÷î BúBàa òðòðîe ÷ìçCñëñî ¥¨¤Ÿ¨¨§©§¥©§¨¦§ª§¨

¯òeãéaøëfLåàì íàå ,àeä¯òeãéaäá÷pL.àéä §¨©¤¨¨§¦¨§¨©¤§¥¨¦
àlà eðL àì :deáà øa äaø øîà ïîçð éaø øîà̈©©¦©§¨¨©©¨©£Ÿ¨¤¨

ïéããvä ïî ìáà ,äìòîì ähîlî¯úéá éìúBk :àîéà ¦§©¨§©§¨£¨¦©§¨¦¥¨§¥¥
äúéä íà ,àðz :äáäà øa àcà áø øîà .eäðéð íçøä̈¤¤¦§¨©©©¨©©£¨¨¨¦¨§¨

äá÷ð¯äøBòNk äðBcðä÷eãñé÷úî .ì ó:ïîçð áø d §¥¨¦¨¦§¨§¨©§¦¨©©§¨
àzLä :ééaà øîà ?eäðéð íéöéa ìL èeç àîìéãå§¦§¨¤¥¦¦§£©©©¥¨§¨

eäééôeb íéöéa¯íéöéa ìL èeç ,éòéãé àì¯!?òéãé ¥¦©§¨§¦¦¤¥¦§¦©
åéúBëøé ézL :àðz ,íøîò áø øîà¯ìL ïéèeç éðLk ¨©©©§¨¨¨§¥§¥¨¦§¥¦¤

éðLe .áøò ìLk :dìò íøîò éaø øîàå .úéøBäæ§¦§¨©©¦©§¨£¨§¤¥¤§¥
íøîò éaø øîàå ,úéøBäæ ìL ïéèeç éðLk åéúBòBøæ§¨¦§¥¦¤§¦§¨©©¦©§¨
,àðpéL :äãeäé áøì ìàeîL déì øîà .éúL ìLk :dìò£¨§¤§¦£©¥§¥§©§¨¦¨¨

ãò àãáeò ãéáòz àìøéòNiL.¯ìàeîL øîà éîe ¨©£¥§¨©¤©§¦¦£©§¥
Bæ úçàå Bæ úçà :ìàeîL øîàäå ?éëä¯!úLLBç ¨¦§¨¨©§¥©©§©©¤¤

øîc dépéî éì àLøtî éãéãì ,ìàeîL øa éîà áø øîà̈©©©¦©§¥§¦¦¦©§¨¦¦¥§¨
Leçì :ìàeîL¯døäè éîé ,úLLBç¯dì ïðéáäé àì §¥¨¤¤§¥¨¢¨¨¨£¦©¨
.øéòNiL ãò¯ì déì à÷tqîc àøîéîìàäå ?ìàeîL ©¤©§¦§¥§¨§¦©§¨¥¦§¥§¨

àä :øîà .ìàeîL øîc dén÷ì éàúàc àøétL àeää©©¦¨©£©§©¥§¨§¥£©¨
äìéáèì àìæàc àîBiî áéLçå ,àîBé ãçå ïéòaøà øa©©§§¦§©¨§¨¥¦¨§¨§¨¦§¦¨
øîàå ,ïéîBé ïéòaøà àlà äåä àìå ,àîBé àeää ãò©©¨§¨£¨¤¨©§§¦¦©£©

dézôk .ìòa äcða éàä :eäì¯!éãBàå¯ìàeîL éðàL §©§¦¨¨©§©¥§¦¨¥§¥
ìcðñ ,ïðaø eðz .'åëå "ìcðñ úìtnä" .déøáeb áøc§©§¥©©¤¤©§¨¨©¨©©§¨

äîBcâãìóöøpL àlà àeä ãìå Búlçzî ,íé ìLïaø . ¤§¨¤¨¦§¦¨¨¨¤¨¤¦§©©¨
äîBc ìcðñ :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLììïBLøBL ìL ¦§¤©§¦¥¥©§¨¤§¨¤

.ìBãbäéøö ìcðñ :eãéòä eðéúBaø íeMî.íéðt úøeö C ©¨¦©¥¥¦©§¨¨¦©¨¦
äëìä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà¯éøö ìcðñC ¨©©§¨¨©§¥£¨¨©§¨¨¦

éøö ìcðñ :÷çöé éaø øîà ,óñBé áø øîà ,àcà áø øîà .íéðt úøeöeléôàå ,íéðt úøeö C ©¨¦¨©©©¨¨©©¥¨©©¦¦§¨©§¨¨¦©¨¦©£¦
íãàì ìLî .åéøBçàîøèqLúà øäèì eLwa éàpé éaø éîéa .åéøBçàì åéðt øéæçäå ,Bøéáç úà ¥£¨¨¨§¨¨¤¨©¤£¥§¤¡¦¨¨©£¨¦¥©¦©©¦§§©¥¤

:éàpé éaø íäì øîà ,íéðt úøeö Bì ïéàL ìcðqäízøäéèeðéúBaø íeMî ,àéðúäå !úBãìåeä úà ©©§¨¤¥©¨¦¨©¨¤©¦©©¦©§¤¤©§¨§¨©§¨¦©¥
éøö ìcðñ :eãéòä:ïðçBé éaø øîà ééaà øa éáéa áø øîà !íéðt úøeö CBúeãòîàéðeçð éaø ìL ¥¦©§¨¨¦©¨¦¨©©¥¨©©©¥¨©©¦¨¨¥¥¤©¦§§¨

éáéa áø da äëæ :àøéòæ éaø øîà .Bæ äðLî úéðLðdéúòîLadén÷ ïðéáúé àðéåä àeäå àðàc , ¦§¥¦§¨¨©©¦§¥¨¨¨¨©¥¨¦§©£¥©£¨§¨¥¨¨§¦©©¥
änì .da äëæå øîàå eäéà íã÷å ,àúòîL àäì døîà ék ïðçBé éaøceøékæäïéà àìäå ,ìcðñ §©¦¨¨¦£©¨§¨§©£¨§¨©¦©£©§¨¨¨¨¨¦§¦©§¨©£Ÿ¥

?ãìå Bnò ïéàL ìcðñ¯éààãéìéúàcdéãäa äá÷ð¯ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä¯ãéìéúàc ©§¨¤¥¦¨¨¦§¦§§¦¨§¥¨©£¥¨¦©¦¨¨§©¨§¦©§¦§§¦
äléçz úòøæî äMà :éîà øa ÷çöé áø øîàå ìéàBä ,àîéúc eäî .déãäa øëæ¯,øëæ úãìBé ¨¨©£¥©§¥¨¦§¨©©¦§¨©©¦¦¨©§©©§¦¨¤¤¨¨

Léàòéøæîälçz¯øëæ àäcî ,äá÷ð úãìBé¯íäéðL àîéà :ïì òîLî à÷ ,øëæ éîð àä ¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨¦§¨¨¨¨©¦¨¨¨©§©¨¥¨§¥¤
eòéøæä,änçä úòé÷L éðôì äá÷ð ãìz íàL :øçà øác .äá÷ð éàäå øëæ éàä ,úçà úáa ¦§¦§©©©©¨¨§©§¥¨¨¨©¥¤¦¥¥§¥¨¦§¥§¦©©©¨

ïBLàøì äcð úlçz äðBî ,änçä úòé÷L øçàì ìcðñåúlçúeïðúc ìcðñ .ïBøçàì äcð §©§¨§©©§¦©©©¨¨§¦©¦¨¨¦§¦©¦¨¨©£©§¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dcp(oey`x meil)

BúBà ïéãøBèå,ezxev z` mignne -,ïîMa BúBà ïé÷ãBa àlà §§¦¤¨§¦©¤¤
Bçöçöîe ,Cø ïîMäL.ewilgne -ïéàBø ïéàåribd m` eze` ¤©¤¤©§©§§§¥¦

,mwexn xity ly xeriyl.änça àlà¤¨©©¨
:zxne`e `ziixad dkiynn.BúBà ïé÷ãBa ãöékddnz cine ¥©§¦

dl`yd dn :`xnbd,'BúBà ïé÷ãBa ãöék'oiwcea `ldeïðéøîàãk ¥©§¦¦§©§¦©
.dngae onyaàlà,xxal `ziixad zpeeky ,`xnbd zx`anäna ¤¨©¤

.àéä äá÷ð íà àeä øëæ íà òãéì BúBà ïé÷ãBarcepy xg`l xnelk §¦¥©¦¨¨¦§¥¨¦
e` `ed xkf m` wecal xyt` cvik ,mwexn xity `edy epl

:`ziixad daiyn .[dawpdì éøîàå ,Lð øa ìeàL àaàyie-] ©¨¨©©§¨§¦¨
[mixne`,÷ìç BLàøL íñé÷ àéáî ,øîBà Lîø øa ìeàL àaà©¨¨©¤¤¥¥¦¥¨¤Ÿ¨¨
òðòðîeeze`Cñëñî íà ,íB÷î BúBàarprpzn epi`e utew m` - §©§¥©§¨¦§©§¥

,eakrnd xac yiy ,dwlg dxevaåàì íàå ,àeä øëfL òeãéa- §¨©¤¨¨§¦¨
,my eakrny xac oi` m`e.àéä äá÷pL òeãéa§¨©¤§¥¨¦

eðL àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,dliren ef dwicayàlà ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¨¤¨
mqiwd z` rprpn `edyk,äìòîì ähîlîmilbxd cvn epiidc ¦§©¨§©§¨

,y`xd cvl,ïéããvä ïî ìáà,`ed xkfy di`x oi`céààî- £¨¦©§¨¦¥¨
,mqiwd z` akiry dne ,`id dawpy xnel xyt`yúéa éìúBk§¥¥

eäðéð íçøä.[md-] ¨¤¤¦§
àðz ,äáäà øa àãà áø øîày exn`y dny ,`ziixaaäúéä íà ¨©©£¨©©£¨¨¨¦¨§¨

äøBòNk äðBcð ,äá÷ð,dxeryk d`xp mewn eze`y dna zxkip - §¥¨¦¨¦§¨
`idy dxery epiidé÷úî .ä÷eãñdì ódywd -ïîçð áøixac lr §¨©§¦¨©©§¨

dnn `id dawpy ze`cea zrcl xyt` ji` ,dad` xa `c` ax
,dwecq dxeryk d`xp mewn eze`yàîìéãåwcqd `ny ixde - §¦§¨

,d`xpyeäðéð íéöéa ìL èeç,`ed miviad oia cixtny hegd - ¤¥¦¦§
.wcqk wenr d`xp `ed s`yàì eäééôeb íéöéa àzLä ,ééaà øîà̈©©©¥©§¨¥¦©§Ÿ

éòéãéozip ike ,mphew zngn mixkip mpi` mnvr miviady ,dzr - §¦¦
dy xnelìL èeçdòéãé íéöéagken i`ce `l` ,xkip didi - ¤¥¦§¦©

.`id dawpy
:eilbxe eici z`ixa xcq z` d`ian `xnbdàðz ,íøîò áø øîà̈©©©§¨¨¨

,`ziixaaåéúBëøé ézL,[ze`xadl miligzn mdyk xaerd ly §¥©§¨
mi`xpéøBäæ ìL ïéèeç éðLkú.[mec` reave wexq xnv-]áø øîàå ¦§¥¦¤§¦§¨©©

dìò íøîòmiar mihegdy ,ef `ziixa lr -kheg,áøò ìL`edy ©§¨£¨§¤¥¤
:`ziixad dkiynn .izy ly hegn xzei dar,åéúBòBøæ éðLe§¥§¨

ze`xadl miligzn xy`kmi`xpøîàå .úéøBäæ ìL ïéèeç éðLk¦§¥¦¤§¦§¨©
dìò íøîò áøeid mdy ,ef `ziixa lr -kheg,éúL ìL`edy ©©§¨£¨§¤§¦

.milbxd on zewc micidy ,wc
:epzpyna iepyd mwexn xity oicl zxfeg `xnbddéì øîà̈©¥

àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL[ecenila ccegn-]àcáeò ãéáòú àì- §¥§©§¨¦§¨Ÿ©£¦§¨
,clek xity aiygdl dyrn dyrz l`øéòNéL ãòeidiy cr - ©¤©§¦

:`xnbd dywn .ey`xa zexry eløîàäå ,éëä ìàeîL øîà éîe¦¨©§¥¨¦§¨¨©
[xn` ixde-].úLLBç Bæ úçàå Bæ úçà (à"ò ìéòì) ìàeîLxnelk §¥©©§©©¤¤

,`ed cle `ny yeygl yi lelv xitya oiae xekr xitya oiay
,`ed cle `ny l`eny yyg lelv `edy xitya elit`y ixd
.zexry el eidiy cr clel aygp epi`y l`eny xn`y okzi ji`e

:`xnbd zvxzndépéî éì àLøtî éãéãì ,ìàeîL øa énà áø øîà̈©©©¦©§¥§¦¦¦¨§¨¦¦¥
ìàeîL øîc,dfa ezrc yexit envr l`enyn izrny ip` -Leçì §©§¥¨

,dawp zcleik miireay d`nh didzy oiprl ,`ed cle `ny
úLLBçla` ,lelv xitya s`éîéäøäè`l mc d`xz m` s`y ¤¤§¥¨¢¨

,zi`ce zclei oick ,`nhizdì ïðéáäé àìdl mipzep oi` -ãò Ÿ¨£¦©¨©
.øéòNiL¤©§¦

:`xnbd ddnzàøîéîìxnel ozip m`d -ì déì à÷tñîcìàeîL §¥§¨¦§©§¨¥¦§¥
,clek xityd aygp izni`n l`eny wtzqny -àeää àäå§¨©

ìàeîL øîc dén÷ì éàúàc àøéôLdy`a dyrn did ixde - §¦¨©£©§©¥§©§¥
e ,l`eny iptl d`ay xity dlitdyàîBé ãçå ïéòaøà øa àä øîà̈©¨©©§§¦§©¨

yie ,dxeairl cg`e mirax`d meia dy`d eze` dlitdy xn`e -
,`ed cle `ny yeygl dlàeää ãò äìéáèì àìæàc àîBiî áéMçå§©¦¦¨§©§¨¦§¦¨©©

àîBé,meid eze` cr dy`d dlahy meid eze`n eayige -àìå ¨§Ÿ
äåä[eid-]eäì øîàå .ïéîBé ïéòaøà àlà,l`eny [mdl-]äcða éàä £¨¤¨©§§¦¦§¨©§©§¦¨
ìòa.dcp dcera ezy` lr `a df mc` -éãBàå déúôkdtke - ¨©©§¥§¥

,cled zxivia iwa did l`enyy ixd .dcedy cr l`eny eze`
zvxzn .`l e` `ed cle m`d xity lka wtzqpy okzi ji`e

:`xnbdéðàLdpey -ìàeîL,envrdéøáeb áøc,lecb egeky - ¨¦§¥§©§¥
a lkd oi` la` ,cled zxivia iwa didejk meyne ,edenk mi`iw

el eidiy cr ,i`ce clek xityd didiy zexedl oi`y dxed
.zexry

:dpyna epipy'åëå ìcðñ úìtnä.dawple xkfl ayz ©©¤¤©§¨
:lcpq edn zx`an `xnbdíé ìL âãì äîBc ìcðñ ,ïðaø eðzbcl - ¨©¨¨©§¨¤§¨¤¨

,lcpq enyy miayàeä ãìå Búlçzîcle did ezxivi zligza - ¦§¦¨¨¨
,xenbóöøpL àlà.lcpq dyrpe jrnpy -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥

ìì äîBc ìcðñ ,øîBà,[ìBãbä øBL ìL ïBLoi`y dwlg dxev epiidc ¥©§¨¤§¨¤©¨
.miptd zxev da xkipéøö ìcðñ ,eãéòä eðéúBaø íeMîCel didiy ¦©¥¥¦©§¨¨¦

,íéðt úøeö.cle epi` i`ce ,mipt zxev el oi` m`y ©¨¦
:mipt zxev jixv lcpqy `ziixad dxn`y dna dpc `xnbdøîà̈©

éøö ìcðñ ,äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áøàcà áø øîà .íéðt úøeö C ©§¨¨©§¥£¨¨©§¨¨¦©¨¦¨©©©¨
éøö ìcðñ ,÷çöé éaø øîà óñBé áø øîàCel didiy,íéðt úøeö ¨©©¥¨©©¦¦§¨©§¨¨¦©¨¦

eléôàå`l` dpi` mipt zxev m`,åéøBçàîmiptd zxevy xnelk ©£¦¥£¨
,`ed cle ok mb ,eteb ixeg`a `ideipt ektdpy milez ep`y

.jrnpyk eixeg`løèqL íãàì ìLî[igld lr dkd-],Bøéáç úà ¨¨§¨¨¤¨©¤£¥
øéæçäåz` ,dknd gka aaeqe -.åéøBçàì åéðtyi lcpqa mb jk §¤¡¦¨¨©£¨

.jrnpyk eixeg`l eipt ektdp `ny yegl
,íéðt úøeö Bì ïéàL ìcðqä úà øäèì eL÷a éàpé éaø éîéaeøîà ¦¥©¦©©¦§§©¥¤©©§¨¤¥©¨¦¨©

,úBãìåeä úà ízøäéè ,éàpé éaø íäìzxev el oi` m` s` ixdy ¨¤©¦©©¦©§¤¤©§¨
:`xnbd dywn .`ed cle ,miptàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
éøö ìcðñ eãéòä eðéúBaø íeMîCel didiy,íéðt úøeöxn` ji`e ¦©¥¥¦©§¨¨¦©¨¦

:`xnbd zvxzn .`ed cle mipt zxev ila s`y i`pi iaxáø øîà̈©©
äðLî úéðLð àéðeçð éaø ìL Búeãòî ,ïðçBé éaø øîà ééaà øa éáéa¥©©©©¥¨©©¦¨¨¥¥¤©¦§§¨¦§¥¦§¨

Bæ`id ef zecr ,ecird epizeax meyn `ziixaa xn`py dn -
lr dpnn zeywdl oi`e ,`id cigi zrce ,`ipegp iax ly ezecr

.i`pi iax
dézòîLa éáéa áø da äëæ ,àøéòæ éaø øîàiaia ax ly elfn - ¨©©¦§¦¨¨¨¨©¥©¦§©§¥

,df xac xnele ipnicwdl el mxbdén÷ ïðéáúé àðéåä àeäå àðàc©£¨¨£¦¨¨§¦©©¥
ïðçBé éaøcopgei iax iptl miayei epiid `ede ip`y -àäì døîà ék §©¦¨¨¦©§¨§¨
àzòîLxn`yk -,ef drenyeäéà íã÷å[`ed-]øîàådf xac §©§¨§¨©¦§¨©

,opgei iax mya df xac ip` izxn`y mcew opgei iax myaäëæå§¨¨
,da.enya ef dreny dxn`py ¨

lcpqd z` miaiygny dna yi oica welig dfi` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .clekeøékæä änìdlitdy zngn d`nh `idy ¨¨¦§¦

,ãìå Bnò ïéàL ìcðñ ïéà àìäå ,ìcðñd`nh dpi` m` s` ok m`e ©§¨©£Ÿ¥©§¨¤¥¦¨¨
:`xnbd daiyn .cled meyn d`nh `id ixd ,lcpqd meynéà¦

énð éëä déãäa äá÷ð àãéìéúàclcpqd mr clepy cled m` - §¦§§¦¨§¥¨©£¥¨¦©¦
zngn d`nh `idy xikfdl jixv did `ly xacd oekp ,`id dawp
ely dxdhde d`nehd ini ixd ,`ed xkf m` elit` ixdy ,lcpqd

mle` ,dawp ly dxdhde d`nehd ini jez mirlapéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñò,xaecn dna o`k -ãéìéúàc[clepy-]déãäa øëæcgi - ¨§¦©§¦§§¦¨¨©£¥

lcpqd zngne ,reay `l` d`nh dpi` cled zngny ,lcpqd mr
.`id dawp `ny yeygl yiy meyn ,miireay d`nh `id ixd

c ,df oic eprinydl dpynd dkixveàîéúc eäî,xn`z `ny - ©§¥¨
(.àì ïìäì) énà øa ÷çöé áø øîàå ìéàBäd m`y ,úòøæî äMà ¦§¨©©¦§¨©©¦¦¨©§©©

äléçz,xkfd rxfa fg`pd mgxd mc dlv` sq`zny epiid - §¦¨
,xkfd rixfdy mcew,øëæ úãìBéd m`eúãìBé ,älçz òéøæî Léà ¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤

,äá÷ðxnel yi ok m`eøëæ àäcî,xkf `ed ipyd cledy jkn - §¥¨¦§¨¨¨
xnel yi ok m`e ,dligz drixfd dy`dy gkencénð àäs`y - ¨©¦

enr clepy lcpqdøëæ,[`edïì òîLî à÷dpynd epl drinyn - ¨¨¨©§©¨
c ,ok xacd oi`yàîéà`ny ,xnel jl yiy -úáa eòéøæä íäéðL ¥¨§¥¤¦§¦§©

,[úçàc zeidl lekieéàä[cled ,df-].äá÷ð éàäå ,øëæ ©©©¨¨§©§¥¨
øçà øác,ayiil xg` ote` -,dawp lcpqd mr dcliy ote`a s` ¨¨©¥

xnel ,lcpqd zngn d`nh `idy xikfdl jixväá÷ð ãìz íàL¤¦¥¥§¥¨
äðBî ,änçä úòé÷L øçàì ìcðñå ,änçä úòé÷L éðôì`id ¦§¥§¦©©©¨§©§¨§©©§¦©©©¨¨
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dcp(oey`x meil)

BúBà ïéãøBèå,ezxev z` mignne -,ïîMa BúBà ïé÷ãBa àlà §§¦¤¨§¦©¤¤
Bçöçöîe ,Cø ïîMäL.ewilgne -ïéàBø ïéàåribd m` eze` ¤©¤¤©§©§§§¥¦

,mwexn xity ly xeriyl.änça àlà¤¨©©¨
:zxne`e `ziixad dkiynn.BúBà ïé÷ãBa ãöékddnz cine ¥©§¦

dl`yd dn :`xnbd,'BúBà ïé÷ãBa ãöék'oiwcea `ldeïðéøîàãk ¥©§¦¦§©§¦©
.dngae onyaàlà,xxal `ziixad zpeeky ,`xnbd zx`anäna ¤¨©¤

.àéä äá÷ð íà àeä øëæ íà òãéì BúBà ïé÷ãBarcepy xg`l xnelk §¦¥©¦¨¨¦§¥¨¦
e` `ed xkf m` wecal xyt` cvik ,mwexn xity `edy epl

:`ziixad daiyn .[dawpdì éøîàå ,Lð øa ìeàL àaàyie-] ©¨¨©©§¨§¦¨
[mixne`,÷ìç BLàøL íñé÷ àéáî ,øîBà Lîø øa ìeàL àaà©¨¨©¤¤¥¥¦¥¨¤Ÿ¨¨
òðòðîeeze`Cñëñî íà ,íB÷î BúBàarprpzn epi`e utew m` - §©§¥©§¨¦§©§¥

,eakrnd xac yiy ,dwlg dxevaåàì íàå ,àeä øëfL òeãéa- §¨©¤¨¨§¦¨
,my eakrny xac oi` m`e.àéä äá÷pL òeãéa§¨©¤§¥¨¦

eðL àì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,dliren ef dwicayàlà ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¨¤¨
mqiwd z` rprpn `edyk,äìòîì ähîlîmilbxd cvn epiidc ¦§©¨§©§¨

,y`xd cvl,ïéããvä ïî ìáà,`ed xkfy di`x oi`céààî- £¨¦©§¨¦¥¨
,mqiwd z` akiry dne ,`id dawpy xnel xyt`yúéa éìúBk§¥¥

eäðéð íçøä.[md-] ¨¤¤¦§
àðz ,äáäà øa àãà áø øîày exn`y dny ,`ziixaaäúéä íà ¨©©£¨©©£¨¨¨¦¨§¨

äøBòNk äðBcð ,äá÷ð,dxeryk d`xp mewn eze`y dna zxkip - §¥¨¦¨¦§¨
`idy dxery epiidé÷úî .ä÷eãñdì ódywd -ïîçð áøixac lr §¨©§¦¨©©§¨

dnn `id dawpy ze`cea zrcl xyt` ji` ,dad` xa `c` ax
,dwecq dxeryk d`xp mewn eze`yàîìéãåwcqd `ny ixde - §¦§¨

,d`xpyeäðéð íéöéa ìL èeç,`ed miviad oia cixtny hegd - ¤¥¦¦§
.wcqk wenr d`xp `ed s`yàì eäééôeb íéöéa àzLä ,ééaà øîà̈©©©¥©§¨¥¦©§Ÿ

éòéãéozip ike ,mphew zngn mixkip mpi` mnvr miviady ,dzr - §¦¦
dy xnelìL èeçdòéãé íéöéagken i`ce `l` ,xkip didi - ¤¥¦§¦©

.`id dawpy
:eilbxe eici z`ixa xcq z` d`ian `xnbdàðz ,íøîò áø øîà̈©©©§¨¨¨

,`ziixaaåéúBëøé ézL,[ze`xadl miligzn mdyk xaerd ly §¥©§¨
mi`xpéøBäæ ìL ïéèeç éðLkú.[mec` reave wexq xnv-]áø øîàå ¦§¥¦¤§¦§¨©©

dìò íøîòmiar mihegdy ,ef `ziixa lr -kheg,áøò ìL`edy ©§¨£¨§¤¥¤
:`ziixad dkiynn .izy ly hegn xzei dar,åéúBòBøæ éðLe§¥§¨

ze`xadl miligzn xy`kmi`xpøîàå .úéøBäæ ìL ïéèeç éðLk¦§¥¦¤§¦§¨©
dìò íøîò áøeid mdy ,ef `ziixa lr -kheg,éúL ìL`edy ©©§¨£¨§¤§¦

.milbxd on zewc micidy ,wc
:epzpyna iepyd mwexn xity oicl zxfeg `xnbddéì øîà̈©¥

àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL[ecenila ccegn-]àcáeò ãéáòú àì- §¥§©§¨¦§¨Ÿ©£¦§¨
,clek xity aiygdl dyrn dyrz l`øéòNéL ãòeidiy cr - ©¤©§¦

:`xnbd dywn .ey`xa zexry eløîàäå ,éëä ìàeîL øîà éîe¦¨©§¥¨¦§¨¨©
[xn` ixde-].úLLBç Bæ úçàå Bæ úçà (à"ò ìéòì) ìàeîLxnelk §¥©©§©©¤¤

,`ed cle `ny yeygl yi lelv xitya oiae xekr xitya oiay
,`ed cle `ny l`eny yyg lelv `edy xitya elit`y ixd
.zexry el eidiy cr clel aygp epi`y l`eny xn`y okzi ji`e

:`xnbd zvxzndépéî éì àLøtî éãéãì ,ìàeîL øa énà áø øîà̈©©©¦©§¥§¦¦¦¨§¨¦¦¥
ìàeîL øîc,dfa ezrc yexit envr l`enyn izrny ip` -Leçì §©§¥¨

,dawp zcleik miireay d`nh didzy oiprl ,`ed cle `ny
úLLBçla` ,lelv xitya s`éîéäøäè`l mc d`xz m` s`y ¤¤§¥¨¢¨

,zi`ce zclei oick ,`nhizdì ïðéáäé àìdl mipzep oi` -ãò Ÿ¨£¦©¨©
.øéòNiL¤©§¦

:`xnbd ddnzàøîéîìxnel ozip m`d -ì déì à÷tñîcìàeîL §¥§¨¦§©§¨¥¦§¥
,clek xityd aygp izni`n l`eny wtzqny -àeää àäå§¨©

ìàeîL øîc dén÷ì éàúàc àøéôLdy`a dyrn did ixde - §¦¨©£©§©¥§©§¥
e ,l`eny iptl d`ay xity dlitdyàîBé ãçå ïéòaøà øa àä øîà̈©¨©©§§¦§©¨

yie ,dxeairl cg`e mirax`d meia dy`d eze` dlitdy xn`e -
,`ed cle `ny yeygl dlàeää ãò äìéáèì àìæàc àîBiî áéMçå§©¦¦¨§©§¨¦§¦¨©©

àîBé,meid eze` cr dy`d dlahy meid eze`n eayige -àìå ¨§Ÿ
äåä[eid-]eäì øîàå .ïéîBé ïéòaøà àlà,l`eny [mdl-]äcða éàä £¨¤¨©§§¦¦§¨©§©§¦¨
ìòa.dcp dcera ezy` lr `a df mc` -éãBàå déúôkdtke - ¨©©§¥§¥

,cled zxivia iwa did l`enyy ixd .dcedy cr l`eny eze`
zvxzn .`l e` `ed cle m`d xity lka wtzqpy okzi ji`e

:`xnbdéðàLdpey -ìàeîL,envrdéøáeb áøc,lecb egeky - ¨¦§¥§©§¥
a lkd oi` la` ,cled zxivia iwa didejk meyne ,edenk mi`iw

el eidiy cr ,i`ce clek xityd didiy zexedl oi`y dxed
.zexry

:dpyna epipy'åëå ìcðñ úìtnä.dawple xkfl ayz ©©¤¤©§¨
:lcpq edn zx`an `xnbdíé ìL âãì äîBc ìcðñ ,ïðaø eðzbcl - ¨©¨¨©§¨¤§¨¤¨

,lcpq enyy miayàeä ãìå Búlçzîcle did ezxivi zligza - ¦§¦¨¨¨
,xenbóöøpL àlà.lcpq dyrpe jrnpy -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¤¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥

ìì äîBc ìcðñ ,øîBà,[ìBãbä øBL ìL ïBLoi`y dwlg dxev epiidc ¥©§¨¤§¨¤©¨
.miptd zxev da xkipéøö ìcðñ ,eãéòä eðéúBaø íeMîCel didiy ¦©¥¥¦©§¨¨¦

,íéðt úøeö.cle epi` i`ce ,mipt zxev el oi` m`y ©¨¦
:mipt zxev jixv lcpqy `ziixad dxn`y dna dpc `xnbdøîà̈©

éøö ìcðñ ,äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áøàcà áø øîà .íéðt úøeö C ©§¨¨©§¥£¨¨©§¨¨¦©¨¦¨©©©¨
éøö ìcðñ ,÷çöé éaø øîà óñBé áø øîàCel didiy,íéðt úøeö ¨©©¥¨©©¦¦§¨©§¨¨¦©¨¦

eléôàå`l` dpi` mipt zxev m`,åéøBçàîmiptd zxevy xnelk ©£¦¥£¨
,`ed cle ok mb ,eteb ixeg`a `ideipt ektdpy milez ep`y

.jrnpyk eixeg`løèqL íãàì ìLî[igld lr dkd-],Bøéáç úà ¨¨§¨¨¤¨©¤£¥
øéæçäåz` ,dknd gka aaeqe -.åéøBçàì åéðtyi lcpqa mb jk §¤¡¦¨¨©£¨

.jrnpyk eixeg`l eipt ektdp `ny yegl
,íéðt úøeö Bì ïéàL ìcðqä úà øäèì eL÷a éàpé éaø éîéaeøîà ¦¥©¦©©¦§§©¥¤©©§¨¤¥©¨¦¨©

,úBãìåeä úà ízøäéè ,éàpé éaø íäìzxev el oi` m` s` ixdy ¨¤©¦©©¦©§¤¤©§¨
:`xnbd dywn .`ed cle ,miptàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
éøö ìcðñ eãéòä eðéúBaø íeMîCel didiy,íéðt úøeöxn` ji`e ¦©¥¥¦©§¨¨¦©¨¦

:`xnbd zvxzn .`ed cle mipt zxev ila s`y i`pi iaxáø øîà̈©©
äðLî úéðLð àéðeçð éaø ìL Búeãòî ,ïðçBé éaø øîà ééaà øa éáéa¥©©©©¥¨©©¦¨¨¥¥¤©¦§§¨¦§¥¦§¨

Bæ`id ef zecr ,ecird epizeax meyn `ziixaa xn`py dn -
lr dpnn zeywdl oi`e ,`id cigi zrce ,`ipegp iax ly ezecr

.i`pi iax
dézòîLa éáéa áø da äëæ ,àøéòæ éaø øîàiaia ax ly elfn - ¨©©¦§¦¨¨¨¨©¥©¦§©§¥

,df xac xnele ipnicwdl el mxbdén÷ ïðéáúé àðéåä àeäå àðàc©£¨¨£¦¨¨§¦©©¥
ïðçBé éaøcopgei iax iptl miayei epiid `ede ip`y -àäì døîà ék §©¦¨¨¦©§¨§¨
àzòîLxn`yk -,ef drenyeäéà íã÷å[`ed-]øîàådf xac §©§¨§¨©¦§¨©

,opgei iax mya df xac ip` izxn`y mcew opgei iax myaäëæå§¨¨
,da.enya ef dreny dxn`py ¨

lcpqd z` miaiygny dna yi oica welig dfi` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .clekeøékæä änìdlitdy zngn d`nh `idy ¨¨¦§¦

,ãìå Bnò ïéàL ìcðñ ïéà àìäå ,ìcðñd`nh dpi` m` s` ok m`e ©§¨©£Ÿ¥©§¨¤¥¦¨¨
:`xnbd daiyn .cled meyn d`nh `id ixd ,lcpqd meynéà¦

énð éëä déãäa äá÷ð àãéìéúàclcpqd mr clepy cled m` - §¦§§¦¨§¥¨©£¥¨¦©¦
zngn d`nh `idy xikfdl jixv did `ly xacd oekp ,`id dawp
ely dxdhde d`nehd ini ixd ,`ed xkf m` elit` ixdy ,lcpqd

mle` ,dawp ly dxdhde d`nehd ini jez mirlapéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñò,xaecn dna o`k -ãéìéúàc[clepy-]déãäa øëæcgi - ¨§¦©§¦§§¦¨¨©£¥

lcpqd zngne ,reay `l` d`nh dpi` cled zngny ,lcpqd mr
.`id dawp `ny yeygl yiy meyn ,miireay d`nh `id ixd

c ,df oic eprinydl dpynd dkixveàîéúc eäî,xn`z `ny - ©§¥¨
(.àì ïìäì) énà øa ÷çöé áø øîàå ìéàBäd m`y ,úòøæî äMà ¦§¨©©¦§¨©©¦¦¨©§©©

äléçz,xkfd rxfa fg`pd mgxd mc dlv` sq`zny epiid - §¦¨
,xkfd rixfdy mcew,øëæ úãìBéd m`eúãìBé ,älçz òéøæî Léà ¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤

,äá÷ðxnel yi ok m`eøëæ àäcî,xkf `ed ipyd cledy jkn - §¥¨¦§¨¨¨
xnel yi ok m`e ,dligz drixfd dy`dy gkencénð àäs`y - ¨©¦

enr clepy lcpqdøëæ,[`edïì òîLî à÷dpynd epl drinyn - ¨¨¨©§©¨
c ,ok xacd oi`yàîéà`ny ,xnel jl yiy -úáa eòéøæä íäéðL ¥¨§¥¤¦§¦§©

,[úçàc zeidl lekieéàä[cled ,df-].äá÷ð éàäå ,øëæ ©©©¨¨§©§¥¨
øçà øác,ayiil xg` ote` -,dawp lcpqd mr dcliy ote`a s` ¨¨©¥

xnel ,lcpqd zngn d`nh `idy xikfdl jixväá÷ð ãìz íàL¤¦¥¥§¥¨
äðBî ,änçä úòé÷L øçàì ìcðñå ,änçä úòé÷L éðôì`id ¦§¥§¦©©©¨§©§¨§©©§¦©©©¨¨
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dcp(ipy meil)

l,úBøBëa éabxeka mdixg` `ad ,'eke `ily e` lcpq zltnd' ©¥§
oi` j` ,a`d zyexia mipy it lhep epiidc 'odkl xeka oi`e dlgpl
cxtpa clepy clel dpeekdy ,`xnbd dpiade .ezectl jixv

,dyw ok m`e ,[onf xg`làúëìä éàîìmy xkfed oipr dfi`l ± §©¦§§¨
,xenb xeka eixg` `ad cled oi` lcpqd `la s` ixd ,lcpq
my dpynd zpeek :`xnbd daiyn .lcpqd mr clepy cled zngn

åéøçà àaì,lcpqd xg` cled clep m`y epiidc ,dcil dze`a ©¨©£¨
`edïéàå ,äìçðì øBëa`ed.ïäëì øBëa §§©£¨§¥§§Ÿ¥

:`xnbd zl`eyúBúéøk éab ïðúc ìcðñ,(:f) zezixka epipyy ± ©§¨¦§©©¥§¥
,zcleik oaxw zaiig lcpq zltndy,àúëìä éàîìzaiig ixd §©¦§§¨

:`xnbd daiyn .eniry cled zngn oaxw `iadlãìz íàLz` ¤¦¥¥
d,ïôBc Cøc ãìådf ote`ay ,cled z` e`iveie dirn z` egztiy ¨¨¤¤¤

,cled zcil lr oaxw `iadln dxeht `idåd z`ìcðñlitzCøc §©§¨¤¤
dàúééîc ,íçø[d`iany±]ìcðqà ïaø÷.lcpqd lr ± ¤¤§©§¨¨§¨©©§¨

:`xnbd dywnøîàc ïBòîL éaøìed cle (.n oldl),ïôBc Cøc àöBé §©¦¦§§¨©¥¤¤¤
àeä àélòî ãìå,ezcila oaxw zaiigzne libx clek epic -éàî ¨¨§©§¨©

øîéîì àkéà:`xnbd zvxzn .[z`f x`ap cvik ±,äéîøé éaø øîà ¦¨§¥©¨©©¦¦§§¨
xnelãìz íàLd z`,íéáëBk úãáBò dúBéäa ãìådpi` jk lry ¤¦¥¥¨¨¦§¨¤¤¨¦

,oaxw eilr `iadl zaiigåd z`ìcðñlitz,äøéibúpL øçàì §©§¨§©©¤¦§©§¨
àúééîc[d`iany-]ìcðqà ïaø÷.lcpqd lr ± §©§¨¨§¨©©§¨

:el` mivexiz lr `iyew d`ian `xnbdáøc dén÷ ïðaø äeøîà©§¨©¨¨©¥§©
àtt,eywde ,`tt ax iptl el` mivexiz daiyid ipa exn` ±éîe ¨¨¦

ééepéL éðäì eäðúéàzexekaay ,el` mivexiz xnel ozip m`d ± ¦©§§¨¥¦¥
xaecn zezixk iable ,ef dcila lcpqd xg` `ad cle iabl xaecn

cled zcil oia dxiibzpyk,lcpqd zcill,àéðz àäålcpqy §¨©§¨
,enry cledeïéëeøk àlà ïéàöBé ïéà ,ïéàöBé ïäLk,cgi mifeg` ± §¤¥§¦¥§¦¤¨§¦

z`ivil cled z`ivi oia xiibzzye ,exiagl mcew cg`y okzi `le
oke zexeka oic iabl lcpq xkfed dn oiprl `iyewd dxfge ,lcpqd
aiign otec jxc `viy cley xn`y oerny iaxl oaxw aeig iabl

.oaxwa
:`xnbd zvxzndpéî òîL ,àtt áø øîàxkfpd lkn gken ± ¨©©¨¨§©¦¨

`l` ,df cil df miaeky lcpqde cled oi`y ,lirléøk Cøëîdéì C ¦§¨¨¦¥
débìtà ìcðñì ãìåeteb rvn`a ,lcpql ey`xa cled cnvpy ± ¨¨§©§¨©©§¥

,lcpqd ly exeaih cbpk aegz cled y`x `vnpe ,lcpqd ly
éçìLîedéLéø étìk déì óitlk lcpqd z` ey`xa cled sgece ± §©§¥¥§©¥¥¥
e .[uegúBøBëa éabxaecníéã÷ ìcðñc ,íäéLàø Cøc eàöiL ïBâk ©¥§§¤¨§¤¤¨¥¤§©§¨¨¦
÷éôðåe .dxekan exhete ,cled iptl `veie micwn lcpqd f`y ±éab §¨¦©¥

úBúéøkoebk xaecn÷éôðå íéã÷ ãìåc ,íäéúBìbøî Cøc eàöiL± §¥¤¨§¤¤©§§¥¤§¨¨¨¦§¨¦
z`ivi xg`l dxiibzde ,lcpqd iptl `veie micwn cled f`y

.lcpqd z`ivi mcewe cled
:sqep uexiz `xnbd d`ianàáøc déîMî àôéìçz øa àðeä áø©¨©©£¦¨¦§¥§¨¨

[`ax mya-],àîéz eléôà ,øîàlcpqde cledyïéîöîeöî± ¨©£¦¥¨§§¨¦
,zg` zaa e`vi `ly okzi ,df cbpk df md miaekyCeôéàå§¥

àúzòîLzexekaay xn`y ,`tt ax ixac z` jetdl yie ± §©§¨¨
n,mdizelbxn jxc e`viyk oaxwae ,mdiy`x jxc e`viy xaec

l `l`úBøBëa éabxaecn,íäéúBìbøî Cøc eàöiLmdy it lr s`e ©¥§¤¨§¤¤©§§¥¤
d ,df cil df miakeyãìåoeikàúeiç déa úéàc,zeig ea yiy ± ¨¨§¦¥¦¨

éøñC,dlrnl eicia `ed fg`p ±÷éôð àìå,xdn `vei epi`e ± ¨¦§Ÿ¨¦
deàúeiç déa úéìc ìcðñ,zeig ea oi`y ±÷éôðå ÷éøLwilgn ± ©§¨§¥¥¦¨¨¦§¨¦

le .cled iptl lcpqd `vei jk meyne ,xdn `veieúBúéøk éab©¥§¥
ote`a xaecn,ïäéLàø Cøc eàöiLmdipy mi`veiy it lr s`e ¤¨§¤¤¨¥¤

d ,eicgiàúeiç déa úéàc ãìå,zeig ea yiy ±àéåä déLéø ÷éôðcî ¨¨§¦¥¦¨¦§¨¦¥¥¨§¨
äãéìde ,xak clepy aygp ,ey`x `viy onfn ±ìcðñea oi`y oeik ¥¨©§¨

,clepy aygp epi` ,zeigdéaeø ÷éôðc ãò,[eteb aex `viy cr ± ©§¨¦¥
.[mteb aex z`ivil my`x z`ivi oia dxiibzdy xaecne

äðùî
dfa yeygl yi m` ,`ily dlitdy dy` oipra dpc epzpyn

:zn z`nehlúéaa àéìLgpen cledy qik oink `idy ,`ily - ¦§¨©©¦
da xkip `ly it lr s` ,ziaa dy` dzlitdy ,en` irna ekeza

,cleàîè úéaä:dpynd zx`an .znd ld` meynàìiptn ©©¦¨¥Ÿ
àéìMäL`id dnvr,ãìå àìa àéìL ïéàL àlà ,ãìåoi`y dne ¤©¦§¨¨¨¤¨¤¥¦§¨§Ÿ¨¨

`viy xg`l dgnpy miyyege ,dgnpy iptn `ed da xkip cled
.[ziad z` `nih ,lhazpe dgnpy cre ,en` irnnïBòîL éaø©¦¦§

,øîBà,xne` ip`y iptn ,xedh ziadãìeä ÷Bnéð`ilya didyãò ¥¦©¨¨©
àöé àlL.aexa lhae ,dcild mca axrzpe mc dyrpe ,en` irnn ¤Ÿ¨¨

àøîâ
ïðaø eðz,`ziixaaàéìLda didy miyyegy dpyna epipyy ¨©¨¨¦§¨

,[cledúlçz,xvd dciv -áøò ìL èeçì äîBcly hegk eiaer - §¦¨¨¨§¤¥¤
,axrdôBñå,agxzne jledy cvae -äîBc[`ed diaer-] §¨¨

ñBîøeúkdrnk agxe ,dycr oirk lebr ziphw oin -,dphw §§
úøöBöçk äìeìçåici lr ea mipbpny lelg dpibp ilk `ed - ©£¨©£¤¤
.dta ea mityepyïéàåly dkxe`,çôhî äúeçt àéìL,xnelk §¥¦§¨§¨¦¤©

.z`nhn dpi`e `ilyk zpecip dpi` gthn dxvw `id m`éaø©¦
àéìL ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL`id ,z`nhn `idykäîBc ¦§¤©§¦¥¥¦§¨¨
ïéwcäL ,ïéìBâðøz ìL ïá÷øe÷ì[miirn ipa-],äpnî ïéàöBéla` §§§¨¤©§§¦¤©©¦§¦¦¤¨

.z`nhn dpi` ,df xeriyl dribdy mcew
mixac `xnbd d`ian ,`ily oipra gth xeriy o`k xkfedy ab`

:gth mxeriyy mitqepàéðz[dpy-]àéòLBà éaødpekndàøéòæ ©§¨©¦©§¨§¦¨
àiøáç ïîc,daiyid xirv -äMîçmixac,ïä elàå ,çôè ïøeòéL §¦©§©¨£¦¨¦¨¤©§¥¥

äøãL ,øôBL ,àéìL,alel ly.áBæàäå äkeñ ïôBc ¦§¨¨¦§¨¤¨§¨¥
:`ziixad z` zx`an `xnbdàéìL,gth xeriy da exn`yàä ¦§¨¨

ïøîàc.jenqa x`azpy dn `ed - ©£¨¨
ly gthøeòéL àäé änk ,àéðúc ,øôBLly ekxe`éaø Løét ,øôBL ¨§©§¨©¨§¥¦¨¥©©¦

,Bãéa epæçàiL éãk ,ìàéìîb ïa ïBòîL,eizerav` rax`a xnelk ¦§¤©§¦¥§¥¤Ÿ£¤§¨
äàøéåxteydn,ïàëìe ïàëìl exeriy ribn jk ici lre,çôèik §¥¨¤§¨§¨¤©

rax`a ziyrp xteyd zfig`e ,milceb drax` `ed gth xeriy
exeriy mlyp ,o`kne o`kn d`xpd ztqezae ,zeheyt zerav`

.gthl
:`xnbd zx`anàéä äî äøãL.df oic xn`p dn lr -éaø øîàc ¦§¨©¦§¨©©¦

ðøtéøö ,áìeì ìL BøãL ,ïðçBé éaø øîà Cñãää ïî àöBé àäiL C ©§¨¨©©¦¨¨¦§¤¨¨¦¤§¥¥¦¤¨¨
çôè`dzy dkixv ,aleld ilr mi`vei dpnny aleld zxcy - ¤©

lrn mixwcfny milrd daeb caln ,gth miqcddn ddeab
.[xeiv d`x] dxcyd

ly gthäkeñ ïôBc,ednàéðúc,`ziixaaíézL,dkeqd zeptcn ¤¨§©§¨§©¦
dpiidzy zekixvïúëìäk,migth dray okxe` xeriy didiy - §¦§¨¨

didiy jixv dkeqd lceb oky ,dagexe dkeq jxe` xeriyk
otec eli`e ,migth dray lr dray zegtlúéLéìLdxeriy §¦¦

çôè eléôà. £¦¤©
áBæà,dnec` dxt ztixye ,rxevn zxdh oiprl ,dxeza xen`d ¥

k ,gth exeriy ,zn `nh z`fde,àéiç éaø éðúclerab ly exeriy §¨¥©¦¦¨
dáBæà`ed.[çôè ¥¤©

:gth mxeriyy mixacd oipra xg` `xen` ixac d`ian `xnbd
Léøc ,àtt øa àðéðç éaø øîà[yxc-],àúøîz øôk Léà àìéL ¨©©¦£¦¨©¨¨¨¦¦¨¦§©¦§¨¨

çôè àøeòéL àúzòîL ézøúå àúiðúî úìzizye zeziixa yly - §¨©§¦¨¨§©§¥§©§¨¨¦¨¤©
.gth mxeriyy mixacd oipra epyp mi`xen` ly zereny

:`liy ax lr `xnbd dywnézøzly zereny izy ike - ©§¥
`ld ,gth oipra epyp mi`xen`àéä àãçepiide ,`id zg` wx - £¨¦

.zeziixa md x`yde ,opgei iax mya ,dxcy oipra epipyy dn
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàoipra `iig iax mya lirl `aedy dn ¨©©©¥

z`f xn` `iig iaxy ernyny ,'`iig iax ipz' ea qexbz l` ,aef`
`l` ,`ziixa myaàîéà[qexbe xen`-]áBæà àéiç éaø øîà' ¥¨¨©©¦¦¨¥

,'çôè.[md envr `iig iax ixac xnelk ¤©
mixac dyng wx dpny `irye` iax ixaca dpc `xnbd
.gth mxeriyy mixac cer epivny dywne ,gth mxeriyy
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המשך בעמוד כ

oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtdcip
úåøåëá éáâoi`e ,dlgpl xeka eixg` `ad Ð lcpq zltnd :(`,en zexeka) ipzwc Ð

.odkl xekaàúëìä éàîìmiizpy seql e` dpy seql eixg` `al jzrc `wlq `w Ð

eixg` `ad z` dicdac cle xht lcpq `la `lde ,lcpq il dnle .ixiinw?`al :ipyne

xeka `le dlgpl xeka ied eixg` enry cle `vi m` lcpq xkfed jkl xnelk ,eixg`

.odklúåúéøë éáâoiprl (a,f dcp) `nw wxta Ð

.oaxw aeigàúëìä éàîìmeync dil wetiz Ð

.oaxw `iaz enry cleïôåã êøã àöåé ãìåÐ

oaxw iab aizkc oaxw daiigin `l mq ici lr

cr Ð "xkf dclie rixfz ik dy`" :(ai `xwie)

.zrxfny mewnn clzy'åë ïåòîù éáøìåÐ

.(`,n) "otec `vei" wxta onwlïéàöåé ïäùëÐ

.enry clee lcpqïéëåøë`le dfa df oiweac Ð

xiibzzy xyt` i` cgi oi`veicne ynn oiweac

.miizpiaäðéî òîùiab lcpq xkfedcn Ð

dlgz cle `viy oebke zexib meyn zezixk

lcpq `viy oebk zexeka iabe lcpq ok xg`e

yngn cle xhetc lirl opinwe`ck dlgz

oi` dpin rny oi`vei zg` zaac `ipze mirlq

dl zgkyn `l ok m`c df lv` df oiakey

ikd ipzwc oikexk i`d `l` df mcew df `viy

y`xc diblt` lcpql cle dil jixk jxkn `ed

.lcpq ly exeaih cbpk aegz cledéçìùîåó
äéùéø éôìë äéìey`xa cle etgc xnelk Ð

.ueg itlk lcpqlúåøåëá éáâÐ`viy opirac

.'ek odiy`x jxc e`viy oebk dligz lcpqd

ïéîöîåöî.df lv` df oiakey Ðêåôéàå
àúúòîùzexekaa xn`c `tt axc `xnin Ð

.odiy`x jxc e`viyêéøñeicia fge` Ð

wilgn lcpqe ,z`vl xdnn epi`e dlrnl

.mcew `veie÷éøù.wilgn Ðäãéì àéåäÐ

Ð ey`x `vi :(`,gk) `wxit i`da ol `niiwc

,`aex witpc cr Ð lcpq la` .celik `ed ixd

zexekaa opixn` ikdc ,aeyg ltp y`x oi`c

lcpq witpc`e ,miltpa xhet y`xd oi` :(a,en)

.dlahe dxiibzp Ðäðùîàîè úéáäÐ

.zne da ded clec ,znd ld` meyn÷åîéð
ãìåälhae dcild mca axrzpe ,mc dyrpe Ð

.aexaàøîâäôåñåzgeexe zkled `idyk Ð

opiqxb `pixg` `pyil .qenxezk agx `ied Ð

.qenxezk dnec dy`xe :`ztqezaåðæçàéù
åãéárax` gthdy ,gth da zi` dfig` Ð

.lceba zerav`àäéù êéøö áìåì ìù åøãù
çôè ñãää ïî àöåé.oilrd jxe` cal Ð

oixagzne oikled oilrdy onf lk ixw "dxcy"

jxe` oideab dxcyd dzlky xg`e ,oitiqene

.dlrnl oilrdàéä àãç`zzrny `kilc Ð

.opgei iax xn`c dxcyc i`d `l`ééáà øîàÐ

rnync ,"gth aef` `iig iax ipz" :`niz `l

,"`iig iax xn`" :`ni` `l` .`id oizipzn

`xen`e `pz Ð `iig iaxe .dxn`w diytpne

`ied ,`xnin oeyla diytpn xn`c `kide ,`ed

.`zrnyçôè íåø ìò çôè ìò çôèld` Ð

ellg mexe agex gthe jxe` gth `edy ohw

.gthäàîåèä àéáîcva znd on zifk m` Ð

ld` zngn ,ilk `nh ded Ð df cva ilke df

.zndäàîåèä éðôá õöåçåcr dlrnl ecbpke ,dvevx d`neh `ied Ð gthn zegt enex llg ded i`c ,"gth mex lr" hwp ikdle .xedh ilkd Ð eiab lr ilke eizgz d`neh m` Ð

.`ed ld` e`lc Ð iziin `l inp ,d`neh iiez` oiprle .(`,ekw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck ,`nh Ð riwxløåðúdxcw zzity mewn Ð dxik ,zexcw izy zzity mewn Ð

.zg`øåáç,eabn mixg` z` `ed `nhn Ð eabn d`neh lawn epi`y it lr s` xepzdy .`nh dilry zt Ð xepzd `nhp m`y .ci el zeidl xepzl dkixvy iptn ,inc xepzke Ð

.ci `ied `le ,i`cn xzei dlecb `idy ,lhpil zcner Ð gthn xzei la` .`nhn Ð xie` dil zilc ab lr s` ,eci jkld .mipdk zxeza xn`ck
éøåðú
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ìãðñ:xn`c l`enyc ab lr s` .`l Ð ey`x la` ,eaex `viy cr Ð `zeig dil zilc Ð

dil zi`c ltp Ð (a,en zexeka) "xeka yi" wxta azezi` miltpa xhet y`xd oi`

zi`c `wec e`l ,diyix witpcn `zeig dil zi`c cle :xn`wc `de .lcpqn sicr mipt zxev

inlyexia rnync :cere .l`eny azezi`c oeik ,`zeig dia zil elit` `dc ,`zeig dia

:xnelk `l` .miiwzn epi` lcpqd mry clec

epiaxe .mipt zxeva xnbpy epiidc ,zeigl ie`xy

witpcn `zeig dia zi`c cle" :qixb l`ppg

."dilek witpcn `zeig dia zilc lcpq ,diaex

lk Ð "dilek" ,y`xd aex Ð "diaex" :yexit

eaexc ,jixv `lc `hiyt sebd lk la` .y`xd

.elekkäøãùjd iywz :xn`z m`e Ð gth

jixv xn`c l`eny xn` dcedi axl `ziixa

dxcy jixvn `le gth qcdd on alel `viy

iax ia `ipzn `lc :xnel yie !jpxt iax lr bilte

ipz `l `ziixaa :inp i` .`irye` iax iae `iig

,dxcy `ziixaa raw cenlzdy `l` dxcy

,ohw df gthc :xn`z m`e .ikd ol miwc meyn

dze` dyr migth dyng za dn` mzd yxtnc

!alell cg`e qcdl dyely mdn `v ,dyy za

,dilr gth my `ki`c oeik mewn lknc :xnel yie

gth :inp i` .migth x`y mr `kd dil aiyg

ik miphw i`w `le ,miphw migth` i`w `l alelc

.qcd ly migth` m`åúå:xn`z m`e Ð `kil

`xza `aa) "dpitqd z` xkend"a `zi` `de

"ahexde xerd"ae ,gth Ð mipf`n ly dpw :(`,ht

zetxha mb ,gth Ð dfig` icka :(`,bkw oileg)

ixii` `lc `pwqnd itle ?gth exeriyc yi

iz` ,ediixeriy yxetn `le aizkca `l` opaxca

.xityïî,d`nehd `ivedl epiid Ð gth xepzd

aiygc ,cid `nhp Ð ekezn xepzd `nhp m`y

lawn xepzd oi`c ab lr s`c .xepzd sebk

,`nh inp eab Ð ekez `nhp m` ,eabn d`neh

`nhpc (a,ap zekxa) "mixac el`" wxt xn`ck

:xn` inp mipdk zxezae .oi`nh olek Ð ekez

`nhny ,`nhil zcnn `nhl zcn daexn

yi ab oic ,cie .eabn `nhin epi`e eabn mixg`

,xepzd `nhp `l Ð cil uxyd rbp m`e .dl

wxt milkc `nw `aa) `ztqeza opixn`ck

ehqide ekezn `l` qxg ilkl d`neh oi` :(iyy

oileg) "ahexde xerd"ae .eci lr ipzw `le ,cala

`ztqezd cinri ,qipkdl ci xninl irac (`,giw

.ci el oi`y xepza
la`
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קצט oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtdcip
úåøåëá éáâoi`e ,dlgpl xeka eixg` `ad Ð lcpq zltnd :(`,en zexeka) ipzwc Ð

.odkl xekaàúëìä éàîìmiizpy seql e` dpy seql eixg` `al jzrc `wlq `w Ð

eixg` `ad z` dicdac cle xht lcpq `la `lde ,lcpq il dnle .ixiinw?`al :ipyne

xeka `le dlgpl xeka ied eixg` enry cle `vi m` lcpq xkfed jkl xnelk ,eixg`

.odklúåúéøë éáâoiprl (a,f dcp) `nw wxta Ð

.oaxw aeigàúëìä éàîìmeync dil wetiz Ð

.oaxw `iaz enry cleïôåã êøã àöåé ãìåÐ

oaxw iab aizkc oaxw daiigin `l mq ici lr

cr Ð "xkf dclie rixfz ik dy`" :(ai `xwie)

.zrxfny mewnn clzy'åë ïåòîù éáøìåÐ

.(`,n) "otec `vei" wxta onwlïéàöåé ïäùëÐ

.enry clee lcpqïéëåøë`le dfa df oiweac Ð

xiibzzy xyt` i` cgi oi`veicne ynn oiweac

.miizpiaäðéî òîùiab lcpq xkfedcn Ð

dlgz cle `viy oebke zexib meyn zezixk

lcpq `viy oebk zexeka iabe lcpq ok xg`e

yngn cle xhetc lirl opinwe`ck dlgz

oi` dpin rny oi`vei zg` zaac `ipze mirlq

dl zgkyn `l ok m`c df lv` df oiakey

ikd ipzwc oikexk i`d `l` df mcew df `viy

y`xc diblt` lcpql cle dil jixk jxkn `ed

.lcpq ly exeaih cbpk aegz cledéçìùîåó
äéùéø éôìë äéìey`xa cle etgc xnelk Ð

.ueg itlk lcpqlúåøåëá éáâÐ`viy opirac

.'ek odiy`x jxc e`viy oebk dligz lcpqd

ïéîöîåöî.df lv` df oiakey Ðêåôéàå
àúúòîùzexekaa xn`c `tt axc `xnin Ð

.odiy`x jxc e`viyêéøñeicia fge` Ð

wilgn lcpqe ,z`vl xdnn epi`e dlrnl

.mcew `veie÷éøù.wilgn Ðäãéì àéåäÐ

Ð ey`x `vi :(`,gk) `wxit i`da ol `niiwc

,`aex witpc cr Ð lcpq la` .celik `ed ixd

zexekaa opixn` ikdc ,aeyg ltp y`x oi`c

lcpq witpc`e ,miltpa xhet y`xd oi` :(a,en)

.dlahe dxiibzp Ðäðùîàîè úéáäÐ

.zne da ded clec ,znd ld` meyn÷åîéð
ãìåälhae dcild mca axrzpe ,mc dyrpe Ð

.aexaàøîâäôåñåzgeexe zkled `idyk Ð

opiqxb `pixg` `pyil .qenxezk agx `ied Ð

.qenxezk dnec dy`xe :`ztqezaåðæçàéù
åãéárax` gthdy ,gth da zi` dfig` Ð

.lceba zerav`àäéù êéøö áìåì ìù åøãù
çôè ñãää ïî àöåé.oilrd jxe` cal Ð

oixagzne oikled oilrdy onf lk ixw "dxcy"

jxe` oideab dxcyd dzlky xg`e ,oitiqene

.dlrnl oilrdàéä àãç`zzrny `kilc Ð

.opgei iax xn`c dxcyc i`d `l`ééáà øîàÐ

rnync ,"gth aef` `iig iax ipz" :`niz `l

,"`iig iax xn`" :`ni` `l` .`id oizipzn

`xen`e `pz Ð `iig iaxe .dxn`w diytpne

`ied ,`xnin oeyla diytpn xn`c `kide ,`ed

.`zrnyçôè íåø ìò çôè ìò çôèld` Ð

ellg mexe agex gthe jxe` gth `edy ohw

.gthäàîåèä àéáîcva znd on zifk m` Ð

ld` zngn ,ilk `nh ded Ð df cva ilke df

.zndäàîåèä éðôá õöåçåcr dlrnl ecbpke ,dvevx d`neh `ied Ð gthn zegt enex llg ded i`c ,"gth mex lr" hwp ikdle .xedh ilkd Ð eiab lr ilke eizgz d`neh m` Ð

.`ed ld` e`lc Ð iziin `l inp ,d`neh iiez` oiprle .(`,ekw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck ,`nh Ð riwxløåðúdxcw zzity mewn Ð dxik ,zexcw izy zzity mewn Ð

.zg`øåáç,eabn mixg` z` `ed `nhn Ð eabn d`neh lawn epi`y it lr s` xepzdy .`nh dilry zt Ð xepzd `nhp m`y .ci el zeidl xepzl dkixvy iptn ,inc xepzke Ð

.ci `ied `le ,i`cn xzei dlecb `idy ,lhpil zcner Ð gthn xzei la` .`nhn Ð xie` dil zilc ab lr s` ,eci jkld .mipdk zxeza xn`ck
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ìãðñ:xn`c l`enyc ab lr s` .`l Ð ey`x la` ,eaex `viy cr Ð `zeig dil zilc Ð

dil zi`c ltp Ð (a,en zexeka) "xeka yi" wxta azezi` miltpa xhet y`xd oi`

zi`c `wec e`l ,diyix witpcn `zeig dil zi`c cle :xn`wc `de .lcpqn sicr mipt zxev

inlyexia rnync :cere .l`eny azezi`c oeik ,`zeig dia zil elit` `dc ,`zeig dia

:xnelk `l` .miiwzn epi` lcpqd mry clec

epiaxe .mipt zxeva xnbpy epiidc ,zeigl ie`xy

witpcn `zeig dia zi`c cle" :qixb l`ppg

."dilek witpcn `zeig dia zilc lcpq ,diaex

lk Ð "dilek" ,y`xd aex Ð "diaex" :yexit

eaexc ,jixv `lc `hiyt sebd lk la` .y`xd

.elekkäøãùjd iywz :xn`z m`e Ð gth

jixv xn`c l`eny xn` dcedi axl `ziixa

dxcy jixvn `le gth qcdd on alel `viy

iax ia `ipzn `lc :xnel yie !jpxt iax lr bilte

ipz `l `ziixaa :inp i` .`irye` iax iae `iig

,dxcy `ziixaa raw cenlzdy `l` dxcy

,ohw df gthc :xn`z m`e .ikd ol miwc meyn

dze` dyr migth dyng za dn` mzd yxtnc

!alell cg`e qcdl dyely mdn `v ,dyy za

,dilr gth my `ki`c oeik mewn lknc :xnel yie

gth :inp i` .migth x`y mr `kd dil aiyg

ik miphw i`w `le ,miphw migth` i`w `l alelc

.qcd ly migth` m`åúå:xn`z m`e Ð `kil

`xza `aa) "dpitqd z` xkend"a `zi` `de

"ahexde xerd"ae ,gth Ð mipf`n ly dpw :(`,ht

zetxha mb ,gth Ð dfig` icka :(`,bkw oileg)

ixii` `lc `pwqnd itle ?gth exeriyc yi

iz` ,ediixeriy yxetn `le aizkca `l` opaxca

.xityïî,d`nehd `ivedl epiid Ð gth xepzd

aiygc ,cid `nhp Ð ekezn xepzd `nhp m`y

lawn xepzd oi`c ab lr s`c .xepzd sebk

,`nh inp eab Ð ekez `nhp m` ,eabn d`neh

`nhpc (a,ap zekxa) "mixac el`" wxt xn`ck

:xn` inp mipdk zxezae .oi`nh olek Ð ekez

`nhny ,`nhil zcnn `nhl zcn daexn

yi ab oic ,cie .eabn `nhin epi`e eabn mixg`

,xepzd `nhp `l Ð cil uxyd rbp m`e .dl

wxt milkc `nw `aa) `ztqeza opixn`ck

ehqide ekezn `l` qxg ilkl d`neh oi` :(iyy

oileg) "ahexde xerd"ae .eci lr ipzw `le ,cala

`ztqezd cinri ,qipkdl ci xninl irac (`,giw

.ci el oi`y xepza
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`oifgeר mipya cenr ek sc ± oey`x wxtdcip
úåðá éøåðú.wegyl oixepz oiyer zephw zexrp Ðäòáøà åúìçúdrax` oa xepz Ð

.ezk`ln dxnbp m` ,d`neh lawn migthäòáøà åéøéùå,exaye lecb xepz `nhp Ð

.`nh oiicr Ð migth drax` exiizypeïðéñøâ éëäxnbzyn ,`edy lk ezlgz Ð

ifg i`nl gthc eaex :"ahexde xerd"a dywne .eaexa eixiye ,ezk`ln?i`d :ipyne

lecb ixiy :xn`w ikde ,i`w lecb` Ð "eixiye"

eixiy" xn`w `de ,lecba :opiazene .eaexa Ð

"drax`?,dray xa xepza Ð `edd :opipyne

.dryz xa xepza Ð `de ,eaex ied drax`c

àúâåìôáied `l xi`n iaxlc ,`kd oebk Ð

.gtha `xeriyøåðú ïéá àìà çôè åøîà àì
ìúåëìå,uvwil zcner gthn xzei mzdc Ð

,lzekl eaxwln xepzd z` akrny iptn

zcner ,gthn xzei jklid .lzekd z` zwgece

dlecb elit` ,ziad cvl la` .`id lhpil

.xepzl `ed ci Ð daxdïáéúëãáexeriyy Ð

.dxezd on yxetnäøå÷ì äéã.iean iabl Ð

ïðáøãîixacn ezevn lkc ,iean oebk Ð

.mixteqíéîé äùìù ìëcle `vi oebk Ð

.mini dyly jeza ,eixg` `ilye ,dlgz

àéìùä ïéìåújezc ,xg`l oiyyeg oi`e ,ea Ð

cled xg` akrzdl `ilyd dieyr dfd onfd

ayz Ð xkf df m`e .`l Ð ith ,epnn dzidy

dzid zxg` `ily :opixn` `le ,cala xkfl

.`id xg` clec ef `ilye ,genipe ,df cle mr

.mini dyly cle xg` zedyl `ily jxcc

ïéùùåç êìéàå ïàëîdid xg` cle `ny Ð

.dawpc d`neh ini ayze ,did dawpe ,enr

`ipdn izk` Ð dawp cle i`d ied inp i`e

m`y .`xnegl xdeh ini `pipnc ,`ilyc wtq

cr dwqte ,clel cg`e mipeny meil d`xz

mei zxney `ied `l Ð dz`xe ,ipiny mei

,i`ed dawp `ily `icda xn`c .mei cbpk

xdeh mc Ð cg`e mipeny meia dz`xy dne

`iedc `ed `zyde ,opipn `ilync .ded

.dreh z`xwp `ide ,dcp zlgzíéìôðáÐ

.akrznáøã äéúúòîùì úøîà úàÐ

jcicn iyextl ziz` z` ,xnelk .dinza?
ùåøéôá.ikd ax dyxit Ðäãìé.`niiw oa Ð

éúàå éìàádcp) enk ,`al xdnn didy Ð

.yxbn :yexit ,iacic il`a :(`,fiìéåãîmy Ð

.mewnàúèéçã àìéâázel`ya ,xnelk Ð

.zehrenéçãéîå éîøéîezeywdl ,xnelk Ð

.aiydl rci `ly ,ezegcleìù øáãá àìà
àîéé÷eid meid m` miiwzn ea `veiky Ð

oi`y xac dlitd m`y ihernl .elk eiycg

,rvn`a cg` jxia oebk ,dnyp ziixal ie`x

sere dige dnda oin zltn e` meh` seb e`

dyly jeza elit` Ð `ily dlitd jk xg`e

.xg` clel zyyegúåùéá äãåäé áøì äééæç
.dildip dxn` `le ,drnyc Ðáøåò úìôîä

åäî àéìùå`le ,axera `ily opilz in Ð

opilz `l e` .xg` clel yegipåðéîá ùéù ?
.`l Ð ser la` ,dige dndae mc` oebk Ð
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ìáà?xedh i`n` ,migth drax` el oi`y lecbe :xn`z m`e Ð `edy lk ezlgz ohwa

jixv daxd agexde ,agexa epiid ohwe lecbc :xnel yie !`nh ith ohwa s` `lde

.gth daeba ic ,xv `edy ohw la` .eneg wifgdl drax` daebåúìçúÐ `edy lk

xnbzyn ,eaexa eixiy ,`edy lk ezlgz :opiqxb zeipyna .eaexa eixiy ,ezk`ln xnbzyn

cenlzd jxce .'eke ezk`ln xnb edfi`e .ezk`ln

meyn .jxevd itl ,dpynd xcqn minrt jtdny

eaex :ira (`,ckw oileg) "ahexde xerd" wxtac

.seqa dil ipz lecb` :ipyne ?ifg i`nl gthc

`l :ipyne ?xn`w drax` eixiy `de :jixte

xa xepza Ð `d ,dryz xa xepza Ð `d ,`iyw

ibq Ð dryz xepzac :i"yx mzd yxtne .dray

,dray xepze .`aex ied `lc ab lr s` ,drax`a

dywe .`aexa ibq Ð drax` ied `lc ab lr s`

`dc ,ezlgzn xeng eteq didi `l :mz epiaxl

o`k yxity i"yx yexitk d`xpe !drax` ezlgz

xa xepze .`aex ied drax`e ,dray xa xepzc

xa hwpnl dil dnlc :dywe .`aexa Ð dryz

?eaexa eixiye ,dpeny xa hwpnl dil ded ,dryz

lr s` ,dryz hwpc :`gip mzdc i"yx yexitle

,mz epiax dywdy dne .`herin drax` iedc ab

dyer epi` Ð qxg ilk dyerdc .icin dyw `l

onf lk ,hrnzpy ilk la` .aeyg xac `l`

,ziviv inecxb enk .lhazn epi` Ð ie`xy

gth eixiy :jixtcn rnyn oke .ibq mixiyac

,dil `gip ded Ð ifg ded i`c :rnyn ?ifg i`nl

.ezlgzn xivac ab lr s`ìëÐ gth `edy

(hi `xza `aa) "xetgi `l"a mz epiax yxit

ith minrte ,gthn xiva `edy lk minrtc

.gthnàúâåìôáab lr s`e Ð ixiinw `l

ziriaxc xne` oerny iaxc dkeq oteca ibiltc

ilekl jixv cg` otecl gth mewn lkn ,gth

lzekle xepzd oiac ab lr s` ,xepzl la` .`nlr

.ibilt xepz mzqa mewn lkn ,gth `nlr ilekl

dxcw zzity mewn dxikc i"yx yxitc `de

xn` (a,gl zay) "dxik" wxtac ,wc `l Ð zg`

.zexcw izy zzity mewn edf dxikc

úàzpeek ,xnelk Ð axc dizzrny zxn`

.wzy jkle ,zgky dlgzne ,jnvrn

xnel jixv ,dinza yxity qxhpewd yexitle

.eaiydl yg `l dlgznc

äãìédxyr cr elit` `ily dlitd jk xg`e

ab lr s` Ð xg` clel oiyyeg oi` mini

lkn ,miycg dyly cled `dzypc onwl xn`c

`l Ð opifg `lc dnk lke ,giky `l mewn

.opiyiig

úìôîä,sere dig hwp `wec Ð 'ek sere dig

cr ,`ily jk xg`e cle dlgza i`c

.xg` clel oiyyeg oi`e ,oilez mini dyly

ly okxc oi` sere digc :mrhd d`xp dxe`kle

dpi` `ilydy iwetql `ki` jkle ,litdl miyp

(a,fr oileg) "dywnd dnda" wxtac :dywe .mdn

dxeq` Ð dzvwn dzviy `ily :opzc `d`

`l` epy `l ,xfrl` iax xn` :wiqne .dlik`a

inp `ipz :iziine .dxeq` jkle ,`ilya xg` clel oiyyeg ,ea dxeyw dpi`c oeike .xg` cle dl yiy :yexit Ð clea dxeyw dpi`y

oi`c :xnel yie ?mini dnk elit` Ð `niiw oaae ,mini dyly lk oilez digxe`c ltp la` ,digxe` e`lc sere dig `wec `kd rnyn daxc` `d ,iziin ikide .sere dig zltndc jdn ,ikd

irna elit` ,cled on `ilyd cxtdl dlibx dpi` Ð sere dig dnda xg`l la` ,akrzdl `ilyd dlibx Ð mc` zxev xn`c cenlzdl dil miw `l` ,digxe` `le digxe`a ielz xacd

dilr lihn ipixd :ipzwcn .xg` cle i`ce `le ,wtq `l` ied `lc `kd opixn` `d ?dlik`a dxeq`c xfrl` iax xn`w i`n` ,clea dxeyw dpi` ike :xn`z m`e .dy`d irna enk dndad

iab (`,`i) `nw `aac `nw wxtae .eaex `le ey`x `l `vi `l `ny Ð `ki` elit`e ,xg` cle o`k oi` `nlc !`wtq wtq ied ok m`e .ef `ily ly xity genip `ny ,zecle ipy xneg

`ily zvwn yi m`e :yexit Ð !dxeq` dzvwn dzviy `ily :`pipz Ð cle `la `ily zvwn oi`c ?ol rnyn `w i`n :jixtc .ixy `wtq wtqc rnyn ,oey`x meia dzvwn dzviy `ily

dxeyw dpi`yk xg` cle my yi i`cec ,cled mcew dzviy `ilya ixii` xfrl` iaxe ,cled xg`y `ilya ixii` `ny ,ipzwc `ziixac :xnel yie !ixye ,`wtq wtq dil ded Ð cle `la

wtqa elit` :inp i` .mzdc opgei iaxcn iwet`l ,xg` clel oiyyeg dxeyw dpi`ac di`x iziin mzde .cled xg` d`ay `ilya `l` clea `ilyd oilez exn` `l :oizrnya opixn`ck .ea

aezkd zxfbe ,dndaa lk meyn `l` ,`wtq wtq meyn e`l Ð miptay dn opixyc `d :exaqie mlerd erhic ,xg` cle dnr oi` eh` e` ,daex eh` dzvwn opixfbc ,xfrl` iax dxq` `wtq

.ixy `wtq wtq meync mal lr elri `le .eaex `veik iede ,zvwn eze`a y`xd `vic xyt`e ,dzvwn dzvia opixyc efgc oeik .miptay eherin ixy eaex `vi elit`c `ed
xneg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dcp(ipy meil)

úBða éøepzmxeriye ,mda wgyl zephw zepal miieyrd mixepz - ©¥¨
d`neh zlaw oiprlàéðúc .çôè,øepzaBúlçzzligza - ¤©§©§¨©§¦¨

,ezk`ln dxnbpyn ,eziiyredaeb m` d`neh lawnäòaøà©§¨¨
.migthåokåéøéLea x`yp m` ,exaye `nhpy lecb xepz ly §§¨¨

eizeptc daebaäòaøàzegt mda `diy cr ,`nh oiicr migth ©§¨¨
,migth drax`níéøác äna ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦

íéøeîà,drax` eixiiye drax` ezligzyaxepzìBãâieyry £¦§¨
,mixepz mzq jxck ,dilvle dit`la ìáàxepzïè÷ieyrd £¨§¨¨

,dit`l `le ea wgyl zewepizlàeäL ìk Búlçzzligza - §¦¨¨¤
d`neh lawn `ed ixd ,`edy lk edaeb m` elit` eziiyr

Bzëàìî øîbzMî.edewiqde ezk`ln dxnbpy xg`l -åeli` ¦¤¦¨¥§©§§
åéøéLcb xepz ly,[leBaeøa`ed oiicr ,edaeb aex x`yp m` - §¨¨§

:`xnbd zx`an .ez`nehaänëå`edàeäL ìk,minkg exn`y §©¨¨¤
úBða éøepz ïéNBò ïkL ,çôè ,éàpé éaø øîà,wgyl miieyry ¨©©¦©©¤©¤¥¦©¥¨

xeriya,çôè.zeynzyn opi` dfn zegta la`xac epivny ixd ¤©
.`irye` iax e`pn `l recn dywe ,gth exeriyy sqep

:`xnbd zvxznéøééî÷ àì àúâeìôadpn `l `irye` iax - ¦§§¨Ÿ¨©§¦
wx d`neh lawn gth xepz ixde ,zwelgna miiepyd mixac
d`neh lawn xepz oi` xi`n iax zrcl la` ,minkg zrcl

.migth drax`n zegta
lirl eywdy `iyewd lr s` df oirk uexiz zvxzn `xnbd

:xepzdn `veid oa`néëäì úéúàc àzLäicil z`ay dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
yi ,zwelgna miiepyd mixac dpn `l `irye` iaxy ,df uexiz

uxzl jlénð àä`l recn (`"r) lirl ziywdy df xac mb - ¨©¦
y meyn ,gth exeriyy 'xepzd on `veid oa`' dpnàéä àúâeìt- §§¨¦

.zwelgna iepy df xacéðz÷cepipy oky -aàôéñdze` ly §¨¨¥¥¨
,dpyndeøîà àì ,äãeäé éaø øîàdf ixd xepzd on `veid oa`y ¨©©¦§¨Ÿ¨§

exeriyyk xepzl ciàlà ,çôè`edykøepzä ïî[xepzd oia-] ¤©¤¨¦©©
,ìúBkìåhrnne ziad jezl xepzd hlea ,gthn xzei `ed m`y §©¤

cvl oa`dyk la` ,uvwidl `ed cner jkitl ,eiyeniy z`
ziad iyeniy z` rixtn epi` ,gthn xzei `ed m` elit` ,ziad
`nhpe xepzl ci df ixd gthn xzeia s`e ,uvwidl cner epi`e
exeriy ziad cvl `edyk mby mixaeqe miwleg minkge .enr

.[df gth `irye` iax dpn `l jkitl ,gth
.gth xeriy mda epivny mitqep mixac dylyn dywn `xnbd

:`xnbd dywnçôè úøbñî àkéàäåmiptd oglya epivn ixd - §¨¦¨¦§¤¤¤©
:`xnbd zvxzn .gth ddaeby eaiaq dty el dzidy okynay

éøééî à÷ àì ïáéúëãaxaic `l dxeza yxetn exeriyy xaca - §¦§¦¨Ÿ¨©§¦
.`irye` iax

:`xnbd dywnúøBtk àkéàäådide zecrd oex` ly eieqik - §¨¦¨©¤
diaerçôè:`xnbd zvxzn .[(.d) dkeqa x`eank]àì íéLã÷a ¤©§¨¨¦Ÿ
éøééî÷.ycew mdy mixaca `irye` iax xaic `l - ¨©§¦

:`xnbd dywnàkéàäådxew oiprl (:bi oiaexir) epipyy dn §¨¦¨
zaya ea lehlhd xizdl ieand gzta migipny,äøB÷ì dic'©¨§¨

.'çôè äáçø àéäL:`xnbd zvxznéøééî÷ àì ïðaøãaiax - ¤¦§¨¨¤©¦§©¨¨Ÿ¨©§¦
,opaxcn mzevny mixac dpn `l `irye`àìå ïáéúëãa àlà¤¨§¦§¦¨§Ÿ

eäééøeòéL éLøtî`le dxeza miaezky el` z` wx dpn `l` - ¦¨§¦¦©§
ieand ly ziriax gexa dxew oewiz oipr lk ixde .mxeriy yxtzp
zeyx aygil zegex 'ba zevigna ic dxezdn ik ,opaxcn wx `ed

.d`pn `l jkle ,cigid
:d`viy `ilya cle yyg oipra oecl zxfeg `xnbdáéúé[ayi-] ¨¦

dén÷ àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø[iptl-]áéúéå ,àðäk áøc ©¦§¨©§¥©©§¨©¥§©©£¨§¨¦
øîà÷å,xn`e ayie -,áø øîà äãeäé áø øîàxg` d`viy `ily §¨¨©¨©©§¨¨©©

,cle zcilìL ìkíéðBLàøä íéîé äLdyly jeza d`vi m` - ¨§Ÿ¨¨¦¨¦¦
,cled clepy xg`l miniãìåa àéìMä úà ïéìBz,clep xakyoi`e ¦¤©¦§¨§¨¨

meyn ,dnr genipy xg` cle ly `id `ilydy miyyeg
.da didy cled ixg` mini 'b z`vle akrzdl `ily dieyry
,xkfl `l` dcil z`neh ini zayei dpi` ,xkf `ed cled m` jkle
,dgenipe clepy cled mr dzid zxg` `ily `ny oiyyeg oi`e

.did dawpe ,dnr wenipy xg` cle ly `id ef `ilyej`ïàkî¦¨
Cìéàå,cled zciln mini dyly xg`l `ilyd d`vi m` - §¥©

øçà ãìåì ïéLLBç,did dawpe ,xg` cle ly `ilyd `ny - §¦§¨¨©¥
.dawp ly dcil z`neh ini ,`ilyd zltd zrn zayl dkixve

:z`f ayiine ax ixaca dxizq dywn `pdk axdéì øîà`pdk ax ¨©¥
xa wgvi axl,l`eny,éëä áø øîà éîeoiyyeg mini 'b xg`y ¦¨©©¨¦
,xg` clel,áø øîàäå,zg` dcila zecle ipy miclep xy`kïéà §¨¨©©¥

ãìeäipyd,íeìk Bøéáç øçà ákòúî,oey`xd mr cgi `vei `l` ©¨¨¦§©¥©©£¥§
.xg` clel ef `ilya yeygl oi`y o`kne÷ézLéàax wzy - ¦§¦

.aiyd `le wgvidéì øîà,`pdk axàîìcz` ayiil yi `ny - ¨©¥¦§¨
,ax ly eizereny izyìôða ïàkd`viy `ilyy ax xn`y dn - ¨§¤¤

epiid ,dnr clepy xg` clel oiyyeg cle zciln mini 'b ixg`
,akrzdl ipyd cled ieyr eixg`y ,ltp dlitd dligzn m`
.mini dyly xg`l d`viy `ilya cle did `ny miyyeg jkle

àîéi÷ ïáa ïàk,akrzn ipyd cled oi`y ax xn`y dn eli`e - ¨§¤©¨¨
ddey eixg` `ad oi` f`y ,`niiw oa cle did oey`xdy xaecn
,sqep cle o`k did `ly dgked ef ixd ,cin `vi `l m`e ,z`vl

.[clepy cled ly `id `ilyde
:ok yxit envr axy `ian wgvi axdéì øîà,`pdk axl wgvi ax ¨©¥

ì zøîà zàáøc déúzòîL`ly ax ixac aeyiiy dz` xeaq ike - ©§£©§§¦§©§§¥§©
,jci lr ycgzpy yexit `ed ,el` z` el` mixzeq eixac eidi

éëä áø øîà Leøéôa,xn` jke ,eixac z` yxit xak envr ax - §¥¨©©¨¦
ìL ìk ,àéìL äìétä Ck øçàå ìôð äìétäíéîé äL,ltpd zltdl ¦¦¨¤¤§©©¨¦¦¨¦§¨¨§Ÿ¨¨¦

ãìåa àéìMä úà ïéìBz,ltpa -Cìéàå ïàkîz` dlitd m` - ¦¤©¦§¨§¨¨¦¨§¥©
,ltpd zltdl mini dyly xg`l `ilyd,øçà ãìåì ïéLLBç§¦§¨¨©¥

eli`eäãìé`niiw oa cleeléôà ,àéìL äìétä Ck øçàådlitd ¨§¨§©©¨¦¦¨¦§¨£¦
`ilydíéîé äøNò ãòå ïàkî,cled zcled xg`lïéLLBç ïéà ¦¨§©£¨¨¨¦¥§¦

,øçà ãìåì.oey`xd mr `vei did xg` cle df did m`y §¨¨©¥
`xnbd d`ian .clea `ily oilez `ly ote` d`ian `xnbd

:dyrnéáúé eåä äãeäé áøå áøc éãéîìúå ìàeîL,miayei eid - §¥§©§¦¥§©§©§¨£¨§¦
éìçìéæàå óxare slg -ìéåcî àéLðî áøc déøa óñBé áømy-] ¨¦§¨¦©¥§¥§©§©§¨¦§¦

[mewneäéétàì,mdiptl -éúàå éìàa,`eal xdnn dide -øîà §©©§¨¥§¨¥¨©
,l`enyàøáb ïì éúàmc` o`kl ribd -àúhçc àìéâa déì ïðéîøc ¨¥¨©§¨§¨¦©¥§¦¨§¦§¨

zel`ya ezegcl xnelk ,mihig ly yw jeza elihdl xyt`y -
,zehrenéçãîe éîøîedn rci `ly ezegcle ezeywdle - ©§¥©§¥
.aiydlàúà éëäcà.sqei ax ribd miizpia -,ìàeîL déì øîà ©§¨¦£¨¨©¥§¥

éàî[dkld efi`-]ïéà ,áø øîà éëä ,déì øîà ,àéìLa áø øîà ©¨©©§¦§¨¨©¥¨¦¨©©¥
àéìMä úà ïéìBz,dlitdy ltpdn e` cledn `idy xnelàlà ¦¤©¦§¨¤¨
àîéi÷ ìL øáãaeli` ,`niiw oa zeidl ie`x did ltpd m` wx - §¨¨¤©¨¨

cg` jxi lra e` ,meh` seb lra dlitd m` la` ,eiycg elk
ie`x epi` eiycg elk m` s`y ,sere dig zxev e` ,eteb rvn`a
dyly jeza `ed m` elit` ,`ily dlitd jk xg`e ,miiwzdl

.[xg` cle ly `id `ilydy miyyeg ,miniìëì ìàeîL eäðéìéiL©§¦§§¥§¨
,áøc éãéîìz,axn jk erny md mb m`déì éøîàå[el exn`e-] ©§¦¥§©§¨§¦¥

éëä.sqei ax ixack ax xn` jk -úeLéa äãeäé áøì dééæç øãä- ¨¦£©©§¥§©§¨¦
`ly lr ,zeterf mipta dcedi ax lr hiade eipt l`eny xifgd
oi` `niiw ly epi`y xacay xnel ax ly ezreny z` milyd
,enya lirl xn` l`eny xa wgvi ax oky ,`ilyd z` ea milez

lea `ilyd milez mini dyly lky`le eixac mzq dcedi axe ,c
.[`l m` oiae `niiw ly xac did m` oia wlig
:clea `ily ziilz oipra oecl dkiynn `xnbddépéî àòal`y - §¨¦¥

,éaøî ìeàL ïa éñBé éaødy`å ,áøBò úeîc úìtnädlitd eixg` ©¦¥¤¨¥©¦©©¤¤§¥§
eäî àéìL,dlitdy axerd zenca `ilyd z` milez m`d ,epic ¦§¨©

.[cle `la `ily oi` ixdy] xg` cle ly `idy miyyeg e`øîà̈©
déì,iaxïéìBz ïéà,clea `ilya àlàdlitdàéìL Bðéîa LiL øáã ¥¥¦¤¨§¨¨¤¥§¦¦§¨

,`ily jeza migpen zeidl eizecle jxcy -dnda e` mc` enk
,da `ilyd z` milez `l ,ser zenc dlitd m` la` ,dig e`
mini dyly jeza elit` df ote`a jkitl ,`ily epina oi`y iptn

.[genipy] xg` cle ly `id `ilydy milez
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dcp(ipy meil)

úBða éøepzmxeriye ,mda wgyl zephw zepal miieyrd mixepz - ©¥¨
d`neh zlaw oiprlàéðúc .çôè,øepzaBúlçzzligza - ¤©§©§¨©§¦¨

,ezk`ln dxnbpyn ,eziiyredaeb m` d`neh lawnäòaøà©§¨¨
.migthåokåéøéLea x`yp m` ,exaye `nhpy lecb xepz ly §§¨¨

eizeptc daebaäòaøàzegt mda `diy cr ,`nh oiicr migth ©§¨¨
,migth drax`níéøác äna ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦

íéøeîà,drax` eixiiye drax` ezligzyaxepzìBãâieyry £¦§¨
,mixepz mzq jxck ,dilvle dit`la ìáàxepzïè÷ieyrd £¨§¨¨

,dit`l `le ea wgyl zewepizlàeäL ìk Búlçzzligza - §¦¨¨¤
d`neh lawn `ed ixd ,`edy lk edaeb m` elit` eziiyr

Bzëàìî øîbzMî.edewiqde ezk`ln dxnbpy xg`l -åeli` ¦¤¦¨¥§©§§
åéøéLcb xepz ly,[leBaeøa`ed oiicr ,edaeb aex x`yp m` - §¨¨§

:`xnbd zx`an .ez`nehaänëå`edàeäL ìk,minkg exn`y §©¨¨¤
úBða éøepz ïéNBò ïkL ,çôè ,éàpé éaø øîà,wgyl miieyry ¨©©¦©©¤©¤¥¦©¥¨

xeriya,çôè.zeynzyn opi` dfn zegta la`xac epivny ixd ¤©
.`irye` iax e`pn `l recn dywe ,gth exeriyy sqep

:`xnbd zvxznéøééî÷ àì àúâeìôadpn `l `irye` iax - ¦§§¨Ÿ¨©§¦
wx d`neh lawn gth xepz ixde ,zwelgna miiepyd mixac
d`neh lawn xepz oi` xi`n iax zrcl la` ,minkg zrcl

.migth drax`n zegta
lirl eywdy `iyewd lr s` df oirk uexiz zvxzn `xnbd

:xepzdn `veid oa`néëäì úéúàc àzLäicil z`ay dzr - ©§¨§¨¥§¨¦
yi ,zwelgna miiepyd mixac dpn `l `irye` iaxy ,df uexiz

uxzl jlénð àä`l recn (`"r) lirl ziywdy df xac mb - ¨©¦
y meyn ,gth exeriyy 'xepzd on `veid oa`' dpnàéä àúâeìt- §§¨¦

.zwelgna iepy df xacéðz÷cepipy oky -aàôéñdze` ly §¨¨¥¥¨
,dpyndeøîà àì ,äãeäé éaø øîàdf ixd xepzd on `veid oa`y ¨©©¦§¨Ÿ¨§

exeriyyk xepzl ciàlà ,çôè`edykøepzä ïî[xepzd oia-] ¤©¤¨¦©©
,ìúBkìåhrnne ziad jezl xepzd hlea ,gthn xzei `ed m`y §©¤

cvl oa`dyk la` ,uvwidl `ed cner jkitl ,eiyeniy z`
ziad iyeniy z` rixtn epi` ,gthn xzei `ed m` elit` ,ziad
`nhpe xepzl ci df ixd gthn xzeia s`e ,uvwidl cner epi`e
exeriy ziad cvl `edyk mby mixaeqe miwleg minkge .enr

.[df gth `irye` iax dpn `l jkitl ,gth
.gth xeriy mda epivny mitqep mixac dylyn dywn `xnbd

:`xnbd dywnçôè úøbñî àkéàäåmiptd oglya epivn ixd - §¨¦¨¦§¤¤¤©
:`xnbd zvxzn .gth ddaeby eaiaq dty el dzidy okynay

éøééî à÷ àì ïáéúëãaxaic `l dxeza yxetn exeriyy xaca - §¦§¦¨Ÿ¨©§¦
.`irye` iax

:`xnbd dywnúøBtk àkéàäådide zecrd oex` ly eieqik - §¨¦¨©¤
diaerçôè:`xnbd zvxzn .[(.d) dkeqa x`eank]àì íéLã÷a ¤©§¨¨¦Ÿ
éøééî÷.ycew mdy mixaca `irye` iax xaic `l - ¨©§¦

:`xnbd dywnàkéàäådxew oiprl (:bi oiaexir) epipyy dn §¨¦¨
zaya ea lehlhd xizdl ieand gzta migipny,äøB÷ì dic'©¨§¨

.'çôè äáçø àéäL:`xnbd zvxznéøééî÷ àì ïðaøãaiax - ¤¦§¨¨¤©¦§©¨¨Ÿ¨©§¦
,opaxcn mzevny mixac dpn `l `irye`àìå ïáéúëãa àlà¤¨§¦§¦¨§Ÿ

eäééøeòéL éLøtî`le dxeza miaezky el` z` wx dpn `l` - ¦¨§¦¦©§
ieand ly ziriax gexa dxew oewiz oipr lk ixde .mxeriy yxtzp
zeyx aygil zegex 'ba zevigna ic dxezdn ik ,opaxcn wx `ed

.d`pn `l jkle ,cigid
:d`viy `ilya cle yyg oipra oecl zxfeg `xnbdáéúé[ayi-] ¨¦

dén÷ àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø[iptl-]áéúéå ,àðäk áøc ©¦§¨©§¥©©§¨©¥§©©£¨§¨¦
øîà÷å,xn`e ayie -,áø øîà äãeäé áø øîàxg` d`viy `ily §¨¨©¨©©§¨¨©©

,cle zcilìL ìkíéðBLàøä íéîé äLdyly jeza d`vi m` - ¨§Ÿ¨¨¦¨¦¦
,cled clepy xg`l miniãìåa àéìMä úà ïéìBz,clep xakyoi`e ¦¤©¦§¨§¨¨

meyn ,dnr genipy xg` cle ly `id `ilydy miyyeg
.da didy cled ixg` mini 'b z`vle akrzdl `ily dieyry
,xkfl `l` dcil z`neh ini zayei dpi` ,xkf `ed cled m` jkle
,dgenipe clepy cled mr dzid zxg` `ily `ny oiyyeg oi`e

.did dawpe ,dnr wenipy xg` cle ly `id ef `ilyej`ïàkî¦¨
Cìéàå,cled zciln mini dyly xg`l `ilyd d`vi m` - §¥©

øçà ãìåì ïéLLBç,did dawpe ,xg` cle ly `ilyd `ny - §¦§¨¨©¥
.dawp ly dcil z`neh ini ,`ilyd zltd zrn zayl dkixve

:z`f ayiine ax ixaca dxizq dywn `pdk axdéì øîà`pdk ax ¨©¥
xa wgvi axl,l`eny,éëä áø øîà éîeoiyyeg mini 'b xg`y ¦¨©©¨¦
,xg` clel,áø øîàäå,zg` dcila zecle ipy miclep xy`kïéà §¨¨©©¥

ãìeäipyd,íeìk Bøéáç øçà ákòúî,oey`xd mr cgi `vei `l` ©¨¨¦§©¥©©£¥§
.xg` clel ef `ilya yeygl oi`y o`kne÷ézLéàax wzy - ¦§¦

.aiyd `le wgvidéì øîà,`pdk axàîìcz` ayiil yi `ny - ¨©¥¦§¨
,ax ly eizereny izyìôða ïàkd`viy `ilyy ax xn`y dn - ¨§¤¤

epiid ,dnr clepy xg` clel oiyyeg cle zciln mini 'b ixg`
,akrzdl ipyd cled ieyr eixg`y ,ltp dlitd dligzn m`
.mini dyly xg`l d`viy `ilya cle did `ny miyyeg jkle

àîéi÷ ïáa ïàk,akrzn ipyd cled oi`y ax xn`y dn eli`e - ¨§¤©¨¨
ddey eixg` `ad oi` f`y ,`niiw oa cle did oey`xdy xaecn
,sqep cle o`k did `ly dgked ef ixd ,cin `vi `l m`e ,z`vl

.[clepy cled ly `id `ilyde
:ok yxit envr axy `ian wgvi axdéì øîà,`pdk axl wgvi ax ¨©¥

ì zøîà zàáøc déúzòîL`ly ax ixac aeyiiy dz` xeaq ike - ©§£©§§¦§©§§¥§©
,jci lr ycgzpy yexit `ed ,el` z` el` mixzeq eixac eidi

éëä áø øîà Leøéôa,xn` jke ,eixac z` yxit xak envr ax - §¥¨©©¨¦
ìL ìk ,àéìL äìétä Ck øçàå ìôð äìétäíéîé äL,ltpd zltdl ¦¦¨¤¤§©©¨¦¦¨¦§¨¨§Ÿ¨¨¦

ãìåa àéìMä úà ïéìBz,ltpa -Cìéàå ïàkîz` dlitd m` - ¦¤©¦§¨§¨¨¦¨§¥©
,ltpd zltdl mini dyly xg`l `ilyd,øçà ãìåì ïéLLBç§¦§¨¨©¥

eli`eäãìé`niiw oa cleeléôà ,àéìL äìétä Ck øçàådlitd ¨§¨§©©¨¦¦¨¦§¨£¦
`ilydíéîé äøNò ãòå ïàkî,cled zcled xg`lïéLLBç ïéà ¦¨§©£¨¨¨¦¥§¦

,øçà ãìåì.oey`xd mr `vei did xg` cle df did m`y §¨¨©¥
`xnbd d`ian .clea `ily oilez `ly ote` d`ian `xnbd

:dyrnéáúé eåä äãeäé áøå áøc éãéîìúå ìàeîL,miayei eid - §¥§©§¦¥§©§©§¨£¨§¦
éìçìéæàå óxare slg -ìéåcî àéLðî áøc déøa óñBé áømy-] ¨¦§¨¦©¥§¥§©§©§¨¦§¦

[mewneäéétàì,mdiptl -éúàå éìàa,`eal xdnn dide -øîà §©©§¨¥§¨¥¨©
,l`enyàøáb ïì éúàmc` o`kl ribd -àúhçc àìéâa déì ïðéîøc ¨¥¨©§¨§¨¦©¥§¦¨§¦§¨

zel`ya ezegcl xnelk ,mihig ly yw jeza elihdl xyt`y -
,zehrenéçãîe éîøîedn rci `ly ezegcle ezeywdle - ©§¥©§¥
.aiydlàúà éëäcà.sqei ax ribd miizpia -,ìàeîL déì øîà ©§¨¦£¨¨©¥§¥

éàî[dkld efi`-]ïéà ,áø øîà éëä ,déì øîà ,àéìLa áø øîà ©¨©©§¦§¨¨©¥¨¦¨©©¥
àéìMä úà ïéìBz,dlitdy ltpdn e` cledn `idy xnelàlà ¦¤©¦§¨¤¨
àîéi÷ ìL øáãaeli` ,`niiw oa zeidl ie`x did ltpd m` wx - §¨¨¤©¨¨

cg` jxi lra e` ,meh` seb lra dlitd m` la` ,eiycg elk
ie`x epi` eiycg elk m` s`y ,sere dig zxev e` ,eteb rvn`a
dyly jeza `ed m` elit` ,`ily dlitd jk xg`e ,miiwzdl

.[xg` cle ly `id `ilydy miyyeg ,miniìëì ìàeîL eäðéìéiL©§¦§§¥§¨
,áøc éãéîìz,axn jk erny md mb m`déì éøîàå[el exn`e-] ©§¦¥§©§¨§¦¥

éëä.sqei ax ixack ax xn` jk -úeLéa äãeäé áøì dééæç øãä- ¨¦£©©§¥§©§¨¦
`ly lr ,zeterf mipta dcedi ax lr hiade eipt l`eny xifgd
oi` `niiw ly epi`y xacay xnel ax ly ezreny z` milyd
,enya lirl xn` l`eny xa wgvi ax oky ,`ilyd z` ea milez

lea `ilyd milez mini dyly lky`le eixac mzq dcedi axe ,c
.[`l m` oiae `niiw ly xac did m` oia wlig
:clea `ily ziilz oipra oecl dkiynn `xnbddépéî àòal`y - §¨¦¥

,éaøî ìeàL ïa éñBé éaødy`å ,áøBò úeîc úìtnädlitd eixg` ©¦¥¤¨¥©¦©©¤¤§¥§
eäî àéìL,dlitdy axerd zenca `ilyd z` milez m`d ,epic ¦§¨©

.[cle `la `ily oi` ixdy] xg` cle ly `idy miyyeg e`øîà̈©
déì,iaxïéìBz ïéà,clea `ilya àlàdlitdàéìL Bðéîa LiL øáã ¥¥¦¤¨§¨¨¤¥§¦¦§¨

,`ily jeza migpen zeidl eizecle jxcy -dnda e` mc` enk
,da `ilyd z` milez `l ,ser zenc dlitd m` la` ,dig e`
mini dyly jeza elit` df ote`a jkitl ,`ily epina oi`y iptn

.[genipy] xg` cle ly `id `ilydy milez
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dcp(iyily meil)

øîBçzclei ly,úBãìå éðL,dndad zenc mbe `ilyd ly cle mb ¤§¥§¨
meynBà éðàLøéôL çBnð ànL ,øî[cle-],zniiwd `ilW lW ¤£¦¥¤¨¦©¨¦¤¦§¨

,dgnpe `ilya xg` cle xvep `ny miyyeg xnelkåokäçBnð §¦¨
øéôL ìL àéìLm` jkitl ,dndad zenca clepd cled ly - ¦§¨¤¨¦

`ed genpy `ilyd cle `ny miyyeg ,xkf `ed dndad zenc
ly dcil z`neh ini zayl mzlitdy ef dy` dkixve ,dawp
m` wtq wx `ed ik ,xkf ly `l` xdeh ini dl oi` mle` ,dawp
dnda zenc eze` ly `id `ilyd `nye `ilya xg` cle did
dxeyw `ilydy onfa' `ziixaa epipyy dnne .xkf oin `ed ixde
,ser zenca dxeyw `ily `dzy xacd xyt`y gken 'odnr
:`xnbd dwiqn .xyt` i`y xac `edy xn`y iax lr dywe

àúáeéz.`ziixadn iax lr dyw ok` - §§¨
:clea `ily oilez izn cr oecl day `xnbdàìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨

äNòî ,ìàeîL øîà äðúî áø øîàdideìúåminkgàéìMä úà ¨©©©§¨¨©§¥©£¤§¨¤©¦§¨
,cled xg` d`viyãìea,clepdíéîé äøNò ãò`le ,clepy onfn ©¨¨©£¨¨¨¦

,l`eny siqen .xg` clel eyygeøîà àìåminkgyïéìBz §Ÿ¨§¦
,clea `ilyd,ãìeä øçà äàaä àéìLa àlàd`vi m` la` ¤¨§¦§¨©¨¨©©©¨¨

.xg` clel miyyeg ,cled mcew `ilyd
:clea `ily ziilz oipra sqep dyrn d`ian `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©

äNòî ,ïðçBé éaø øîà äpç øadidíéøNò ãò ãìåa àéìMä úà eìúå ©©¨¨©©¦¨¨©£¤§¨¤©¦§¨§¨¨©¤§¦
ìLeóñBé áø déì øîà .íéîé äL,dpg xa xa daxlíéøNò ãò §Ÿ¨¨¦¨©¥©¥©¤§¦

ïì zøîà äòaøàåcr `ilyd z` elzy ,epl zxn` zxg` mrta - §©§¨¨£©§§¨
.mei c"k

:dfn df onf yxtda zecle ipy eclepy dyrn d`ian `xnbd
äNòî ,[ïðçBé] (÷çöé) éaø øîà àøéåò áøc déøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥§©£¦¨¨©©¦¨¨©£¤

øçà ãìeä ääzLðåzcilìL BøéáçìLe íéLáø déì øîà .íBé äL §¦§©¨©¨¨©©£¥§Ÿ¦§Ÿ¨¨©¥©
óñBé,`xier axc dixa `g` axlìLïì zøîà äòaøàå íéL- ¥§Ÿ¦§©§¨¨£©§§¨

.mei c"l ipyd cled ddzypy epl zxn` zxg` mrta
:opgei iax lr dywn `xnbdøîàc ïàîì àçéðädy`ydúãìBé ¨¦¨§©§¨©¤¤

äòLúìmiycg dryz `lnzy aiegn df oi` ,dpeixdl miycg §¦§¨
`l` ,iriyzd ycegd seql clze ,mei miyly ly minlyúãìBé¤¤

ïéòhe÷îì,minly mpi`y miycgl elit` -ezhiyledì úçkLî ¦§¨¦©§©©¨
y oebk ,mei b"l zecle ipy zcil oia yxtd `vniy xyt` -ãçà¤¨

äòáL óBñì Búøeö äøîâðseqa miinei e` mei ,oeixdl miycg ¦§§¨¨§¦§¨
,iriayd ycegdçàåì Búøeö äøîâð ãa oey`xd meiäòLz úlçú §¤¨¦§§¨¨§§¦©¦§¨

,mei b"l mdipia ixde ,oeixdl miycgøîàc ïàîì àlàyúãìBé ¤¨§©§¨©¤¤
,ïéòhe÷îì úãìBé dðéà äòLúìmiyly ly minly miycgl wx §¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦

,meiøîéîì àkéà éàî-mdixac z` yxtle xnel xyt` dn ©¦¨§¥©
xnel oi`y ,oey`xd zciln c"l e` b"l meil ipyd z` dcliy
b"l jex`y yceg oi` ixdy ,iriayd ycega mdipy z` dcliy
yceg seql dfe iriayd yceg seql clep dfy xn`p m`e ,mini
dfy yxtl ozip `l mbe ,mini b"ln xzei daxd md ixd ,iriyzd
,ig epi` ipiny ycega clepd oky ,ipinyd seql dfe iriayd seql
`edy rnyn ,'ltp' `le 'cle' mya edepik drenyd ilray dnne

.`niiw xa
:`xnbd zvxznàúzòîL Ceôéàzerenyd izy z` jetdl yi - ¥§©§¨¨

,clea `ily elzy dpey`xd drenya qexble ,opgei iax ly
ìLìLe íéLì äLàéìLmei b"l d`viyk ea `ilyd z` elz - §Ÿ¦§Ÿ¨§¦§¨

yi ,eig` xg` ddzypy cle oipra ,dipyd drenyae ,eixg`
,qexblìLe íéøNò,ãìåì äL,iriayd ycega eclep mdipyy epiid ¤§¦§Ÿ¨§¨¨

lkd ixacl ,iriay ycega zcleid oky ,eteqa dfe ezligza df
.oirhewnl zclei

:exiag xg` cle ddzypy sqep dyrn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
áø øa ïéáàdì éøîàå ,íéøòL øôk Léà íçðî áø øîà àcàyie - ¨¦©©©¨¨©©§©¥¦§©§¨¦§¨§¦¨

exir myy exn`yøçà ãçà ãìå ääzLðå äNòî ,íéøòL úéa¥§¨¦©£¤§¦§©¨¨¨¤¨©©
ìL Bøéáçíä éøäå ,íéLãç äL,f` eclepy el` ipy -eðéðôì íéáLBé £¥§Ÿ¨¢¨¦©£¥¥§¦§¨¥

eäðéð ïàîe ,Løãnä úéáa,md ine -.àéiç éaø éða äi÷æçå äãeäé §¥©¦§¨©¦§§¨§¦§¦¨§¥©¦¦¨
df xg` df zecle ipy ecleeiy xyt` i`y dzr dxaq `xnbd
ipta cg` lkn dxarzp m` `l` ,miycg dyly ly yxtda

:`xnbd dywn .envrøî øîà àäåmya dreny dxn`p `lde - §¨¨©©
,minkgd cg`úøaòúîe úøæBçå úøaòúî äMà ïéàini jeza ¥¦¨¦§©¤¤§¤¤¦§©¤¤

df mdipy eclepy xacd okzi cvike ,oey`xd xaerd ly xeaird
.miycg dyly ly yxtda df xg`:`xnbd zvxzn,ééaà øîà̈©©©¥

`l` ,miinrt dxarzpy `lì ä÷lçúðå ,äúéä úçà ätéè,íézL ¦¨©©¨§¨§¦§©§¨¦§©¦
cleãçàå ,äòáL úlçúa Búøeö äøîâð ãçàezxev dxnbpóBña ¤¨¦§§¨¨¦§¦©¦§¨§¤¨§

.äòLz¦§¨
:dpyna epipyàéìLz`vnpdàîè úéaä ,úéaa.znd ld` meyn ¦§¨©©¦©©¦¨¥

mgxd on `viy iptl cled wenipy zelzl yi ,xne` oerny iax
.ziad z` `nhn epi`e ,dcil mca lhazpe

mi`pzd oia ozne `ynd z` d`iand `ziixa d`ian `xnbd
:df oipraïðaø eðziixaa,`zàéìMäL àì ,àîè úéaä úéaa àéìL ¨©¨¨¦§¨©©¦©©¦¨¥Ÿ¤©¦§¨

`id dnvrãìå,genipy,dnò ãìå ïéàL àéìL ïéàL àlàclede ¨¨¤¨¤¥¦§¨¤¥¨¨¦¨
,znd lr lid`n meyn `nh ziade ,genip da didyéaø éøác¦§¥©¦
Bì eøîà .ïéøäèî ïBòîL éaøå äãeäé éaøå éñBé éaø ,øéàîel`y - ¥¦©¦¥§©¦§¨§©¦¦§§©£¦¨§

miwlegd minkgd,øéàî éaøìikeeäeàéöBä íàL äãBî äzà éà §©¦¥¦¦©¨¤¤¦¦
zgpen `idyk `ilyd z`ïBöéçä úéaì ,ìôña,xg` zial - §¥¤©©¦©¦

ïäì øîà .øBäè àeäL,minkgl xi`n iaxìáàedel`y .od - ¤¨¨©¨¤£¨
,minkgdänìåipyd ziad dpzyp dnae ,my xdhn dz` zn`a §¨¨
.oey`xdn,xi`n iax mdl aiydBðéàL éôì,ipyd ziaa epira §¦¤¥

.edelhlhy ici lr dgnpyBì eøîà,xi`n iaxl minkgdíLk ¨§§¥
dcen dz`yïBöéçä úéaa BðéàL,genipy iptnúéaa Bðéà Ck ¤¥©©¦©¦¨¥©©¦

,éîéðtä.mlerd xie`l `viy mcew genipy iptnïäì øîàiax ©§¦¦¨©¨¤
,minkgl xi`näîBc Bðéày oey`x zia÷Bnðwx eaúçà íòtlr ¥¤¦©©©©

,ixnbl dgnp `le ,dcild ici,íéîòô ézL ÷Bnðìziaa `edyk §¦§¥§¨¦
lre ,oevigd ziaa mbe iniptd ziaa mb ,miinrt lhlehy ,oevigd

.my `nhn epi` okle ,elek dgnp jk ici
:xdhny oerny iax ly enrh z` zx`an `xnbdáéúé[ayi-] §¦

dén÷ ,éáéa áøc éøBçà àtt áø[iptl-]øîà÷å áéúéå ,àðeðîä áøc ©¨¨£¥§©¥©©¥§©©§¨¦¦§¨¨©
,xn`e `tt ax ayie -ïBòîL éaøc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©¦¦§

,xedh ziady xn`y oernyixde ,o`k znd ly eteb lk seq seq
,`pepnd ax eaiyd .mi`nhny zn ly lvpke awxk dføáñ÷̈¨©

[xaeq oerny iax-]øçà ïénî da áøòúpL äàîeè ìk`ed elit`e ¨§¨¤¦§¨¥¨¦¦©¥
`id ixd ,dcil mc enk ,d`neh ly oin,äìèaoklexityd oi` §¥¨

.ea lhazpe dcild mc ea axrzp ik ,`nhn genipy `ily ly
eäì øîà[mdl-]àtt áøok m` ,`pepnd axe iaia axlénð eðééä ¨©§©¨¨©§©¦
eäééîòè[mnrh mb edf-]éñBé éaøå äãeäé éaøcezhiya mikledy ©§©§§©¦§¨§©¦¥

.ziad z` mixdhne oerny iax lydéìò eëéçàiax eilr ewgy - £¦£¥
`pepnd axe iaia,el exn`e ,z`f mrinydy dn lr,àðL éàîike ©§¨

,enrhl mnrh oia wlgl yi mewn dnàèéLt`ed heyt `ld - §¦¨
dne ,oerny iax mr zg` dhiya md mikled ixdy ,df xac

.z`f eprinydl zkxved
àtt áø øîà,mzl`yl daeyzàúléî àä ék eléôàoirn xac - ¨©©¨¨£¦¦¨¦§¨

,jegib icil `iany dfdéaø dén÷ ÷BzLð àìå Léðéà àîéìxn`i - ¥¨¦¦§Ÿ¦§©¥©¥
jezn `ny ,izrcn z`f oia` xn`ie eax iptl wezyi `le ,mc`

,oipra minrh el yxtl etiqei eixac(áì ì éìùî) øîàpL íeMî¦¤¤¡©
'äôì ãé úBnæ íàå àOðúäá zìáð íà'm` -jnvr zltyde zlap ¦¨©§¨§¦§©¥§¦©¨¨§¤

zwzy m`e ,`ypzdl jteq ,dxez ixac lr,dt lr ci meyl jteq ,
.mil`eyl aiydl rcz `ly

dihy oerny iaxy zx`an `xnbdmca axrzpy xityd z` x
:xg` mewna ezhiyl jled ,dcildàãæàå[jlede-]ïBòîL éaø §¨§¨©¦¦§

déîòèì,[enrhl-]àéðúc,`ziixaaá÷ø ãåøz àìîda yiy sk - §©§¥§©§¨§Ÿ©§¨¨¨
awx ly exeriy `ed dfy ,zn ly oeawix xtr miiptg `ln

,`nhl,àîè ,eäL ìk øôò BëBúì ìôpLjka xqgp `ly itl ¤¨©§¨¨¨¤¨¥
.awxd xeriy.øäèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥

:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynøîà ©©£¨§©¦¦§¨©
eäðézçkLà ,äaø[miz`vn-]áø éác ïðaøìziaay micinlzl - ©¨©§©§¦§§©¨¨§¥©

,yxcndéøîà÷å éáúécoerny iax ly enrhy exn`e eayiy - §¨§¦§¨¨§¦
,awx eaexy s` ik ,`edøLôà éà,xtrd ltpy mewnaeaøé àlL ¦¤§¨¤Ÿ¦§
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המשך בעמוד לא

oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtdcip
úåãìå éðù øîåçxkfl ayze ,`ilyc `edd ded dawp `nlc opiyiig Ð xkf df m` Ð

cle i`da `ki` `xneg i`n ,cle epi` Ð sere dig zltnd :ixn`c opaxle .dawple?
meyne ,dilic `xneg epiide ,xdeh mc dl oi`e ,cle mey `kil :xninl dlr opixngn

.mireay dl opinhn `ilyøîåà éðàù.`ily ly xity genipe `ilyd mr ded cle Ð

= øéôù.ãìåøéôù ìù åúééìù äçåîéð àîùå
efe ,genip epiptly df ly eziilye xnelk Ð

`din ipzw .ea dxeyw dpi`e li`ed ely dpi`

."odnr dxeywy onfa"éáøã àúáåéú:xn`c Ð

."zl`y epi`y xac"ãìåä øçàdzvi la` Ð

.xg`l oiyyeg Ð mcew `ilyïàîì àçéðä
'åë øîàãzepa" wxta onwl ediizbelt Ð

.(a,gl) "mizekäòáù óåñìminei e` mei Ð

.iigc ,eteqa iriay ycg jezaúìçúì ãçàå
äòùú`l "edl eedc" .ycga cg` mei Ð

.opiqxbíéòèå÷îì úãìåé äðéà øîàã ïàîì àìà
äì úçëùî éëéäÐ iriayd ycga ediiexz Ð

df m`e .ied `l i`d ilek ycgc ,xninl `kil

m`e .`ki` ith Ð dryz seql dfe dray seql

edl ixwcne .iig `l Ð dpenya dfe draya df

dpip `niiw ipac llkn Ð "ltp" `le "cle".e

êåôéà.opgei iaxc `zrny Ðäùìùå íéøùòÐ

zlgzl ezxev dxnbp cg`c dl zgkyn ,clel

zclei `nlr ileklc ,dryz seql cg`e dray

.oirhewnl zclei Ð drayl'åë øî øîàäÐ

zgkyn `l miycg dylya :jzrc `wlq `w

.df xg` df dxarzp ok m` `l` ,dlúéáì
ïåöéçä.xedh ziady ,xg` zial Ð= ìáà.ïä

äîì åì åøîàzinhnc oey`x zia `py i`n Ð

dil?åäåìèìèå ìéàåä ,åðéàù éôì :åäì øîà
.÷åîðïåòîù éáøã àîòè éàî,wenpc idp Ð

dil dede ,ded o`k zn ly eteb lk mewn lkn

dgil dyrpe genipy znd xya] ,lvpke awxk

.[dgexqøçà ïéîîm` ,d`neh oinn elit` Ð

.dlha Ð dl dey dpi`äéìò åëéçàexn` Ð

dlek ,dinrhn ediinrh `py i`n ,`hiyt :dil

!ixn` `zlin `cgàúìéî éàä éë åìéôàÐ

.`keg icil `iz`cùéðéà àîéìjezn `nlc Ð

.`nrh dil ixn` eixac÷åúùéì àìå:`nile Ð

.dil `pxaqnúìáð íàixac lr jnvr Ð

.`ypzdl jteq ,dxezúåîæ íàå,zwzye Ð

aiydl rcz `ly Ð dt lr ci meyl jteq

.oil`eyl= ãåøú àìî.óëá÷øziaeawx Ð

dynl dkld ld`a `nhl exeriy dfe .zn ly

.ipiqnøùôà éài` ,awx `aexc ab lr s` Ð

ly xbxb `dz `ly xtrd ltpy mewnl xyt`

,awxd lhae ,xtr ly mixbxb ipy oia awx

.cexzc `xeriy el xivae
äãéøô
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øîåçipy xneg ied ,dcil d`nh sere digac ,xi`n iaxl :qxhpewd yxit Ð zecle ipy

.d`nehl dawpa opiwtqnc ,`ily xneg dl opiadi Ð xkf md sere dig m` .zecle

i`n` ,xkf sere dig i` :xi`n iaxl dywe .`ilya cle oi` `nyc ,dxdhl sere dig xnege

xkf `ny Ð yi elit`e ,cle `ilya oi` `nyc :`witq wtq ied `d ?dawpa `ily `wtqn

,xn`wc "zecle ipy xneg" :xnel yi jkle !`ed

.sere dig xg` ipya `ily dlitdy oiprl epiid

Ð sere diga dcil z`neh oi`c ixn`c opaxle

.`ilya cle oi` `nyc ,llk xdeh ini dl zil

m`e .dawpe xkfc `xneg dl oipzep `ily meyne

z`nehl dray wx ayz `ly `nip opaxl :xn`z

Ð yi elit`e .`ilya cle oi` :xeni`c ,dcil

meia d`xz m` ,ok m`c :xnel yie ?`ed xkf `ny

mirax` meia d`xze xefgze ,drax`e miyly

,llk dcli `l xeni` :inp xninl `ki` ,cg`e

.mei cbpk mei zxney cg`e mirax`a `iede

zei`x izye ,`id dawp :xeni` ,cle `ki` elit`e

,`lewl lfinl ediieexza xyt` i` ,`ed xdeh mc

oke .`xnegl ediieexza opilf` ,iccd` exzqc

reci oi`e zltnd" ipzwc ,oizipzn` xnel jixv

lr s` ,"dcple dawple xkfl ayz `ed cle m`

elit`e ,dcli `l `ny :`witq wtq `ki`c ab

`l` ?dawpl ayz i`n`e ,`ed xkf `nyÐ dcli

.ziyixtck i`ceàìàzclei dpi` xn`c o`nl

`nipe :xn`z m`e Ð xninl `ki` i`n oirhewnl

dil zi` ikdc .ipiny cr idzy`e ,ezxev xnbpc

carc (a,t zenai) "lxrd" wxta d`tqez daxl

dclie mid zpicnl dlra jldy dy`a `caer

aexc :xnel yie ?dixyk`e ,ycg xyr mipyl

.d`tqez daxc edl zil mi`xen`

éàîoizipznac meyn Ð oerny iaxc `nrh

i`n xn`w ,oerny iax m` ik xikfn epi`

,wenipc idp :qxhpewd yxit .oerny iaxc `nrh

awxk dil dede ,o`k znd ly sebd lk mewn lkn

lk :ipyn i`n ,ok m`c :dywe .lvpke zn ly

ira ikide ,dlha xg` oin da axrzpy d`neh

lhan dcild mcc meyn ,cled lhac xninl

i`ce .mzd iziinc cexz `ln enk cled on edyn

xiva ,edyn epnn lhazi ik ,mvnevn exeriyc

on hrn lhazi ik la` .cexzd on `xeriy dil

!cexz `lnn e` zifkn xzei x`yi izk` ,cled

eilr oi` `ilyay ltpc :wgvi epiaxl d`xp jkl

xya epi`e .xnbp epi`y oeik ,awxe lvp zxez

:eyexit ikde .mly zn mrhn `l` ,zifka `nhl

?mly zn o`k yi ixd ,oerny iaxc `nrh i`n

`nrh i`dne .'ek daxrzpy ze`neh lk :ipyne

iziin `zyde .xedh Ð edyn epnn lhazp ik

ikde ,'ek daxc` :jixte ,awx cexz `lnn xity

iax ipyne !xg` oin ly edyn lhan xityd inp

dcild mcy .da erbp aexa leha meyn :opgei

Ð elek lhayne ,xityd lk lr dax dgilde

elit`c :xaq yiwl yixe .oey`x ziaa s` lha

,dxev leala meyn ,xedh Ð aexa leha `la

s` oerny iaxl ezxev lalazpe einina sxhpy

`lc gikedl yi inp yiwl yixcne .oey`xd ziaa

opixdhn ded `l ,ok m`c .lvpe awx meyn `nhn

.mly zn mrhn `nh i`ce `l` ,leala meyn

i`xen` x`ye .ezxeva mly yiwl yix inp irae

.mly `diy ira j` ,dxev lealaa dilr ibilt

mb `ld ,"edyn leha meyn iniptd ziaa epi` jk ,oevigd ziaa epi`y myk" `ziixaa ipzw ikid ,edyn leha meyn ,iniptd ziaa s` xdhn oerny iaxc jzrc `wlqc i`nl :xn`z m`e

iniptd ziaa xdhl yi jk ,wenipy oevigd ziaa dcen dz`y myk ,xn`w ikdc :xnel yie ?edyn leha meyn xdhnc `l` ,oevigd ziaa enk iniptd ziaa elek lhazp `l oerny iaxl

o`k oi`c ,edyn leha meyndkxvp `l :ipyne !oky lk `l znd lr glbn ,znd on zifk lr glbn xifp ,znd on zifk lre znd lr :jixtc (`,p) "lecb odk" wxt xifpa :xn`z m`e .mly zn

.mzd ipync `d epiid :inp i` ."zn" `ixwn `l `ilyc :xnel yie ?mly `l` `nhn dpi`y `ilya :ipyn `l i`n` .oiciba eixa` exywzp `le ,xya zifk ea oi`y znl `l`
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,íéøòL øôk Léà íçðî áø øîà ,àcà áø øa©©©¨¨©©§©¥¦§©§¨¦
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רג
oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtdcip

úåãìå éðù øîåçxkfl ayze ,`ilyc `edd ded dawp `nlc opiyiig Ð xkf df m` Ð

cle i`da `ki` `xneg i`n ,cle epi` Ð sere dig zltnd :ixn`c opaxle .dawple?
meyne ,dilic `xneg epiide ,xdeh mc dl oi`e ,cle mey `kil :xninl dlr opixngn

.mireay dl opinhn `ilyøîåà éðàù.`ily ly xity genipe `ilyd mr ded cle Ð

= øéôù.ãìåøéôù ìù åúééìù äçåîéð àîùå
efe ,genip epiptly df ly eziilye xnelk Ð

`din ipzw .ea dxeyw dpi`e li`ed ely dpi`

."odnr dxeywy onfa"éáøã àúáåéú:xn`c Ð

."zl`y epi`y xac"ãìåä øçàdzvi la` Ð

.xg`l oiyyeg Ð mcew `ilyïàîì àçéðä
'åë øîàãzepa" wxta onwl ediizbelt Ð

.(a,gl) "mizekäòáù óåñìminei e` mei Ð

.iigc ,eteqa iriay ycg jezaúìçúì ãçàå
äòùú`l "edl eedc" .ycga cg` mei Ð

.opiqxbíéòèå÷îì úãìåé äðéà øîàã ïàîì àìà
äì úçëùî éëéäÐ iriayd ycga ediiexz Ð

df m`e .ied `l i`d ilek ycgc ,xninl `kil

m`e .`ki` ith Ð dryz seql dfe dray seql

edl ixwcne .iig `l Ð dpenya dfe draya df

dpip `niiw ipac llkn Ð "ltp" `le "cle".e

êåôéà.opgei iaxc `zrny Ðäùìùå íéøùòÐ

zlgzl ezxev dxnbp cg`c dl zgkyn ,clel

zclei `nlr ileklc ,dryz seql cg`e dray

.oirhewnl zclei Ð drayl'åë øî øîàäÐ

zgkyn `l miycg dylya :jzrc `wlq `w

.df xg` df dxarzp ok m` `l` ,dlúéáì
ïåöéçä.xedh ziady ,xg` zial Ð= ìáà.ïä

äîì åì åøîàzinhnc oey`x zia `py i`n Ð

dil?åäåìèìèå ìéàåä ,åðéàù éôì :åäì øîà
.÷åîðïåòîù éáøã àîòè éàî,wenpc idp Ð

dil dede ,ded o`k zn ly eteb lk mewn lkn

dgil dyrpe genipy znd xya] ,lvpke awxk

.[dgexqøçà ïéîîm` ,d`neh oinn elit` Ð

.dlha Ð dl dey dpi`äéìò åëéçàexn` Ð

dlek ,dinrhn ediinrh `py i`n ,`hiyt :dil

!ixn` `zlin `cgàúìéî éàä éë åìéôàÐ

.`keg icil `iz`cùéðéà àîéìjezn `nlc Ð

.`nrh dil ixn` eixac÷åúùéì àìå:`nile Ð

.dil `pxaqnúìáð íàixac lr jnvr Ð

.`ypzdl jteq ,dxezúåîæ íàå,zwzye Ð

aiydl rcz `ly Ð dt lr ci meyl jteq

.oil`eyl= ãåøú àìî.óëá÷øziaeawx Ð

dynl dkld ld`a `nhl exeriy dfe .zn ly

.ipiqnøùôà éài` ,awx `aexc ab lr s` Ð

ly xbxb `dz `ly xtrd ltpy mewnl xyt`

,awxd lhae ,xtr ly mixbxb ipy oia awx

.cexzc `xeriy el xivae
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øîåçipy xneg ied ,dcil d`nh sere digac ,xi`n iaxl :qxhpewd yxit Ð zecle ipy

.d`nehl dawpa opiwtqnc ,`ily xneg dl opiadi Ð xkf md sere dig m` .zecle

i`n` ,xkf sere dig i` :xi`n iaxl dywe .`ilya cle oi` `nyc ,dxdhl sere dig xnege

xkf `ny Ð yi elit`e ,cle `ilya oi` `nyc :`witq wtq ied `d ?dawpa `ily `wtqn

,xn`wc "zecle ipy xneg" :xnel yi jkle !`ed

.sere dig xg` ipya `ily dlitdy oiprl epiid

Ð sere diga dcil z`neh oi`c ixn`c opaxle

.`ilya cle oi` `nyc ,llk xdeh ini dl zil

m`e .dawpe xkfc `xneg dl oipzep `ily meyne

z`nehl dray wx ayz `ly `nip opaxl :xn`z

Ð yi elit`e .`ilya cle oi` :xeni`c ,dcil

meia d`xz m` ,ok m`c :xnel yie ?`ed xkf `ny

mirax` meia d`xze xefgze ,drax`e miyly

,llk dcli `l xeni` :inp xninl `ki` ,cg`e

.mei cbpk mei zxney cg`e mirax`a `iede

zei`x izye ,`id dawp :xeni` ,cle `ki` elit`e

,`lewl lfinl ediieexza xyt` i` ,`ed xdeh mc

oke .`xnegl ediieexza opilf` ,iccd` exzqc

reci oi`e zltnd" ipzwc ,oizipzn` xnel jixv

lr s` ,"dcple dawple xkfl ayz `ed cle m`

elit`e ,dcli `l `ny :`witq wtq `ki`c ab

`l` ?dawpl ayz i`n`e ,`ed xkf `nyÐ dcli

.ziyixtck i`ceàìàzclei dpi` xn`c o`nl

`nipe :xn`z m`e Ð xninl `ki` i`n oirhewnl

dil zi` ikdc .ipiny cr idzy`e ,ezxev xnbpc

carc (a,t zenai) "lxrd" wxta d`tqez daxl

dclie mid zpicnl dlra jldy dy`a `caer

aexc :xnel yie ?dixyk`e ,ycg xyr mipyl

.d`tqez daxc edl zil mi`xen`

éàîoizipznac meyn Ð oerny iaxc `nrh

i`n xn`w ,oerny iax m` ik xikfn epi`

,wenipc idp :qxhpewd yxit .oerny iaxc `nrh

awxk dil dede ,o`k znd ly sebd lk mewn lkn

lk :ipyn i`n ,ok m`c :dywe .lvpke zn ly

ira ikide ,dlha xg` oin da axrzpy d`neh

lhan dcild mcc meyn ,cled lhac xninl

i`ce .mzd iziinc cexz `ln enk cled on edyn

xiva ,edyn epnn lhazi ik ,mvnevn exeriyc

on hrn lhazi ik la` .cexzd on `xeriy dil

!cexz `lnn e` zifkn xzei x`yi izk` ,cled

eilr oi` `ilyay ltpc :wgvi epiaxl d`xp jkl

xya epi`e .xnbp epi`y oeik ,awxe lvp zxez

:eyexit ikde .mly zn mrhn `l` ,zifka `nhl

?mly zn o`k yi ixd ,oerny iaxc `nrh i`n

`nrh i`dne .'ek daxrzpy ze`neh lk :ipyne

iziin `zyde .xedh Ð edyn epnn lhazp ik

ikde ,'ek daxc` :jixte ,awx cexz `lnn xity

iax ipyne !xg` oin ly edyn lhan xityd inp

dcild mcy .da erbp aexa leha meyn :opgei

Ð elek lhayne ,xityd lk lr dax dgilde

elit`c :xaq yiwl yixe .oey`x ziaa s` lha

,dxev leala meyn ,xedh Ð aexa leha `la

s` oerny iaxl ezxev lalazpe einina sxhpy

`lc gikedl yi inp yiwl yixcne .oey`xd ziaa

opixdhn ded `l ,ok m`c .lvpe awx meyn `nhn

.mly zn mrhn `nh i`ce `l` ,leala meyn

i`xen` x`ye .ezxeva mly yiwl yix inp irae

.mly `diy ira j` ,dxev lealaa dilr ibilt

mb `ld ,"edyn leha meyn iniptd ziaa epi` jk ,oevigd ziaa epi`y myk" `ziixaa ipzw ikid ,edyn leha meyn ,iniptd ziaa s` xdhn oerny iaxc jzrc `wlqc i`nl :xn`z m`e

iniptd ziaa xdhl yi jk ,wenipy oevigd ziaa dcen dz`y myk ,xn`w ikdc :xnel yie ?edyn leha meyn xdhnc `l` ,oevigd ziaa enk iniptd ziaa elek lhazp `l oerny iaxl

o`k oi`c ,edyn leha meyndkxvp `l :ipyne !oky lk `l znd lr glbn ,znd on zifk lr glbn xifp ,znd on zifk lre znd lr :jixtc (`,p) "lecb odk" wxt xifpa :xn`z m`e .mly zn

.mzd ipync `d epiid :inp i` ."zn" `ixwn `l `ilyc :xnel yie ?mly `l` `nhn dpi`y `ilya :ipyn `l i`n` .oiciba eixa` exywzp `le ,xya zifk ea oi`y znl `l`
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`oifgeרד mipya cenr fk sc ± oey`x wxtdcip
äãéøô.xibxb =åôåñ.ezlgzk awx ly Ðåúìçú äîie`xd xac yi m` ,xawpyk Ð

n ly awx zeyrle awxil.zïåìéâðâxg`l ,eteq s` .elhan Ð xg` xac eze`y .leha Ð

xac Ð "oelibpb" oeyle .elhan ea zaxrznd xg` xac Ð ezkldk xawpyk awx dyrpy

xn`ck awxa oerny iaxc `nrhe li`ed :jixt onwle .elwlwle elhal ecbpk cnerd

i`n ,ikd xninl `kilc `ily iab ,`zyd

`nrhàéä éàî ?xg` xac Ð ezlgz :xn`c Ð

.oelibpb el dyrpá÷ø åì ïéàùawx oi`y Ð

.`nhn elyéáâ ìò åà ùéù ìù ïåøàá íåøò
íéðáà ìù äôöøzaexrz oi` `zydc Ð

.eziaeawxaåúåñëá øá÷ð,ziaeawx `ki`c Ð

.ziaeawx `ki`c ur ly oex`a mexr elit` e`

íéðáì ìù äôöø éáâ ìò åà.dgnp oxtry Ð

á÷ø åì ïéàù.ea axernd xg` xac iptn Ð

àìã âåøä é÷åôàì,xqge enc `viy itl Ð

oi` Ð xqgy zn (`,`p) xifp zkqna ol `niiwe

.awx elàîè [úéáä] úéáä êåúá øæôúðùÐ

.ld` meynìéäàîå øæåçå ìéäàî ïéàãbb Ð

df cbpkye ,xeriy ivg lr lid`n df cbpky

oi`e ,od zeld` ipye ,xeriy ivg lr lid`n

.oitxhvnãåòå ãåøú àìîcexz `lnn xzei Ð

ynn awx :`pixg` `pyil .zexawd zia xtr

rwxwa e` ezeqka xawpy oebk `l` .zn ly

cere cexz `ln o`k yie ,yiy ly oex` `la

.xtre awx oiaxern eedc ,xtr eze`náåøá ìèá
.elhane ,cled iegin lr daxzp dcild mcy Ð

ãçà øáã åøîàxfrl` iaxc opinwen onwle Ð

.aexa leha meyn awri oaäñâ äîäá`ly Ð

.mlern cle dl didøá÷ú`edy ,dxxgd Ð

.xeka ly ieginäøåëáä ïî äøåèôåm`y Ð

.odkl dcle oi` Ð cer clzäàîèî äðéàÐ

.dxxg dze`äàîèî äðéàã øçàîå,`nl` Ð

xawz i`n` ,clel opiyiig `léãë éðùîå ?
äîñøôìlkd erciy ,dxekad on dxhtpy Ð

.mgx xht dfyïðéëøôåÐon dxehtcn

dpi` i`n` ,`id `ilrn cle `nl` ,dxekad

d`nhnáåøá ìåèá ?.mca lha ltpd iegin Ð

ïåòîù éáø äãåîålr s` ,`ilya oizipzna Ð

.dcil d`nh en` ,xedh ziady abïéòë
äòéøæäù.rxfk genipc ,xnelk ÐåäåôøèùÐ

,dxrwa zetexh mivia :(`,cq oileg) enk

.edelalae edewgnyåéîéîá.oda edegicdy Ð

.enr `veiy sepihde dcild ina :inp i`

äìáìáúðùxftzpy sexy enk ,elek wgnp Ð

.zniiw ecly oi`eúîéé÷ åãìùå,miiw eteb Ð

.mlyk d`xp oiicre ,xt`d xftzp `lyíéçúô
íéìåãâ.migth drax` ly Ð
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ïåìéâìâ.enr llbpd xac :jexra yxit Ðéèåòîìxn`c `de .mc xqegnc Ð bexd

oicibd on xyad on `al `l` ,znl awx oi` :(`,`p xifp) "lecb odk" wxta `ler

mcn awx la` .cgi ozylyn `a ok m` `l` ,`nh awx oi`c rnyn ok m` .zenvrd one

.awx oic el oi` Ð xawpy drya encn xqg m` mewn lkn !ira `l Ðàìîcere Ð cexz

d`xp oi`e .ezeqka xawpy oebk :qxhpewd yxit

ilek ecen dlgzac ,xi`n oa l`eny epiaxl

epiaxl d`xpe .oeliblb el dyrp xg` xacc `nlr

okxce .mexr xawpa ixiin `kdc :xi`n oa l`eny

oikek gehl didcexzd did awxzpy cine ,ciqa

mr daxrzpe ,ciqd on ltp jk xg`e .`nh epnn

,`zekixv ciar `l jdne .`nh did xaky awxd

cexz `di `ly xyt` i`c meyn ol rnyn `wc

.xtr ea axrzpy mcew awxnéãëdnqxtl

"dywnd dnda" wxta opzc `d Ð dxehty

dpkilyi Ð `ily dlitdy zxkan :(`,fr oileg)

mircei lkdc ,meqxt jixv oi` mzd .mialkl

.`ilya cle yiyíåùîÐ da erbp aexa leha

"dnda gweld" wxt zexekaac :xn`z m`e

oi` :xn`we ,dhegya dlha dlap iab (`,bk)

,d`nehc `yna d`nhn la` ,rbna d`nhn

dpi`c mc zxxgn jixte .`inc `zi`c o`nk

.aexa leha meyn ,`yna `le rbna `l ,d`nhn

dedc meyn :ipyne !`inc dizilc o`nkc `nl`

,`ct xal `gipd :jixte .dgexq d`neh dil

,alkl cr :yixcc iaxl `l` .xbl cr :yixcc

epi`c xityc ,jdn dywn `l i`n`e !`iyw

o`nk `nl` ,aexa leha meyn ld`a `nhn

iedc meyn :iiepyl ivn `l `zyde !inc dizilc

yie !`nhn gexq zn elit`c ,dgexq d`neh

lealia meyn `nrhc igcnl `ki`c meyn :xnel

i` .aexa leha meyn `le ,yiwl yixck ,dxev

lr s` ,mly zn meyn xityc `nrhc oeik :inp

eaiygdl oi` ,inc dizi`c o`nk d`nehc ab

.ixnbl aexa lhazpy oeik ,mly

úî:dywe Ð xedhc olpn ezxev dlalazpy

iaxc jenqa xn`d ,opgei iax dil jixt i`n

,ith `gip yiwl yix ok m`e ,xfrl` iaxk opgei

minkge :zeld` zkqna ipzwc ,opaxk i`wc

,yiwl yixe opgei iaxc :xnel yie !mixdhn

opaxlc xaq yiwl yixc .ibilt opaxc `ail`

mlya elit` ixdhnc inp ikd ,raexa ixdhnc

ecly la` .ezxev lalazpe zniiw ecly oi`ya

i`c .opaxk `iz`c wgvi iaxcn d`nh Ð zniiw

`dc ,`nh zniiw ecly oi` elit` xfril` iaxk

dil opixn`e .xt` ly raexa xfril` iax `nhn

leala meyn exdhn opaxc `d olpn :opgei iaxl

my cer oi` sxypykc opaxc `nrh `nlc ,dxev

la` .zniiw eclye mly elek elit` ,eilr zn

lhac meyn e`l i` ,`nhe eilr zn my xity

`l` opaxk `iz` `l wgvi iaxc `zline .aexa

eclye xqge ,sexy zn `nhnc xfril` iaxk

iax xaqw :inp i` .miphw migzt xdhl hwp zniiw

la` .xqgc raexa `l` ixdhn `l opaxc opgei

.`nh Ð zniiw ecly oi` elit` ,mly xtrd m`

xity oia wlgl jixv oi`y ,xity iz` `zyde

mdipyc ,zniiw ecly oi`e sxypy znl `ilye

:`ki` inlyexiae .opgei iaxle yiwl yixl oiey

exn` dn iptn ,dxedh zniiw ecly elit` dxez xac :ipyne ,d`lcbn wgvi iaxn opgei iaxl yiwl yix diaizi` .xedh :xn` yiwl yix ,`nh :xn` opgei iax ?edn ,ezxev lalazpy xity

,wgvi iaxc `zlin xfril` iaxk dl iwenc eply `xnbd lr wlege .dxez xac ,xedh zniiw eclya s`c ,oey`x yexitk edfe .lha `lc `ed zn ly eceak iptn :yexit .eceak iptn ?`nh

.opaxk dl iwen mzde
sxypy
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:äaø øîà àlà !àøeòéL déì ìéôðå øôò úçà äãéøt§¦¨©©¨¨§¨¥¥¦¨¤¨£©©¨
BôBñ ,ïBòîL éaøc àîòè eðééäBúlçúkBúlçz äî , ©§©£¨§©¦¦§¦§¦¨©§¦¨

¯øçà øác Bì äNòðïBìébðbBôBñ óà ,¯Bì äNòð ©£¨¨¨©¥©§¦©©£¨
LiL úî eäæéà :àéðúc ?àéä éàî .ïBìébðb øçà øác̈¨©¥©§¦©¦§©§¨¥¤¥¤¥
ïBøàa íeøò øa÷ð :á÷ø Bì ïéàL úî eäæéàå á÷ø Bì¨¨§¥¤¥¤¥¨¨¦§©¨¨¨

íéðáà ìL ätöø éab ìò Bà ,LéL ìL¯LiL úî eäæ ¤©¦©©¥¦§¨¤£¨¦¤¥¤¥
á÷ø Bì ïéàL úî eäæéàå ,á÷ø Bì¯,Búeñëa øa÷ð ¨¨§¥¤¥¤¥¨¨¦§©¦§

íéðáì ìL ätöø éab ìò Bà ,õò ìL ïBøàa Bà¯ ¨¨¤¥©©¥¦§¨¤§¥¦
á÷ø eøîà àìå .á÷ø Bì ïéàL úî eäæ¯únì àlà ¤¥¤¥¨¨§Ÿ¨§¨¨¤¨©¥

âeøä éèeòîì ,ãáìa¯á÷ø ãåøz àìî :àôeb .àìc ¦§©§©¥¨§¨¨§Ÿ©§¨¨¨
àeäL ìk øôò BëBúì ìôpL¯ïBòîL éaøå ,àîè ¤¨©§¨¨¨¤¨¥§©¦¦§

á÷ø ãåøz àìî .øäèîøftúpLúéáa¯,àîè úéaä §©¥§Ÿ©§¨¨¨¤¦§©¥§¥©©¦¨¥
àúéén÷ ïðéòîLà éàc .àëéøöe .øäèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥§¦¨§¦©§©¦©©©§¨

¯ïðaø éøîà÷ àéääa¯íeMîéðëîc,óøftúð ìáà §©¦¨¨§¦©¨©¦§¦§¦£¨¦§©¥
¯øæBçå ìéäàî ïéàc ïBòîL éaøì Bì eãBî àîéà¥¨§©¦¦§§¥©£¦§¥

ìéäàîeàäa ïðéòîLà éàå .¯ïBòîL éaø øîà àäa ©£¦§¦©§©¦©§¨§¨£©©¦¦§
àäa ìáà ,ìéäàîe øæBçå ìéäàî ïéàc¯äãBî àîéà §¥©£¦§¥©£¦£¨§¨¥¨¤

ãBòå ãåøz àìî :Cãéà àéðz .àëéøö ,ïðaøì eäì§§©¨©§¦¨©§¨¦¨§Ÿ©§¨§
úBøáwä úéa øôò¯éàî .øäèî ïBòîL éaøå .àîè £©¥©§¨¨¥§©¦¦§§©¥©

ãBòå ãåøz àìîì zøîà éàL éôì ?ïðaøc eäééîòè©£©§§©¨©§¦¤¦¨§©§¦§Ÿ©§¨§
àzLä .á÷ø ãåøz àìî Ba ïéàL úBøáwä úéa øôò£©¥©§¨¤¥§Ÿ©§¨¨¨¨§¨
,Búlçúk BôBñ íeMî ïBòîL éaøc àîòè zøîàc©£©§§©£¨§©¦¦§¦¦§¦¨
ìeha íeMî :ïðçBé éaø øîà ?àîòè éàî àéìL éab©¥¦§¨©©£¨¨©©¦¨¨¦¦
éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .da eòâð áBøa§¨§¨§¨§¨©¦¨¨§©§¥©£©©¦
øác eøîà á÷òé ïa øæòéìà éaøå ïBòîL éaø :ïðçBé¨¨©¦¦§§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨§¨¨

ïBòîL éaø .ãçà¯øæòéìà éaø .ïøîàc àä¯,àéðúc ¤¨©¦¦§¨©£©©©¦¡¦¤¤§©§¨
é ïa øæòéìà éaøäòôML äqb äîäa :øîBà á÷ò ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¨©¨¤¨§¨

íc úøøç¯éðúå .äøBëaä ïî äøeèôe ,øáwz Bæ éøä £¨©¨£¥¦¨¥§¨¦©§¨§¨¥
.àOîa àìå òbîa àì äànèî dðéà :dìò àéiç éaø©¦¦¨£¨¥¨§©§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨
éànà ,àOîa àìå òbîa àì äànèî dðéàL øçàîe¥©©¤¥¨§©§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨©©
.äøBëaä ïî äøeèt àéäL dîñøôì éãk ?øáwz¦¨¥§¥§©§§¨¤¦§¨¦©§¨
dðéà àéiç éaø éðz éànàå ,àeä àélòî ãìå àîìà©§¨¨¨§©§¨§©©¨¥©¦¦¨¥¨
:ïðçBé éaø øîà ?àOîa àìå òbîa àì äànèî§©§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨¨©©¦¨¨
éaø øîà ,éîà éaø øîà .da eòâð áBøa ìeha íeMî¦¦§¨§¨¨©©¦©¦¨©©¦

ïBòîL éaø äãBîe :ïðçBéBnàLàîòè Cì àøañà :éîà éaøì àáñ àeää øîà .äãéì äàîè ¨¨¤©¦¦§¤¦§¥¨¥¨£©©¨¨§©¦©¦©§§¨¨©£¨
"øëæ äãìéå òéøæú ék äMà" àø÷ øîàc ,ïðçBé éaøcåâå'¯ïéòk àlà äãìé àì eléôà §©¦¨¨©£©§¨¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨£¦Ÿ¨§¨¤¨§¥

äòéøæäL¯øéôL :øîà Lé÷ì Léø .äãéì äàîèeäeôøhLåéîéîa¯äNòðúîkäìaìaúpL ¤¦§¦¨§¥¨¥¨¥¨¦¨©¨¦¤§¨§¥¨©£¨§¥¤¦§©§§¨
ïìðî Búøeö äìaìaúpL úî :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì øîà .BúøeöøBäècàäî àîéìéà ? ¨£©¥©¦¨¨§¥¨¦¥¤¦§©§§¨¨§¨©§¨¦¥¨¥¨

øîà äàìcâî ÷çöé éaø øîà dì éøîàå ,äàìcâî ÷çöé éaø øîà éàúaL éaø øîàc©£©©¦©§©£©©¦¦§¨¦§¨¨¨§¨§¦¨¨©©¦¦§¨¦§¨¨¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dcp(iyily meil)

øôò úçà äãéøt,awxa xtrd lhaeàøeòéL déì Léôðedaxzpe - §¦¨©©¨¨§¦¥¦¨
.awxd xeriy jka

:xg` ote`a x`an dax,ïBòîL éaøc àîòè eðééä ,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©§©£¨§©¦¦§
oic ik xaeqyBôBñxg`l xg` xac ea axrzpy epiid] awx ly

`ed [awx dyrpyBúlçúkdyrpy iptl ea axrzpy xac enk - ¦§¦¨
,awxäîaBúlçzepivnyïBìébðb øçà øác Bì äNòð,lehia - ©§¦¨©£¨¨¨©¥©§¦

cba oebk ,awx epnn didiy ie`xy xac mr xawp m` xnelk
awxdl cizr xac eze`y itl ,awxa `nhn epi` ,dfa `veike

,eze` zlwlwne zlhan `ide znd ly eziieb awxa axrzdleóà©
BôBñ,awx dyrpy xg`l ,eteqa mb oicd jk -,øçà øác Bì äNòð©£¨¨¨©¥

,xtr oebkïBìébðb`nw `pze ,oerny iax ly enrh edf ,lehia - ©§¦
,ezligza xacd dpey ik ,eteql ezligz zencl oi`y xaeq
okle ,oeawixd lr d`neh my lgy iptl xg` xac ea axrzpy
axrzpy ,eteqa ok oi`y dn ,legln d`nehd z` repnl egeka
.[dlhal egeka oi` ,oeawixd lr d`neh my lg xaky xg`l ea
:dax ixaca xkfpy 'ezligza oelibpb' oic edn zx`an `xnbd

àéä éàîxac el dyrp ezligza zndy dax xn`y oicd edn - ©¦
,oelibpb xg`,àéðúcá÷ø Bì LiL úî eäæéà,`nhn ely awxdy - §©§¨¥¤¥¤¥¨¨

,á÷ø Bì ïéàL úî eäæéàå,`ziixad zx`anìL ïBøàa íBøò øa÷ð §¥¤¥¤¥¨¨¦§©¨§¨¤
,íéðáà ìL ätöø éab ìò Bà ,LéLmpi`y mixac md mipa`e yiyy ©¦©©¥¦§¨¤£¨¦

,znd ly ezeiaeawxa xg` awx axrzn `le ,miaiwxnúî eäæ¤¥
,Búeñëa øa÷ð ,á÷ø Bì ïéàL úî eäæéàå .á÷ø Bì LiLaiwxn cbay ¤¥¨¨§¥¤¥¤¥¨¨¦§©¦§

,onf xeark,õò ìL ïBøàa Bà,aiwxny xac `ed ur mbyìò Bà §¨¤¥©
íéðáì ìL ätöø éab,miawxp md mby,á÷ø Bì ïéàL úî eäæik ©¥¦§¨¤§¥¦¤¥¤¥¨¨

xg` xacy dax xikfdy oicd edfe .ely awxa xg` awx axrzn
znd dyrpy mcew dligzay xnelk ,ezligza oelibpb dyrp

.enr axrzdle elhal xg` xac ecbpk cner awx
:awx oipra sqep oic `xnbd d`ian ab` jxcaeøîà àìåyá÷ø §Ÿ¨§¨¨

,`nhnúîì àlàminy icia,ãáìa,mly etebyéèeòîì[hrnl-] ¤¨§¥¦§¨§©¥
àìc ,âeøäenc xqgpe `viy iptn ,`nhn ely awx oi`y - ¨§Ÿ

.awx z`neh el oi` xqg xawpy zny ,`ed oicde ,bxdpyk
awx cexz' ,lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd

:'`edy lk xtr ekezl ltpyBëBúì ìôpL á÷ø ãåøz àìî ,àôeb¨§Ÿ©§¨¨¨¤¨©§
.øäèî ïBòîL éaøå ,àîè àeäL ìk øôò,`ziixaa epipy cereàìî ¨¨¨¤¨¥§©¦¦§§©¥§Ÿ

,úéaa øftúpL á÷ø ãåøz,ziaay xtra axrzpeàîè úéaämeyn ©§¨¨¨¤¦§©¥©©¦©©¦¨¥
,znd ld`.øäèî ïBòîL éaøå§©¦¦§§©¥

iax ewlgpy eprinydl `pzd jxved recn zx`an `xnbd
:mipte`d ipya minkge oernyàúéén÷ ïðéòîLà éàc ,àëéøöe- §¦¨§¦©§§¦©©©§¨

xtr ekezl ltpy cexz ly oey`xd oica wx eprinyn did eli`
,xne` iziid ,`edy lkéøîà÷ àéääa[exn` my-]ïðaø`edy §©¦¨¨§¦©¨¨

,`nhnépëîc íeMîó,cg` mewna uaewn awxdy -ìáàm` ¦¦§©¥£¨
øftúð,ziaa awxdBì eãBî àîéàminkgïBòîL éaøìepi`y ¦§©¥¥¨§©¦¦§
,`nhnmeyn ,xdhl zxg` `xaq dpyi o`k ikøæBçå ìéäàî ïéàc§¥©£¦§¥
ìéäàîelk lr ziad lid`n `l ziaa xfetn awxde li`edy - ©£¦

cg` lk xeriy i`vg ipy lr lid`n `l` ,cgia cexzd `ln
xeriy ivg lr lid`n cg` lky mild` ipyk df ixde ,envr ipta

.mitxhvn mpi`yàäa ïðéòîLà éàåz` eprinyn did m`e - §¦©§§¦©§¨
,xne` iziid ,xftzpy awxa wx mzwelgnàäa[dfa-]éaø øîà §¨¨©©¦

ïBòîLiptn ,xedhyàäa ìáà ,ìéäàîe øæBçå ìéäàî ïéàccexza - ¦§§¥©£¦§¥©£¦£¨§¨
,cg` mewna qpekndïðaøì eäì äãBî àîéà,`nhyàëéøöok` - ¥¨¤§§©¨¨§¦¨
.mixacd ipy mikxvp

:awx z`neh oipra sqep oic d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨
,[zxg` `ziixaaãBòå ãåøz àìîedynúBøáwä úéa øôòxtr - §Ÿ©§¨§£©¥©§¨

,znd awxa axerny znd zxeaw mewnayzndy ote`a epiide
awx xtra xg` xtr axrzpe ,oex` `la rwxwa e` ,ezeqka xawp

,znd,àîè,jenqa x`azi mrhde.øäèî ïBòîL éaøå ¨¥§©¦¦§§©¥
:`xnbd zx`anïðaøc eäééîòè éàî,mi`nhnyøLôà éàL éôì ©©§©§§©¨¨§¦¤¦¤§¨

á÷ø ãåøz àìî Ba ïéàL ,úBøáwä úéa øôò ãBòå ãåøz àìîìly ¦§Ÿ©§¨¨£©¥©§¨¤¥§Ÿ©§¨¨¨
.znxaeqy ,lirl x`azpy enk `ed ,oerny iax ly enrhe

.eze` zlhan xg` xac ly zaexrzy

.`ily oipra dpyna oerny iax ly enrha oecl day `xnbd
:`xnbd zl`eyúøîàc àzLä-dax xn`y eiykrcéaøc àîòè ©§¨§¨§©©£¨§©¦

ïBòîL,ekezl ltpy xtr edyna awx cexz `ln lhayíeMî ¦§¦
àîòè éàî àéìL éab ,Búlçúk BôBñ`ily iabl enrh dn - ¦§¦¨©¥¦§¨©©£¨

zaygpy meyn `id `ily ly dz`neh ixd ,exdihy ziaay
.lvpa `le awxa wx xn`p oelibpb oice ,zn ly lvpk

.xg` ote`a `ily oipra oerny iax ly enrh z` x`an opgei iax
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:xg` ote`a x`an dax,ïBòîL éaøc àîòè eðééä ,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©§©£¨§©¦¦§
oic ik xaeqyBôBñxg`l xg` xac ea axrzpy epiid] awx ly

`ed [awx dyrpyBúlçúkdyrpy iptl ea axrzpy xac enk - ¦§¦¨
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cba oebk ,awx epnn didiy ie`xy xac mr xawp m` xnelk
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BôBñ,awx dyrpy xg`l ,eteqa mb oicd jk -,øçà øác Bì äNòð©£¨¨¨©¥
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axrzpy ,eteqa ok oi`y dn ,legln d`nehd z` repnl egeka
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,znd ly ezeiaeawxa xg` awx axrzn `le ,miaiwxnúî eäæ¤¥
,Búeñëa øa÷ð ,á÷ø Bì ïéàL úî eäæéàå .á÷ø Bì LiLaiwxn cbay ¤¥¨¨§¥¤¥¤¥¨¨¦§©¦§

,onf xeark,õò ìL ïBøàa Bà,aiwxny xac `ed ur mbyìò Bà §¨¤¥©
íéðáì ìL ätöø éab,miawxp md mby,á÷ø Bì ïéàL úî eäæik ©¥¦§¨¤§¥¦¤¥¤¥¨¨

xg` xacy dax xikfdy oicd edfe .ely awxa xg` awx axrzn
znd dyrpy mcew dligzay xnelk ,ezligza oelibpb dyrp

.enr axrzdle elhal xg` xac ecbpk cner awx
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.awx z`neh el oi` xqg xawpy zny ,`ed oicde ,bxdpyk
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:'`edy lk xtr ekezl ltpyBëBúì ìôpL á÷ø ãåøz àìî ,àôeb¨§Ÿ©§¨¨¨¤¨©§
.øäèî ïBòîL éaøå ,àîè àeäL ìk øôò,`ziixaa epipy cereàìî ¨¨¨¤¨¥§©¦¦§§©¥§Ÿ
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ïBòîL,ekezl ltpy xtr edyna awx cexz `ln lhayíeMî ¦§¦
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dcp(iriax meil)

íépè÷ íéçút Bì eøäèå,migth drax` lr drax`n mizegtd §¦£§¨¦§©¦
oecip `ed ixd zniiw ecliyy xg`ny ,ld`a `nhi `l mllgy
oeik ,milecb migzt `l` mi`nhn mpi`y minly mizn x`yk
opgei iax el xn`e .miphwa `le milecb migzta m`ivedl jxcy

,yiwl yixldpéî ú÷ééc à÷å-iaxe wgvi iax ixacn zwiice §¨¨§©¦¨
c ,zniiw ecliyy zna did dyrndy eyxity i`zayàîòè©£¨

meyn wx ,`nh `edyéëä åàì àä ,úîéi÷ BcìLc`la mle` - §¦§©¤¤¨¨¨¦
`ed ixd ,jk,øBäè,dyw j` .xedh ,ezxev dlalazpy zny itl ¨

àñéb éàäì dpéî ÷Bc ,äaøcà`weec ,ipyd cvl ef drenyn wiic - ©§©¨¦¨§©¦¨
y meyn,íépè÷ íéçút Bì eøäèc àeä ,úîéi÷ BcìL`ed f` ik ¦§©¤¤§¦£§¨¦§©¦

,mly znl aygpéëä åàì àädpi` ezcly `l` ,jk `la la` - ¨¨¨¦
,zniiwénð íépè÷ íéçút[mb-],ïéàîèmeynéæç ãçå ãç ìëc §¨¦§©¦©¦§¥¦§¨©§©£¦
é÷etàìøáà ãç ãç-xa` ea `ivedl ie`x mixrydn cg` lk ik §©¥©©¥¤

ok m` .`nh ,ezxev dlalazpy zny ,dler df weic it lre ,cg`
.ezxev dlalazpy zn xdhl jl oipn

zn `nhnd opgei iax xaeq `pz dfi`k zx`an `xnbd
:ezxev dlalazpyc ïðçBé éaø ,éMà áøì àðéáø déì øîàlr wlg ¨©¥©¦¨§©©¦©¦¨¨§

yiwl yixeøîà,`nh zniiw ezcly oi` m` elit`yïàîkenk - ¨©§©
.[xaeq `ed `pz dfi`ïðúc ,øæòéìà éaøka"t) zeld`a dpyna §©¦¡¦¤¤¦§©

,(a"nïéôeøN øôà,etxypy miyp`n -BøeòéL ,øîBà øæòéìà éaø ¥¤§¦©¦¡¦¤¤¥¦
`nhlòáBøaixacn rnyne .[zn zenvr z`neh xeriyk ,awd §©

eli`e ,`nhn ezxev dlhae sxypy zn elit`y xfril` iax
,xedh mitexy xt`y mixaeqe eilr miwleg my dpyna minkg

.xfril` iaxk xaeq opgei iaxe
ezcly oiicre sxyp zn' ji` x`al mipte` dnk d`ian `xnbd

:'zniiwéîc éëéäa xaecn ji` -'úîéi÷ BcìLå óøNpL úî'xn`y ¥¦¨¥¥¤¦§©§¦§©¤¤
d`lcbn wgvi iax[.àìáè÷ éab ìò BôøOL ïBâk ,ééaà øîàxer - ¨©©©¥§¤§¨©©¥§¨§¨

zia el dide ,znd xt` mr axrzne sxyp epi`y ,dywe wely
.xftzi `l znd xt`y leaiwéab ìò BôøOL ïBâk ,øîà àáø̈¨¨©§¤§¨©©¥

íéøãetàel mbe ,znd xt` mr axrzne sxyp epi`y ,yiy oa` - ©¨¦
ecly jkle ,xftzdl leki xt`d oi`y zevigne leaiw zia did

.zniiwéëeøçà éëøçéàc ïBâk ,øîà àðéáø`l la` ,jxgp zndy - ©¦¨¨©§§¦¨§¦¦£¥
.xt` dyrp

m` ,dkezg lbx e` dkezg ci zltnd oipra oecl zxaer `xnbd
:dcil d`nhìâøå äëeúç ãé úìtnä ,ïðaø eðz[lbx e`-]äëeúç ¨©¨¨©©¤¤¨£¨§¤¤£¨

zerav` jeziga dzxeva zkzegn -,,äãéì äàîè Bnàiptn ¦§¥¨¥¨
xake mly cle o`k didy dcirn mikzegnd mixai`d zxevy

clepïéLLBç ïéàå ,,dcil d`nh en` oi`y xnele lwdlànLcid §¥§¦¤¨
lbxd e`óebîcle lyíeèà[mly epi`y-],eàamiyp aexy itl ¦¨¨

:zx`ane `xnbd dtiqen .[meh` cle zeclei opi`äaøå àcñç áø©¦§¨§©¨
eäééåøz éøîàc àðeä áø øadidy xexay s` lr ,exn` mdipy - ©©¨§¨§¦©§©§

,cle o`kdì ïéðúBð ïéàbedpl,øäBè éîéd`xzy minc xdhle ¥§¦¨§¥©
dzltdl mei mirax` jeza.àîòè éàîmeyn ,xdeh ini dl oi` ©©£¨

cdúãéì ä÷éçøä àîéà`viy f`n mini dnke dnk exar `ny - ¥¨¦§¦¨¥¨¨
`nye ,dl zepnl ligzdl iznn mircei oi`e ,mixa`l cled aex

.dly xdeh ini eniizqp xak
:dpynn `ped ax xa daxe `cqg ax lr `xnbd dywnáø áéúî¥¦©

,óñBé[(.hk) oldl] dpyna epipy,äìétä äî òeãé ïéàå ,úìtnäm` ¥©©¤¤§¥¨©©¦¦¨
,dawp e` xkfäá÷ðìå øëæì áLzini zbdepe zyyeg `id ixd - ¥¥§¨¨§¦§¥¨

.dawp zcleik mbe xkf zcleik mb `xnegl dxdhe d`nehéàå§¦
Czòc à÷ìñayàðåeb éàäk ìë,xa` dcliy ,wtq ly df ote` - ¨§¨©§¨¨§©©§¨

àîéà`ny mixne` -äcðìe éðúì ,dúãéì ä÷éçøä`pzl did - ¥¨¦§¦¨¥¨¨¦§¥§¦¨
zepylm` dcpk zbdepy epiide ,'dcple dawple xkfl ayz'

.xdeh ini dl oi`y meyn ,mei mirax` jeza mc d`xz
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàoky ,`iyew o`kn oi`àðz éàm` - ¨©©©¥¦¨¨
dpey `pzd didàðéîà äåä ,'äcðì'[xne` iziid-]ïaø÷ äàéáî §¦¨£¨¨¦¨§¦¨¨§¨

,ìëàð Bðéàåm` `ed wtqy rnyn ,'dcple' xnel siqede li`edy §¥¤¡¨
xdeh ini dl did ,i`cea cle did m` ixdy] `l e` cle o`k did
,wtqd lr d`ad serd z`hg d`iane ,[dcp mcl yeygl dl oi`e

,zlk`p dpi`eïì òîLî à÷wx 'dcple' `pzd dpy `l jkl - ¨©§©¨
eprinydl ick 'dawple xkfl'ìëàðczclei ly oaxw d`iany - §¤¡¨

`ny yygn xdeh ini dl oi`y `l` ,oaxwd lk`pe i`ce cle
.[dzcil z` dwigxd

:dxifgde eci z` `ivedy xaer oipra dkld d`ian `xnbdøîà̈©
,äãéì äàîè Bnà ,døéæçäå Bãé úà øaeò àéöBä ,àðeä áøiptn ©¨¦¨¤¨§¤¡¦¨¦§¥¨¥¨

,dcil zaygp ci zcily(çë çì úéùàøá) øîàpLzcil oipra ¤¤¡©
,dcedi ipa gxfe uxt,'ãé ïziå dzãìá éäéå'dpkn dxezdy ixd ©§¦§¦§¨©¦¤¨

.'dcil' mya xaer ci z`ved
:`ped ax lr `xnbd dywn,äãeäé áø áéúî,`ziixaa epipy ¥¦©§¨

,øác ìëì úLLBç Bnà ïéà ,Bãé úà øaeò àéöBädpi`y rnyn ¦¨¤¨¥¦¤¤§¨¨¨
:`xnbd zvxzn .dcil z`neh d`nhéãéãì ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¦¦

àðeä áøc dépéî éì àLøtéîyxity ,`ped axn yexita izrny - ¦¨§¨¦¦¥§©¨
,jk `ziixad z`Leçì,dcil z`nehlúLLBç,[cid z`ivi zrn ¨¤¤

mle`dì ïðéáäé àì øäBè éîé,dl mipzep oi` -déaeø ÷éôðc ãò- §¥©Ÿ¨£¦©¨©§¨¦¥
.cled aex `viy cr

:ongp ax ly evexiz lr `xnbd dywnàäå[ixde-]Bnà ïéà' §¨¥¦
øîà÷ 'øác ìëì úLLBçzyyeg dpi` s`y rnyn ,epipy - ¤¤§¨¨¨¨¨©

:`xnbd zvxzn .dcil z`nehl,ééaà øîàepipyy dndðéà' ¨©©©¥¥¨
'øác ìëì úLLBçdpeekd,úLLBç ïðaøcî ìáà ,àúééøBàcî ¤¤§¨¨¨¦§©§¨£¨¦§©¨¨¤¤

:`xnbd dywn .dcil z`nh `dzy ci zcila exingd minkgy
øîà÷ àø÷ àäårnyn ,weqtn epic z` giked `ped ax ixd - §¨§¨¨¨©

mlerl :`xnbd zvxzn .dxezdn dcil zaygp cid z`vedy
`l` dcil dpi`àø÷e ,ïðaøcîepi` `ped ax `iady weqtde - ¦§©¨¨§¨

`l`àîìòa àzëîñàfnx -.cala ©§©§¨§¨§¨

äðùî
úìtnäcleíeèîeè,zeawp `le zexkf `l ea xkip oi`y - ©©¤¤§

ñBðéâBøcðàå,zeawp mbe zexkf mb el yiy cle dlitd e` -oeik §©§§¦
wtq yiy,dawp e` xkf `ed m`äá÷ðìå øëæì áLzmixingn - ¥¥§¨¨§¦§¥¨

h ini dl yiy xkf zcleik dilrmirax`d mei cr wx dxd
m` oke .dzciln miireay jyn d`nhy dawp zcleike ,dzciln

mine`z dlitdøëæå íeèîeèe`øëæì áLz ,øëæå ñBðéâBøcðà §§¨¨©§§¦§¨¨¥¥§¨¨
,äá÷ðìåqepibexcp`d e` mehnehd `ny wtq `ed oiicry iptn §¦§¥¨

.dawp `eddlitdäá÷ðe íeèîeèe`áLz ,äá÷ðe ñBðéâBøcðà §§¥¨©§§¦§¥¨¥¥
,ãáìa äá÷ðìdyye miyiy mdixg`le d`neh ini xyr drax` ¦§¥¨¦§¨

zxdhe z`neh ini ,xkf `ed wtqd m` elit`y iptn ,dxdh ini
.dawp ly jeza mirlaen xkf

:clepk aeyg cle izni`n dpynd zx`anàöécledCzeçî- ¨¨§¨
,xa` xa` e`vie sebd jeza eixai` ekzgpyBàj` mly `viy

`l` ,ey`x jxc ekxck `lñøBñî,eilbx jxc [jtedn-]àöiMî §¨¦¤¨¨
Baeøeixai` aex -ãeìék àeä éøäj` .dcil z`neh d`nh en`e £¥§¨
m`Bkøãk àöéwitqn `l` cled aex `viy jixv oi` ,ey`x jxc ¨¨§©§

BLàø áBø àöiL ãò.celik aygi f`eBLàø áBø eäæéàåaeyg dn - ©¤¥¥Ÿ§¥¤Ÿ
,ey`x aexBzçct àöiMî.egvn - ¦¤¨¨©©§

àøîâ
ayz ,qepibexcp` e` mehneh zltnd ,oey`x oic :dpyna epipy
e` xkfe mehneh ,mine`z dlitd m` ,ipy oice .dawple xkfl
oicd lr dywn `xnbd .dawple xkfl ayz ,xkfe qepibexcp`

:ipydàzLä-dlitdyk m` ,dzrndéãeçì íeèîeèipta-] ©§¨§§¥
[envrøîà ,déãeçì ñBðéâBøcðàå`pzdy,äá÷ðìå øëæì áLz §©§§¦§¥¨©¥¥§¨¨§¦§¥¨

,dawp e` `ed xkf `ny wtqndlitdøëæå íeèîeèe`ñBðéâBøcðà §§¨¨©§§¦
àéòaéî øëæådf ote`a mby eprinydl `pzd jxvp ike -ayz §¨¨¦©§¨

,i`ce xkf o`k yi oky ,yecig ztqez jka oi` ixd ,dawple xkfl
zngn dawpl mb yeygl yie ,xkfk ezngn xingdl mikixvy

.wtqd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד לח

oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtdcip
íéðè÷ íéçúô åì åøäèåoilivn milecbdy minly mizn x`yk ,drax`n mizegtd Ð

m`e ,mi`nh migztd lk Ð ziaa `ed m` .drax`a egzt Ð zn :ol `niiwc .miphwd lr

`d Ð `ivedl la` ,migzt x`y z` livdl Ð ilin ipde .xedh Ð drax`n zegt gzt

dpyn b wxt) :zeld` zkqna opixn` ikde .ipy cvl d`nehd `iven gth gzet :opixn`

mixen` mixac dna .drax`a egzt Ð znd :(e?
d`nehd z` `ivedl la` ,migztd z` livdl

.gth gzeta Ðïðçåé éáøyixc dilr biltc Ð

Ð ezxev dlalazpy znc xninl irac ,yiwl

o`nk xn`c ,`nh?.xfril` iaxkòáåøáraex =

.awd= àìáè÷úôøùð äðéàå ,äù÷å ÷åìù øåò
.úîä íòàøãåôàoebk ,ediiexze .yiiy oa` =

leki xtrd oi`y ,zevigne leaiw zia zeieyry

.xftzdléëåøçéà êøçéàãdyrp `le ,znd Ð

.xt`øäåè éîé äì ïéðúåð ïéàab lr s`c Ð

.`ed clec ol `hiytcäúãéì ä÷éçøä øîéàÐ

xake ,mixa`l cled aex `viy mini dnk ixd

.ipnp zni`n opirci `le ,dly xdeh ini exar

äãðìå éðúéð,mi`nh eidi d`xzy minc lky Ð

:ipzinl dil irai` ikde .xdeh ini dl eidi `ly

,miireay xnelk ,"dcple dawple xkfl ayz"

dawp `nlcc ,dii`x mey `la d`nhn dawpc

mini dnk ixdy ,dl didi `l xdeh inie .i`ed

."dcpl" epiide ,aexd `vie clil dligzdy

xkf xkfed dnl yxtn (`,l) `wxit i`da onwle

xefgze ,drax`e miyly seql d`xz m`y Ð

zlwlewn `dz Ð cg`e mirax` meil d`xze

.dpenye mirax` mei cräàéáî àðéîà äåä
ìëàð åðéàå ïáø÷:rnyn ,"dcpl" ipzc oeikc Ð

ol rnyn `wÐ`l i` `ed cle i` dil `wtqnc

i`cec "dawple xkfl" `l` ,"dcpl" ipz `lcn

edine .lk`pe oaxw d`iane ,`ed clec ol `hiyt

.dzcil dwigxd :xni` ,dl zil xdeh iniãé ïúéå
.dcil diexw ci zcil :`nl` Ðøîà÷ àø÷ àäå

.dil ixw `ziixe`c dcil :`nl` ,`ped ax Ð

äðùîäá÷ðìå øëæìinie xkfl xdeh ini Ð

.dawpc d`nehãáìá äá÷ðì áùúied elit` Ð

,xkf ini lkc ,opilf` zeawp xza Ð xkf mehneh

ly jez mirlaen ,dxdhl oia d`nehl oia

.dawpñøåñîjetid oeyle ,eizelbxn jxc Ð

."edyxce `xwnd qxq" :enk ,`edàøîâ
êéøèöéàopiwtqn dicegl mehnehc ab lr s`Ð

:`nip dicda xkf cilizi`c `kid ,dawpae xkfa

dligz drixfd `idc `zlin `gkenc ,`ed xkf

.ol rnyn `w Ðïáåì.ixwl dnec ÐíãåàÐ

.zecp mcl dnecùã÷î úàéá ìò ïéáééç ïéàÐ

oi`c .dxfra oileg iziinwe ,`ed xedh `nlc

.oaela d`nhn dawp oi`e ,mce`a `nhn xkf

äîåøú íäéìò ïéôøåù ïéàåik ,oilez `l` Ð

mce` oi`e ,`ed xkf :xninl `ki` Ð mce` i`fg

dawp xninl `ki` Ð oael i`fg i`e .ea `nhn

.oilez jklid ,da `nhn oael oi`e ,`idåàø
ãçàë ïáåìå íãåàelit` ,`nh jytp i`nnc Ð

,oaxwn ixiht Ð ycwn z`ia z`neh oiprl ikd

.`nrh yxtnck
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óøùðùinp ikc ,ezxeve mc` ly qetc xera did .wely xer :yexit Ð `lahw iab lr

.mixkip mixa` jezge ezxev Ð eilr sxypøîàmehneh ax xn` ongp ax

`l Ð `ed dixa i`c .`ed dawp wtq xkf wtq qepibexcp`c ax xaqw Ð 'ek qepibexcp`e

"lxrd" wxta ax wiqtc `de .`ed `wtq xaq i`ce `l` !mce`a `le oaela `l `nhi

iaxk `l Ð qepibexcp`a iqei iaxk (`,bt zenai)

,weye dfga lik`n :xn`c ,mzdc oizipznc iqei

cxn`wc `ziixac iqei iaxk `l` ,ied i`ce xkf

`le ,`ed envr ipta dixa Ð qepibexcp` :mzd

e`le .dawp m` xkf m` rcil minkg ea erixkd

rnyn oke .`wtq :xnelk `l` ,`ed `nlra dixa

ax xaeqy enk epiide ,"erixkd `l"c `pyil

:xn`wc ,(`,cr) `neic `xza wxtae oizrnya

:jixte .xeriy ivge iek zeaxl Ð "alg lk"

dixa Ð iekc :ipyne ?`wtq iieaxl `xw jixhvi`

.`wtq `le ,ynn dixa Ð "ied dixa" i`d .ied

`ztqeza `ipzc :xega l`eny epiax dywde

yi` dfy xifp ipixd" :[ipy wxt] mixeka zkqnc

:xne` iqei iax .xifp `ed ixd Ð "dy` e`

elki `le ,`ed envr ipta dixa Ð qepibexcp`

mehneh la` .dy` e` yi` m` rixkdl minkg

iqei iaxl i`e .dy` e` yi` wtq `l` ,ok epi` Ð

?`ede `nw `pz ibilt i`na ,wtq inp qepibexcp`

:xnel yie ?"ok epi` mehneh la`" i`n :cere

,mehneh wtql inc `le .`ed wtq mlerlc

erixkd `le" dia ipzinl jiiy `l mehnehac

rxwpyk minrtlc ,oiey olek oi`c Ð "minkg

leki ely wtqe ,dawp Ð minrtle xkf `vnp

e` xkf e` Ð mlek qepibexcp` la` .xxazdl

`wtpe .edfi` minkg erixkd `l la` ,dawp

,dycwzp e` ,dy` mehneh yciw m` :dpin

,hk dpyd y`x) opixn` xtey oiprl mbe .rxwpe

Ð mehneh ,epin z` `iven Ð qepibexcp` :(`

bilt `le .epin epi`y `le epin `l `iven epi`

`pzc dizlin yxtn `l` ,`nw `pz` iqei iax

,ibilt :inp i` .`id iqei iax dlek e` .`nw

,xifp epi` Ð minkg erixkd `lc oeik :xn`we

xkf ied ok m` `l` xifp zeidl ezrca did `lc

ied Ð erixkd `lc oeike ,zi`ce dawp e` i`ce

.wtq mlerl

øîàðùÐ 'ek i`ce xkf dawp cre xkfn

jixhvi` mehneh `nlya :dniz

mehneh yie xkf `edy mehneh yiy oeik ,ihernl

,wtq `edy onf lk aezkd exhte ,dawp `edy

oiepnd on cg` utwa dnda xyrna hrnnck

ixiyr `le ,`pngx xn` i`ce ixiyr Ð ekezl

,oal xryl dncw zxda wtq iab lirle .wtq

la` .(a,dq) xifp idlya i`xwn dl yixcc

ax xaqc oeik ,ihernl jixv dnl ,qepibexcp`

m` xkf m` `ilb `iny inw ,oiey oleke ied wtqc

zexekaa jixt ikde ?dil hrnn i`n`e ,dawp

`d iab eteqa (mye a,`n) "oinen el` lr" wxta

cenlz oi`y ,"xkfd" dhnl xne` `edyk :`ipzc

:jixte .qepibexcp`e mehneh `ivedl Ð !?xnel

`wtq qepibexcp` :xaqw ?`nw `pz `nili` ?ipn

:xnel yie ?`wtq ihernl `xw jixhv` Ð `ed

"xkfd"n qepibexcp` hrnnc ,xity jixt mzdc

jixhv` :jixt ikdle ,dler iab aizkc `xizi

m` `ilb `iny inwc oeikc ,`wtq ihernl `xw

Ð `ed xkf m`e ?ihernl jixv i`n` Ð ied dawp
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רז oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtdcip
íéðè÷ íéçúô åì åøäèåoilivn milecbdy minly mizn x`yk ,drax`n mizegtd Ð

m`e ,mi`nh migztd lk Ð ziaa `ed m` .drax`a egzt Ð zn :ol `niiwc .miphwd lr

`d Ð `ivedl la` ,migzt x`y z` livdl Ð ilin ipde .xedh Ð drax`n zegt gzt

dpyn b wxt) :zeld` zkqna opixn` ikde .ipy cvl d`nehd `iven gth gzet :opixn`

mixen` mixac dna .drax`a egzt Ð znd :(e?
d`nehd z` `ivedl la` ,migztd z` livdl

.gth gzeta Ðïðçåé éáøyixc dilr biltc Ð

Ð ezxev dlalazpy znc xninl irac ,yiwl

o`nk xn`c ,`nh?.xfril` iaxkòáåøáraex =

.awd= àìáè÷úôøùð äðéàå ,äù÷å ÷åìù øåò
.úîä íòàøãåôàoebk ,ediiexze .yiiy oa` =

leki xtrd oi`y ,zevigne leaiw zia zeieyry

.xftzdléëåøçéà êøçéàãdyrp `le ,znd Ð

.xt`øäåè éîé äì ïéðúåð ïéàab lr s`c Ð

.`ed clec ol `hiytcäúãéì ä÷éçøä øîéàÐ

xake ,mixa`l cled aex `viy mini dnk ixd

.ipnp zni`n opirci `le ,dly xdeh ini exar

äãðìå éðúéð,mi`nh eidi d`xzy minc lky Ð

:ipzinl dil irai` ikde .xdeh ini dl eidi `ly

,miireay xnelk ,"dcple dawple xkfl ayz"

dawp `nlcc ,dii`x mey `la d`nhn dawpc

mini dnk ixdy ,dl didi `l xdeh inie .i`ed

."dcpl" epiide ,aexd `vie clil dligzdy

xkf xkfed dnl yxtn (`,l) `wxit i`da onwle

xefgze ,drax`e miyly seql d`xz m`y Ð

zlwlewn `dz Ð cg`e mirax` meil d`xze

.dpenye mirax` mei cräàéáî àðéîà äåä
ìëàð åðéàå ïáø÷:rnyn ,"dcpl" ipzc oeikc Ð

ol rnyn `wÐ`l i` `ed cle i` dil `wtqnc

i`cec "dawple xkfl" `l` ,"dcpl" ipz `lcn

edine .lk`pe oaxw d`iane ,`ed clec ol `hiyt

.dzcil dwigxd :xni` ,dl zil xdeh iniãé ïúéå
.dcil diexw ci zcil :`nl` Ðøîà÷ àø÷ àäå

.dil ixw `ziixe`c dcil :`nl` ,`ped ax Ð

äðùîäá÷ðìå øëæìinie xkfl xdeh ini Ð

.dawpc d`nehãáìá äá÷ðì áùúied elit` Ð

,xkf ini lkc ,opilf` zeawp xza Ð xkf mehneh

ly jez mirlaen ,dxdhl oia d`nehl oia

.dawpñøåñîjetid oeyle ,eizelbxn jxc Ð

."edyxce `xwnd qxq" :enk ,`edàøîâ
êéøèöéàopiwtqn dicegl mehnehc ab lr s`Ð

:`nip dicda xkf cilizi`c `kid ,dawpae xkfa

dligz drixfd `idc `zlin `gkenc ,`ed xkf

.ol rnyn `w Ðïáåì.ixwl dnec ÐíãåàÐ

.zecp mcl dnecùã÷î úàéá ìò ïéáééç ïéàÐ

oi`c .dxfra oileg iziinwe ,`ed xedh `nlc

.oaela d`nhn dawp oi`e ,mce`a `nhn xkf

äîåøú íäéìò ïéôøåù ïéàåik ,oilez `l` Ð

mce` oi`e ,`ed xkf :xninl `ki` Ð mce` i`fg

dawp xninl `ki` Ð oael i`fg i`e .ea `nhn

.oilez jklid ,da `nhn oael oi`e ,`idåàø
ãçàë ïáåìå íãåàelit` ,`nh jytp i`nnc Ð

,oaxwn ixiht Ð ycwn z`ia z`neh oiprl ikd
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óøùðùinp ikc ,ezxeve mc` ly qetc xera did .wely xer :yexit Ð `lahw iab lr

.mixkip mixa` jezge ezxev Ð eilr sxypøîàmehneh ax xn` ongp ax

`l Ð `ed dixa i`c .`ed dawp wtq xkf wtq qepibexcp`c ax xaqw Ð 'ek qepibexcp`e

"lxrd" wxta ax wiqtc `de .`ed `wtq xaq i`ce `l` !mce`a `le oaela `l `nhi

iaxk `l Ð qepibexcp`a iqei iaxk (`,bt zenai)

,weye dfga lik`n :xn`c ,mzdc oizipznc iqei

cxn`wc `ziixac iqei iaxk `l` ,ied i`ce xkf

`le ,`ed envr ipta dixa Ð qepibexcp` :mzd

e`le .dawp m` xkf m` rcil minkg ea erixkd

rnyn oke .`wtq :xnelk `l` ,`ed `nlra dixa

ax xaeqy enk epiide ,"erixkd `l"c `pyil

:xn`wc ,(`,cr) `neic `xza wxtae oizrnya

:jixte .xeriy ivge iek zeaxl Ð "alg lk"

dixa Ð iekc :ipyne ?`wtq iieaxl `xw jixhvi`

.`wtq `le ,ynn dixa Ð "ied dixa" i`d .ied

`ztqeza `ipzc :xega l`eny epiax dywde

yi` dfy xifp ipixd" :[ipy wxt] mixeka zkqnc

:xne` iqei iax .xifp `ed ixd Ð "dy` e`

elki `le ,`ed envr ipta dixa Ð qepibexcp`

mehneh la` .dy` e` yi` m` rixkdl minkg

iqei iaxl i`e .dy` e` yi` wtq `l` ,ok epi` Ð

?`ede `nw `pz ibilt i`na ,wtq inp qepibexcp`

:xnel yie ?"ok epi` mehneh la`" i`n :cere

,mehneh wtql inc `le .`ed wtq mlerlc

erixkd `le" dia ipzinl jiiy `l mehnehac

rxwpyk minrtlc ,oiey olek oi`c Ð "minkg

leki ely wtqe ,dawp Ð minrtle xkf `vnp

e` xkf e` Ð mlek qepibexcp` la` .xxazdl

`wtpe .edfi` minkg erixkd `l la` ,dawp

,dycwzp e` ,dy` mehneh yciw m` :dpin

,hk dpyd y`x) opixn` xtey oiprl mbe .rxwpe

Ð mehneh ,epin z` `iven Ð qepibexcp` :(`

bilt `le .epin epi`y `le epin `l `iven epi`

`pzc dizlin yxtn `l` ,`nw `pz` iqei iax

,ibilt :inp i` .`id iqei iax dlek e` .`nw

,xifp epi` Ð minkg erixkd `lc oeik :xn`we

xkf ied ok m` `l` xifp zeidl ezrca did `lc

ied Ð erixkd `lc oeike ,zi`ce dawp e` i`ce
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,oal xryl dncw zxda wtq iab lirle .wtq

la` .(a,dq) xifp idlya i`xwn dl yixcc

ax xaqc oeik ,ihernl jixv dnl ,qepibexcp`
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cenlz oi`y ,"xkfd" dhnl xne` `edyk :`ipzc
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`oifgeרח mipya cenr gk sc ± oey`x wxtdcip
åçìùú.ycwnn mi`nh geliy epiid Ðàéä øæòéìà éáøcr d`neh oaxw oiprl irac Ð

inp `kd ,inhi` i`na rcic cr ze`neh x`ya era `lc ,opaxl la` .inhi` i`na rcic

."zi`ce dawp ,i`ce xkf" opiyxc `lc ,iaiigníìòðå õøùämlrpe uxy zlapa e`" Ð

."epnnõøù íìòä ìò.aiig Ð d`neh epnn mlrp qpkpy dryae ,rcie `nhpy Ðåðéàå
ùã÷î íìòä ìò áééçycwnl qpkpyk m` Ð

epi`y ,qpkpe ycwn epnn mlrpe ,d`nehl xekf

.xeht Ð xkfp `viyke ,ycwn dfy xeaqõøù
äìáðåepi`e ,mdn cg`a rbpy rcie ,eiptl Ð

gky ycwnl `ayke ,rbp mdn dfi`a rcei

.xkfp `viyne ,eze`øæòéìà éáømy xkf`c Ð

inhi` uxya m` rcic cr opirac :xaq ,uxy

.'ekäá÷ðìå øëæì åáåæ úà áæä:inp yexcle Ð

`le ,daifa `nhn zi`ce dawp i`ce xkf

.mehnehòøåöî úåáøì øëæìywen `edy Ð

mc` `nhl d`nehd a` eizepirn zeidl ,afl

wexi ike" :(eh `xwie) dia aizkc ,afk milke

.'ebe "afdàîè ñøç éìëì èøôoerh oi`y Ð

.dxfrd on geliyàì úåëúî éìë àðéîà äåä
:yxcnl dixeaica ipy ikdle ,geliy oerh Ð

epiidc ,dawpae xkfa bdepd oic el yiy lk

.dewna dxdhà÷ôð àîè ìëåîilk s`c Ð

:opiyxc ded oigxk lre ,geliy ira zekzn

.dxdh el oi`y qxg ilk `le ,dil ince mc`ãò
äá÷ðxkfn `edy oic el yiy in lk :rnyn Ð

.dxdh odl yiy ,dawp créëä éà,i`w lirl Ð

`le i`ce xkf :geliy oiprl ax xn`c oeik

mehneh oebk inp ze`neh x`ya ,mehneh

.xhti Ð ycwnl qpkpe uxya e` zna `nhpy

øëæä."xkfd jkxr dide" Ðøëæä øîåì ãåîìú
.yixc `"d Ðäá÷ð íà.yixcw "m`" Ðàåää

äéì éòáéî."dawpe xkf" azknl Ð
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øîàxfril` iax :(a,bt zenai) "lxrd" idly opzc `de Ð `id xfril` iax ipn `d `ler

iax xn` lkl `l :mzd opixn` `d Ð xkfk dliwq eilr oiaiig qepibexcp` :xne`

oi` xn`c `pz i`d :xn`w ikd `kdc xnel yi :inp i` .eilr oiaiig qepibexcp` xfril`

.xfril` iaxk "uxyd" yixc ,ycwn z`ia lr oiaiigèøô.`l eze Ð opiqxb qxg ilkl

idlyac ,"dewna dxdh el oi`y" qxb `le

:xninl ira (a,cw oiaexir) "oilitz `vend"

jixv oi`e .d`nehd a` dyrp epi`c meyn

dihwp `ziixad on epi`c iab lr s`c ,ewgenl

s` ,uxy oicd `edc :mzd wiqnc meyn ,cenlzd

xn`c :xn`z m`e .`ed d`nehd a`c ab lr

"mixac el`" wxtae (h) dheqc `nw wxta

dpgna qpkil xzen zn elit` :(`,fq migqt)

"enr sqei zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,diel

el oi`c ,ith liw zn daxc` Ð "elit`" i`n ,'ebe

yie !inp dpiky dpgna elit`e ,dewna dxdh

(a,cw) oiaexir idliy xn`c o`nl `ki`c :xnel

el oi`c ab lr s` ,ycwnl uxy qipkn aiignc

aiign zn :inp i` .zn oicd `ede ,dewna dxdh

.ig mc` oebk ,dewna dxdh epina yic meyn ,ith

äåähwpnl ivn ied Ð `l zekzn ilk `pin`

meyn "zekzn ilk" hwp `l` ,"shy ilk"

.llgk `ed ixd axgc ,xingc

ãò"cr" oeylnÐ dewna dxdh el yiy xac lk

el yiy in lk :rnync .qxhpewd yxitck ,yixc

dxdh el yiy epiidc ,dawp cr xkfny oic

i`nl ok m` "ytpl `nh lk" :xn`z m`e .dewna

migqta "mixac el`" yixac :xnel yie ?`z`

.xity dil yixc (a,eq)

éàoeik :yexit Ð inp ze`neh x`ya ikd

dxdh el yiy inl "dawp cre xkfn" yixcc

ze`neh x`ya mb `xw opinwen ok m` ,dewna

c mce`e oael e`lcz`nehc ok m`e ,milka ekiiy

.qepibexcp`e mehneh eglyil `l inp uxye zn

ãåîìú.yixc "xkfd"c `"d Ð xkfd xnel

(a,`n zexeka) "oinen el` lr" wxtac :dnize

,"mixkfd xkfd" :aizkc ,`kd ip`y :opixn`

`"d la` ,"mixkfd" aizkc meyn :rnyn

`nye ?qepibexcp` hrnl xezi aiyg `l "xkfd"c

.`"dn yixcc mzd `yxc mey `ki`

àä`ziixa jd Ð hrnn `l dicegl xkfn

zay zkqna gkenck ,dcedi iaxk `iz`

xn`wc `d lr (a,elw) "dlinc xfrl` iax" wxta

ax xn`wc .zay dgec qepibexcp` :dcedi iax

m`y ,`ed xkf dcedi iax xn` lkl `l :`cqg

Ð "xkfd" :`ipze ,jxri oikxra Ð ok xne` dz`

.dcedi iax `xtq mzq :yexit .'ek mehneh `le

:`pipz inp op` s` :wgvi xa ongp ax xn`we

iax ixac ,z`hg in yecwl leqt qepibexc`

meyn :ipyne ?dlin iab `py i`n :jixte .dcedi

yecw iabe !zeaxl `xezi jixv daxc` dlin iabe ,"dawp"e "xkf" oeyln edl hrnn `le ,qepibexcp`e mehneh hrnl `xezi jixv oikxr iab `kdc :dniz `zyde ."xkf lk mkl lend" aizkc

opitli ,xkf llka ied `lc oikxra ilbc oeikc :xninl epivn dpde .dy` ihernl Ð "dpzpe" aizk `le "ozpe" aizkc meyn `l` ,qepibexcp`l `pixg` `xezi `kilc iab lr s` ,dil hrnn

hrnl "xkf" aizkc `kid lke :jixtc `kde .`xnegl oikxrn slinl ol zi` ithc meyn Ð dlinn yecw opitli `lc `de ."xkf lk"c `xw ilbc e`l i` ,opitli ded inp dline .oikxrn yecw

"oinen el` lr" wxtae .`lewl oikxrn `le ,geliy epirhdl ick ,xkf llka iedc slinl ol zi` dlinn ,daxc`c Ð opitli oikxrnc iiepyl ivn `l ,'ek oikxr iab `de ?qepibexcp`e mehneh

oaxw jixvdle dlerl exiykdl `ly `xnegl oikxrn opitli `le ,xnel cenlz oi`y dhnl "xkfd" xne` `edyk :xn`wc ,qepibexcp`e mehneh hrnl `xizi `xw jixvnc (a,`n zexeka)

wxtac dyw j` .`xw jixhv` ikdle ,`xnegl dlinn `l` `lewl oikxrn opitli ded `lc ,yecw epi`y `lew iede ,"dler ef ixd" xn`y oebk ,dacp oaxwl `xw jixhv` mzd Ð xg`

`edy meyn ,oileqt eiyecw Ð ycwy qepibexcp` :xne` dcedi iax ,mzd opzc .dy` wtq yi` wtq iedc meyn `l` yecw oiprl dcedi iax dil liqt `lc rnyn (a,ar zenai) "lxrd"

:`pin` ded ,dicegl xkfc `herin ded i`e .dpeyn `edy itl ,dy`e yi` jxrn aezkd ehrnn ,dawp e` xkf `edc iab lr s` jxr iablc :xnel yie ?ycwl dleqt dy`e ,dy` wtq

,dil opihrnn dedc `yxc mey `ki` `ny ,`ed xkf i`e ,iieaxl `xw jixhvi` `d Ð `id dawp i` ,dlin iabe .`kti` oke ,xkf `ed elit` dawp jxra dinwe`e xkf jxrn `pngx diwt`c

"c (a,`n) zexekac `idde .aezkd edaixc e`l i`iab lr s`e .`wtq ihernl `xw jixhv` `l `ed wtqc oeikc ,dcedi iaxk `iz` `lc xninl `ki` ,qepibexcp`e mehneh `le Ð "xkfd

.`id dcedi iax e`l jgxk lr `d la` `pixg` `nzqa epiid ,`id dcedi iax `xtq mzqc
ikd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dcp(iriax meil)

eçlLzl`dazke dxzi dxezdy dfne ,'mEgNWY dpgOl uEgn §©¥¤¦©©£¤§©§
lk z` glyl xn`p xaky xg` 'eglyz dawp cr xkfn'

a wxy ax yxec ,mi`nhdæéàcå øëeúéàcå äá÷ðgeliy oic yi ¨¨©©§¥¨©¨¦
,ycwndn mi`nhàìåañBðéâBøcðàå íeèîeèwtqe xkf wtq mdy §Ÿ§§©§§¦

.dawp
:axl di`x `iadl dvex `xnbddéì òéiñî àîéìyiy xn`p - ¥¨§©©¥

,`ziixan axl reiq,`ziixaa epipyyeàøL ñBðéâBøcðàå íeèîeè§§©§§¦¤¨
úà íäéìò ïéôøBN ïéàå ,Lc÷î úàéa ìò ïéáéiç ïéà íãBà Bà ïáBì¤¤¥©¨¦©¦©¦§¨§¥§¦£¥¤¤

.äîeøzäm` s`eúàéa ìò ïéáéiç ïéà ,úçàk íãBàå ïáBì eàø ©§¨¨¤§¤§©©¥©¨¦©¦©
.äîeøzä úà íäéìò ïéôøBN ìáà ,Lc÷î:`xnbd zx`aneéàî ¦§¨£¨§¦£¥¤¤©§¨©

àîòè,ycwn z`ia lr oiaiig oi` mce` mbe oael mb e`xay epipy ©£¨
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,qepibexcp`e mehneh hrnl `le ,zxg` dyxcl mi`aénð éàä- ©©¦
ycwndn mi`nh geliy iabl mixen`d 'dawp cr xkfn' zeaiz mb

déì éòaîdnn ,`ziixaa epipyy ,zxg` dyxcl mze` jixv - ¦¨¥¥
,'dawp cr xkfn' dazke mi`nh geliy iabl dxezd dxziy

`l` epi` mi`nh geliy oicy micnléîa,dawpe xkfk epicyLiL §¦¤¤
äøäè Bìdliah ici lrñøç éìëì èøt ,äå÷nael oi`y ,`nh ¨¢¨©¦§¤§¨¦§¦¤¤

geliy oerh epi`y ,dxiaya ezxdh `l` ,dewna dxdh
,ycwndn.éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥

,iqei iax ly ezyxcl weqtd jxvpy s` lr :`xnbd zvxzn
,ax ly ezyxc z` epnn cenll lkepy weqta xezi yi oiicr

ixdyïk íà,qxg ilk hrnl wx `a weqtdy `edàðîçø áBzëð ¦¥¦§©£¨¨
[dxezd-]íãà''eglyzyexcpe ,'dawp cr xkfn' aezkz `le ¨¨

dxdh el yiy xac lk jk ,dewna dxdh el yi mc`y myky
dazky dfne ,qxg ilk hrnpe ,mi`nh geliy oic ea jiiy dewna

.qepibexcp`e mehneh hrnl micnl 'dawp cr xkfn'
:uexizd z` zegcl `xnbd dqpnàîéz éëåzegcl dvxz m`e - §¦¥¨
'eglyz mc`' dxezd dazk `lyc meynàðîçø áúk éàíãà' ¦¨©©£¨¨¨¨

,'eglyzàðéîà äåäxne` iziid -oic jiiy mc`a `weecy £¨¨¦¨
a la` ,geliyàì úBëzî éìk,cr xkfn' dxezd dazk okle §¥©¨Ÿ

daxp j` ,dewna dxdh el oi`y qxg ilk wx hrnpy icka ,'dawp
.zekzn ilk

mc`' weqta aezk did m` mb :uexizd z` `xnbd zayiin
zyxt zligza ixdy ,zekzn ilk mihrnn epiid `l 'eglyz
on EgNWie l`xUi ipA z` ev' (a d xacna) xn`p mi`nh geliy©¤§¥¦§¨¥¦©§¦

,'Wtpl `nh lke af lke rExv lM dpgOdeîe' zeaizàîè ìë ©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤¥§Ÿ¨¥
à÷ôð ,'Lôðìepgxk lre ,zekzn ilk zeaxl micnl epiid - ¨¨¤¨§¨

mdl oi`y qxg ilk wx mihrnn epiid 'eglyz mc`' zeaizn
zeaiz ok m`e .dewna dxdh'äá÷ðe øëæ',dxezd dazky,éì änì ¨¨§¥¨¨¨¦

mdn yexcl ep` migxken `l`áøãëìmehneh hrnl §¦§©
.qepibexcp`e

:`xnbd zl`eyàúàc àeä áøãëì délek àîéàådn lky xn`p - §¥¨¥§¦§©©£¨
'dawp cr xkfn' dxezd dazkyhrnl wx jkn yexcl `a

.qxg ilk hrnl `le ,ax ly ezyxck qepibexcp`e mehneh
:`xnbd daiynïk íà,qxg ilk hrnl d`a `l dxezdy `ed ¦¥

äá÷ðe øëæ' áBzëð,'eglyz,'äá÷ð ãòå øëfî' éàîzaiz `l`'cr' ¦§¨¨§¥¨©¦¨¨§©§¥¨
`ede ,dawp cre xkfn jiiyy oic ea yiy xac lk zeaxl d`aãò©

,äå÷na äøäè Bì LiL øác ìk.qxg ilk hrnle ¨¨¨¤¤¨¢¨©¦§¤
:ax ixac lr dywn `xnbdéëä éàweqtdn yexcl yi ok` m` - ¦¨¦
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dcp(iying meil)

,äMà Cøòì Léà Cøò ïéa ÷lçìjxrd z` yi cg` lkly xnele §©¥¥¥¤¦§¥¤¦¨
,weqta el aevwddxezd dtiqed ,xzein epi` weqtd seby oeike

.qepibexcp`e mehneh hrnl 'dawp m`e' 'xkfd' dazke
:dpyna epipy'åëå ñøBñî Bà Czeçî àöé`ed ixd eaex `viyn ¨¨§¨§¨

`viyn ey`x aex edfi`e ,ey`x aex `viy cr ekxck `vi ,celik
:`xnbd zx`an .ezgct,øæòìà éaø øîà`viay epipyy dn ¨©©¦¤§¨¨

pk aeyg epi` mixai` mixai` jzegndf ,eaex `viy cr cle
eléôàm``viïänò Làøä,mixai`d x`y mr -mixne` oi`e £¦¨Ÿ¦¨¤

.eaex `vi `ly s` lr clepk aeyg `ed y`xd `vi m`yéaøå§©¦
eðL àì ,øîà ïðçBédf oicàlàote`aLàøä ïéàL`veiìáà ,ïänò ¨¨¨©Ÿ¨¤¨¤¥¨Ÿ¦¨¤£¨

m``viøèBt Làøä) ïänò Làøä(.clepk aeyg `ed ixd ¨Ÿ¦¨¤¨Ÿ¥
:opgei iaxe xfrl` iax ewlgp dna zxxan `xnbdìàeîLãa àîéì¥¨§¦§¥

éâìôéî÷xnel yi m`d -,l`eny ly epica ewlgpyøîàc ¨¦§§¦§¨©
,íéìôða øèBt Làøä ïéà ,ìàeîLmine`z zxaern dzid ,xnelk §¥¥¨Ÿ¥¦§¨¦

ey`x z` `ived ltpd m` ,ezxev dxnbp `ly ltp mdn cg`y¤
z`ivi oi` ,ipyd cled clep jk xg`e ,dxifgde mgxd on dligz
on eixg` clepd z` zxhet dpi`e ,dcilk zaygp ltpd ly ey`x

.xekak aygp ipyd `l` ,dxekadxfrl` iaxy yxtp ok m`e
,l`enyk xaq clepk aeyg epi`y ey`x `viy jzegna xaeqd

l`eny ly epic :`xnbd dgec .eilr wleg opgei iax eli`e`ed
,jzegn epi`e mly ltpdy ote`aeéâéìt àì àîìò éleëc íìLa- §¨¥§¥¨§¨Ÿ§¦¦

aeyg `ed ey`x `viyny mixaeq `l` ,miwelg mpi` mlek
,l`eny ixack `le clepkéâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a -altp ¦§¦¦§

øáñ øîc ,Czeçî`weecy xaeq xfrl` iaxy -acleàeä íìL §¨§©¨©§¨¥
áéLç÷c,clepk df ixd y`xd `viyne ,sebd lkk aeyg y`xd - §¨¨¦

la`áéLç÷ àì Czeçîa.aeyg y`xd oi` -øáñ øîeopgei iaxe - ¦§¨Ÿ¨¨¦©¨©
,xaeqyáéLç énð Czeçîa.aeyg y`xd mb - ¦§¨©¦¨¦

àðéøçà àðLéì)ewlgpy dnn ,zwelgnd xe`iaa zxg` oeyl - ¦§¨©£¦¨
wiicl yi ,jzegna dxaicy epzpyn ixaca mi`xen`dcàîòè©£¨

`l e` clepk aygp ey`x z`ivia m` ewlgpyzngn `edàöéc§¨¨
Bð÷úk àä ,ñøBñî Bà Czeçî,ey`x jxce mly `vi m` j` - §¨§¨¨§¦§

miceny rnynyøèBt Làøäitl `vnpe .clepk aeyg `ed ixd - ¨Ÿ¥
c ,df weicìàeîLc eäì úéì eäééåøzlr miwleg mi`xen`d ipy - ©§©§¥§¦§¥
,l`enyíéìôða øèBt Làøä ïéà ìàeîL øîàc`viyk elit`e §¨©§¥¥¨Ÿ¥¦§¨¦

mly `viyky mixaeq opgei iaxe xfrl` iax eli`e ,ekxck mly
d ixd ey`x `viyncelik `e.(

:zwelgnd xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbddì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨
dLôð étàa àúzòîL àäìiax ly mzwelgn z` epyy yi - §¨§©§§¨§©¥©§¨

xe`iaa ewlgpy `le ,envr ipta xn`nk opgei iaxe xfrl`
,epy jke .epzpynLàøä ïéà ,øæòìà éaø øîàaeyg ltp lyáBøk ¨©©¦¤§¨¨¥¨Ÿ§

d,íéøáàm` ,clepk aeyg `ed mixai`d aex e`viay s` jkle ¥¨¦
.clepk aeyg epi` y`xd wx `viLàøä ,øîà ïðçBé éaøåaeyg §©¦¨¨¨©¨Ÿ

áBøkdíéøáà.clepk aeyg `ed cala y`xd `viyk mb jkle §¥¨¦
`vnp ,epzpyn lr dxn`p `l mzwelgny oeik ,ef dhiy itle

,jzegna oiae mly clea oia ewlgpyéâìôéî÷åewlgpe -ìàeîLãa §¨¦§§¦§¦§¥
welg opgei iaxe l`enyk xaeq xfrl` iaxy ,l`eny ly epica -

.eilr
:opgei iax lr epzpynn dywn `xnbdïðz,epzpynaàöécled §©¨¨

Baeø àöiMî ,ñøBñî Bà Czeçîcled lyàeä éøäaeyg.ãeìék §¨§¨¦¤¨¨£¥§¨
:`xnbd zwiicnøîà÷cîipyd ote`a `pzdBà]ììkî ,ñøBñî [ ¦§¨¨©§¨¦§¨

Czeçîc,jzegn `viy epipyy oey`xd ote`ay dfn rnyn - ¦§¨
`l` eilbx jxc qxeqn `vi `lyk `pzd xaicBð÷úk,ekxck - §¦§

,dligz y`xd `viyøîà÷å`pzd jk lrwxyBaeø àöiMîly §¨¨©¦¤¨¨
cleäæ éøäaeyg,ãeìék.y`xd z`ivia ic `leeàéL÷jknéaøì £¥¤§¨©§¨§©¦
ïðçBéjzegna s`y xaeqdelit`e ,clepk df ixd y`xd `vi m` ¨¨

.eaex `vi `ly
:`xnbd zvxznàîéà ,ïðçBé éaø Cì øîà`pzd oi`y xnel yi - ¨©¨©¦¨¨¥¨

mly `vi e` ,ey`x jxc jzegn `viy ,mipte` ipy lr xacn
,`ed cg` ote` lkd `l` ,eilbx jxc qxeqnyå Czeçî àöémb ¨¨§¨§

,ñøBñî`viy cr clepk aeyg epi`y `pzd xn` df ote`a wxe §¨
jzegna s`y `pzd xeaqi dligz ey`x `viy ote`a j` ,eaex

.clepk aeyg `ed
:`xnbd dywnàäåixde -Bàqxeqnéðz÷'e`' zaize ,epipy - §¨¨¨¥

rnyn ok m`e ,micxtp mipte` ipyl `pzd ixac z` zwlgn
viy ote`l ezpeek 'jzegn' `pzd xn`yky.ey`x jxc ekxck `

,'e`' `pzd xn`y dn :`xnbd zvxznøîà÷ éëäezpeek jk - ¨¦¨¨©
,xnelàöécledBà ,Czeçî`viäæå äæå ,íìLmipte` ipyae - ¨¨§¨¨¥§¤¨¤

`vi el`,ñøBñî`ed oicdy,ãeìék äæ éøä Baeø àöiMîm` j` §¨¦¤¨¨£¥¤§¨
,clepk aeyg `ed eaex `vi `l m` s` ,ey`x jxc `viixacke

.opgei iax
:mi`pz zwelgna ewlgp opgei iaxe xfrl` iaxy x`an `tt ax

,àtt áø øîà`id opgei iaxe xfrl` iax ly mzwelgnéàpúk- ¨©©¨¨§©¨¥
,`ziixaa epipy oky .mi`pz zwelgnkàöécledCzeçîmixai` ¨¨§¨

,mixai`Bàj` mly `viñøBñî,eilbx jxc -éøä Baeø àöiMî §¨¦¤¨¨£¥
àeäaeygBð÷úk àöiMî ,øîBà éñBé éaø .ãeìékjxc `viyn wx - §¨©¦¥¥¦¤¨¨§¦§

e`viy s` ,ey`x `vi `l oiicr m` j` ,clepk aeyg `ed ey`x
bd zx`an .clepk aeyg epi` eixai` aex:`xnøîà÷ éàîidn - ©¨¨©

oi` ,eaex `vie eilbx jxc mly `vi m` ixd ,iqei iax ixac zpeek
.clepk aeyg `di `ly xnel `xaqàtt áø øîàixac z` ayiil ¨©©¨¨

,iqei iaxøîà÷ éëä,`ziixaa qexbl yi jk -àöécledCzeçî ¨¦¨¨©¨¨§¨
åmb,ãeìék àeä éøä Baeø àöiMî ,ñøBñî,`nw `pz ixacn rnyne §§¨¦¤¨¨£¥§¨

Bð÷úk àäm` s` ,dligz y`xd `viy ekxck cled `vi m` - ¨§¦§
jzegn `viøèBt Làøä.clepk aeyg `ed y`xd z`ivia -éaø ¨Ÿ¥©¦

Bð÷úk Baeø àöiMî ,øîBà éñBéclepk aeyg epi` jzegn `via - ¥¥¦¤¨¨§¦§
iqei iax dcen mly `via j` ,ey`x jxc mbe eaex mb `viy cr
jkae .clepk aeyg `ed ixd eaex `viyn ,eilbx jxc `vi m` s`y
iqei iaxk xaq xfrl` iaxy ,opgei iaxe xfrl` iax mb ewlgp
xaq opgei iaxe .clepk aeyg epi` ey`x `vi m` s` jzegnay
.clepk aeyg `ed ixd ey`x `viyn jzegna s`y `nw `pzk

:`tt ax lr dywn ciaf axé÷úîdì ó[dywn-],ãéáæ áøììkî ©§¦¨©§¦¦§¨
,rnyn `tt ax ly exe`ia itl iqei iax ly eixac jezn -

ñøBñîác,eilbx jxc jzegnd cled `vi m`y -øèBt àì énð Baeø §¦§¨©¦Ÿ¥
,clepk aeyg epi` eaex `vi m` s` -eïì àîéé÷ àälaewn ixde - ¨¨§¨¨

dlek dxezd lka epiciaaeøcBleëk Boic el yi xacd aexy - §§
,elek `viy enk `ed ixd eaex `viyk o`k mb ok m`e ,xacd lkk

.ey`x `vi `l oiicr m` s`
:dpey ote`a x`an ciaf axøîà÷ éëä ,ãéáæ áø øîà àlàjk - ¤¨¨©©§¦¨¦¨¨©

m`y xne` `nw `pz ,`ziixad ixac exn`pàöécledCzeçî ¨¨§¨
åmb.ãeìék äæ éøä Baeø àöiMî ,ñøBñîeixacn wiecneBð÷úk àä §§¨¦¤¨¨£¥¤§¨¨§¦§

jzegna s` ,dligz y`xd `viy ekxck `vi m` -øèBt Làøä̈Ÿ¥
,clepk eaiygn -lre .`nw `pz ixac z` `tt ax yxity itk
wleg df weicéñBé éaøe,øîBàcala y`xd z`ivi izni` ©¦¥¥

wx celik ezaiygníéiçì Bð÷úk àöiMîjxck mly ey`x jxc - ¦¤¨¨§¦§§©¦
epi` ey`x jxc `vi m` s` jzegna j` ,mi`vei miigd zecledy
,mi`xen`d ewlgp ef mzwelgnae .eaex `viy cr clepk aeyg
,sebd lkk aeyg jzegnd y`x oi`y iqei iaxk xaq xfrl` iax
`ed ixd ey`x `viyn jzegna s`y ,`nw `pzk xaq opgei iaxe

.clepk
:ciaf ax ly exe`ial di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦

,ciaf ax ly exe`iak `ziixaåà) Czeçî àöé(mbeàöiMî ,ñøBñî ¨¨§¨§¨¦¤¨¨
äæ éøä Baeøaeygãeìék.ey`x `vi `l oiicry s` lràäla` - £¥¤§¨¨

`vi m`Bð÷úk,ey`x jxc -øèBt Làøä.clepk aeyg `ed ixd - §¦§¨Ÿ¥
,øîBà éñBé éaøwxíéiçì Bð÷úk àöiMî`via `le ,clepk aeyg ©¦¥¥¦¤¨¨§¦§§©¦

.jzegn:`ziixad zx`aníéiçì Bð÷úk eäæéàåmly cled `vi - §¥¤§¦§§©¦
,clepk aeyg `ed izni`n ey`x jxcBLàø áBø àöiMî.cled ly ¦¤¥¥Ÿ

.xhet y`xd m` jzegn `via ewlgpy ciaf axk x`ean ixd
:ey`x aex edn zwelgn `ziixad d`ianBLàø áBø eäæéàå- §¥¤Ÿ

,clepk `die ey`x aex `viy aygp izni`,øîBà éñBé éaø©¦¥¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד ט

oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtdcip
÷ìçìdil dedcn ,`kd la` .mehneh hrnn `l Ð "m`e" `"d e`l i` ,jklid Ð

.`yxcl :dpin rny Ð "dawpe xkf" aizke ,"eglyz mc`" azknlíäîò ùàøä åìéôàå
jzegn `vic `kidc ,i`w "jzegn"` Ð`viy cr ,cle aeyg oi` Ð y`xd `vi elit` ,

.eaexíéìôðá øèåô ùàøä ïéàcg` .drayl mine`z zclei oebk ,ltpd y`x `vi Ð

`vie .ezxev dxnbp `l cg`e ,ezxev dxnbp

ied Ð eig` `vi jk xg`e ,exifgde ,ltpd y`x

`ad z` xhet ltpd y`x oi`y .odkl xeka

dil zi` xfrl` iaxe .dxekad on eixg`

.l`enycäéùôð éôðàá.oizipzn` `le Ð

Ð oizipzn` dl ipznc o`n :ediipia `ki`e

xninl `ki`e ,ibilt `w "jzegn"`c rnyn

zilc ,dcen xfrl` iax elit` mlyac ,oxn`ck

diytp itp`a dl ipznc o`ne .l`enyc dil

.l`enycae ,ibilt inp mly`c :rnynïéà
íéøáà áåøë ùàøäepi` Ð y`xd `vi Ð

`kil Ð `niiw oaa i`c ,i`w ltpae .celik

Ð ekxck `vi" :`id oizipzn `dc ,xn`c o`nl

."ey`x aex `viynåð÷úë,dlgz `vi y`x Ð

.opgei iaxl `iywe ,`aex opirac xn`weéàî
øîà÷jzrc `wlq ,"epwzk `viyn" iqei iax Ð

.`ed celi e`l `aexa qxeqncñøåñîå êúåçî
.eizelbxn jxce jzegn =åð÷úë àäjxc Ð

.xhet y`xd Ð jzegn elit` ,ey`xåáåø
åð÷úë.jzegna opira ediiexz Ðé÷úîáø äì ó
ãéáæ.iqei iaxc `ail` opivxznc `vexizl Ð

øèô àì éîð åáåø ñøåñîã ììëîoeik .dinza Ð

deeba ipzwck `l` ,i`w `weic` e`l iqei iaxc

i`w dlre ,"eaex `viyn qxeqne jzegn `vi"

opira Ð eaex witpc ab lr s` :xn`e iqei iaxc

xht `l inp eaex qxeqnc llkn ,epwzk inp?
.dinzaãéáæ áø øîà àìà`weic` iqei iax Ð

xhet y`xd epwzk `d xn`c i`w `nw `pzc

y`xd oi` iqei iax xn`we jzegnc ab lr s`e

oi`veiy zecle x`yke epwzk `viy `l` xhet

y`xd oi` epwzk elit` jzegn la` miigl

.xhetåð÷úë.xhet y`xd jzegn elit` Ðéî
íééçì åð÷úë àöéùla` .xhet y`xc `ed Ð

.eaex opira Ð epwzk elit` ,jzegnåéòãöÐ

.y"ltph= åùàø éðø÷ìöàù åùàø äáåâ
.óøåòääðùîåäî òåãé ïéàåm` xkf m` Ð

.cle `edy `id zrcei la` ,dawpäá÷ðìå øëæì
.dawpc d`neh inie xkfc xdeh ini Ðòåãé ïéà

äãðìå äá÷ðìå øëæì áùú åàì íà äéä ãìå íà
ini dl oi`y ,dcp `dz Ð d`xzyk ,xnelk Ð

dnl yxtn `xnbae .`ed cle e`l `nyc ,xdeh

meyn i`c ,xdeh mc dl oi`e li`ed xkf xkfed

."dawp" ipzw `d Ð dcil z`nehàøîâ
äìéôäå,gex m` ,ltp m` :dn zrcei dpi`e Ð
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ריב
oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtdcip

úéð÷éø äøæçå äàìî äàöéù äùàäzrcei dpi`e ,daexn onf seql Ð.dpeixd `vi zni`

åðéðôì äàéáäå,lke lkn mixedh mireay dyly dl dayi epiptl d`ayn :xnelk Ð

dz`ay mcew meia ea dz`x `nyc ,`nh wtq df meic ,i`d ilek wc `le .d`ea mei mr

:`zyd jzrc `wlq `wc .`adle o`kn` i`wc ,"xedh" dil ixw ikd elit`e ,epiptl

`l Ð epiptl dz`ayne ,meia epiptl dz`ay

.dz`xøåäè ãçàå àîè ãçà íéòåáù äøùòå
cg`e ,mei lka d`ex dzidy Ð `nh cg` Ð

.oixedh eid reay eze` ly minid lky Ð xedh

ùîçå íéùìù øåàì úùîùîseq lil `edy Ð

ynge miyly zqipk lil `ede ,iying reay

dpi` aeye ,drax`e miyely mei z`ivie

hwp i`n`e onwl yxtn olekc `nrhe .zynyn

.mireay xyr dyly ikdäúåà ïéìéáèîå
úåìéáè ùîçå íéòùúdpnfa dliahc meyn Ð

miryz ipd meyne .onwl yxtn edleke .devn

wtqc ,mireay xyr dyly hwp zeliah ynge

`blte ,mireay xyr cg` jeyn zeliahd onf

.dlek hwp `bltl jixvc icii`e ,xyr mipyc

,xyr mipy epiidc ,"`nh reay" `pzc icii`e

ikde ."xedh xyr dyly reay" inp `pz

.dinwl yxtnùîçå íéùåìù éøáñ ììä úéáå
:edl ixiaq ediiexze .onwl yxtn ediinrhe Ð

.devn dpnfa dliahäðåøçàáweqtzyk Ð

.devn dpnfa dliah dil zilc ,xdhze ixnbl

'åë ïåùàø òåáù àîìùáyxtn `zyd Ð

.`zaeizøëæ úãìåé øîéààéä`nei lke Ð

meia `nlc :iwetql `ki` oey`x reayc `neie

,epiptl d`ay mcew zg` dry dcli dz`ay

.dcil ini zray eed el`d minid zray lke

ïåùàø òåáùaiygw onwl `iz`c `nei Ð

.oey`x reay llkaàéä äá÷ð úãìåé øîéàÐ

jpd dcil ini ikyne ,dcli epiptl z`ay meiae

.ireay izxzáåæámei xyr cg` jezn `ny Ð

inia edpiwetql `ki`e li`ed ,miiwp xyr drax` `azi `wc ab lr s`e .dzaifl miiwp dray `irae Ð dcill jenq itey dedc xrv `lae ,oitevx yly dz`xe ,dcli daif inic

.dzaif zxitql dl oiler oi` Ð oda d`ex dpi`y dcil ini :xaqwc .dl `wlq `l Ð dciléòéáø òåáù àìàdwfged ixdy ,`ed cle i`d ,ocli `ilrn cle miyp aex opixn` i` Ð

.dxaerùîùú.xedh cg`e `nh cg` dilr mixaery mireayl `ed oey`x ixdy ,`ifg `w reay jdc ab lr s`e Ðàåä øäåè íã éàä.xkfc mei mirax` ikyn izk`c Ðåàì
àáåø øúá ïðéìæà àìã íåùî.iel oa ryedi iaxl dywe ,xdeh mc dl zile cle `la dl opiwtqne Ðäúãéì ä÷éçøä øîéàe`lc wtq meyn e`l ,xdeh ini dl opiadi `lc i`d Ð

opictwc xg`n ,`id oaxw za Ð dwigxd oiae daxw oia ,lk`pe oaxw d`ian oaxw oiprl la` .dzxdh ini dl elke ,dcli epiptl z`ay mcew miax mini ixd :xni` `l` ,`ed cle

.`aex`'åë ùîùú àåä øåäèã éùéîç òåáùiriay lil cr zynyn `l i`n`e Ð?éòéáø òåáù ïðéðùîå,xnelk .xdeh ini seq dcil seql iwetql `ki` `nei lk ,mei lka dz`xy Ð

zray milydl ,mini dyy iying reayn ipnnl `irae .dcp zlgza dl opiwtqn ,iriax reay seq `edy ,dpenye mixyr mei jklid .dcp zlgz `id meide ,xdeh ini elk lenz`

opinwenc ,`ed `nh iyy reaydy Ð zynyn `l inp ,iyy reay zlgz `edy ,ipiny lile .epiptl z`ayn ynge miylyl xe` `edy ,zynyne zlaeh iriay lilae .zecp ini

,xedh `edy iriay reaye .daf `id ixde ,daif inia iyyde ,`id dcp zlgz iriax reay `nlicc ,mlerl zynyn `l jli`e o`kn .dzii`x ini lka axran d`ex `idy onwl dl

zynyn `l ikd elit` ,dxitq oiprl elekk meid zvwny ,iriay meia leahl dlekic ab lr s`e .zipiny reay zlgz lil zynyn dzid ,axran d`exy `l m`e .miiwpl xetqz

Ð ziriax reay la` .miiwpl xetqz ,xedh reay lke .miiwp dray dkixve ,daif inia edf :dly mi`nh mireay lka xnel yi mlerl oke .xq`c oerny iaxk dl opinwenc ,meia

`ira `le ,iwetql `ki`c `ed dcp zlgza jklid .dz`xc `ed iriaxde ,mixedh mireay dyly dayi ef ixde ,zecp xg`l `l` daif oi`y ,daifa ewtql leki dz` oi` jytp i`nn

.dcp zlgza dl opiwtqnc ,iriax ly oexg` mei wtq meyn mini dyy `l` iying reaya azinlãçå íéøùòá,clil dzcil daxw elit` `dc .ynyz ziyily reay seq `edy Ð

cg`e mixyr meia jklid .elekk meid zvwnc (`,e) `neic `nw wxta ,meia dafe af zliahc ol `niiwe .dxitq ly miiwpl iriay meide ,d`neh ini elk xak Ð epiptl z`ay meia ea

.ynyzøîàã àéä.dzliah meia daf ynyl ,ok zeyrl xeq` :mipdk zxeza Ð÷ôñ éãéì àáú àîùmiiwp eed `l `dc ,dpiipn lk dxzqy `vnpe ,yinyz xg`l d`xz `ny Ð

.daf zynyn `vnpe ,dray lkùîùú àúøåàìedin ,`ed `nh iriax reay i`dc iab lr s`e .meia `l` d`ex dpi`y ,`zyd jzrc `wlq `wc .ziriax reay zlgz lila Ð

.dlild ynyze ,`id dxedh izk` reay zlgz lilaáøòáî äúàøùë éðùîå.axran `nh reay lka ze`xl dbedp `id oke Ðàúåìéìáopiwtqn dlil lkac .dlile dlil lka Ð

.devn dpnfa dliahe ,`ed dzcill dray seq `zyd [`ny] dlàéä áåæá øëæ úãìåé øîéàreaye ,dcli epiptl z`ay mcew mini zray `ny :opixn` ipy reayc oey`x meie Ð

,dcil ini llka ied oey`x reayn zvw `nlc :iwetql `ki` `neie `nei lk ,ipy reay ini lk oke .dzaif zliah `dz ipy reay zlgz meia xgnle ,miiwpl dxitq ded oey`x

miiwpd ini zray opirac meyn .dxitqd ini oilk `zyde ,dzcil dwigxd `ny iwetql `ki` mei lkac ab lr s`e ,meia dlah `l oey`x reay la` .dxitqd ini oilk `zyde

oixetq dray `ki`e dxitqd ini oilk `zydc `wtq meyn ,dliah `ira ded `nw reayc oexg` meie .onwl yxtn ikde .eed `l wtq miiwp eed wtq okl mcewc ipde ,oi`ce epiptl

.aiygw `l reaya `cg dliahc :oivxzn onwle .epiptléàåä äá÷ð úãìåé øåîéà àúåìéìádz`ay meia `ny :opiwtqn oexg` lile ,mireay seq `pci`d :iwetql `ki` dlil lke Ð

.oilk `zyde ,dcliàîîéá äì ïðéìáèî éùéìù òåáùz`ay mcew mini dyy `nlc Ð oey`x mei .dxitq ini oilk `zyd :iwetql `ki` `nei lke ,`id aefa dawp zclei :xni` Ð

,dcli dz`ay meia :xni` oexg` meie .milk meide ,dcli dz`ia mcew mini dyng :opixn` xgnle .`ed dxitq seqy ,cg`e mixyr ied meide ,mei mixyr ixd mireaye ,dcli epiptl

.milk meideàúåìéìáeaya iwetql `kilc ab lr s`e ,dl oiliahn iyily reayc Ð.dawp zcil seqa iyily råäééîòèì éàîù úéámei zleah :(a,`r dcp) oexg` wxta ixn`c Ð

i`ny zia ixn`we ."rbz `l ycw lka" :aizkck ,xdeh ini elkiy cr dnexza zlke` dpi`e ,zlaeh `id mireay seql ixdy ,dyye miyy lk mei zleah `idy zclei epiidc ,jex`

`l` ,ikda iwetql `ki` inp `nw reaye .epiptl z`ay mein mei mipeny (cr) milk `zyd :iwetql `ki` `ilil lk jklid .mipeny seq `edy ,cg`e mipeny xe`l leahl dkixvy

.`ilil lka dlah `w `d seq seqc meyn Ð ol ztki` `l
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øîéà,`iiepiy i`d dizrc` wiq` `l `pipg iaxa iqei iaxc :dniz Ð dzcil dwigxd

.xg` oipra llk yxtn `l `ziixae

éáøynyl (a,fq dcp) `xza wxta ixq`c opaxk `iz`c oky lkc :dniz Ð `id oerny

,`wec yinyz `l` dliah xq` `l oerny iaxc rnyn `kdc :dyw cere !`ziixe`c

!leahl dxeq`c rnyn (a,fq my) `xza wxtae

my) onwle .dexq` oi`xen`d ,dliahc :xnel yie

.'d zxfra yxtp ("la`" ligznd xeaic

äúàøùëoeik :xn`z m`e Ð axran

opiliahn i`n` ,axran dz`xc

?jex` mei zleah meyn `zelila i`ny zial dl

drya xnelk `l` ,axran `wec e`lc :xnel yie

,dlild zlgza zlaehe ,dlila dry ivga e`

ynyl d`a dzid m`e .dliahd xg` cin d`exe

.dcia zeyxd Ð dliah mcew

òåáùáxeni` `zelila dl oiliahn `nw

epi` zekix`d df Ð `id xkf zclei

dl oiliahn i`ny zialc ,lld zial `l` jixv

i`de .jex` mei zleah meyn zelil mipeny lk

,`nnic mireay enk epi` `zelilc `nw reay

reay zlgz lile ,`nw reayn zelil dyy `l`

dyy epiid `zelila ,inp dipy reaye .dipy

.iyily reay zlgz lile ,dipy reayn zelil

.df oiprk epi` `nnia iyilye ipy reaye
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äúöiL äMà`idyk epiptln [d`viy-]äàìî,zxaern -äàáe ¦¨¤¨§¨§¥¨¨¨
`idyk ax onf xg`l,úéð÷éøote` dfi`ae izn zrcei dpi`e ¥¨¦

,dpeixd miizqdäàéáäåd`ay mein dilr exare -ìL ,eðéðôìäL §¥¦¨§¨¥§Ÿ¨
ïéòeáLmitevxïéøBäè,mc mda dz`x `ly -åokn xg`läøNò ¨¦§¦§£¨¨

àîè ãçà ,úBòeáL,mei lk ea dz`xy -,øBäè ãçàå,oibexiql ¨¤¨¨¥§¤¨¨
ef ixdúLnLîwxøBàìmei lila -ìLLîçå íéLx`ye ,d`eal §©¤¤§§Ÿ¦§¨¥

.[` dlah d`x] mixeq` miniddúBà ïéìéaèîeel` miniaíéòLz ©§¦¦¨¦§¦
.éànL úéa éøác ,úBìéáè Lîçåmeyn mnrhedliah'y mixaeqy §¨¥§¦¦§¥¥©©

,dxdhd onf ribiyk cin leahl devn yiy ,epiidc ,'devn dpnfa
`l ick ,oiicr dxeq`y s` lr leahl dl yi ribd m` wtqa mbe

devn wtq ciqtdl.,íéøîBà ìlä úéáeleahzy dl icìLíéL ¥¦¥§¦§Ÿ¦
Lîçå.zeliahàäzL äìéáhì dic ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø §¨¥©¦¥§©¦§¨¥©¨©§¦¨¤§¥

äðBøçàa-,miwteqnd minid lk xg` zg` dliah leahl dl ic ¨©£¨
.dpnfa dliah zeevn oi`y xaeqy ,xdhidl dvexyk

:`pipg iaxa iqei iax ly eziiyew z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
aòeáLdïBLàø`id [` dxey ` dlah d`x] dy`d ly d`eal ¨©¦

,úLnLî àìikøîéày xnele yeygl yi -,àéä øëæ úãìBéeze`a Ÿ§©¤¤¥©¤¤¨¨¦
a oke .mini zray d`nhe ,d`ay iptl epiptl d`ay meiòeáL̈©

déðLik ,zynyn dpi` [a dxey ` dlah d`x]øîéàile`úãìBé ¥¦¥©¤¤
,àéä äá÷ð.dcildn miireay d`nhe ,epiptl d`ay mei eze`a §¥¨¦

a okeòeáLdéLéìL,[b dxey ` dlah d`x]øîéàile`äá÷ð úãìBé ¨©§¦¦¥©¤¤§¥¨
,àéä áBæadray xetql dilre ,'dlecb daf' f` dzidy epiidc §¦

oiicr dxeq` df reayae dz`neh ly miireayd xg`l miiwp.
àlàaòeáLdéòéáø,[c dxey ` dlah d`x]oa ryedi iax itl ¤¨¨©§¦¦
ielàéæç à÷c áb ìò óà[d`exy-]àeä øBäè íc àäc ,LnLz ,íc ©©©§¨¨§¨¨§©¥§¨¨¨

,xenb cle zecleiy zexaern miyp aex xg` mikledy ezhiyl
mei cry xkf zcleik zegtd lkl daiygdl yi `linny oeik

`l` .xedh dnc dcill mirax`åàìdxeq`y ayiil oi` m`d - ¨
àaeø øúa ïðéìæà àìc íeMî`l` miypd aex xg` mikled oi`y - ¦§Ÿ¨§¦©¨©¨

dlitdy miyyeg.'dxdh ini' llk dl oi`e gex
:`xnbd zl`eyéàî àlàoiax xn`y edn -éàî àðòãé àì' ¤¨©Ÿ¨©§¨©

.'àúáeéziriaxd reaya dxeq`y xaq `ed :`xnbd daiyn §§¨
c meynøîéàile`dúãéì ä÷éçøäreayae ,d`ea iptl miax mini ¥©¦§¦¨¥¨¨

`le ,wtqn d`nh mc d`exyk okle ,dzxdh ini eniizqd xak df
dlitdy miyyegy meyn,zn`ae .'dxdh ini' dl oi`e gex

`iaz jkitle ,xenb cle dlitdy xnel miypd aex xg` mikled
.`pipg iaxa iqei iax ixack ,lk`i `ede zclei oaxw

x`ya drehd dy`d z` `ziixad dxq` recn zxxan `xnbd
l`ey .zereayd:`xnbd zéLéîç òeáL Cäd`eal,àeä øBäèc ©¨©£¦¦§¨

LnLz,[d dxey ` dlah d`x] ely oexg`d meia wx `le ,eleka §©¥
dzii`x zngn ixd ,eiptly reayd lka dz`xy it lr s`y
mpi` zei`xd x`ye ,reay eze` lk dcp ziyrp xak dpey`xd
zxzen zeidl dl yi eteqa zlaehyk ok m`e ,d`neh zetiqen

.d`xzy cr
:`xnbd zayiinóBña ïðé÷tñî àîBéå àîBé ìk ,éòéáø òeáL Cä©¨©§¦¦¨¨§¨§©§¦©§

äcð úlçúáe äãéìepnne xdehd ini xg`l oey`xd `ed `ny - ¥¨¦§¦©¦¨
,dcp ini ligzdl dkixvåmei mbàéðîúe ïéøNò[dpenye mixyr-] §¤§¦§©§¨

déôeb,[c dxey ` dlah d`x ,iriax reay seq `edy] envr - ¥
øîéàile`áúéîì àéòáe àéä äcð úlçzd`neha zayl dkixve - ¥©§¦©¦¨¦¨£¨§¥©
äòáLmini.dúcðìminid zyya zxq`p ezngnely mipey`xd ¦§¨§¦¨¨

d`x] zxzipe zlaeh iriayd meid lila wxe ,iyingd reayd
.[d dxey ` dlah

:zl`eye `xnbd dtiqenameiãçå íéøNòd`ealseq `edy] §¤§¦§©
[b dxey ` dlah d`x ,iyilyd reayd,LnLzit lr s`y §©¥

miyyegy daifl zxteqy miiwpd zrayl dler reay eze`y
zayiin .ynyle leahl dleki xak iriayd meia ixd ,dl

zhiya `ziixad :`xnbdïk úBNòì øeñà ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©¨©£¥
-df meia ynylànL`ly -÷ôñ éãéì àázd`xz m`y ,xeqi` ¤¨¨Ÿ¦¥¨¥

dyeniy xg`ldzeida dyniyy `vnpe rxtnl dzxitq xzqiz
.daf

:`xnbd zl`eyàúøBàìcg`e mixyrd mei xg`ly dlila - §§¨
,LnLzdf dlil :`xnbd zayiin .miiwpd zray z` dniiq xaky §©¥

`nhd reayd `edy] eleka dz`xy iriaxd reayl jiiy
xaecne ,[c dxey ` dlah d`x ,zereayd zxyr jezn oey`xd

äúàøLkxak,áøòa.dxq`p cine ,dlild zligza epiidc §¤¨£¨¨¤¤
:`ziixaa epipy,úBìéáè Lîçå íéòLz dúBà ïéìéaèîezia zrcl ©§¦¦¨¦§¦§¨¥§¦

a :zeliahd iaeig z` zx`an `xnbd .i`nyàn÷ òeáL̈©©¨
[oey`xd-]àúåìéìa dúBà ïéìéaèî,zelild lka -c meynøîéà ©§¦¦¨§¥§¨¨¥©

ile`,àéä øëæ úãìBécg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¤¤¨¨¦
ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi oey`xd reayd zeliln

ld z`nehdevn dpnfa dliahd ixde ,dliahd onf ribde dci
.[` dxey a dlah d`x]

mbeaòeáLd,àúåìéìa dúBà ïéìéaèî éðLc meynøîéàile` ¨©¥¦©§¦¦¨§¥§¨¨¥©
,àéä äá÷ð úãìBécg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¤¤§¥¨¦

dcil z`neh ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi df reay zeliln
.[a dxey a dlah d`x] dawp ly

[ipyd] df reaya dze` miliahn okeàîîéa,mei lk -meyn ¦¨¨
cøîéàile`,àéä áBæa øëæ úãìBéiptly reayd inin cg`a ¥©¤¤¨¨§¦

z`neh ini enz ea `ny wtqa oey`xd reaya mei lke ,d`ea
inin mei lky `vnpe ,miiwp 'f zxitql dl zelrl ligzde dcild
dlah d`x] miiwp zxitql iriay `ed ile` wtqa [ipyd] df reay

.[a dxey a
okeaòeáLd,àîîéa dì ïéìéaèî éLéìLcøîéàile`äá÷ð úãìBé ¨©§¦¦©§¦¦¨¦¨¨¥©¤¤§¥¨

,àéä áBæainin mei lk `linne ,d`ea iptly reayd inin cg`a §¦
,dly miiwpd zxitql iriayd `ed ile` wtqa [iyilyd] df reay
a dlah d`x] dcild z`neh ly miireay mez xg`l dligzdy

mb dze` miliahn reay eze`ae .[b dxeyàúåìéìazia zrcl §¥§¨¨
y ,i`nyeäééîòèì éànL úéamzhiyl -,(:àò ïî÷ì) éøîàc ¥©©§©§©§§¨§¦

,CBøà íBé úìeáèdz`neh ini xg`l dlahy zclei epiidc §©¨
seq cr dnexza lek`le zrbl dxeq` oiicr j` dlral dxdhpe

,dzxdh iniéòa[dkixv-]äìéáècre .dl` mini ly mneiqa ¨¥§¦¨
wtzqdl yi dlil lk iabl ,d`ean cg`e mipenyd dlild ixg`
a dlah] mda zlaeh okle ,ef dliah ly dpnf ribd dzr ile`
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נדה. פרק שלישי - המפלת חתיכה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dcp(iying meil)

äúöiL äMà`idyk epiptln [d`viy-]äàìî,zxaern -äàáe ¦¨¤¨§¨§¥¨¨¨
`idyk ax onf xg`l,úéð÷éøote` dfi`ae izn zrcei dpi`e ¥¨¦

,dpeixd miizqdäàéáäåd`ay mein dilr exare -ìL ,eðéðôìäL §¥¦¨§¨¥§Ÿ¨
ïéòeáLmitevxïéøBäè,mc mda dz`x `ly -åokn xg`läøNò ¨¦§¦§£¨¨

àîè ãçà ,úBòeáL,mei lk ea dz`xy -,øBäè ãçàå,oibexiql ¨¤¨¨¥§¤¨¨
ef ixdúLnLîwxøBàìmei lila -ìLLîçå íéLx`ye ,d`eal §©¤¤§§Ÿ¦§¨¥

.[` dlah d`x] mixeq` miniddúBà ïéìéaèîeel` miniaíéòLz ©§¦¦¨¦§¦
.éànL úéa éøác ,úBìéáè Lîçåmeyn mnrhedliah'y mixaeqy §¨¥§¦¦§¥¥©©

,dxdhd onf ribiyk cin leahl devn yiy ,epiidc ,'devn dpnfa
`l ick ,oiicr dxeq`y s` lr leahl dl yi ribd m` wtqa mbe

devn wtq ciqtdl.,íéøîBà ìlä úéáeleahzy dl icìLíéL ¥¦¥§¦§Ÿ¦
Lîçå.zeliahàäzL äìéáhì dic ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø §¨¥©¦¥§©¦§¨¥©¨©§¦¨¤§¥

äðBøçàa-,miwteqnd minid lk xg` zg` dliah leahl dl ic ¨©£¨
.dpnfa dliah zeevn oi`y xaeqy ,xdhidl dvexyk

:`pipg iaxa iqei iax ly eziiyew z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
aòeáLdïBLàø`id [` dxey ` dlah d`x] dy`d ly d`eal ¨©¦

,úLnLî àìikøîéày xnele yeygl yi -,àéä øëæ úãìBéeze`a Ÿ§©¤¤¥©¤¤¨¨¦
a oke .mini zray d`nhe ,d`ay iptl epiptl d`ay meiòeáL̈©

déðLik ,zynyn dpi` [a dxey ` dlah d`x]øîéàile`úãìBé ¥¦¥©¤¤
,àéä äá÷ð.dcildn miireay d`nhe ,epiptl d`ay mei eze`a §¥¨¦

a okeòeáLdéLéìL,[b dxey ` dlah d`x]øîéàile`äá÷ð úãìBé ¨©§¦¦¥©¤¤§¥¨
,àéä áBæadray xetql dilre ,'dlecb daf' f` dzidy epiidc §¦

oiicr dxeq` df reayae dz`neh ly miireayd xg`l miiwp.
àlàaòeáLdéòéáø,[c dxey ` dlah d`x]oa ryedi iax itl ¤¨¨©§¦¦
ielàéæç à÷c áb ìò óà[d`exy-]àeä øBäè íc àäc ,LnLz ,íc ©©©§¨¨§¨¨§©¥§¨¨¨

,xenb cle zecleiy zexaern miyp aex xg` mikledy ezhiyl
mei cry xkf zcleik zegtd lkl daiygdl yi `linny oeik

`l` .xedh dnc dcill mirax`åàìdxeq`y ayiil oi` m`d - ¨
àaeø øúa ïðéìæà àìc íeMî`l` miypd aex xg` mikled oi`y - ¦§Ÿ¨§¦©¨©¨

dlitdy miyyeg.'dxdh ini' llk dl oi`e gex
:`xnbd zl`eyéàî àlàoiax xn`y edn -éàî àðòãé àì' ¤¨©Ÿ¨©§¨©

.'àúáeéziriaxd reaya dxeq`y xaq `ed :`xnbd daiyn §§¨
c meynøîéàile`dúãéì ä÷éçøäreayae ,d`ea iptl miax mini ¥©¦§¦¨¥¨¨

`le ,wtqn d`nh mc d`exyk okle ,dzxdh ini eniizqd xak df
dlitdy miyyegy meyn,zn`ae .'dxdh ini' dl oi`e gex

`iaz jkitle ,xenb cle dlitdy xnel miypd aex xg` mikled
.`pipg iaxa iqei iax ixack ,lk`i `ede zclei oaxw

x`ya drehd dy`d z` `ziixad dxq` recn zxxan `xnbd
l`ey .zereayd:`xnbd zéLéîç òeáL Cäd`eal,àeä øBäèc ©¨©£¦¦§¨

LnLz,[d dxey ` dlah d`x] ely oexg`d meia wx `le ,eleka §©¥
dzii`x zngn ixd ,eiptly reayd lka dz`xy it lr s`y
mpi` zei`xd x`ye ,reay eze` lk dcp ziyrp xak dpey`xd
zxzen zeidl dl yi eteqa zlaehyk ok m`e ,d`neh zetiqen

.d`xzy cr
:`xnbd zayiinóBña ïðé÷tñî àîBéå àîBé ìk ,éòéáø òeáL Cä©¨©§¦¦¨¨§¨§©§¦©§

äcð úlçúáe äãéìepnne xdehd ini xg`l oey`xd `ed `ny - ¥¨¦§¦©¦¨
,dcp ini ligzdl dkixvåmei mbàéðîúe ïéøNò[dpenye mixyr-] §¤§¦§©§¨

déôeb,[c dxey ` dlah d`x ,iriax reay seq `edy] envr - ¥
øîéàile`áúéîì àéòáe àéä äcð úlçzd`neha zayl dkixve - ¥©§¦©¦¨¦¨£¨§¥©
äòáLmini.dúcðìminid zyya zxq`p ezngnely mipey`xd ¦§¨§¦¨¨

d`x] zxzipe zlaeh iriayd meid lila wxe ,iyingd reayd
.[d dxey ` dlah

:zl`eye `xnbd dtiqenameiãçå íéøNòd`ealseq `edy] §¤§¦§©
[b dxey ` dlah d`x ,iyilyd reayd,LnLzit lr s`y §©¥

miyyegy daifl zxteqy miiwpd zrayl dler reay eze`y
zayiin .ynyle leahl dleki xak iriayd meia ixd ,dl

zhiya `ziixad :`xnbdïk úBNòì øeñà ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©¨©£¥
-df meia ynylànL`ly -÷ôñ éãéì àázd`xz m`y ,xeqi` ¤¨¨Ÿ¦¥¨¥

dyeniy xg`ldzeida dyniyy `vnpe rxtnl dzxitq xzqiz
.daf

:`xnbd zl`eyàúøBàìcg`e mixyrd mei xg`ly dlila - §§¨
,LnLzdf dlil :`xnbd zayiin .miiwpd zray z` dniiq xaky §©¥

`nhd reayd `edy] eleka dz`xy iriaxd reayl jiiy
xaecne ,[c dxey ` dlah d`x ,zereayd zxyr jezn oey`xd

äúàøLkxak,áøòa.dxq`p cine ,dlild zligza epiidc §¤¨£¨¨¤¤
:`ziixaa epipy,úBìéáè Lîçå íéòLz dúBà ïéìéaèîezia zrcl ©§¦¦¨¦§¦§¨¥§¦

a :zeliahd iaeig z` zx`an `xnbd .i`nyàn÷ òeáL̈©©¨
[oey`xd-]àúåìéìa dúBà ïéìéaèî,zelild lka -c meynøîéà ©§¦¦¨§¥§¨¨¥©

ile`,àéä øëæ úãìBécg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¤¤¨¨¦
ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi oey`xd reayd zeliln

ld z`nehdevn dpnfa dliahd ixde ,dliahd onf ribde dci
.[` dxey a dlah d`x]

mbeaòeáLd,àúåìéìa dúBà ïéìéaèî éðLc meynøîéàile` ¨©¥¦©§¦¦¨§¥§¨¨¥©
,àéä äá÷ð úãìBécg` lkae ,d`ea iptly reayd inin cg`a ¤¤§¥¨¦

dcil z`neh ini eniizqd ea `ny wtzqdl yi df reay zeliln
.[a dxey a dlah d`x] dawp ly

[ipyd] df reaya dze` miliahn okeàîîéa,mei lk -meyn ¦¨¨
cøîéàile`,àéä áBæa øëæ úãìBéiptly reayd inin cg`a ¥©¤¤¨¨§¦

z`neh ini enz ea `ny wtqa oey`xd reaya mei lke ,d`ea
inin mei lky `vnpe ,miiwp 'f zxitql dl zelrl ligzde dcild
dlah d`x] miiwp zxitql iriay `ed ile` wtqa [ipyd] df reay

.[a dxey a
okeaòeáLd,àîîéa dì ïéìéaèî éLéìLcøîéàile`äá÷ð úãìBé ¨©§¦¦©§¦¦¨¦¨¨¥©¤¤§¥¨

,àéä áBæainin mei lk `linne ,d`ea iptly reayd inin cg`a §¦
,dly miiwpd zxitql iriayd `ed ile` wtqa [iyilyd] df reay
a dlah d`x] dcild z`neh ly miireay mez xg`l dligzdy

mb dze` miliahn reay eze`ae .[b dxeyàúåìéìazia zrcl §¥§¨¨
y ,i`nyeäééîòèì éànL úéamzhiyl -,(:àò ïî÷ì) éøîàc ¥©©§©§©§§¨§¦

,CBøà íBé úìeáèdz`neh ini xg`l dlahy zclei epiidc §©¨
seq cr dnexza lek`le zrbl dxeq` oiicr j` dlral dxdhpe

,dzxdh iniéòa[dkixv-]äìéáècre .dl` mini ly mneiqa ¨¥§¦¨
wtzqdl yi dlil lk iabl ,d`ean cg`e mipenyd dlild ixg`
a dlah] mda zlaeh okle ,ef dliah ly dpnf ribd dzr ile`
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תחליט בתוקף המתאים אשר לכשתינשא תנהג ביתה על יסודי התורה והמצווה, בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה, שמירת שבת 
ואכילת כשר וכו', והשם יתברך הרואה ללבב אשר החליטה באמת ובתוקף וגם תעשה כן, ימציא לה זיווגה המתאים לפניה בגשמיות 

וברוחניות גם יחד.
ממכתב י"ז מר-חשוון, תש"כ



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dcp(iyiy meil)

.i`ny zia itl ,zeliahd ly llekd oeaygd z` zx`an `xnbd
:`xnbd dywnäøäè éîé éãkîixd -eniizqdy okzi mda minid ¦§¦§¥¨¢¨

,dawp dcli m` ef dy` ly xdehd ini,eåä änkmiireaydn ueg ©¨£
,lirl epipn xaky mipey`xdàzéLå ïézL,dyye miyy -cr ¦¦§¦¨

oeik ,[ai dxey ` dlah d`x] epiptl d`eal mei mipeny mez
xg`l mei mipeny miniizqn xdehd inie d`ea iptl cer dcliy

df xtqnne .dcildìcd ly zelild zray z` cxed -òeáL ©¨©
déLéìLlirl xaky(:èë)x`azddì ïðéìaèàcmiliahny - §¦¦§©§§¦©¨

xey ` dlah d`x] mda dze`ok m`e ,[b deäì eLt[exzep-]ïézL ©§¦¦
àãç éëðzelil dryze miying cer epiidc ,cg` zegt miyy - §¦£¨

zereayd zyely ly zeliahd caln mda leahl dkixvy
ixde ,mipey`xdå àãç éëð ïézLcerLîçå ïéúìúmiyely-] ¦¦§¦£¨§§¨¦§¨¥

lkd jq ,mipey`xd zereayd zyely ly zeliahd [yngeïéòLz¦§¦
,ïééåä òaøàå,dyw ok m`eLîçå ïéòLz,`ziixad dhwpy zeliah §©§©¨§¨¦§¦§¨¥

eäéézãéáò éàîcer dtqep okidn ,xnelk ,o`k mdiyrn dn - ©£¦§©§
:`xnbd zayiin .dliah,ézôcî äéîøé áø øîàxaecnïBâk ¨©©¦§§¨¦¦§¦§

úàaL[d`ay-]dì ïðéáäéc ,úBLîMä ïéa eðéðôìdl mixeny - ¤¨§¨¥¥©§¨§¨£¦©¨
leahlàúøéúé äìéáèdlah d`x] d`ay dlil eze`a ,ztqep - §¦¨§¥§¨

d`x] ynge miryzl zeliahd lk jq ribn jke ,[` dxey `
.[oexg` xeh ` dlah

.lld zia itl `ziixaa zeliahd oeayg z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyCBøà íBé úìeáè ,(:àò ïî÷ì) éøîàc ìlä úéáìe§¥¦¥§¨§¦§©¨

Lîçå ïéúìz ,äìéáè éòa àì,ehwpy zeliahdeäéézãéáò éàîdn - Ÿ¨¥§¦¨§¨¦§¨¥©£¦§©§
zeliah dpenye mixyra dl ic `l recn ,xnelk ,o`k mdiyrn.

:`xnbd daiynàéðîúe íéøNòdekixvd odnïøîàãk,(:hk) lirl ¤§¦§©§¨§©£¨¨
aeéLéîç òeáL Cäd`ealïðéìaèî[dze` miliahn-]àéìéì ìk ©¨©£¦¦©§§¦©¨¥§¨

àéìéìå,[d-c zexey ` dlah d`x]cøîéàile`.àéä äcð óBñ §¥§¨¥©¦¨¦
dz`xy iriaxd reayd inin cg` lk iabl wtzqdl yiy ,xnelk
oey`xd `ede xdehd inin oiicr did el mcewd meid ile` ,mda
iyingd reayd zeliln cg` lka `linne ,dzcip zxitql
`vnp .dzecip ini meiq onf dzr ile` wtqn leahl dkixv
.zeliah ynge miyely lkd jqae ,zeliah ray cer zlaehy

:`xnbd zl`ey .`ziixad dhwp da `nbecd z` zxxan `xnbd
ïéòeáL øNò`ziixaa `aedyzyely xg`l dy`d lr exary ¤¤¨¦

,mipey`xd zereaydéì änìixd ,mhwepl jxved dnl -àéðîúa ¨¨¦¦§©§¨
àbìôe[ivge dpenya-]ébñ,witqn did -miniizqn f`y oeik ©§¨©¦

mdizelila leahl dekixvdy dawp zcil ly xdehd ini mipeny
jex` mei zleah wtq zngn`ziixad d`ay dn dfy ,

:`xnbd daiyn .eprinydlòeáLc àbìt àðúc éãééàoeik - ©§¥§¨¨©§¨§¨©
oiicr eay iriyzd reayd ly oey`xd eivg z` hewpl jxvedy

,zlaehdéì ÷éqî,elek z` xak `iad -òeáL àðúc éãééàådf ©¦¥§©§¥§¨¨¨©
`edyàîè,eleka dz`xy -øBäè òeáL énð àðzick ,eixg`y ¨¥¨¨©¦¨©¨

.mixedhe mi`nh zereay ly dey xtqnl ribdl
dkixvy zeliah cer `ziixaa eayged `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .leahl.äáæ úìéáè àkéàäåreaydn lgdy §¨¦¨§¦©¨¨
,daf ea ziyrp ile` wtzqdl yi `nh reay lka ,d`eal iyyd
zwqtdl iriayd meia zlaehe eixg`y reaya miiwp 'f zxteqe

.el` zeliah mb eaiygd `l recne ,dzii`xz` :`xnbd zayiin
zeliahdéðôìcd xzid,LéîLzdlah d`x] ynge miyely meia §¦§¥©§¦

,[d dxey báéLç÷`ziixaael` zeliah j` ,lld zialøçàìc ¨¨¦¦§©©
d xzid.áéLç÷ àì ,LéîLz©§¦Ÿ¨¨¦

:`xnbd dywnáéLçc ,éànL úéáìezeliah mb,LéîLz øçàìc §¥©©§¨¦¦§©©©§¦
,lirlc zeliahd oeaygn gkeny itk.äáæ úìéáè énð áBLçéð¦§©¦§¦©¨¨

:`xnbd zayiinadekixvdy zeliahzngnéøééî÷ äãéì- §¥¨¨©§¦
,`ziixad zwqerj`adekixvdy el`zngn.éøééî÷ àì äáéæ §¦¨Ÿ¨©§¦
:`xnbd dywnàkéàäåwtq zngny zeliaháBæa úãìBéepny §¨¦¨¤¤§

:`xnbd zayiin .`ziixaawtq ly zeliah,áéLç÷ áBæa úãìBé¤¤§¨¨¦
wtq ly zeliah la` ,dcil mr ze`a mewn lkn ikàúãéøb äáéæ¦¨§¥§¨

,cala -.áéLç÷ àìŸ¨¨¦
:`xnbd dywn .zetqep zeliah iabl xxal dtiqen `xnbd

ïn÷ì àéúàc àn÷ àúòeáLepiptl d`ay oey`xd reaya - ¨£¨©¨§¨§¨§©¨
àîBéa dìaèéìdcliy okzi ixdy .mei lk leahl dekixviy - ¦§§¨§¨

wtzqdl yie ,epiptl d`ay mcew xzei e` reay daf dzeida
àîìéc[`ny-]àîBéå àîBé ìk,df reay inindì eîéìL[enlyp-] ¦§¨¨¨§¨§¦¨

dray eamiiwpdãéc íéøeôñz`neh ini xg`l dxtqy ,dly - §¦¦¨
.meia ,dzliah onf `ed dzre ,dzcilxnbd zayiin:`épî àä- ¨©¦

zhiya ef `ziixa,øîàc ,àéä àáé÷ò éaøelri miiwp miniy icky ©¦£¦¨¦§¨©
daf zxitqlïðéòaeidiy mikixv -íéøeôñmiwecae,eðéðôao`ke ¨¦©§¦§¨¥

.epiptl d`ay iptl dnvr dwca `l ixd
a ,mewn lkn :dywne day `xnbd,àn÷ òeáL óBñ,iriayd meia ¨©©¨

dìaèéìwecae xetq reay eze` lk ixdy ,[` dxey b dlah d`x] ¦§§¨
ea zeynyd oia onfy xyt`y oeik ,oey`xd meid s`e ,epipta

.epipta xtqp eixg`y meide ,mcewd meidn aygp d`azayiin
:`xnbdoeik ef dliah dzpnp `l j` ,df meia leahl dkixv ok`

`idy dliahaywxéøééî÷ àì òeáLa ãç.`ziixad ©§¨©Ÿ¨©§¦
:`xnbd dywnïn÷ì àéúàc àn÷ àîBéoey`xd meia -d`ay ¨©¨§¨§¨§©¨

epiptlàéä íBé ãâðk íBé úøîBL àîìéc ,dìaèéìiptly xyt`y - ¦§§¨¦§¨¤¤§¤¤¦
daf' `id ixde ,miinei e` mei jyna daif mc dz`x epiptl d`ay
df mei dxtqy o`ke ,zlaehe zeiwpa cg` mei zxteqy 'dphw
:`xnbd zayiin .[` dxey b dlah d`x] ea leahl dl yi epipta

oeik ef dliah dzpnp `l j` ,leahl dkixv ok`yazeliah §
zaiigznyoicnéøééî÷ äìBãb äáæj` ,`ziixadazeliah ¨¨§¨¨©§¦§
zaiigznyoicn.éøééî÷ àì ,äpè÷ äáæ̈¨§©¨Ÿ¨©§¦

:znkqn `xnbdúìz dpéî òîLmicnel `ziixad ixacn - §©¦¨§¨
.` :mipic dyelydpéî òîLzhiyayàéä àáé÷ò éaø,zkled §©¦¨©¦£¦¨¦

ïðéòa ,øîàceidiy mikixv -dafd zxitq iniíéøeôñmiwecae §¨©¨¦©§¦
eðéðôa.a .dl elriy ickdpéî òîLezhiya mbyàéä ïBòîL éaø §¨¥§©¦¨©¦¦§¦
,zkled,ïk úBNòì øeñà íéîëç eøîà ìáà ,øîàcmeia ynyl §¨©£¨¨§£¨¦¨©£¥

,dafd zxitql iriaydànL`ly -÷ôñ éãéì àázm` ,xeqi` ¤¨¨Ÿ¦¥¨¥
dyeniy xg`l mc d`xz.b .mei eze`adpîæa äìéáè dpéî òîLe§©¦¨§¦¨¦§©¨

,äåöî.lld ziae i`ny zia itl ¦§¨
:`ziixad meiq z` zx`an `xnbd,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¥

äðBøçàa äìéáhì dic-minid lk xg` zg` dliah leahl dl ic ©¨©§¦¨¨©£¨
,xdhidl dvexyk ,miwteqndåc xaeqdpîæa äìéáè ïðéøîà àì §Ÿ¨§¦©§¦¨¦§©¨

.äåöî¦§¨

äðùî
,zclei wtqa zncewd dpynd oirk oecl dtiqen epzpyn

:dxdhde d`nehd ini oipra bdpz cvik zx`aneúìtnä`ily ©©¤¤
íéòaøà íBéì,dlahy f`n,ãìåì úLLBç dðéàini zbdep dpi`e §©§¨¦¥¨¤¤§¨¨

dlitd m` j` .zclei ly dxdhe d`nehíBéìd,ãçàå íéòaøà §©§¨¦§¤¨
áLzxn`py oicl yeygzeìzcleiå ,øëæxn`py oicl mbìzclei ¥¥§¨¨§§
,äá÷ðoeik,cle my didy okziyäcðìe`ly zyyeg mbe - §¥¨§¦¨

dcpk z`nhp jkle ,llk xdeh ini dl oi`e ezxivi dxnbp
.mc d`exyk

,øîBà ìàòîLé éaøl dlitd m`ãçàå íéòaøà íBézyyeg dpi` ©¦¦§¨¥¥©§¨¦§¤¨
`l` ,dawpláLzwx yeygzeäcðìe ,øëæìxdeh ini dl oi`y - ¥¥§¨¨§¦¨

.llkl dlitd m` la`äá÷ðìå øëæì áLz ,ãçàå íéðBîL íBé§¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨
,äcðìe.dawpl mb yeygl dkixvy epiidc,`ed mrhdeøëfäL §¦¨¤©¨¨
øîâðezxevãçàå íéòaøàì,meiåeli`äá÷päwx dzxev zxnbp ¦§©§©§¨¦§¤¨§©§¥¨

ìãçàå íéðBîLwx zyyeg cg`e mirax` meil zltnd okle ,mei ¦§¦§¤¨
.xkfläá÷pä úéiøa ãçàå øëfä úéiøa ãçà ,íéøîBà íéîëçå,miey ©£¨¦§¦¤¨§¦©©¨¨§¤¨§¦©©§¥¨

yäæå äæl mzxev zxnbpãçàå íéòaøà,`nw `pzk oicde ,mei ¤¨¤©§¨¦§¤¨
od zyyeg dpexg`d dzliahl cg`e mirax` mein zltndy

.dawpl ode xkfl

àøîâ
.xkf zcill yygd epzpyna dpyp oipr dfi`l zxxan `xnbd

:`xnbd dywnøkæeä änìzcill zyyegy `yixaéà .øëæm` - ¨¨§©¨¨¦
ickìdray zbdepy eprinydäàîeè éîé,xkf zcleikéðz÷ àä §§¥§¨¨¨¨¥

zcleik d`neh ini miireay zbdepy,äá÷ðmda milelk xake §¥¨
.xkfd ly d`nehd iniéàåick m`e -ìeprinydwx dl yiy §¦§

dylye miyelyäøäè éîédyye miyy `le ,xkf zcleik §¥¨¢¨
,dawp zcleik
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oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtdcip
äîë øäåè éîé éãëîi`nw mireay xzal edcic `wtq dkyn Ðàúéùå ïéúù ?Ð

reay ilila ray odn dlah xak ,zeliah yye miyy ipdne .mipeny ixd Ð mireaye

.jex` mei zleahc `wtq jd meyn ,iyilyàãç éëð ïéúù åäì åùô òáù éðä ìãÐ

ynge miyelye ,mi`ad mireay dxyr jeza wtq jd meyn leahl dkixv oiicry

,mipey`xd mireayd zyely jeza dlahy

mizya dpenye mixyre dpey`xa dray

`cg ikp oizye ,ynge miyely ixd Ð zepexg`

.rax`e miryz ixd Ðàúøéúé äìéáècr Ð

,meia epiptl z`ac .rax`e miyy ded `zyd

.`zxe`l delah`e ,oqip ycg y`x meia oebk

mixyre oqipn miyely dlic mipeny ekyne

mipeny milk oeiqc cg`e mixyre xii`c ryze

rax`e ,zelila zeliah mipeny ixd Ð mei

Ð zepey`xd zereay ipy ly minia dxyr

z`ay opinwen `zyde .rax`e miryz ixd

.ycg y`x `edy dlil zeynyd oia epiptl

,d`neh seq wtq meyn `ilil `idda dlah`e

oeiqa cg`e mixyr cr dly mipeny inp ikyne

iwetql `ki`c ,ycg y`x meia dz`a eli`k

y`xn `ede dcli zeynyd oia eze`a `nlic

`tqezi` ycg y`x lilc dliah `idde ycg

,dpey`x reaya zeliah dpeny dl e`vnp .dl

miyely ixd Ð iyilye ipyc dpenye mixyre

ded ,zeynyd oia hwp i`n` :il `iywe .yye

dlila epiptl z`ay `nwe`l dil?`xazqne

`pyila wcc ,zeynyd oia hwp ikdlc

,"mixedh mireay dyely" hwpc ,`zipznc

ixwinl `ki` Ð zeynyd oia `ki` ik jklid

,`ed `nni zeynyd oia `nyc ,xedh df mei

edine .xedh elek dfd meide ,`ed xary meine

meyn ,jdn cal mipeny cr ikyn dizeliah

.`ilil wtq zeynyd oiacùîçå íéùåìùÐ

lld zia ixn`wcediizciar i`n?:ipyne

.oiied `ipnze oixyrøîàãëxyr rax` Ð

elila xyr rax`e miniawtq meyn oleke ,z

edl eed lld zialc oicd `ede .d`neh ini seq

oia d`ay opinwe`c oeikc ,ryze oixyr

dlila zeliah dxyr yng `ki` ,zeynyd

opiazen `lc i`de .zeynyd oia wtq meyn

:opipyne ,izixg` opiaze`c meyn ,dinwl dil

reaya `cg inp jde ,ixiinw `l reaya cg

.`idéùéîç òåáù éàälk ea d`ex dpi`y Ð

lka dl opilahne dcp seqa iwetql `ki` `nei

oey`x meie mei lka dz`x iriax reayc zelil

dray seql zlaehe `id dcp zlgz `nlic

ipy lile iying reay ly oey`x lil `edy

iriax reay ly oey`x mei `nlic dlah inp

dcp zlgz i`ed ipy meie `ed xdeh inin

edl eede ,edlek oke ,dzliah lil ied `pci`de

ly zelil lkc inp oicd `ede .zeliah dray

meyn dcp seq iwetql `ki` mixedh mireay

zeliah lld zia `l` ,diptly `nh reay

`l yinyz lil `edc dynge miyely xg`lc

.onwl xn` ikde ,edpip yinyz mcew Ð lld ziac zeliah lkc .aiygwàéâñ àâìôå àéðîúárvn`a `ede ,mipeny seqa dliah ini oilk `dc ,dxedhc zereay dylyd cal Ð

.mireay dxyr ly iyiyz reayòåáù.`ed `nh iriyz Ðäáæ úìéáè,lirl ziyixtck ,jka ewtql leki dz` i`y iriax reayn cal ,daifa iwetql `ki` `nh reay lkc Ð

.xedh reay lk ly iriay meia lahnl `irae ,dzaif zxitq inia iwetql `ki` xedh reay lke .iriaxd cr melk dz`x `l efe ,zecp xg`l `l` daf oi`yàáé÷ò éáøwxtc Ð

.(`,hq dcp) oexg`ïåùàø òåáù óåñ.epiptl mixetq dray `ki`e ,xedh epiptl dz`ay oey`x meie ,`ed mei zeynyd oia `nlic ,meia dlahil iriayd meia Ðòåáùá äìéáè àãç
éøééî÷ àìda zi` diteb `iepiy i`d `l` ,dz`a zeynyd oiae li`ed ,dcil wtq ly zelild zeliahl `zxizi dliah cer aeygilc lld zial iaeze`l ol dedc oicd `ede Ð

.jixt `l jklid ,ixiinw `l reaya `cgcäðùîúìôîä.`ily Ðíéòáøà íåéì.dzliahl Ðãìåì úùùåç äðéà.mei mirax` lk elkiy cr ezxivi xnbp `ly ÐäãðìåÐ

.xkf xkfed dnl yxtn `xnbae .cle `kil `nlicøëæì áùúmipenyl dawp zxiviy :`nrh ipzwck ,iwetql `kil dawpc mireay la` .`zyai dcila elit`e ,d`neh ini zray Ð

.cg`eàøîâäá÷ð éðú÷ àä.dpn miz`n llka yie ,mireay dl dedc Ðøäåè éîéì éà.xkfc xdeh ini `l` dl `di `ly xingdl Ð
àä
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íéøùòoiac `zxizi dliah mr oiied ryze mixyrc ab lr s` Ð oxn`ck `ipnze

`cg `iedc `zxizi dliah `iddc :qxhpewd yxit ,epiptl dz`ay zeynyd

dliah aiyg `l i`ce `l` dl iayg i`ny zia `dc ,d`xp oi`e .aiygw `l reaya

ezaeyza i"yx yxity enk d`xpe eiykr `l` epipta dzid `ly oeik reaya `cg `zxizi

reay zlgz lilc dliah aiyg `l lld ziac

`ixwin `l dcpdl opilahn `l ezc oeikc iyily

dl oiliahnc i`ny zial la` reaya `cg

.reaya `cg ied `l zelila

àëéàäåivn ded `ticr Ð daf zliah

lahip mixedh mireay lkc :jxtinl

`l` jixt `l `zydc ,dcp meyn `zelila dl

zqxibk d`xpe .reaya `cg

mixedh mireay lk ikd i`" :qixbc ,l`ppg epiax

iptlc :ipyne ,jixtc `kxit jd epiide ,"inp

.aiygw yinyzàîåéonwl `iz`c `nw

:xn`z m`e Ð `id mei zxney `nlic dlahp

:xnel yie ?ixiinw `l reaya cgc xn` `de

inp `ki` `dc ,reaya cg `ied `l `zydc

zxneyc `yyg meync :cere .reay seqa dliah

dz`x eiykr `nyc ,ipy meia mb zlaeh mei

mei zxneyc `nrhn :cere .epiptl z`ayk

seqa `wtqn `nei lkc ,`nw reay lk dlahp

miler dcil ini oi`c ,xeniyl `wlq `le ,dcil

ivn dedc :dyw edine .dzaif zxitq inil

`l` jixt `le ,ziyixtck ,reay lkn jxtinl

.`nw `nein

òîùrny :hwpinl ivn ded Ð zlz dpin

oi` oda d`ex dpi`y dcil inic dpin

:mz epiax xne` `l` .dzaif zxitql oiler

ol `niiwc ,oiler oi`y cenlzdl dil `hiytc

`ede ,(`,fl dcp) "mizek zepa" wxt seqa iia`k

:dnize .'d zxfra yxtp onwle .m"bw l"rin c"nl

oi` lld ziae i`ny zialc dxaq `ziixa jdc

iab (a,dl my) "mizek zepa" wxtae ,oiler

oiirn e` od zepiirn izy i` iele axc `zbelt

lld ziale i`ny zialc `ziixa `ki` ,cg`

.ediiail` `ed i`pz ixzc :xnel yie ?oiler

òîùåwqt jk Ð devn dpnfa dliah dpin

ziae i`ny ziak dkldc l`ppg epiax

dcedi iaxa iqei iaxc `hiytc :dnize .lld

,lld ziae i`ny zia dilr ibilt `lc xn`i

onfa zlaeh dy` jl oi`y mei lka miyrne

mei cbpk mei zxney zliah onfa `le dcp zliah

ickn :xn` inp (a,fq dcp) `xza wxtae .dafe

edpilahip ,edpiey zeaf wtq edlek `pci`d

meia oilaeh eid `ly :rnyn ,iriayc `nnia

zexdf`a cqiy owfd edil` epiaxe .mrt meya

`lc cqi ,elek milicb drax` lr dpnfa dliah

oixcdpq) xfril` iaxk cqi inp ikdc .`zklidk

ieaix yixcc ,oilzp oilwqp lk :xn`c (`,dn

`dc ,ihxte illk opiyxcc ol `niiwe ,herine
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רטו oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtdcip
äîë øäåè éîé éãëîi`nw mireay xzal edcic `wtq dkyn Ðàúéùå ïéúù ?Ð

reay ilila ray odn dlah xak ,zeliah yye miyy ipdne .mipeny ixd Ð mireaye

.jex` mei zleahc `wtq jd meyn ,iyilyàãç éëð ïéúù åäì åùô òáù éðä ìãÐ

ynge miyelye ,mi`ad mireay dxyr jeza wtq jd meyn leahl dkixv oiicry

,mipey`xd mireayd zyely jeza dlahy

mizya dpenye mixyre dpey`xa dray

`cg ikp oizye ,ynge miyely ixd Ð zepexg`

.rax`e miryz ixd Ðàúøéúé äìéáècr Ð

,meia epiptl z`ac .rax`e miyy ded `zyd

.`zxe`l delah`e ,oqip ycg y`x meia oebk

mixyre oqipn miyely dlic mipeny ekyne

mipeny milk oeiqc cg`e mixyre xii`c ryze

rax`e ,zelila zeliah mipeny ixd Ð mei

Ð zepey`xd zereay ipy ly minia dxyr

z`ay opinwen `zyde .rax`e miryz ixd

.ycg y`x `edy dlil zeynyd oia epiptl

,d`neh seq wtq meyn `ilil `idda dlah`e

oeiqa cg`e mixyr cr dly mipeny inp ikyne

iwetql `ki`c ,ycg y`x meia dz`a eli`k

y`xn `ede dcli zeynyd oia eze`a `nlic

`tqezi` ycg y`x lilc dliah `idde ycg

,dpey`x reaya zeliah dpeny dl e`vnp .dl

miyely ixd Ð iyilye ipyc dpenye mixyre

ded ,zeynyd oia hwp i`n` :il `iywe .yye

dlila epiptl z`ay `nwe`l dil?`xazqne

`pyila wcc ,zeynyd oia hwp ikdlc

,"mixedh mireay dyely" hwpc ,`zipznc

ixwinl `ki` Ð zeynyd oia `ki` ik jklid

,`ed `nni zeynyd oia `nyc ,xedh df mei

edine .xedh elek dfd meide ,`ed xary meine

meyn ,jdn cal mipeny cr ikyn dizeliah

.`ilil wtq zeynyd oiacùîçå íéùåìùÐ

lld zia ixn`wcediizciar i`n?:ipyne

.oiied `ipnze oixyrøîàãëxyr rax` Ð

elila xyr rax`e miniawtq meyn oleke ,z

edl eed lld zialc oicd `ede .d`neh ini seq

oia d`ay opinwe`c oeikc ,ryze oixyr

dlila zeliah dxyr yng `ki` ,zeynyd

opiazen `lc i`de .zeynyd oia wtq meyn

:opipyne ,izixg` opiaze`c meyn ,dinwl dil

reaya `cg inp jde ,ixiinw `l reaya cg

.`idéùéîç òåáù éàälk ea d`ex dpi`y Ð

lka dl opilahne dcp seqa iwetql `ki` `nei

oey`x meie mei lka dz`x iriax reayc zelil

dray seql zlaehe `id dcp zlgz `nlic

ipy lile iying reay ly oey`x lil `edy

iriax reay ly oey`x mei `nlic dlah inp

dcp zlgz i`ed ipy meie `ed xdeh inin

edl eede ,edlek oke ,dzliah lil ied `pci`de

ly zelil lkc inp oicd `ede .zeliah dray

meyn dcp seq iwetql `ki` mixedh mireay

zeliah lld zia `l` ,diptly `nh reay

`l yinyz lil `edc dynge miyely xg`lc

.onwl xn` ikde ,edpip yinyz mcew Ð lld ziac zeliah lkc .aiygwàéâñ àâìôå àéðîúárvn`a `ede ,mipeny seqa dliah ini oilk `dc ,dxedhc zereay dylyd cal Ð

.mireay dxyr ly iyiyz reayòåáù.`ed `nh iriyz Ðäáæ úìéáè,lirl ziyixtck ,jka ewtql leki dz` i`y iriax reayn cal ,daifa iwetql `ki` `nh reay lkc Ð

.xedh reay lk ly iriay meia lahnl `irae ,dzaif zxitq inia iwetql `ki` xedh reay lke .iriaxd cr melk dz`x `l efe ,zecp xg`l `l` daf oi`yàáé÷ò éáøwxtc Ð

.(`,hq dcp) oexg`ïåùàø òåáù óåñ.epiptl mixetq dray `ki`e ,xedh epiptl dz`ay oey`x meie ,`ed mei zeynyd oia `nlic ,meia dlahil iriayd meia Ðòåáùá äìéáè àãç
éøééî÷ àìda zi` diteb `iepiy i`d `l` ,dz`a zeynyd oiae li`ed ,dcil wtq ly zelild zeliahl `zxizi dliah cer aeygilc lld zial iaeze`l ol dedc oicd `ede Ð

.jixt `l jklid ,ixiinw `l reaya `cgcäðùîúìôîä.`ily Ðíéòáøà íåéì.dzliahl Ðãìåì úùùåç äðéà.mei mirax` lk elkiy cr ezxivi xnbp `ly ÐäãðìåÐ

.xkf xkfed dnl yxtn `xnbae .cle `kil `nlicøëæì áùúmipenyl dawp zxiviy :`nrh ipzwck ,iwetql `kil dawpc mireay la` .`zyai dcila elit`e ,d`neh ini zray Ð

.cg`eàøîâäá÷ð éðú÷ àä.dpn miz`n llka yie ,mireay dl dedc Ðøäåè éîéì éà.xkfc xdeh ini `l` dl `di `ly xingdl Ð
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`ixwin `l dcpdl opilahn `l ezc oeikc iyily

dl oiliahnc i`ny zial la` reaya `cg

.reaya `cg ied `l zelila

àëéàäåivn ded `ticr Ð daf zliah

lahip mixedh mireay lkc :jxtinl

`l` jixt `l `zydc ,dcp meyn `zelila dl

zqxibk d`xpe .reaya `cg

mixedh mireay lk ikd i`" :qixbc ,l`ppg epiax
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`oifgeרטז mipya cenr l sc ± oey`x wxtdcip
äãð éðú÷ àäxkf xkfed jkl :ipyne !mi`nh d`xzy minc lkc Ðmeil d`xz m`y Ð

.dpenye mirax`cr zlwlewn `dz ,cg`e mirax` meil d`xze xefgze ,drax`e miyly

ini ikyn izk`c ab lr s` .d`nh :opixn` ,dzcill drax`e miyly meil dz`xyky

`edy ,cg`e mirax` meil `ifg xcd ike .dcpl ayze ,cle `la dl opiwtqn xkfc ,xdeh

cbpk mei zxney zeidl dvxze ,dzii`xl ipiny

meic dii`xe ,did xkfe ,did cle :opixn` ,mei

`ed `zyde ,`id xdeh mc Ð drax`e miyly

`lc ,dl opilwlwn `zyde .dcp zlgz `iedc

dii`xl ipiny `edy ,dpenye mirax` cr dlah

dlah ded ,xkfc `wtq meyn e`l i`e .dpexg`

e`l i` :jytp i`nn ,mizye mirax` meil xgnl

cle i`e ,`id mei cbpk mei zxney ixdÐ`ed cle

cr xdeh mc ded izk` Ð `id dawpe `ed

.dl `lwlwn xkfc `wtqe .mipenyïéðòì ïëå
äá÷ðdl `lwlwn inp dawpc `wtqe ,xnelk Ð

.`lewlw i`däðåîùå íéðåîù ãòdlah `lc Ð

cle e`lc ol`hiytded i`c .dpenyemipenycr

.mipye mipeny meia ,xgnl dlah i`ed Ð `ed

dcp oiay mei xyr cg`a ,cg`e mipeny zii`xc

,ded cle `nlic ol `wtqnc meyne .`id dcpl

,ded xedh mc drax`e miray meic dii`xe

mipeny cr dlah`lÐdcp zlgz`ied `zyde

.dpenyeøëæá øäéèå àîéèoia mei mirax` Ð

mei dylye miylye d`nehl dray ,odizy

.xdeh iniläâéøä åáééçúðzecnery jezne Ð

mdizy erxwe .d`ial mecgie mda eqip ,bxdil

.dawp cg`e xkf cg` `vnpe ,mirax` seqlãìú
,`ed `xizi `xw (ai `xwie) "clz dawp m`"c Ð

`dc ,"mireay d`nhe dawp m`e" azknl ivnc

."xkf dclie" lirl aizkøëæ éî÷îab lr s`e Ð

dzid zxaern `ny ,cg` meia leral mecgiy

.okl mcewàöôðã àîñ`vtpne ea zltny mqÐ

.okl mcew mirnay rxf lkåäðéøñî øîåùìÐ

.meid eze` `l` odilr mc` `a `lyéà àîìéãå
'åë äåòø÷inp idp :jixt l`rnyi iaxl Ð

dxvep `ly olpn ikd elit` ,edpixqn xneylc

jdl derxw i` `nlic ,cg`e mipeny cr dawp

`gkzyn ded cg`e mirax` meil?ïåäéðîéñá
ïéåùeid `l cg`e mipeny meil `vnpy dawp Ð

xkf ly xeriyk `l` dipxetve dxrye dixa`

.cg`e mirax` meilàî÷ àðú åðééä`pzc Ð

dawple xkfl ayzÐ cg`e mirax` meil" lirl

.cg`e mirax` meil dawp ziixa `nl` ,"dcple

àùéø àîéú éëåopireny`l :dil `pz ikdl Ð

`zkldc dpin rnype ,opaxk oizipznc `nzq

dedc :dyexite `qxib il `xidp `le .ediizeek

!mzqk dkld oi`e ,"zwelgn jk xg`e mzq" dil

,opaxk `nzqnl `niz ike" :qxb ikdc il d`xpe

edn !`hiyt Ð miaxk dkld miaxe cigie

jd `pz `niz ike :dyexit ikde .'ek "`nizc

opaxc `nzq lirlc `nzqc opirny`l ,`tiq

`hiyt Ð miaxk dkld miaxe cigie ,`id

,iax diipz ,`nzqe li`ed ,`id miaxc `nzqc

ipelt :`nipc ,ikd xn`c d`cigi ogky` `le

.`id'åë àîéúã åäîiax xcdncn ol rnynwÐ

mzqk dkldc dpin rny ,minkg oeyla d`pye

.ecva l`rnyi 'x zwelgny it lr s`e ,oey`x

ñ÷ðô.miglbd oda oiazeky oigel ÐåéìéöàÐ

.y"liyii`íåúñä çúôð.eitÐçåúôä íúñðåÐ

.xeahåîà úà âåøäé àîùepi` mgxd ziay Ð

`ivedl agx.ea sq`pd irxäåìà ãåñá òîù àú
éìäà éìòaizkcn ,dcil igxia dinwe` `de Ð

."mcw igxik"äîøîì òáùð àìå'd xda oilera edl aiyg ,"dnxnl rayp `l"c meyn eh`Ð`nlra dreaya i`c .dxezd z` xenyl ezreay miiwyÐ?
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øîåù.`al mixg` gipdy xyt` ,dy` e` qixq did elit`e Ð dilr `a ditebéëå
,`nzq aiyg `l Ð ipzw `nzq inp `yixc ab lr s`e Ð opaxk `nzqinl `niz

"ulegd"a opixn`ck ,zwelgn jk xg`e mzq daxc` iede ,l`rnyi iax dilr biltc oeik

.(a,an zenai)

éðùyxit Ð eizeaekx` ipy lr eiliv`

:yxit mz epiaxe .y"iliyii` :qxhpewd

xne`d" wxta xn`c .`"cew epiid "liv`"c

ilbx lwyn ,ilr ici lwyn :(a,hi oikxr) "ilwyn

cr elbxe ,liv`d cr eci qipkne 'ek ilr

daekx`d cbpk ,`ed cia `"cewe .daekx`d

,wtxn `ed "liv`"c rnyn mzdc :cere .lbxa

itl dpny rnyn (g dpyn ` wxt) zeld`ae

xn` cere .`"cew epiid wtxnc ,mc`d ixa` ixcq

Ð "rfia exbgi `l" :(a,gi) migafc ipy wxta

cbpk epiide ,mdici iliv` cbpk `l` oixbeg oi`y

,igyd ziaae .xebgl mlerd jxcy ,`"cewd

.drif mewn `ed my daxc`

jiiy][`ad cenrlíåúù"mezy" Ð oird

:mbxznck ,dgizte ielib oeyl `ed

dxf dcear zkqna dpyn oeyla oke ."ifg xityc"

mezqie mezyiy ick :dgizt oeyl ied (`,hq)

mezy" aizkcn ,epir dnzqpy wiic `kde .aebie

ielbe" :(ck xacna) aizkc `de .cigi oeyl "oird

.dlgza didy dn itl epiid Ð "mipir
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!äcð éðú÷ àä¯íBé äàøz íàLíéLBìL,äòaøàå ¨¨¨¥¦¨¤¦¦§¤§¦§©§¨¨
øBæçúåäàøúåãçàå íéòaøà íBé¯úì÷ìe÷î àäz §©£§¦§¤©§¨¦§¤¨§¥§§¤¤

íBé äàøz íàL ,äá÷ð ïéðòì ïëå .äðBîLe íéòaøà ãò©©§¨¦§¨§¥§¦§©§¥¨¤¦¦§¤
ãçàå íéðBîL íBé äàøúå øBæçúå ,äòaøàå íéòáL¯ ¦§¦§©§¨¨§©£§¦§¤§¦§¤¨

ìàòîLé éaø" .äðBîLe íéðBîL ãò úì÷ìe÷î àäz§¥§§¤¤©§¦§¨©¦¦§¨¥
.'åë "äcðìe øëæì áLz ãçàå íéòaøà íBé øîBà¥©§¨¦§¤¨¥¥§¨¨§¦¨
ànéèå ,øëæa øäéèå ànéè :øîBà ìàòîLé éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¨¥¥¦¥§¦¥§¨¨§¦¥

øäéèåäá÷ðaøëæa øäéèå ànéhLk äî ,¯Búøéöé §¦¥¦§¥¨©§¤¦¥§¦¥§¨¨§¦¨
äá÷ða øäéèå ànéhLk óà ,Ba àöBik¯dúøéöéàöBik ©¥©§¤¦¥§¦¥¦§¥¨§¦¨¨©¥

Bì eøîà .äàîehî äøéöé ïéãîì ïéà :Bì eøîà .dä¨§¥§¥¦§¦¨¦§¨¨§
äNòî :ìàòîLé éaøìàøètBàéì÷aúkìîñBøcðñkìà §©¦¦§¨¥©£¤¦§¥©§¨©§©£¤§©§§

eáéiçúpLäéúBçôL,úeëìnì äâéøäï÷ãáeäæ ïàöîe ¤¦§©§¦§¤¨£¦¨©©§§¨¨§¨¨¤
ïî äééàø íëì àéáî éðà :ïäì øîà !ãçàå íéòaøàì äæå§¤§©§¨¦§¤¨¨©¨¤£¦¥¦¨¤§¨¨¦

ïî äééàø éì ïéàéáî ízàå ,äøBzäíéèBMääéàø éàî !? ©¨§©¤§¦¦¦§¨¨¦©¦©§¨¨
øäéèå ànéèå øëæa øäéèå ànéè" àîéìéà ?äøBzä ïî¦©¨¦¥¨¦¥§¦¥§¨¨§¦¥§¦¥

'åë "äá÷ða¯!äàîehî äøéöé ïéðc ïéà :déì éøîà÷ àä ¦§¥¨¨¨¨§¦¥¥¨¦§¦¨¦§¨
"ãìz" àø÷ øîà¯éñBääá÷ð :øîéà ?"íéèBMä ïî äéàø" éàîe .äá÷ða úøçà äãéì áeúkä dì ó ¨©§¨¥¥¦¨©¨¥¨©¤¤¦§¥¨©§¨¨¦©¦¥©§¥¨

íéã÷øeáòéàåïðaøå .øëæ én÷ ïéîBé ïéòaøà¯àöôðc ànñìàòîLé éaøå .eäðé÷Là¯àôeb àkéà ¨¥§¦£©§§¦¦©¥¨¨§©¨©©¨§©§¨©§¦§§©¦¦§¨¥¦¨¨
.ànñ ìa÷î àìcäNòî :ìàòîLé éaø íäì øîààøètì÷aúkìîúéðååéeáéiçúpLäéúBçôL §¨§©¥©¨¨©¨¤©¦¦§¨¥©£¥¦§©§§¨©§©§¨¦¤¦§©§¦§¤¨

äá÷ðe ,ãçàå íéòaøàì øëæ ïàöîe ï÷ãáe ,úeëìnì äâéøäìíéðBîLïéàéáî ïéà :Bì eøîà !ãçàå £¦¨©©§§¨¨§¨¨¨¨§©§¨¦§¤¨§¥¨¦§¦§¤¨¨§¥§¦¦
äá÷ðc Cä ?àîòè éàî ?íéèBMä ïî äéàøäøúééàìàòîLé éaøå .øaòéà øãäå ,ïéîBé ïéòaøà §¨¨¦©¦©©£¨©¦§¥¨©§§¨©§§¦¦©£©¦©©§©¦¦§¨¥

¯ìïðaøå ,eäðéøñî øîBL¯éà àîìéãå .äéìò àa déôeb øîBL àîéà ,úBéøòì ñBtBøèBtà ïéà §¥¨§¦§§©¨©¥©§©£¨¥¨¥¥¨¨¤¨§¦§¨¦
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:àîéz éëå !àn÷ àpz eðééä íéîëç .'åëå "äá÷ð úéiøa ãçàå øëæ úéiøa ãçà íéøîBààîzñîì §¦¤¨§¦©¨¨§¤¨§¦©§¥¨£¨¦©§©¨©¨§¦¥¨§¦§§¨
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Bnà éòîa äîBc ãìeä äîì :éàìîN éaø Løc .ïì òîLî à÷ ,éàø÷ déì òéiñî÷c¯ñ÷ðôì §¨§©©¥§¨¥¨©§©¨¨©©¦©§©§¨©¨¨¤¦§¥¦§¦§¨
ìte÷nLçpeîeézL ,åéòãö ézL ìò åéãé .åéìéöà,åéúBáâò ézL ìò åéá÷ò éðLe ,åéúBáekøà ézL ìò ¤§¨¨¨¨©§¥§¨¨§¥£¦¨©§¥©§¨§¥£¥¨©§¥©§¨
Bùàøåíeúñ åéôe ,åékøa ïéa Bì çpeîBøeaèåänî ìëBàå ,çeútBnàMBnàM änî äúBLå ,úìëBà §Ÿ¨¥¦§¨¦¨§©¨©§¥¦©¤¦¤¤§¤¦¨¤¦

íìBòä øéåàì àöiL ïåéëå .Bnà úà âBøäé ànL éòø àéöBî Bðéàå ,äúBL¯çzôðíeúqäízñðå ¨§¥¦¥¦¤¨©£¤¦§¥¨¤¨¨©£¦¨¨¦§¨©¨§¦§¨
çeútäBLàø ìò Bì ÷eìc øðå .úçà äòL eléôà úBéçì ìBëé Bðéà ïk àìîìàL ,äôBöåèéaîeóBqî ©¨©¤¦§¨¥¥¥¨¦§£¦¨¨©©§¥¨©Ÿ§¤©¦¦
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ïàkäàBøåéeøL íãàL íéîé Eì ïéàå .àéîtñàa íBìçäáBèaøúBéïúBàîéî" :øîàpL ,íéîiä ¨§¤£§©§©§¨§¥§¨¦¤¨¨¨§¨¥¥¨©¨¦¤¤¡©¦
éððzééçøéëíã÷éîékdBìà"éðøîLéíéðL íäa ïéàå íéçøé íäa LiL íéîé eäæéàå ,¯:øîBà éåä ¦§¥¦§©§¥¤¤¦¥¡©¦§§¥¦§¥¤¨¦¤¥¨¤§¨¦§¥¨¤¨¦¡¥¥
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"äéçå éúåöîàîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."éìäà éìò dBìà ãBña" :øîBàå ,øîà÷c àeä àéáð¯àz ¦§Ÿ©¤§¥§¥§¡©£¥¨¢¦©§¥§¦¥¨¨¦§¨¨©¨
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òaLð àìå BLôð àåMì"äîøîìBúBà ïéòéaLnL äòeáMä àéä äîe ,¯,òLø éäz ìàå ÷écö éäz ©¨§©§§Ÿ¦§©§¦§¨©¦©§¨¤©§¦¦§¦©¦§©§¦¨¨
äzà ÷écö :Eì íéøîBà Blek íìBòä ìk eléôàå¯éðéòa äéäEòLøkòãBé éåäå .Ceøa LBãwäL ©£¦¨¨¨§¦§©¦©¨¡¥§¥¤§¨¨§¤¥¥©¤©¨¨

øBäè àeäåéúøLîe,íéøBäèäîLðeäøäèa dønLî äzà íà ,àéä äøBäè Ea ïúpL¯,áèeî ¨§¨§¨§¦§¨¨¤¨©§§¨¦¦©¨§©§¨§¨¢¨¨
åàì íàå¯,õøàä íòì äîeøz øñnL ïäëì ìLî :ìàòîLé éaø éác àðz .Enî dìèBð éðéøä §¦¨£¥¦§¨¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§Ÿ¥¤¨©§¨§¨¨¨¤

äøäèa dønLî äzà íà :Bì øîàå¯åàì íàå ,áèeî¯éðôì dôøBN éðéøä:øæòìà éaø øîà .E §¨©¦©¨§©§¨§¨¢¨¨§¦¨£¥¦§¨§¨¤¨©©¦¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dcp(iyiy meil)

éðz÷ àäk z`nhpyäcðzvxzn .dxdh ini llk dl oi`y jk ¨¨¨¥¦¨
eprinydl ick xkf zcleik zbdepy xkfed :`xnbdäàøz íàL¤¦¦§¤

aìL íBéäòaøàå íéLdltdläàøúå øBæçúåa,ãçàå íéòaøà íBé §Ÿ¦§©§¨¨§©£§¦§¤©§¨¦§¤¨
úì÷ìe÷î àäzxdhidle leahl lkez `l -ãòmeiíéòaøà §¥§§¤¤©©§¨¦

.äðBîLedcli `l `ny yygn dcpk d`nh c"l meia dzii`xay §¨
mei cr xdeh ini dl yie xkf dlitdy miyyegy oeik j` ,cle
dzii`xay dzxdh oiprl mixingn ,dxedh ef dii`xe mirax`
dtiqen .g"n meia wx zlaeh `linne ,dcp zaygp `"n meia

:`xnbdïëåepivnïéðòìdlitdy miyyegy dnL ,äá÷ðzngn §¥§¦§©§¥¨¤
okäàøz íàaäàøúå øBæçúå äòaøàå íéòáL íBéaíéðBîL íBé ¦¦§¤¦§¦§©§¨¨§©£§¦§¤§¦

ìe÷î àäz ,ãçàåãò úì÷mei.äðBîLe íéðBîLmeia dzii`xay §¤¨§¥§§¤¤©§¦§¨
inia dpi` dawp dlitd `l m`y oeik dcpk wtqn d`nh c"r
cr xdeh ini dl yie dawp dlitdy miyyegy jezn j` ,xdeh
`"t meiay dzii`xay dzxdh oiprl mixingn ,mipeny mei

.g"t meia wx zlaeh `linne ,dcp zaygp
:dpyna epipy,øîBà ìàòîLé éaøa dlitdáLz ãçàå íéòaøà íBé ©¦¦§¨¥¥©§¨¦§¤¨¥¥
'åë äcðìe øëæìxkfl ayz cg`e mipeny meia dlitd ,dawpl `le §¨¨§¦¨

mipenyl dawpde cg`e mirax`l xnbp xkfdy ,dcple dawple
df ,dawpd ziixa cg`e xkfd ziixa cg` ,mixne` minkge .cg`e
mnrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .cg`e mirax` dfe

:minkge l`rnyi iax ly,øîBà ìàòîLé éaø ,àéðzaezkdànéè ©§¨©¦¦§¨¥¥¦¥
raw -zcleil,d`neh iniøäéèårawe -,dxdh ini dlazcil §¦¥§
å ,øëæoka øäéèå ànéèzcil,äá÷ð,ok m`eäîy [enk-]ànéhLk ¨¨§¦¥§¦¥§§¥¨©§¤¦¥

,øëæa øäéèå,mei mirax` lkd jqaonfBúøéöéxenb cle aygiy §¦¥§¨¨§¦¨
kBa àöBi,mei mirax` `ed mby ,onf eze`l dey -ànéhLk óà ©¥©§¤¦¥

,äá÷ða øäéèåonf ,mei mipeny lkd jqa,da àöBik dúøéöé §¦¥¦§¥¨§¦¨¨©¥¨
zyyeg jli`e cg`e mipeny mein zltnd wx okle ,mei mipeny

.dxenb dawplBì eøîà,minkgïéãîì ïéàd onf z`î äøéöéonf ¨§¥§¥¦§¦¨¦
däàîehdxivid onf mipind ipya `l` ,dxdhdemirax` `ed §¨

.mei
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z` e`ivede merxw mei cg`e mirax` xg`le ,exarzpe mieqn
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zl`ey .`ziixaa minkge l`rnyi iax ixac z` zxxan `xnbd
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dcp(iyiy meil)
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dzii`xay dzxdh oiprl mixingn ,dxedh ef dii`xe mirax`
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cànñ ìa÷î àìc àôeb àkéàlawn `l odly sebdy miyp yiy - ¦¨¨§Ÿ§©¥©¨

mby okzi ,xeaird z` odl lwlwl gilvn epi`e xkfpd mqd z`
dl didy xeaird z` mqd lwlw `l ,dawpd m` ,dgty dze`l¥

.ok iptln
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xexa `linne ,d`ial mecgiiy meid f`n ,zegtyd z` exqn -
:minkg ly mzaeyz z` d`ian `xnbd .oxeair ligzd f`y

,ïðaøåy ,dzid mzaeyzïéàzeidl leki mc`,úBéøòì ñeôBøèBtà §©¨¨¥©§©£¨
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,àîzñîìickaay `nw `pzy eprinydlàLéøxaeqïðaøk- §¦§§¨¥¨§©¨¨
,minkgd aexkåy llkd itl `linníéaøå ãéçélr df miwlegd §¨¦§©¦

dfdíéaøk äëìä,:`xnbd dgec .edenk dklddàèéLtixd df - £¨¨¨©¦§¦¨
ep`vn `l mbe mieqn `pz mya `ly dazkp ezrcy oeik ,heyt

,ok ilel :`xnbd zayiin .[jk xaeqy mieqn `pzàîéúc eäî- ©§¥¨
y xne` ziid `nyìàòîLé éaøc àîòè àøazñîli`edòéiñî÷c ¦§©§¨©£¨§©¦¦§¨¥§¨§©©

éàø÷ déì,edenk dklde ,eixacl riiqn aezkdy -ïì òîLî à÷ ¥§¨¥¨©§©¨
.`nw `pzk dkldy ,minkg ixac z` e`iada iax

:ezcil mxh xaerd avn edn zcnln `xnbd,éàìîN éaø Løc̈©©¦¦§©
äîBc ãìeä äîì`edykñ÷ðôì ,Bnà éòîa[gel-]çpeîe ìte÷nL, §¨©¨¨¤¦§¥¦§¦§¨¤§¨¨

,ltewn `edyk mgxa gpen xaerd mbyåéãézegpenézL ìò ¨¨©§¥
åéòãö,[gvnd iciv] eizewx -eåéìéöà ézLzgzy mewnd - §¨¨§¥£¦¨

migpen ,[igyd zia] eizerexfåéúBaekøà ézL ìò,eikxa -ézLe ©§¥©§¨§¥
åéúBáâò ézL ìò åéá÷ò,ayei mc`d eilry xyad -çpeî BLàøå £¥¨©§¥©§¨§Ÿ¨

ïéa Bìizyå ,çeút Bøeaèå íeúñ åéôe .åékøaexeahay gztd jxc ¥¦§¨¦¨§©¨©§
å .äúBL BnàL änî äúBLå úìëBà BnàL änî ìëBàlke`y s` ¥¦©¤¦¤¤§¤¦©¤¦¨§

,dzeye,Bnà úà âBøäé ànL éòø àéöBî Bðéàxyt` i`y meyn ¥¦§¦¤¨©£¤¦
.zenze my sq`zie mgxd on z`vl irxløéåàì àöiL ïåéëå§¥¨¤¨¨©£¦

íìBòäcin ,ezcilaçeútä ízñðå íeúqä çzôðdidy eit gztp - ¨¨¦§¨©¨§¦§¨©¨©
,gezt didy xeahd mzqpe mezqúBéçì ìBëé Bðéà ,ïk àìîìàL¤¦§¨¥¥¥¨¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד וג



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dcp(ycew zay meil)

àø÷ éàî'éæBâ äzà énà éònî' ,'dl dcen cecy ,(e `r mildz) ©§¨¦§¥¦¦©¨¦
ipzrayd in` ohan xaky:`xnbd zxxan .'éæBb' éàäc òîLî éàî©©§©§©¦

àeä éòeazLàc àðLéì.dreay oeyl `ed 'ifeb' oeyldy oipn - ¦§¨§¦§©¥
:`xnbd zx`an,'éëéìLäå Cøæð éfb' (èë æ äéîøé) áéúëcoeike ¦§¦¨¦¦§¥§©§¦¦

,dreayl dnecy xcp dfy zexifp oiprl dxn`p 'ifeb' oeyldy
.dreay oeyl `ed 'ifeb'y gken

:cle oipra xn` xfrl` iaxy sqep xacãìå äîì ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨
äîBc`edykæBâàì ,Bnà éòîad,íéî ìL ìôña çpeî,sv `edy ¤¦§¥¦¤¡¨§¥¤¤©¦
m`eåéìò Bòaöà ïúBð íãà`ed,ïàëìe ïàëì ò÷BLcled mb jke ¨¨¥¤§¨¨¨¥©§¨§¨

.[en` irna
:cled oipra cer,ïðaø eðzaìLäLdíéðBLàøä íéLãç,oeixdd ly ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¦¦

dïBzçzä øBãna øc ãìå.mgxay xzeia jenpd wlga -zylya ¨¨¨©¨©©§
miycegdd,íéiòöîàdãìåe dlrnl hrn dlerøBãna øc ¤§¨¦¦¨¨¨©¨
éòöîàäae .mgxay,íéðBøçàdãìåe cer dlerïBéìòä øBãna øc ¨¤§¨¦©£¦¨¨¨©¨¨¤§
.mgxayàöBéå Ctäúî ,úàöì Bpîæ òébäL ïåéëådidi y`xdy ick §¥¨¤¦¦©§©¨¥¦§©¥§¥
,dhnleäæåxwir `ed ,dfd jetidd -éìáçd ly dcild.äMà §¤¤§¥¦¨

àéðúc] (ïðúã) eðééäåéìáç ,[dcild xrv -ìMî ïéaeøî äá÷ð ìL §©§§©§¨¤§¥¤§¥¨§¦¦¤
,øëædidi y`xdy ick zg` mrt `l` jtdzn epi` xkfdy itl ¨¨

dawpde ,`veie jtdzn xaer lky `ziixaa epipyy enk dhnl
.oldl x`eaiy itk dipta mb zktdznàø÷ éàî ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨©§¨

,oezgzd xecna cled xeaird zligzay weqtd edn -øLà'£¤
'õøà úBizçúa ézîwø øúqá éúéOòxn` cecy ,(eh hlw mildz) ª¥¦©¥¤ª©§¦§©§¦¨¤

zligza mwxpy dne en` irna xvepy dn s` 'dn mlrp `ly
y ,wiicl yie .mgxay oezgzd xecna xeaird,øîàð àì 'ézøc'©§¦Ÿ¤¡©

,'ézîwø' àlàxecna ddy f`y dxivid zligzl wx dpeekdy ¤¨ª©§¦
.oezgzd

:`xnbd zxxanàðL éàîy iepiy yi recn -éìáçly dcild ©§¨¤§¥
î ïéaeøî äá÷ðdcild ilag.øëæ ìMy meyn :`xnbd zx`anäæ §¥¨§¦¦¤¨¨¤

àamlerlBLéîLz Cøãk[dlrnl dipt]BLéîLz Cøãk àa äæå ¨§¤¤©§¦§¤¨§¤¤©§¦
jkle ,dhnl mdipt mdipy on` irna mpn` ,[dlrnl eipt]Bæ

äéðt úëôBädipty ick dcild zrya jtdzdl dkixv dawpd - ¤¤¨¤¨
,z`veiyk dlrnl eidiäæå[xkfd-],åéðt CôBä ïéàdawpd jetide §¤¥¥¨¨

.miaexn dzcil ilagy mxeb
,ïðaø eðzaìLíéðBLàøä íéLãç äLd xeaird lyäL÷ LéîLz ¨©¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨¦¦©§¦¨¤

,ãìeì äL÷ íâå äMàìici lr wgcpe oezgzd xecna `vnpy itl ¨¦¨§©¨¤©¨¨
,yinyzdd miycegd zylyaíéiòöîàyinyzdäMàì äL÷ ¤§¨¦¦¨¤¨¦¨
,ãìeì äôéåae,ãìeì äôéå äMàì äôé ,íéðBøçàclel dtiy mrhde §¨¤©¨¨©£¦¨¤¨¦¨§¨¤©¨¨

`edïaeìî ãìeä àöîð Ck CBznL[iwp-]æøBæîe.`ixae wfg - ¤¦¨¦§¨©¨¨§¨§¨
íéòLz íBéì Búhî LnLîä ,àðzzligzn miryzd meia - ¨¨©§©¥¦¨§¦§¦

aygp ,xeairdeléàk`ed,íéîc CôBL.clel dpkq dfy itl §¦¥¨¦
:`xnbd zl`eyòãé àðîmei weica df izn mc` rci oipn - §¨¨©

.[dxarzd mei dfi`a weica rcei epi` ixd ,miryzdøîà àlà¤¨¨©
LnLî ,ééaàekxck''ä íéàút øîBL'å CìBäåoi`e ,(e fhw mildz) ©©¥§©¥§¥§¥§¨¦

.dpkql yeygl
ìL ,ïðaø eðzíãàa Lé ïéôzeL äL,[mc`d zxivia-]Ceøa LBãwä ¨©¨¨§Ÿ¨¨¦¥¨¨¨©¨¨

ïáBlä òéøæî åéáà ,Bnàå åéáàå àeä[rxfd zaky-]epnnLmiyrp §¨¦§¦¨¦©§¦©©¤¤¦¤
úòøæî Bnà ,ïéòaL ïáBìå BLàøaL çBîe íéðøtöå íéãéâå úBîöò£¨§¦¦§¦¨§©¦©¤§Ÿ§¤¤¨©¦¦©§©©

íãBà[dly rxf-]epnnLmiyrpøBçLå úBøòNe [íãå] øNáe øBò ¤¤¦¤¨¨§©§¨§¨
úéiàøe íéðt øzñì÷e äîLðe çeø Ba ïúBð àeä Ceøa LBãwäå .ïéòaL¤¨©¦§©¨¨¥©§¨¨§©§¥¨¦§¦©

[úòãå] íéìâø Celäå ät øeaãå ïæBàä úòéîLe ïéòä.ìkNäå äðéáe ¨©¦§¦©¨¤§¦¤§¦©§©¦§©©¦¨§©§¥
Bpîæ òébäL ïåéëåmc`d lyàeä Ceøa LBãwä ,íìBòä ïî øètäì §¥¨¤¦¦©§©§¦¨¥¦¨¨©¨¨

ìèBðz` epnnB÷ìçgkde lkyde dnypde gexd epiidc ¥¤§
,mixai`ayBnàå åéáà ÷ìçåsebd `edy.íäéðôì çépî §¥¤¨¦§¦©¦©¦§¥¤

'àaìëì àøNa éãLe àçìî õet' ,éLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§§¨§¦¦§¥¦§¨§¦¦§¨§©§¨
myk xnelk .mialkl xyad z` wexfe glnd z` jlyd -
ie`x epi`e gixqn xyad ,lhipyke ,xyad z` miiwn glndy
cin zlhipyke ,sebd z` zniiwnd `id dnypd jk ,mialkl `l`

.gixqn sebd
:oeixdd onfa miygxzny miqp lr zcnln `xnbdàðpéç áø Løc̈©©¦§¨

úBàìôðå ø÷ç ïéà ãò úBìãâ äNò' (é è áåéà) áéúëc éàî ,àtt øa©¨¨©¦§¦Ÿ¤§Ÿ©¥¥¤§¦§¨
'øtñî ïéà ãòúcîk àlL äàøe àa ,[zbdpd jxck-]Ceøa LBãwä ©¥¦§¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨

úcî ,àeä[zbdpd jxc-]íãå øNa,[mc`l iepik]íãå øNa úcî ¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨
y `idõôç ïúBð`edy lkäìòîì äéôe äøeøö úîçailk jeza - ¥¥¤§¥¤§¨¦¨§©§¨

,xeywe dlrnl gztdy s`e ,gztd z` xyewe dlrnl egzty
roiic÷ôñutgd m`ønzLîmy÷ôñ`nyeléàå ,ønzLî ïéà ¨¥¦§©¥¨¥¥¦§©¥§¦

øö àeä Ceøa LBãwäz` [xvei-]äMà éòîa øaeòä`id xy` ©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨
äçeútdxeyw dpi`eäéôe[dgzt-]e ähîìxaerd z`f lka §¨¦¨§©¨
ønzLî.oeixdd onf lk my ¦§©¥

øçà øácxaerd oipra `ed jexa yecwd ly ztqep dbdpd - ¨¨©¥
ixdy ,mce xya ly jxck dpi`yíãàdïúBðz`ì åéöôçjezóë ¨¨¥£¨¨§©

,íéðæàîy `id ze`ivndãéaënL ïîæ ìk`ed ,skd lr utgdãøBé Ÿ§©¦¨§©¤©§¦¥
eléàå ,ähîìy dnaàeä Ceøa LBãwä,dyerãìeä ãéaënL ïîæ ìk §©¨§¦©¨¨¨§©¤©§¦©¨¨
äìòîì äìBòenk dlrnl xzei dler `ed lcb cledy lkk - ¤§©§¨

xecna `ed mipey`xd miycegd zylyay ,lirl x`azdy
dler mipexg`ae ,irvn`d xecnl dler miirvn`a ,oezgzd

.oeilrd xecnl
:oeixdd oipra `xead ze`ltpn ceréàî ,éìéìbä éñBé éaø Løc̈©©¦¥©§¦¦©

íéàìôð éúéìôð úBàøBð ék ìò ('ä) EãBà' (ãé èì÷ íéìäú) áéúëc¦§¦§©¦¨¦§¥¦¦§¨¦
éNòîàeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àa ,'ãàî úòãé éLôðå E ©£¤§©§¦Ÿ©©§ŸŸ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨

íãå øNa úcî ,íãå øNa úcîm`y `idïúBð íãàdnk [rxef-] ¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨¨¥
ipinäâeøòa íéðBòøæ,dcy zwlg -[ãçàå ãçà] (úçàå úçà) ìk ¥§¦¨£¨¨¤¨§¤¨

Bðéîa äìBò,epin z` lcbn rxfe rxf lk -àeä Ceøa LBãwä eléàå ¤§¦§¦©¨¨
ãçà ïéîì ïéìBò íleëå äMà éòîa øaeòä øörxf z` mb yiy s` - ¨¨¨¦§¥¦¨§¨¦§¦¤¨

.cg` xaer xvep mdipyn mewn lkn ,m`d rxf z` mbe a`døác̈¨
,øçàm`yïúBð òaöipin dnkïéðnñrav ly,äøBiìdnk oebk ©¥©¨¥©¨¦©¨

,xegy rav liaya jixvy mipnnq ipin,ãçà òáöì ïéìBò ïlek¨¦§¤©¤¨
mb ozil dxeid dze`a leki epi`e ,xegy didpe aaxrzn lkdy

,cg` ravl dlere aaxrzn lkdy itl mixg` miraveléàå§¦
ãçà] (úçàå úçà) ìk äMà éòîa øaeòä øö àeä Ceøa LBãwä©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨¨¤¨

,Bðéîì äìBò [ãçàåoiray xegyde yi`dn oiray oald oebke §¤¨¤§¦
`la erava cg` lk mix`ype clea mi`xp mdipye dy`dn

.[zaexrz
:xg` oipra dyxc d`ian `xnbdáéúëc éàî ,óñBé áø Løc̈©©¥©¦§¦

,'éðîçðúe Età áBLé éa zôðà ék 'ä EãBà' (à áé äéòùé)yiy epiidc §¦¨©§¨¦¨©§§©£¥¦
eqrk lr 'dl zecedl.eàöiL íãà éða éðLa ,øaãî áeúkä äna©¤©¨§©¥¦§¥§¥¨¨¤¨§

,äøBçñìe ,mia biltdl evxeïäî ãçàì õB÷ Bì áLélki `le ¦§¨¨©§¤¨¥¤
,biltdlócâîe óøçî ìéçúä,x`yidl jxvedy lríéîéì- ¦§¦§¨¥§©¥§¨¦

,onf xg`líia Bøéáç ìL Búðéôñ äòáhL òîLeäãBî ìéçúä ¨©¤¨§¨§¦¨¤£¥©¨¦§¦¤
çaLîe,dzinn lvipyCëìote` dfk lr -Età áBLé' øîàð §©¥©§¨¤¡©¨©§

,'éðîçðúezecedl yi jkle ,dngp `dz qrkd miizqiyky epiidc §©£¥¦
,uew el qpkiy eyiprde eilr qrky zekfa ixdy ,eqrk lr 'dl

:df oirk dyxc cer d`ian `xnbd .lvip,øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨
Ceøáe Bcáì (úBìBãb) úBàìôð äNò' (èé¯çé áò íéìäú) áéúëc éàî©¦§¦Ÿ¥¦§¨§§©¨

,'íìBòì BãBák íLy minrt yiy cnln 'ecal' oeyldyìòa eléôà ¥§§¨£¦©©
ñpä[qpd dyrp exearay in-]Bqða øékî Bðéàdyry rcei epi` - ©¥¥©¦§¦

.rcei ecal 'd wxe ,dcen epi` jkle qp el
:cled zxivia `xead ze`ltpl zxfeg `xnbdøa àðéðç éaø Léøc̈¦©¦£¦¨©

éëøc ìëå úéøæ éòáøå éçøà' (â èì÷ íéìäú) áéúëc éàî ,àtẗ¨©¦§¦¨§¦§¦§¦¥¦¨§¨§¨©
,'zðkñä,yinyzl dpeekd 'irax'e 'igx`'xexal yexitd 'zixf'e ¦§©§¨

dfe rxfd z` xxea `ed jexa yecwdy x`eane .dtpaàlL ãnìî§©¥¤Ÿ
äthä ìk ïî íãà øöBðrxfd lyïî àlàwlgd,daL øeøaä ©¨¨¦¨©¦¨¤¨¦©¨¤¨

.xzei gaeyn `edyäøBfL íãàì ìLî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¨¨¤¤
[mixery e` mihg dlrn itlk wxef-]úBðøbä úéáamewn - §¥©§¨

,micxtp zleqtde lke`d ezwixf ici lry ,d`eazd ztiq`
ltep lke`de gexd ici lr wegxnl dtr dlw `idy zleqtd

`ede ,ux`l,úìBñtä úà çépîe ìëBàä úà ìèBðyecwd mb jk ¥¤¨¤©¦©¤©§¤
mc`d dfne dly gaeynd wlgd z` dtihd on xxea `ed jexa

.xvep
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המשך בעמוד וו

oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtdcip
àø÷ éàîdcild meia eze` oiriaync Ð?êøæð.dreayl incc xcp epiidc ,zexifp oeyl Ðäîì.dnec cle Ðéìáç.dxrv =éúî÷øÐ "zeizgza" aizke ,dpey`x dxivi epiid Ð

.oezgz xecn ,epiidcéîùú êøãïùopixn`ck ,dhnl dipt dn` irna `idyk `dc .jtdzdl dkixv dawp jklid ,dlrnl dipt Ð dawpe .dhnl eipt clep xkf ok ,dhnl eipt yi`d Ð

.jtdzdl jixv oi` Ð xkf la` ,["eikxa oia el ey`x"] lirlãìåì äù÷å äùàì äù÷.i`nl `prci `l Ð dy`l dyw .oezgzd xecna xcy iptn Ðòøæ.eileribn cled z` oaln Ð

æøåæî.`ixae wfg Ðíéòùú íåéì.ezeig ied mini yilyl Ðòãé àðîdxarn zni` rci `l `d Ð?øúñì÷.eif =ïéòä äàøîepi` ,m`de a`d on oird z`xapy it lr s`y Ð

el yie mipir el yi znd ixdy rcz .d`ex

rney `le d`ex epi`e Ð mipf` el yie mizty

.xacn `leàçìéî õåôon glnd jlyd Ð

jk .mialkl `l` ie`x epi` aeye ,xyad

f` ,dkldy oeik ,eniiwl sebl gln `id dnypd

.sebd gixqnäìòîì äìåò:lirl ipzck Ð

.oeilrd xecna xc ,mipexg`ïéîì ïéìåò ïéìåë
ãçà.zg` dixa oiyrp m`de a`d rxf Ðòáö

,ur ztilw :xegy ravl jixv oipnnq dnk Ð

oleke ,mixac dnke ,migtp ly miigix zpighe

zg` dxeia eraevl leki epi`e .xegy oiyrp

.zenewn dylye mipya ,mipeeb dylye mipyn

åðéîì äìåò ãçàå ãçà ìëyi`d on oael Ð

.dy`d on xegyeéá úôðà éëzqrky iptn Ð

.did izaehly ,jl dcen ip` ,ilrõå÷ åì áùé
åìâøá.z`vl leki `le ,mdn cg`l ÐåãáìÐ

epi` Ð qpd lra la` ,qp `edy rcei ecal `ed

.exiknéçøàxab jxc" enk ,yinyz Ð

.(l ilyn) "dnlraéòáøåoeyl ,yinyz Ð

."draxl"úéøæ,o"ee oixewy ,dtpa zxxia Ð

."dxfnae zgxa" (l ediryi) enkøåøáäÐ

.frla x"ilwéðøæúå."dxfn" oeyl ,'` xqg Ð

éðøæàúå.mipzna gk zxibg oeyl ÐéðúéøéæÐ

.ipzfxif jk xg`e ,xexad oníäéúåéòéáøzper =

.oyinyzàåä,driiq `ed jixa `ycew Ð

eze`e ,d`l ld`l awri ly exeng dhpy

.did zexg`d ly dlildåùøéô àìåz` Ð

.olpn xacdúåá÷ðá íéøëæ.d`l ipa Ðúåá÷ð
íéøëæá:dyxc jd meyn ,"eza dpic z`e" Ð

.dawp zclei Ð dlgz rixfn yi`

ïéäùîù

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

éëlewa ezqlwn dpi` `id la` Ð axr jlew

."mec`e gv"a `l` ,axr

úìôîä êìò ïøãä

úåðám`e Ð mce mc lk lr zeayei ode ,mizek

?ozqixrn zecp ody dil wetize :xn`z

iyxc `lc Ð ozephwa `wec epiidc :xnel yie

iyxtnc ,zelecb la` .`xnba xn`ck ,"dy`e"

lr zeayeic meyn `l` enhn `l Ð ilahe edl

.mce mc lk

ïåúçúly epezgz :`xnba yxtn Ð oeilrk

`nhn `lc ,af ly epeilrk dcp lrea

epiax yxtn "af ly epeilr"e .oiwyne oilke` `l`

z` mipf`n ska afd rixkdy :xi`n oa l`eny

wxtac ,`xidp `le .dipy skay oiwyne oilke`d

dn "hqid" dil ixw (`,bt zay) "`aiwr iax"

xy`"n ol `wtp hqide ,mipf`n ska afd rixkdy

oizrnya ol `wtp af ly epeilre ,"afd mda rbi

epiid Ð "af ly epeilr"c d`xpe ?`pixg` `xwn

.ux`d lr xxbp ezvwne afd lr ezvwny cba

:xn`ck ,elek ehiqnyk `l` hqid epiid e`le

.ehqid df ,xne` ied ?elekk `edy erbn edfi`
iax

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

éàäc òîLî éàî ."éæBâ äzà énà éònî" àø÷ éàî©§¨¦§¥¦¦©¨¦©©§©§©
àðMéì "éæBâ"éòeazLàcCøæð éfb" :áéúëc ?àeä ¦¦¨¨§¦§©¦¦§¦¨¦¦§¥

éòîa äîBc ãìe äîì :øæòìà éaø øîàå ."éëéìLäå§©§¦¦§¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨¤¦§¥
?BnàæBâàìBòaöà ïúBð íãà ,íéî ìL ìôña çpeî ¦¤¡¨§¥¤¤©¦¨¨¥¤§¨
åéìò¯.ïàëìe ïàëì ò÷BLìL :ïðaø eðzíéLãç äL ¨¨¥©§¨§¨¨©¨©§¨¢¨¦

íéðBLàøä¯íéiòöîà ,ïBzçzä øBãna øc ãìå¯ ¨¦¦¨¨¨©¨©©§¤§¨¦¦
íéðBøçà ,éòöîàä øBãna øc ãìå¯øBãna øc ãìå ¨¨¨©¨¨¤§¨¦©£¦¨¨¨©¨
úàöì Bpîæ òébäL ïåéëå .ïBéìòä¯,àöBéå Ctäúî ¨¤§§¥¨¤¦¦©§©¨¥¦§©¥§¥

ïéaeøî äá÷ð ìL éìáç :ïðúc eðééäå .äMà éìáç eäæå§¤¤§¥¦¨§©§¦§©¤§¥¤§¥¨§¦
?àø÷ éàî :øæòìà éaø øîàå .øëæ ìMî¯øLà" ¦¤¨¨§¨©©¦¤§¨¨©§¨£¤

øúqá éúéOòézîwøúBizçúaàì "ézøc" ."õøà ª¥¦©¥¤ª©§¦§©§¦¨¤©§¦Ÿ
?àðL éàî ,"ézîwø" àlà ,øîàð¯äá÷ð éìáç ¤¡©¤¨ª©§¦©§¨¤§¥§¥¨
Cøãk àa äæ .øëæ ìMî ïéaeøîBLéîLzàa äæå §¦¦¤¨¨¤¨§¤¤©§¦§¤¨

Bæ ,BLéîLz CøãkúëôBä.åéðt CôBä ïéà äæå äéðt §¤¤©§¦¤¤¨¤¨§¤¥¥¨¨
ìL :ïðaø eðzíéðBLàøä íéLãç äL¯äL÷ LéîLz ¨©¨©§¨¢¨¦¨¦¦©§¦¨¤

äMàìíâåíéiòöîà ,ãìeì äL÷¯äôéå äMàì äL÷ ¨¦¨§©¨¤©¨¨¤§¨¦¦¨¤¨¦¨§¨¤
íéðBøçà ,ãìeì¯Ck CBznL ,ãìeì äôéå äMàì äôé ©¨¨©£¦¨¤¨¦¨§¨¤©¨¨¤¦¨

ãìeä àöîðïaeìî.æøBæîeíBéì Búhî LnLîä :àðz ¦§¨©¨¨§¨§¨¨¨©§©¥¦¨§
íéòLz¯.íéîc CôBL eléàk¯?òãé àðî¯àlà ¦§¦§¦¥¨¦§¨¨©¤¨

'ä íéàút øîL"å ,CìBäå LnLî :ééaà øîàìL :ïðaø eðz ."LBãwä ,íãàa Lé ïéôzeL äL ¨©©©¥§©¥§¥§Ÿ¥§¨¦¨©¨©§¨¨¦¥¨¨¨©¨
åéáà .Bnàå åéáàå àeä Ceøa¯òéøæî,ïáBläúBîöò epnnLíéãéâåíéðøtöåçBîeBLàøaL ¨§¨¦§¦¨¦©§¦©©¤¤¦¤£¨§¦¦§¦¨§©¦©¤§Ÿ

ïáBìåBnà .ïéòaL¯úòøæî,íãBàøNáe øBò epnnLúBøòNeøBçLåCeøa LBãwäå .ïéòaL §¤¤¨©¦¦©§©©¤¤¦¤¨¨§¨§¨¤¨©¦§©¨¨
àeä¯äîLðe çeø Ba ïúBðøzñì÷eíéðtúéiàøeïéòäúòéîLeïæBàäøeaãåätíéìâø Celäå ¥©§¨¨§©§¥¨¦§¦©¨©¦§¦©¨¤§¦¤§¦©§©¦
äðéáe.ìkNäåBpîæ òébäL ïåéëåøètäì÷ìçå ,B÷ìç ìèBð àeä Ceøa LBãwä ,íìBòä ïî ¦¨§©§¥§¥¨¤¦¦©§©§¦¨¥¦¨¨©¨¨¥¤§§¥¤

áéúëc éàî :àtt øa àðpéç áø Løc ."àaìëì àøNa éãLe ,àçìî õet" éLðéà éøîàc eðééä :àtt áø øîà .íäéðôì çépî Bnàå åéáà̈¦§¦©¦©¦§¥¤£©©©¨©§§¨§¦¡¨¥¦§¨§¥¦§¨§©§¨¨©©¦¨¨©©¨©¦§¦
"øtñî ïéà ãò úBàìôðå ø÷ç ïéà ãò úBìãâ äNò"¯úcî .íãå øNa úcî ,àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àaíãå øNa¯ Ÿ¤§Ÿ©¥¥¤§¦§¨©¥¦§¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨

õôç ïúBðúîçaàeä Ceøa LBãwä eléàå .ønzLî ïéà ÷ôñ ,ønzLî ÷ôñ .äìòîì äéôe äøeøö¯,äçeút äMà éòîa øaeòä øö ¥¥¤§¥¤§¨¦¨§©§¨¨¥¦§©¥¨¥¥¦§©¥§¦©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨§¨
,ähîì äéôeíéðæàî óëì åéöôç ïúBð íãà :øçà øác .ønzLîe¯ïîæ ìk,ãéaënLàeä Ceøa LBãwä eléàå .ähîì ãøBé¯ïîæ ìk ¦¨§©¨¦§©¥¨¨©¥¨¨¥£¨¨§©Ÿ§©¦¨§©¤©§¦¥§©¨§¦©¨¨¨§©

" áéúëc éàî :éìéìbä éñBé éaø Løc .äìòîì äìBò ,ãìeä ãéaënLEãBàúBàøBð ék ìò ('ä)éúéìôðéLòî íéàìôðEéLôðåúòãé ¤©§¦©¨¨¤§©§¨¨©©¦¥©§¦¦©¦§¦§©¦¨¦§¥¦¦§¨¦©£¤§©§¦Ÿ©©
?"ãàî¯íãå øNa úcî .íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL ,äàøe àa¯ïúBð íãàíéðBòøæ,äbeøòaúçàå úçà ìk §ŸŸ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨¨¥¥§¦©£¨¨©©§©©

àeä Ceøa LBãwä eléàå .Bðéîa äìBò¯ïéìBò íleëå ,äMà éòîa øaeòä øöïéîìäøBéì ïéðnñ ïúBð òaö :øçà øác .ãçà¯ïéìBò ïlek ¤§¦§¦©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨§¨¦§¦¤¨¨¨©¥©¨¥©¨¦§¨¨¦
äMà éòîa øaeòä øö ,àeä Ceøa LBãwä eléàå .ãçà òáöì¯äìBò úçàå úçà ìkék 'ä EãBà" áéúëc éàî :óñBé áø Løc .Bðéîì §¤©¤¨§¦©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨¨©©§©©¨§¦¨©©¥©¦§¦§¦

zôðàáLé éaEtà,"éðîçðúe?øaãî áeúkä äna¯eàöiL íãà éðá éðLa.ócâîe óøçî ìéçúä ,ïäî ãçàì õB÷ Bì áLé .äøBçñì ¨©§¨¦¨Ÿ©§§©£¥¦©¤©¨§©¥¦§¥§¥¨¨¤¨§¦§¨¨©§¤¨¥¤¦§¦§¨¥§©¥
äãBî ìéçúä ,íia Bøéáç ìL Búðéôñ äòáhL òîL íéîéìLîe.çaéàî :øæòìà éaø øîàc eðééäå ."éðîçðúe Età áLé" øîàð Cëì §¨¦¨©¤¨§¨§¦¨¤£¥©¨¦§¦¤§©¥©§¨¤¡©¨Ÿ©§§©£¥¦§©§©£©©¦¤§¨¨©

äNò" áéúëcúBàìôðøékî Bðéà ñpä ìòa eléôà ?"íìBòì BãBák íL Ceøáe .Bcáì (úBìBãb)éàî :àtt øa àðéðç éaø Léøc .Bqða ¦§¦Ÿ¥¦§¨§§©¨¥§§¨£¦©©©¥¥©¦§¦¨¥©¦£¦¨©©¨©
" áéúëcéçøàéòáøåúéøæéëøc ìëå?"äzðkñäìk ïî íãà øöBð àlL ãnìî,äthä:ìàòîLé éaø éác àðz .daL øeøaä ïî àlà ¦§¦¨§¦§¦§¦¥¦¨§¨§¨©¦§©§¨§©¥¤Ÿ¨¨¨¦¨©¦¨¤¨¦©¨¤¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

íãàì ìLîäøBfLìëBàä úà ìèBð ,úBðøbä úéáaçéðîe" áéúk :éîø eäaà éaøc ,eäaà éaøãk .úìBñtä úàéðøæzåáéúëe ,"ìéç ¨¨§¨¨¤¤§¥©§¨¥¤¨¥¥¦©¤©§¤¦§©¦©¨§©¦©¨¨¥§¦©©§¥¦©¦§¦
"ìéç éðøfàîä ìàä"¯,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîàéðúéøéæøôò äðî éî" áéúëc éàî :eäaà éaø Løc .éðzæøæå ¨¥©§©§¥¦¨¦¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨¥¦¨¦§¥©§¨¦§©©¦©¨©¦§¦¦¨¨£©

á÷òéøtñîe?"ìàøNé òáø úà¯úà øôBñå áLBé àeä Ceøa LBãwäL ãnìîíäéúBiòéáø÷écväL ätéè àáz éúî ,ìàøNé ìL ©£Ÿ¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥§©¥¤©¨¨¥§¥¤§¦¦¥¤¤¦§¨¥¨©¨Ÿ¦¨¤©©¦
øBäè àeäL éî :øîà .òLøä íòìa ìL Bðéò úéîñð äæ øác ìòå .äpîéä øöBð,LBã÷ååéúøLîeíéøBäè,íéLBã÷evéõé!?äæ øáãa ¨¥¤¨§©¨¨¤¦§¥¥¤¦§¨¨¨¨¨©¦¤¨§¨§¨§¨§¦§¦©¦§¨¨¤

øábä íàð" :áéúëc ,Bðéò úéîñð ãiî?"àeä äìéla dnò ákLiå" áéúëc éàî ïðçBé éaø øîàc eðééäå ."ïéòä íúL¯LBãwäL ãnìî ¦¨¦§¥¥¦§¦§ª©¤¤§ª¨¨¦§©§©£©©¦¨¨©¦§¦©¦§©¦¨©©§¨§©¥¤©¨
"íøb øBîç øëNOé" :øîàpL ,äNòî BúBàa òéiñ àeä Ceøa¯Bì íøb øBîç.øëNOéìäMà :éîà éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ¨¦¥©§©£¤¤¤¡©¦¨¨£¨¤£¨©§¦¨¨¨©©¦¦§¨¨©©¦©¦¦¨

äléçz úòøæî¯äléçz òéøæî Léà ,øëæ úãìBé¯ék äMà" :øîàpL .äá÷ð úãìBéòéøæúeéä äðBLàøa :ïðaø eðz ."øëæ äãìéå ©§©©§¦¨¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨¤¤¡©¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨¨©¨©¨¦¨¨
äléçz úòøæî äMà ,íéøîBà¯älçz òéøæî Léà ,øëæ úãìBé¯éaø àaL ãò .øácä úà íéîëç eLøét àìå ,äá÷ð úãìBé §¦¦¨©§©©§¦¨¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨§Ÿ¥§£¨¦¤©¨¨©¤¨©¦

á÷òéì äãìé øLà äàì éða älà" :BLøéôe ÷Bãöïcôa"Bzá äðéc úàå íøà¯eéäiå" .íéøëfa úBá÷ðe úBá÷ða íéøëfä äìz ¨¥§¥¤§¥¥¨£¤¨§¨§©£Ÿ§©©£¨§¤¦¨¦¨¨©§¨¦©§¥§¥©§¨¦©¦§
ìéç éøBab íéLðà íìeà éðáéëøcúL÷íéaøîe"íéðá éðáe íéða¯CBzî àlà ?íéðá éðáe íéða úBaøäì íãà ìL Bãéa éëå §¥¨£¨¦¦¥©¦Ÿ§¥¤¤©§¦¨¦§¥¨¦§¦§¨¤¨¨§©§¨¦§¥¨¦¤¨¦

ïéäùîù

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



ריט
oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtdcip

àø÷ éàîdcild meia eze` oiriaync Ð?êøæð.dreayl incc xcp epiidc ,zexifp oeyl Ðäîì.dnec cle Ðéìáç.dxrv =éúî÷øÐ "zeizgza" aizke ,dpey`x dxivi epiid Ð

.oezgz xecn ,epiidcéîùú êøãïùopixn`ck ,dhnl dipt dn` irna `idyk `dc .jtdzdl dkixv dawp jklid ,dlrnl dipt Ð dawpe .dhnl eipt clep xkf ok ,dhnl eipt yi`d Ð

.jtdzdl jixv oi` Ð xkf la` ,["eikxa oia el ey`x"] lirlãìåì äù÷å äùàì äù÷.i`nl `prci `l Ð dy`l dyw .oezgzd xecna xcy iptn Ðòøæ.eileribn cled z` oaln Ð

æøåæî.`ixae wfg Ðíéòùú íåéì.ezeig ied mini yilyl Ðòãé àðîdxarn zni` rci `l `d Ð?øúñì÷.eif =ïéòä äàøîepi` ,m`de a`d on oird z`xapy it lr s`y Ð

el yie mipir el yi znd ixdy rcz .d`ex

rney `le d`ex epi`e Ð mipf` el yie mizty

.xacn `leàçìéî õåôon glnd jlyd Ð

jk .mialkl `l` ie`x epi` aeye ,xyad

f` ,dkldy oeik ,eniiwl sebl gln `id dnypd

.sebd gixqnäìòîì äìåò:lirl ipzck Ð

.oeilrd xecna xc ,mipexg`ïéîì ïéìåò ïéìåë
ãçà.zg` dixa oiyrp m`de a`d rxf Ðòáö

,ur ztilw :xegy ravl jixv oipnnq dnk Ð

oleke ,mixac dnke ,migtp ly miigix zpighe

zg` dxeia eraevl leki epi`e .xegy oiyrp

.zenewn dylye mipya ,mipeeb dylye mipyn

åðéîì äìåò ãçàå ãçà ìëyi`d on oael Ð

.dy`d on xegyeéá úôðà éëzqrky iptn Ð

.did izaehly ,jl dcen ip` ,ilrõå÷ åì áùé
åìâøá.z`vl leki `le ,mdn cg`l ÐåãáìÐ

epi` Ð qpd lra la` ,qp `edy rcei ecal `ed

.exiknéçøàxab jxc" enk ,yinyz Ð

.(l ilyn) "dnlraéòáøåoeyl ,yinyz Ð

."draxl"úéøæ,o"ee oixewy ,dtpa zxxia Ð

."dxfnae zgxa" (l ediryi) enkøåøáäÐ

.frla x"ilwéðøæúå."dxfn" oeyl ,'` xqg Ð

éðøæàúå.mipzna gk zxibg oeyl ÐéðúéøéæÐ

.ipzfxif jk xg`e ,xexad oníäéúåéòéáøzper =

.oyinyzàåä,driiq `ed jixa `ycew Ð

eze`e ,d`l ld`l awri ly exeng dhpy

.did zexg`d ly dlildåùøéô àìåz` Ð

.olpn xacdúåá÷ðá íéøëæ.d`l ipa Ðúåá÷ð
íéøëæá:dyxc jd meyn ,"eza dpic z`e" Ð

.dawp zclei Ð dlgz rixfn yi`

ïéäùîù

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

éëlewa ezqlwn dpi` `id la` Ð axr jlew

."mec`e gv"a `l` ,axr

úìôîä êìò ïøãä

úåðám`e Ð mce mc lk lr zeayei ode ,mizek

?ozqixrn zecp ody dil wetize :xn`z

iyxc `lc Ð ozephwa `wec epiidc :xnel yie

iyxtnc ,zelecb la` .`xnba xn`ck ,"dy`e"

lr zeayeic meyn `l` enhn `l Ð ilahe edl

.mce mc lk

ïåúçúly epezgz :`xnba yxtn Ð oeilrk

`nhn `lc ,af ly epeilrk dcp lrea

epiax yxtn "af ly epeilr"e .oiwyne oilke` `l`

z` mipf`n ska afd rixkdy :xi`n oa l`eny

wxtac ,`xidp `le .dipy skay oiwyne oilke`d

dn "hqid" dil ixw (`,bt zay) "`aiwr iax"

xy`"n ol `wtp hqide ,mipf`n ska afd rixkdy

oizrnya ol `wtp af ly epeilre ,"afd mda rbi

epiid Ð "af ly epeilr"c d`xpe ?`pixg` `xwn

.ux`d lr xxbp ezvwne afd lr ezvwny cba

:xn`ck ,elek ehiqnyk `l` hqid epiid e`le

.ehqid df ,xne` ied ?elekk `edy erbn edfi`
iax

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

éàäc òîLî éàî ."éæBâ äzà énà éònî" àø÷ éàî©§¨¦§¥¦¦©¨¦©©§©§©
àðMéì "éæBâ"éòeazLàcCøæð éfb" :áéúëc ?àeä ¦¦¨¨§¦§©¦¦§¦¨¦¦§¥

éòîa äîBc ãìe äîì :øæòìà éaø øîàå ."éëéìLäå§©§¦¦§¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨¤¦§¥
?BnàæBâàìBòaöà ïúBð íãà ,íéî ìL ìôña çpeî ¦¤¡¨§¥¤¤©¦¨¨¥¤§¨
åéìò¯.ïàëìe ïàëì ò÷BLìL :ïðaø eðzíéLãç äL ¨¨¥©§¨§¨¨©¨©§¨¢¨¦

íéðBLàøä¯íéiòöîà ,ïBzçzä øBãna øc ãìå¯ ¨¦¦¨¨¨©¨©©§¤§¨¦¦
íéðBøçà ,éòöîàä øBãna øc ãìå¯øBãna øc ãìå ¨¨¨©¨¨¤§¨¦©£¦¨¨¨©¨
úàöì Bpîæ òébäL ïåéëå .ïBéìòä¯,àöBéå Ctäúî ¨¤§§¥¨¤¦¦©§©¨¥¦§©¥§¥

ïéaeøî äá÷ð ìL éìáç :ïðúc eðééäå .äMà éìáç eäæå§¤¤§¥¦¨§©§¦§©¤§¥¤§¥¨§¦
?àø÷ éàî :øæòìà éaø øîàå .øëæ ìMî¯øLà" ¦¤¨¨§¨©©¦¤§¨¨©§¨£¤

øúqá éúéOòézîwøúBizçúaàì "ézøc" ."õøà ª¥¦©¥¤ª©§¦§©§¦¨¤©§¦Ÿ
?àðL éàî ,"ézîwø" àlà ,øîàð¯äá÷ð éìáç ¤¡©¤¨ª©§¦©§¨¤§¥§¥¨
Cøãk àa äæ .øëæ ìMî ïéaeøîBLéîLzàa äæå §¦¦¤¨¨¤¨§¤¤©§¦§¤¨

Bæ ,BLéîLz CøãkúëôBä.åéðt CôBä ïéà äæå äéðt §¤¤©§¦¤¤¨¤¨§¤¥¥¨¨
ìL :ïðaø eðzíéðBLàøä íéLãç äL¯äL÷ LéîLz ¨©¨©§¨¢¨¦¨¦¦©§¦¨¤

äMàìíâåíéiòöîà ,ãìeì äL÷¯äôéå äMàì äL÷ ¨¦¨§©¨¤©¨¨¤§¨¦¦¨¤¨¦¨§¨¤
íéðBøçà ,ãìeì¯Ck CBznL ,ãìeì äôéå äMàì äôé ©¨¨©£¦¨¤¨¦¨§¨¤©¨¨¤¦¨

ãìeä àöîðïaeìî.æøBæîeíBéì Búhî LnLîä :àðz ¦§¨©¨¨§¨§¨¨¨©§©¥¦¨§
íéòLz¯.íéîc CôBL eléàk¯?òãé àðî¯àlà ¦§¦§¦¥¨¦§¨¨©¤¨

'ä íéàút øîL"å ,CìBäå LnLî :ééaà øîàìL :ïðaø eðz ."LBãwä ,íãàa Lé ïéôzeL äL ¨©©©¥§©¥§¥§Ÿ¥§¨¦¨©¨©§¨¨¦¥¨¨¨©¨
åéáà .Bnàå åéáàå àeä Ceøa¯òéøæî,ïáBläúBîöò epnnLíéãéâåíéðøtöåçBîeBLàøaL ¨§¨¦§¦¨¦©§¦©©¤¤¦¤£¨§¦¦§¦¨§©¦©¤§Ÿ

ïáBìåBnà .ïéòaL¯úòøæî,íãBàøNáe øBò epnnLúBøòNeøBçLåCeøa LBãwäå .ïéòaL §¤¤¨©¦¦©§©©¤¤¦¤¨¨§¨§¨¤¨©¦§©¨¨
àeä¯äîLðe çeø Ba ïúBðøzñì÷eíéðtúéiàøeïéòäúòéîLeïæBàäøeaãåätíéìâø Celäå ¥©§¨¨§©§¥¨¦§¦©¨©¦§¦©¨¤§¦¤§¦©§©¦
äðéáe.ìkNäåBpîæ òébäL ïåéëåøètäì÷ìçå ,B÷ìç ìèBð àeä Ceøa LBãwä ,íìBòä ïî ¦¨§©§¥§¥¨¤¦¦©§©§¦¨¥¦¨¨©¨¨¥¤§§¥¤

áéúëc éàî :àtt øa àðpéç áø Løc ."àaìëì àøNa éãLe ,àçìî õet" éLðéà éøîàc eðééä :àtt áø øîà .íäéðôì çépî Bnàå åéáà̈¦§¦©¦©¦§¥¤£©©©¨©§§¨§¦¡¨¥¦§¨§¥¦§¨§©§¨¨©©¦¨¨©©¨©¦§¦
"øtñî ïéà ãò úBàìôðå ø÷ç ïéà ãò úBìãâ äNò"¯úcî .íãå øNa úcî ,àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àaíãå øNa¯ Ÿ¤§Ÿ©¥¥¤§¦§¨©¥¦§¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨

õôç ïúBðúîçaàeä Ceøa LBãwä eléàå .ønzLî ïéà ÷ôñ ,ønzLî ÷ôñ .äìòîì äéôe äøeøö¯,äçeút äMà éòîa øaeòä øö ¥¥¤§¥¤§¨¦¨§©§¨¨¥¦§©¥¨¥¥¦§©¥§¦©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨§¨
,ähîì äéôeíéðæàî óëì åéöôç ïúBð íãà :øçà øác .ønzLîe¯ïîæ ìk,ãéaënLàeä Ceøa LBãwä eléàå .ähîì ãøBé¯ïîæ ìk ¦¨§©¨¦§©¥¨¨©¥¨¨¥£¨¨§©Ÿ§©¦¨§©¤©§¦¥§©¨§¦©¨¨¨§©

" áéúëc éàî :éìéìbä éñBé éaø Løc .äìòîì äìBò ,ãìeä ãéaënLEãBàúBàøBð ék ìò ('ä)éúéìôðéLòî íéàìôðEéLôðåúòãé ¤©§¦©¨¨¤§©§¨¨©©¦¥©§¦¦©¦§¦§©¦¨¦§¥¦¦§¨¦©£¤§©§¦Ÿ©©
?"ãàî¯íãå øNa úcî .íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL ,äàøe àa¯ïúBð íãàíéðBòøæ,äbeøòaúçàå úçà ìk §ŸŸ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨¨¥¥§¦©£¨¨©©§©©

àeä Ceøa LBãwä eléàå .Bðéîa äìBò¯ïéìBò íleëå ,äMà éòîa øaeòä øöïéîìäøBéì ïéðnñ ïúBð òaö :øçà øác .ãçà¯ïéìBò ïlek ¤§¦§¦©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨§¨¦§¦¤¨¨¨©¥©¨¥©¨¦§¨¨¦
äMà éòîa øaeòä øö ,àeä Ceøa LBãwä eléàå .ãçà òáöì¯äìBò úçàå úçà ìkék 'ä EãBà" áéúëc éàî :óñBé áø Løc .Bðéîì §¤©¤¨§¦©¨¨¨¨¨¦§¥¦¨¨©©§©©¨§¦¨©©¥©¦§¦§¦

zôðàáLé éaEtà,"éðîçðúe?øaãî áeúkä äna¯eàöiL íãà éðá éðLa.ócâîe óøçî ìéçúä ,ïäî ãçàì õB÷ Bì áLé .äøBçñì ¨©§¨¦¨Ÿ©§§©£¥¦©¤©¨§©¥¦§¥§¥¨¨¤¨§¦§¨¨©§¤¨¥¤¦§¦§¨¥§©¥
äãBî ìéçúä ,íia Bøéáç ìL Búðéôñ äòáhL òîL íéîéìLîe.çaéàî :øæòìà éaø øîàc eðééäå ."éðîçðúe Età áLé" øîàð Cëì §¨¦¨©¤¨§¨§¦¨¤£¥©¨¦§¦¤§©¥©§¨¤¡©¨Ÿ©§§©£¥¦§©§©£©©¦¤§¨¨©

äNò" áéúëcúBàìôðøékî Bðéà ñpä ìòa eléôà ?"íìBòì BãBák íL Ceøáe .Bcáì (úBìBãb)éàî :àtt øa àðéðç éaø Léøc .Bqða ¦§¦Ÿ¥¦§¨§§©¨¥§§¨£¦©©©¥¥©¦§¦¨¥©¦£¦¨©©¨©
" áéúëcéçøàéòáøåúéøæéëøc ìëå?"äzðkñäìk ïî íãà øöBð àlL ãnìî,äthä:ìàòîLé éaø éác àðz .daL øeøaä ïî àlà ¦§¦¨§¦§¦§¦¥¦¨§¨§¨©¦§©§¨§©¥¤Ÿ¨¨¨¦¨©¦¨¤¨¦©¨¤¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

íãàì ìLîäøBfLìëBàä úà ìèBð ,úBðøbä úéáaçéðîe" áéúk :éîø eäaà éaøc ,eäaà éaøãk .úìBñtä úàéðøæzåáéúëe ,"ìéç ¨¨§¨¨¤¤§¥©§¨¥¤¨¥¥¦©¤©§¤¦§©¦©¨§©¦©¨¨¥§¦©©§¥¦©¦§¦
"ìéç éðøfàîä ìàä"¯,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîàéðúéøéæøôò äðî éî" áéúëc éàî :eäaà éaø Løc .éðzæøæå ¨¥©§©§¥¦¨¦¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨¥¦¨¦§¥©§¨¦§©©¦©¨©¦§¦¦¨¨£©

á÷òéøtñîe?"ìàøNé òáø úà¯úà øôBñå áLBé àeä Ceøa LBãwäL ãnìîíäéúBiòéáø÷écväL ätéè àáz éúî ,ìàøNé ìL ©£Ÿ¦§¨¤Ÿ©¦§¨¥§©¥¤©¨¨¥§¥¤§¦¦¥¤¤¦§¨¥¨©¨Ÿ¦¨¤©©¦
øBäè àeäL éî :øîà .òLøä íòìa ìL Bðéò úéîñð äæ øác ìòå .äpîéä øöBð,LBã÷ååéúøLîeíéøBäè,íéLBã÷evéõé!?äæ øáãa ¨¥¤¨§©¨¨¤¦§¥¥¤¦§¨¨¨¨¨©¦¤¨§¨§¨§¨§¦§¦©¦§¨¨¤

øábä íàð" :áéúëc ,Bðéò úéîñð ãiî?"àeä äìéla dnò ákLiå" áéúëc éàî ïðçBé éaø øîàc eðééäå ."ïéòä íúL¯LBãwäL ãnìî ¦¨¦§¥¥¦§¦§ª©¤¤§ª¨¨¦§©§©£©©¦¨¨©¦§¦©¦§©¦¨©©§¨§©¥¤©¨
"íøb øBîç øëNOé" :øîàpL ,äNòî BúBàa òéiñ àeä Ceøa¯Bì íøb øBîç.øëNOéìäMà :éîà éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ¨¦¥©§©£¤¤¤¡©¦¨¨£¨¤£¨©§¦¨¨¨©©¦¦§¨¨©©¦©¦¦¨

äléçz úòøæî¯äléçz òéøæî Léà ,øëæ úãìBé¯ék äMà" :øîàpL .äá÷ð úãìBéòéøæúeéä äðBLàøa :ïðaø eðz ."øëæ äãìéå ©§©©§¦¨¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨¤¤¡©¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨¨©¨©¨¦¨¨
äléçz úòøæî äMà ,íéøîBà¯älçz òéøæî Léà ,øëæ úãìBé¯éaø àaL ãò .øácä úà íéîëç eLøét àìå ,äá÷ð úãìBé §¦¦¨©§©©§¦¨¤¤¨¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨§Ÿ¥§£¨¦¤©¨¨©¤¨©¦

á÷òéì äãìé øLà äàì éða älà" :BLøéôe ÷Bãöïcôa"Bzá äðéc úàå íøà¯eéäiå" .íéøëfa úBá÷ðe úBá÷ða íéøëfä äìz ¨¥§¥¤§¥¥¨£¤¨§¨§©£Ÿ§©©£¨§¤¦¨¦¨¨©§¨¦©§¥§¥©§¨¦©¦§
ìéç éøBab íéLðà íìeà éðáéëøcúL÷íéaøîe"íéðá éðáe íéða¯CBzî àlà ?íéðá éðáe íéða úBaøäì íãà ìL Bãéa éëå §¥¨£¨¦¦¥©¦Ÿ§¥¤¤©§¦¨¦§¥¨¦§¦§¨¤¨¨§©§¨¦§¥¨¦¤¨¦

ïéäùîù

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

נדה. פרק שלישי - המפלת חתיכה דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכ
oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxtdcip

ïîöò ïéäùîù.rixfdln Ðéðìåëé.rixfdln envr `dyiy Ðäðùéå ìåòáéjezny Ð

dliraa dzrxfd mecwz ,eixg` rixfzc inp idpe .zrxfn `dz ,dpey`x dlira ze`z

.dipyïåòády` lk :(a,i zeaezk) ol `niiwck ,oeixdl oniq `edy ,dcp mc ici lr Ð

jenqy Ð "oera" :wgvi iax wiicwe .oer icil e`ian `ede .oiaexn dipa Ð oiaexn dincy

.dpnid yextl xdfen `edy ,zecp oerlàèçáå
:xn`w ikde .yxtnck ,dxdhe dliah oeyl Ð

,oer icil `ian `edy ,zecp mc ici lr

,iz`xapy il mxb `edy Ð "izlleg"

.ipzngi epnn in` z`hgzpykeøë,dgpn Ð

.mely oniq epiidcäé÷ð`aa) enk ,dxqg Ð

.eiqkpn iwp ipelt `vi :(`,`n `nwäøîàã ãò
éðåæî.lltzdl zrceiy Ðäá÷ðaewpzyk Ð

.opiyxc ikd inp dawpe ,dpz`e jxky yxtze

ïáø÷ àéáú êëéôì.z`hg iehia zreay Ð

àéä äãéæî"mlrpe" `dc ,oaxw o`k oi`e Ð

.iehia zreaya aizkàéìú äèøçáågeztl Ð

oaxw la` .dzreay mkg dl xizie ,dhxga dl

.dzreay xizne xwer epi`äòåáù ïáø÷ ãåòå
ééåúà éòá!`ed ser i`de ,dxiry e` dayk Ð

úèøçúîäòáùì,dlra yinyzl de`zne Ð

.xkf xarzze xefgzy ickäìéî äî éðôî
äðåîùìdrayl `le Ðïéçîù ìëä åéäé àìù ?

en`e eia`e ,dcerqa oizeye oilke`y Ð

.yinyza oixeq`y ,miavräòáù äãðe`l Ð

.i`w zcleiaåúùàá ìéâø íãàù éðôîlk Ð

.dvxiy dryäá õ÷dxn` .eilr dqe`n Ð

,dray d`nh `dz Ð d`xzy dry lk :dxez

.eilr aagzze ,da libx `di `ly ickìò øæçî
äùàä.`yepy cr ,xfgne ywan iept mc` Ð

äèîì åéðô.yinyz zrya Ðàøáðù íå÷îî åäæ.dpnn xvepy ,dnc`a lkzqn Ð

.epnid dxvepy ,ea zlkzqn `ideñåéô ìá÷î.zevxl gep Ðàøáðù íå÷îî äæÐ

,dnc`.oiyw Ð zenvre xya la` .lhail gep ,gegiz xtríöòelew ,ea oiknyk Ð

.rnyp elew oi` ,ea oiknyk rwxw la` .rnyp

úìôîä êìò ïøãä

äðùîïúñéøòî úåãð íéúåë úåðáÐ

.`nrh yxtn `xnbae ,ozephwn

ïåéìòë ïåúçú.`xnba yxtn Ðìò úåáùåé ïäå
íãå íã ìë,zecp ilrea eed ikdl ,xnelk Ð

,wexi oia mec` oia ,ze`exy mc lkc meyn

,mdl `id dlwz efe .zecp ini eilr zeayei

mc d`ex m`yzepnl zlgzn Ð meid wexi

mc zecp ini mze`a d`xz m` `ede dyy

,dpey`x dii`x mein `l` dpen dpi` Ð mec`

dipy dii`xne ,did xedh Ð wexi mc eze`e

.zepnl dkixv `idäéìò ïéáééç ïéàyaeld Ð

Ð ycwnl qpkpe micba oze`a dqkzn e`

ly micba oze` erbp m` e` ,oaxwn xeht

dcp i` opirci `lc ,oilez Ð dnexza akyn

Ð ze`nh `nzqnc xn`c `de .`l i` `id

.`id opaxc dxifbàøîâéîð ïãéã åìéôàÐ

onwl `ipzc ,d`nh Ð ozqixra `ifg i`

oipn dcpl cg` mei za :(`,al)?xnel cenlz

."dy`e"ïééæçã àèåòéî àëéàã.ozephwa Ð

àèåòéîì ïðéùééçedlekl opi`nhne Ð

.`ifg `nlicc meyn ,ozqixrn

ùéà

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

ïéäLnLéãk ,ïèaa ïîöòeòéøæiL,älçz ïäéúBLð ¤©§¦©§¨©¤¤§¥¤©§¦§¥¤§¦¨
íéøëæ íäéða eäiL¯eléàk áeúkä ïäéìò äìòî ¤§§¥¤§¨¦©£¤£¥¤©¨§¦

:àðéè÷ áø øîàc eðééäå .íéðá éðáe íéða íéaøî íä¥©§¦¨¦§¥¨¦§©§©£©©§¦¨
äöBøä :àáø øîà .íéøëæ éða ìk úBNòì éðìBëé̈§¦©£¨¨©§¨¦¨©¨¨¨¤

íéøëæ åéða ìk úBNòì¯.äðLéå ìBòáééaø øîàå ©£¨¨¨§¨¦¦§§¦§¤§¨©©¦
Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà :éîà éaø øîà ,÷çöé¦§¨¨©©¦©¦¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨

ïä" :øîàpL ,dzñåìïBåòa."ézììBç:øîà ïðçBé éaøå §¦§¨¤¤¡©¥§¨¨§¦§©¦¨¨¨©
" :øîàpL ,äìéáèì Ceîñàèçáeéðúîçééàî ."énà ¨¦§¦¨¤¤¡©§¥§¤¡©§¦¦¦©

àðMéì "àèç" éàäc òîLîééeëãc?àeä¯:áéúëc ©§©§©¥§¦¨¨¦§¥¦§¦
:ïðéîbøúîe ,"úéaä úà àhçå"ékãéåúééàå .àúéa §¦¥¤©©¦§©§§¦©§©§¦¨¥¨§¦
éðàhçz" àëäî àîéà úéòaáBæàáøîàå ."øäèàå ¨¥¥¨¥¨¨§©§¥¦§¥§¤§¨§¨©

íìBòa øëæ àaL ïåék :éîà éaø øîà ÷çöé éaø¯ ©¦¦§¨¨©©¦©¦¥¨¤¨¨¨¨¨
" øîàpL ,íìBòa íBìL àaeçìL,"õøà ìLBî øë ¨¨¨¨¤¤¡©¦§©¥¤¤

"øëæ"¯:éîà éaø éác ÷çöé éaø øîàå .øk äæ ¨¨¤©§¨©©¦¦§¨§¥©¦©¦
íìBòa øëæ àa¯àaBøkk"øëæ" .Bãéa¯,øk äæ ¨¨¨¨¨¨¦¨§¨¨¨¤©

" :áéúëcäøëiåäá÷ð ."äìBãâ äøk íäì¯dnò ïéà ¦§¦©¦§¤¨¤¥¨§¨§¥¨¥¦¨
"äá÷ð" ,íeìk¯"éðBæî" äøîàc ãò .äàa äéi÷ð¯ §§¥¨§¦¨¨¨©§¨§¨§¥

äá÷ð" :áéúëc ,dì éáäé àìEøëN."äðzàå éìò ¨¨£¦¨¦§¦¨§¨§¨§¨©§¤¥¨
äî éðtî :éçBé ïa ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¦§¤©¦§¥¨
äòLa :ïäì øîà ?ïaø÷ äàéáî úãìBé äøBz äøîà̈§¨¨¤¤§¦¨¨§¨¨©¨¤§¨¨

ãìéì úòøBkL¯úöôB÷àlL úòaLðå÷÷fzé÷úî .ïaø÷ àéáz :äøBz äøîà Cëéôì .dìòáì,àéä äãéæî àäå :óñBé áø dì ó ¤©©¥¥¤¤§¦§©©¤Ÿ¦¨¥§©§¨§¦¨¨§¨¨¨¦¨§¨©§¦¨©¥§¨§¦¨¦
äèøçáeì øëæ äøBz äøîà äî éðtîe .ééezéà éòa äòeáL ïaø÷ ,ãBòå !àúléî àéìzìkäL ,øëæ ?øNò äòaøàì äá÷ðe äòáL ©£¨¨©§¨¦§¨§¨§©§¨¨¥¦¥¦§¥¨¨§¨¨¨¨§¦§¨§¥¨§©§¨¨¨¨¨¨¤©Ÿ
íéçîNBa¯úèøçúîìda íéáöò ìkäL ,äá÷ð .äòáL¯äìéî äøBz äøîà äî éðtîe .øNò äòaøàì úèøçúîì?äðBîL §¥¦¦§¨¤¤§¦§¨§¥¨¤©Ÿ£¥¦¨¦§¨¤¤§©§¨¨¨¨¦§¥¨¨§¨¨¦¨¦§¨

.íéáöò Bnàå åéáàå íéçîN ílek eäé àlLäéä ,àéðzì äcð äøBz äøîà äî éðtî :øîBà øéàî éaøda ìéâøL éðtî ?äòáLõ÷å ¤Ÿ§¨§¥¦§¨¦§¦£¥¦©§¨¨¨©¦¥¦¥¦§¥¨¨§¨¨¦¨§¦§¨¦§¥¤¨¦¨§¨
.äteçì dúñéðk úòLk dìòa ìò äáéáç àäzL éãk ,íéîé äòáL äàîè àäz :äøBz äøîà .daéàzñBc éaø úà åéãéîìz eìàL ¨¨§¨¨§¥§¥¨¦§¨¨¦§¥¤§¥£¦¨©©§¨¦§©§¦¨¨©¨¨£©§¦¨¤©¦§©

ìòa ?éî ìò øfçî éî ,äãéáà Bì ãáàL íãàì ìLî ?Léà ìò úøfçî äMà ïéàå ,äMà ìò øfçî Léà äî éðtî :éàpé éaøa§©¦©©¦§¥¨¦§©¥©¦¨§¥¦¨§©¤¤©¦¨¨§¨¨¤¨©£¥¨¦§©¥©¦©©
íB÷nî äæ ?Léàä étìk äìòîì äéðt äMàå ,ähîì åéðt Léà äî éðtîe .Búãéáà ìò øéæçî äãéáààøápLíB÷nî Bæå.úàøápL £¥¨©£¦©£¥¨¦§¥¨¦¨¨§©¨§¦¨¨¤¨§©§¨§©¥¨¦¤¦¨¤¦§¨§¦¨¤¦§¥

ìa÷î Léàä äî éðtîe,ñeitïéàå ,áøò dìB÷ äMà äî éðtî .úàøápL íB÷nî Bæå àøápL íB÷nî äæ ?ñeit úìa÷î äMà ïéàå ¦§¥¨¨¦§©¥¦§¥¦¨§©¤¤¦¤¦¨¤¦§¨§¦¨¤¦§¥¦§¥¨¦¨¨¨¥§¥
."äåàð Càøîe áøò CìB÷ ék" øîàpL .úàøápL íB÷nî Bæå àøápL íB÷nî äæ ?áøò BìB÷ Léà¦¨¥¤¦¨¤¦§¨§¦¨¤¦§¥¤¤¡©¦¥¨¥©§¥¨¤

äëéúç úìôîä êìò ïøãä

úBðaúBcð íéúek.ïúñéøòîíéúekäåïäL éðtî ,ïBéìòk ïBzçz ákLî íéànèîéìòBaìk ìò úBáLBé ïäå ,úBcð §¦¦¥£¦¨¨§©¦§©§¦¦§¨©§¨¤§¦§¥¤¥£¥¦§¥§©¨
éðtî ,äîeøzä úà íäéìò ïéôøBN ïéàå ,Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéàå .íãå ícïúàîehL.÷ôñàøîâ ¨§¨§¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨§¥§¦£¥¤¤©§¨¦§¥¤§¨¨¨¥

ïééæç à÷c éà ,éîc éëéä¯àìc éàå ,éîð ïãéc eléôàïééæç÷¯áø øa àçà áøc déøa àáø øîà !àì éîð eäãéc ¥¦¨¦¦§¨©§¨£¦¦¨©¦§¦§¨¨©§¨¦§©¦¨¨©¨¨§¥§©©¨©©
àèeòéî àkéàc ïåéëc ,àîúña ïðé÷ñò éàîa àëä :úLL áø øîà àðeäïééæçc¯àheòéîì Lééçc àpz ïàîe .ïðéLééç ¨¨©©¥¤¨¨§©¨§¦©¦§¨¨§¥¨§¦¨¦¨§©§¨¨§¦©©©¨§¨¥§¦¨

éáø

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dcp(ycew zay meil)

ïèaa ïîöò ïéäLnLyinyzd zrya dy`d oha lr mipiznny - ¤§©¦©§¨©¤¤
,rixfdl mixdnn `leälçz ïäéúBLð eòéøæiL éãkickíäéða eäiL §¥¤©§¦§¥¤§¦¨¤§§¥¤

,íéøëæjkl ,xkf zclei dligz zrxfn dy`dyky epipyy enk §¨¦
ïäéìò äìòî[maiygn-]íä eléàk áeúkämnvraíéða íéaøî ©£¤£¥¤©¨§¦¥©§¦¨¦

úBNòì éðìBëé' ,àðéè÷ áø øîàc eðééäå .íéðá éðáez`éða ìk §¥¨¦§©§§¨©©§¦¨§©¦©£¨¨©
,'íéøëæ.dligz rixfz ezy`y ick envr ddyiy ici lr §¨¦

:mixkf mipal ztqep dvr d`ian `xnbdúBNòì äöBøä ,àáø øîà̈©¨¨¨¤©£
z`e ìBòáé ,íéøëæ åéða ìkokn xg`läðLéici lre ,zipy lerai - ¨¨¨§¨¦¦§¦§¤

dligz rixfz `id ,dpey`xd dlirad zngn de`zz ezy`y
.dipyd dliraa

:in` iax mya wgvi iax xn`y sqep xacøîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©
ïéà ,énà éaøddzñåì Ceîñ àlà úøaòúî äMàeay onfl jenq - ©¦©¦¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨

,mc ze`xl dlibx `id,'ézììBç ïBåòa ïä' (æ àð íéìäú) øîàpL¤¤¡©¥§¨¨§¦
mxebd `edy zecpd mcl ezpeeke ,oer ici lr xvepy xne` cecy
jenqa xvepy dpeekde ,oer icil `ian mb `ede xarzdl dy`l

.mcd zrbdl
,øîà ïðçBé éaøå`ed xeaird onfyøîàpL ,äìéáèì Ceîñjynda §©¦¨¨¨©¨¦§¦¨¤¤¡©

my weqtd,'énà éðúîçé àèçáe',dxdhe dliah oeyl epiid '`hg'e §¥§¤¡©§¦¦¦
epiidc 'in` ipzngi' ,mcdn z`hgzpe dlahy onfay dpeekde

.[dxarzde dnngzd
:`xnbd zl`ey .dxdh oeyl `ed `hgy oipn zxxan `xnbdéàî©

àeä ééekãc àðLéì 'àèç' éàäc òîLîoeyldy micnl okidn - ©§©§©¥§¦§¨§©¥
n :`xnbd daiyn .dxdhe iewip eyexit '`hg'áéúëcodk oiprl ¦§¦

(ap ci `xwie) zrxv rbp ea didy zia xdhl `ayúà àhçå'§¦¥¤
ïðéîbøúîe ,'úéaä,'àúéa úé ékãéå'o`kne 'ziad z` xdhi' xnelk ©©¦§©§§¦©¦©¥¨¥¨

.dxdh oeyl `ed '`hg'y gken
:dxdh oeyl `ed `hgy sqep cenilàëäî àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¥¨¨
,'øäèàå áBæàá éðàhçz' (è àð íéìäú)i`hgn ize` dwpz epiide §©§¥¦§¥§¤§¨

.[xdh` jkae ,zn `nhe rxevn xdhn aef`y enk
:in` iax mya wgvi iax ly zetqep zexninøîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©

æè äéòùé) øîàpL ,íìBòa íBìL àa íìBòa øëæ àaL ïåék ,énà éaø©¦©¦¥¨¤¨¨¨¨¨¨¨¨¨¤¤¡©
,'õøà ìLBî øë eçìL' (à,mely ly oniq edfe ,dgpn epiid 'xk'e ¦§©¥¤¤

eøëæoewixhep `ed.['øë äæ' ¨¨¤¨
,énà éaø [øîà] (éác) ÷çöé éaø øîàåykBøkk àa ,íìBòa øëæ àa §¨©©¦¦§¨§¥¨©©¦©¦¨¨¨¨¨¨¦¨

,Bãéay ,el oken epefn xnelkøëæoewixhep `ed,'øë äæ'epiid 'xk'e §¨¨¨¤¨
,oefn,'äìBãâ äøk íäì äøëiå' (âë å 'á íéëìî) áéúëcjln mxediy ¦§¦©¦§¤¨¤¥¨§¨

mi`exe ,dlecb dcerq eaypy mx` `av iyp`l oikd l`xyi
la` .oefn epiid 'dxk' oeyldy,íeìk dnò ïéà äá÷ðyäá÷ð`ed §¥¨¥¦¨§§¥¨

oewixhep,'äàa äéi÷ð'e ,melk `la dxiqg mlerl d`ay xnelkãò §¦¨¨¨©
dì éáäé àì éðBæî äøîàczepefn zywane zlltzn `idy cr - §¨§¨§¥Ÿ¨£¦¨

,dl mipzep `l,'äðzàå éìò EøëN äá÷ð' (çë ì úéùàøá) áéúëc¦§¦¨§¨§¨§¨©§¤¥¨
zaizy enke .jl oz` ,jl ribn xky dnk il xn`zyk xnelk
miyxece ,'dawp' oeyl mb jk 'yxtl' oeyln `id weqtay 'dawp'¨§¨§¥¨

.elawz f`e dpefn z` ywal dkixvy
:oaxw zaiig zclei recn zxxan `xnbdéaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦

tî ,éçBé ïa ïBòîLäøBz äøîà äî éðyïaø÷ äàéáî úãìBéz`hg ¦§¤©¦§¥¨¨§¨¨¤¤§¦¨¨§¨
dzxdh ini seqa.,ïäì øîày itlL äòLa`idãìéì úòøBkjezn ¨©¨¤§¨¨¤©©¥¥

dcild xrv÷÷fz àlL úòaLðå úöôB÷xzeidìòáì[yinyzl] ¤¤§¦§©©¤Ÿ¦¨¥§©§¨
,dcila aey xrhvze xarzz `ly ickäøîà CëéôìdäøBz §¦¨¨§¨¨

`idyïaø÷ àéáz.[ef dreay lr xtkl ¨¦¨§¨
é÷úîàéä äãéæî àäå ,óñBé áø dì ólr zxaer dy`d `lde - ©§¦¨©¥§¨§¦¨¦

,cere .bbeyl `l` liren epi` oaxwde ,cifna dzreayäèøçáe©£¨¨
àúléî àéìziptl hxgzzy jixv dreayd z` lhal ick `ld - ©§¨¦§¨

`le xwer `l oaxwd la` ,rxtnl dreayd z` xewri `ede mkg
dreayd z` xizn.ãBòå,dywééeúéà éòa äòeáL ïaø÷oaxwd - §¨§©§¨¨¦¦¥

dayk `edy 'dreay oaxw' `ed xwy zreay lr `iadl dkixvy
.[ser `ed zclei oaxw eli`e dxiry e`

.igei oa oerny iax z` el`yy zetqep zel`y d`ian `xnbd
:micinlzd edel`yäøîà äî éðtîedäøBzly dcil z`nehy ¦§¥¨¨§¨¨

zcleiøëæ`idìäòáLminiåzclei z`nehäá÷ð`idäòaøàì ¨¨§¦§¨§§¥¨§©§¨¨

øNò.mei ¨¨
:mdl aiyd,Ba íéçîN ìkäL øëæick yinyzl de`zn zcleid ¨¨¤©Ÿ§¥¦

e xkf aey xarzzyúèøçúî,dlral wwcfz `ly draypy dnn ¦§¨¤¤
xakìxg`äòáLeli`e ,miniúèøçúî ,da íéáöò ìkäL äá÷ð §¦§¨§¥¨¤©Ÿ£¥¦¨¦§¨¤¤
wxìxg`øNò äòaøàzxdhp f` wx jkitle ,mei. §©§¨¨¨¨

:edel`y ceräøBz äøîà äî éðtîezixayäìéî`idìäðBîL ¦§¥¨¨§¨¨¦¨¦§¨
ick :mdl aiyd .drayl `le miniíéçîN ílek eäé àlLzcerqa ¤Ÿ§¨§¥¦

zixadíéáöò Bnàå åéáàå`y itlyi jkle .yinyza mixeq §¨¦§¦£¥¦
dray seql zlaehy xg`l ipinyd meia zixad z` zeyrl.

:dcp oipra `ziixa d`ian `xnbd,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦¥¦¥
äøBz äøîà äî éðtîyäcðdlral dxeq`ìäòáL,[miniéðtî ¦§¥¨¨§¨¨¦¨§¦§¨¦§¥

Ldlra did ok `lnl`da ìéâødvxiy zr lkaedid seqalõ÷ ¤¨¦¨¨
da,eilr zq`np dzidejkläøîàdäøBzdzcp zra dy` lky ¨¨§¨¨

äàîè àäzdlralL éãk ,íéîé äòáL,xdhzykìò äáéáç àäz §¥§¥¨¦§¨¨¦§¥¤§¥£¦¨©
.äteçì dúñéðk úòLk dìòa©§¨¦§©§¦¨¨©¨

i`zqec iax z` eicinlz el`yy zel`y rax` d`ian `xnbd
:dy`l yi` oia yiy milcad oipra i`pi iaxaúà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤

pé éaøa éàzñBc éaøLéà äî éðtî ,éàieyp epi`yäMà ìò øfçî- ©¦§©§©¦©©¦§¥¨¦§©¥©¦¨
dz`yl ick dy` ixg`.Léà ìò úøfçî äMà ïéàå:mdl aiyde §¥¦¨§©¤¤©¦

ìò øfçî éî ,äãéáà Bì ãáàL íãàì ìLî[xg`-],éîi`cea ixd ¨¨§¨¨¤¨©£¥¨¦§©¥©¦
yBúãéáà ìò øéfçî äãéáà ìòas` xacd `ed jke ,jtidl `le ©©£¥¨§©¥©£¥¨

xfgn yi`de erlvn d`xap dy`d ixdy ,dy`e yi` oiprl
.epnn xqgpy dn z` envrl milydl

:el`y cerähîì åéðt Léà äî éðtîeyinyz zryaåeli`däMà ¦§¥¨¦¨¨§©¨§¦¨
.Léàä étìk äìòîì äéðt:mdl aiydeíB÷nî Bæå àøápL íB÷nî äæ ¨¤¨§©§¨§©¥¨¦¤¦¨¤¦§¨§¦¨

úàøápLepnny mewn lr yinyzd zrya lkzqn cg` lk - ¤¦§¥
dnc`dn `xapy yi`d ,`xap `eddy`de ,dhnl lkzqn

.eilr zlkzqn ,yi`d ly rlvdn d`xapy
:el`y cerñeit úìa÷î äMà ïéàå ñeit ìa÷î Léàä äî éðtîe- ¦§¥¨¨¦§©¥¦§¥¦¨§©¤¤¦

dgep dpi` `ide zevxzdle qiitzdl gep `edy yi`d jxc recn
:mdl aiyde .qiitzdlúàøápL íB÷nî Bæå àøápL íB÷nî äæ- ¤¦¨¤¦§¨§¦¨¤¦§¥

ly zenvrne xyan d`xap dy`de jx `edy xtrn `xap yi`d
.miyw mdy rlvd

:el`y cer.áøò BìB÷ Léà ïéàå áøò dìB÷ äMà äî éðtîaiyde ¦§¥¨¦¨¨¨¥§¥¦¨¥
:mdlúàøápL íB÷nî Bæå àøápL íB÷nî äæ`xapy yi`d - ¤¦¨¤¦§¨§¦¨¤¦§¥

elew oi` jkl ,lew drinyn dpi` dilr miknyky ,rwxwdn
,lew rinyn `ed eilr miknyky ,mvrn d`xap dy`de ,axr

.axr dlew jkl(ãé á íéøéùä øéù) øîàpLCàøîe áøò CìB÷ ék' ¤¤¡©¦¥¨¥©§¥
.'äåàð̈¤

äëéúç úìôîä êìò ïøãä

íéúåë úåðá ¯ éòéáø ÷øô
,zepey miyp ly mc ipic .` :mipiipr dylya xwira wqer df wxt
iyew llba `ad mc ipic .a .mixkpe miwecv ,mizek zepa oebk
,zqe zeriaw mda yi m`de ,'daifd ini' oipr xe`ia .b .dcild

.mitqep zezqe ipice

äðùî
zenewnne 'dzek' xirdn xey` jln `iady mixkp md 'mizek'd
gly 'dy zeix`d zni`n exiibzde ,oexneya maiyede ,mitqep
m`d (:dr oiyeciw) mi`pz ewlgpe .(gk-ck fi 'a mikln) mda
zxaeq epzpyn .zeix`d cgtn wx exiibzdy e` ,zizin` mzexib
meyn ,dcp ipiipra mdilr exingd minkge ,zizin` mzexiby
jk jezne ,minkg yxcnk `le ,mheytk ze`xwnd miyxec mdy

.milewlw dnkl mi`a md

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

נדה. פרק שלישי - המפלת חתיכה דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

חסדים הם בטבע הקרירות ולכן ההשפעה מהם היא בהגבלה. הגבורות שהם בחמימות, ההשפעה מהם היא באופן של תגבורת, ועד 
לריבוי בלי גבול.

ממאמר פרשת תולדות ה'תשכ"ח
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אגרות קודשרכב

 ב"ה,  ה' חשון, ה' תשי"א

ברוקלין,

הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מוהר"מ שי'

שלום וברכה!

מפני  אשר  אסרו-חג,  וה'  דעשי"ת  ה'  עליון,  ולתתך  לס'  עש"ק  ו'  מיום  מכתביו  על  במענה 

הטרדות דחודש תשרי לא היו עתותי בידי לענות עליהם עד עתה, וגם עתה הזמן קצר ובכן אכתוב 

בקיצור,

הפדיונות ששלח עם רשימת התלמידים קראתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בערב ר"ה, 

ובהיכלו, אשר נכנסים שם ליחידות ולנתינת פדיונות, בימי ר"ה. ובטח צדיק הדור הנשיא הוא כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הכ"מ נתן ברכותיו והשי"ת יקיימן במילואן בגשמיות וברוחניות,

כן הזכרתי על הציון את שלשת הבעלי - בתים מעיר מידלת שמזכיר ביחוד, ומוסג"פ המכתבים 

אליהם כפי הצעתו, ובטח יודיע מהנעשה בזה....

מה שכותב בענין הדוחק בכספים, הנה היו בזה כמה סיבות צדדיות, ובכל אופן תקותי שהמצב 

ילך הלוך וטוב ומסודר יותר...

בטח קבלו כל הקונטרסים, גם קונט' שמע"צ בתוכם, עם המכתבים המצורפים אליהם.

ואתענין לדעת אם הי' שעת הכושר לפרסם תוכן השיחות עכ"פ שבקונטרסים הנ"ל בחוגים 

הרחבים ובעיירות שונות.

ות"ח על שלחו הספר שנתן לו הרב דמידלת ומטובו להזכירו מזמן לזמן ע"ד שאר הספרים. כן 

אם ישנם שם עוד מחברים או מגזע מחברים של ספרי קדש, מהנכון שיעוררם לשלוח ספריהם בתור 

ובטח  ידינו.  על  ישלחו להם מהספרים הנדפסים  ירצו...  ומובן אשר אם רק  תשורה להספרי' שלנו, 

יודיעני מאיזה סוג ספרים נכון לשלוח לפב"פ או לפב"פ בפרט....

טוב במאד מאד שמנצל כל אפשריות לבאר ענין של חסידות בכל מקום האפשרי, ולידיעות 

שתהי'  זו  בעבודתו  גם  אותו  תלוה  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ברכת  ספק  ובלי  אחכה.  בזה  נוספות 

בהצלחה רבה.

להרב דמידלת ג"כ אכתוב בל"נ בימים אלו.

בענין התלמיד מר.... כדאי לקרבו באופן המתאים, ובהזדמנות מטובו לשאול אותו בשמי אם 

קבל מכתבי ומה נעשה אתו בהסתדרות בכלל. כבקשתו אכתוב ימים אלו לזוג' שתחי'.

בטח יודיע אשר מסתדר ענין הויזה שלו ובודאי על ידי ההיכרות שיש לו כבר שם יראה שיהי' 

הכל באופן היותר מתאים.

בכל  גדולה  חולשה  עליו  ונופלת  וכו'  וכו'  וגלמוד  בדד  עצמו  את  הוא  שמרגיש  שכותב  מה 

העבודה, הנה סוף דבריו מוכיח על תחילתו אשר זהו מעצת היצר המשתדל להחליש את כל אחד 

אז  מו"ח אדמו"ר הכ"מ,  כ"ק  פתגם  ידוע  למהות השליח.  באותיות המתאימות  במילוי שליחותו 

חסידות האט אויפגעטאן אז מ' איז ניט עלנד. וואו מ' געפינט זיך זיינען דא רביים. ובפרט בנוגע 

לכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר הוא עצמו כתב בהסתלקות אביו כ"ק אדנ"ע אשר רועי ישראל לא 



רכג

יעזבו את צאן מרעיתם, כפי המבואר באגה"ק סכ"]ז[ וביאור]ה[, אשר סרו עתה ההגבלות הגשמיות, 

הנה נמצאים הם עם כל אחד ואחת מהשייכים ומקושרים אליהם בכל מקום שהם, בפרט במקומות 

שנשלחו על ידם למלא שליחות, ובפרטי פרטיות אשר השליחות היא להפיץ מעינות הבעש"ט חוצה, 

אשר זהו הכנה והקדמה לביאת המשיח ולתחית המתים והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם. וראה 

בשיחת י"ג תמוז תש"ט שנדפס בקונט' י"ב תמוז השי"ת אשר משם יוכל לשאוב חיות והתעוררות 

והתחזקות בעבודתו במקומו עתה, ומשם יווכח אשר אפילו בשכל אנושי מובן אשר אין כל מקום 

למחשבה שהוא בודד וגלמוד ח"ו, ופשיטא שאין כל יסוד לחולשה בעבודה. והלואי היו מדקדקים 

אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת 

והשנה שקדמה לה.

אומר  והרב  שם  הגדלים  אתרוגים  עתה  במקומו  שלוקחים  האתרוגים  בענין  שכותב  מה 

אם  הנה  גרעינים,  בהם  מצא  לא  אותם  בדק  וכאשר  מורכבים,  ואינם  לכשרים  הם  שמוחזקים 

בטוח הדבר שיש חזקת כשרות בהם הרי הם כשרים למצות הד' מינים, באשר הסימנים שנאמרו 

אינם מדאורייתא וגדולה כח חזקה אם רק ברור הדבר שיש בהם חזקת כשרות. וראה בקונט' חג 

הסוכות אשר בידינו יש קבלה להדר אחר אתרוגי קאלאבריא דוקא ואדה"ז אמר על זה שהוא 

היא  ולקיחתם  אחרים  אתרוגים  לוקחים  מדינות  שבכמה  כיון  זאת  בכל  אבל  לו,  הידוע  מטעם 

בחזקה מכמה דורות, קשה עלי הדבר להטיל ספק אצלם, אריינווארפן זיי אין א ספק. ומובן שאין 

זה נוגע לנו חסידי חב"ד וכל השייכים אליהם שאין לנו אלא מנהג אדמו"ר הזקן והוא לברך על 

אתרוגי קאלאבריא. ובענין הסימנים ראה ג"כ בספרים המובאים בשער הכולל פרק ל"ז, ומובא 

שם משו"ת חתם סופר אשר אתרוגים הבאים מיאנאווא אין צריך שום סימן עליהם. ולכאורה 

משמע מזה שגם להחמיר אין נוגע כ"כ הסימנים. ואתענין לדעת מאין הם לוקחים לולבים וערבות 

במדינתו עתה.

המחכה לבשורות טובות ופ"ש כל הדו"ש

מנחם שניאורסאהן

במה ששואל בענין ברכת המזון, מובא בס' לקוטי מאיר ובס' ברכת יעקב מעיקרי הד"ט ס"ט 

סעל"ו ומשו"ת תשורת שי אות תקע"א שאם בירך על המחי' במקום ברהמ"ז לא יצא וצריך לברך 

ברכת המזון. ואין ספרים הנ"ל תחת ידי, אבל, כנראה, טעמם מפני שאין בה ברית ותורה וראה שו"ע 

או"ח סקפ"ז.

עתה נתקבל מכתבו מיום ב' נח והעתקת המכ' של ד' נח, וכבר כתבתי שיסודר ענין הכספים 

וכותבים היום לפריז ע"ד סדר קבוע בזה... והלואי שיהיו לנו די שלוחים ודי כספים להקיף את כל 

העבודה הנצרכה במארוקו ושכנותי'.

בענין הגמרות והקונטרסים שמבקש מסרתי עד"ז למשרד.

השיעור]י[ ערב לאותם המבקרים ביום בבתי ספר אליאנס אין כדאי להרחיב הדבר, כי זהו 

מעין הכשר לאלו הרוצים לחנך ילידיהם בבתי ספר אליאנס.

לסוגים:  מתחלק  וזה  יצחק",  יוסף  "אהלי  כללי  בשם  יקראו  שלנו  חינוך  הבתי  רשת  בכלל 

תלמוד תורה, תפארת בחורים וכו'.

אגרות קודש
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dkld ixe`ia
ùåáìîì åúåà [äì בשבת להתרה המותר חיבור -33.

äøèò [åì.נזר -
íäéîéá äååäá [æì שהיו מתכשיטים דוגמאות הביאו -

אחרים. תכשיטים לשלול בכדי לא בזמנם, מצויים
íäéîéá åéäù [çì המשנה חכמי בימי -36.

zetqede mipeiv
שמא 33) חוששים אין - בשבת להתירו שאסור חיבור אבל

בגדה  על הקשור שבתכשיט ד סעיף על לעיל וראה תחלצנו,
בידה. ותביאנו יפול שמא לפעמים חוששים תפור) (שאינו

השני.34) אומרים' כ'יש

הראשון.35) אומרים' כ'יש
אינה 36) זהב" של "עיר בצורת ור"ת רש"י ומחלוקת

שניהם  שהרי - חכמים אסרו תכשיט איזה ההלכה בידיעת
חכמים. דיברו עליו התכשיט צורת מהי אלא אסורים,

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

Â אמר (אפילו הגשם מוריד אמר לא אם הגשמים בימות
אבל  טל הזכיר שלא והוא אותו מחזירין הרוח) משיב
הברכה) סיים לא (אפילו אותו מחזירין טלאין הזכיר אם
להקב"ה  הוא שבח מקום מכל נעצר אינו שהטל  שאף

שהגשמים  שכשם הגשם בהזכרת כמו לעולם בהזכרתו חיים
התבואה  מתברכת כך ידי שעל לעולם חיים הוא הטל כך
משא"כ  תחיה טל להטל חכמים קראו מקומות (ובכמה
חיים  נקרא אינו רוחות בלא לעולם אפשר שאי שאף הרוח

וטל. גשם כמו לעולם

שאם  כדי החמה ימות כל הטל שמזכירין אדם בני יש לכך
שאמרו  חזקה הגשמים בימות הגשם מוריד לומר ישכחו
מחזירין  ואין החמה בימות רגילים שהם כמו הטל מוריד

אותן):

Ê גשם הזכיר לא אם אותו שמחזירין אמורים דברים במה
והתחיל  הברכה כל כשסיים הגשמים בימות טל ולא
שנתבאר  מטעם התפלה לראש חוזר ואז שלאחריה ברכה
משיב  יאמר הברכה שסיים קודם נזכר אם אבל למעלה
מקום  חכמים קבעו שלא שנזכר במקום הגשם ומוריד הרוח
מזכירין  סתם אמרו אלא הגשם שם להזכיר הברכה בתוך
לפני  לאמרו שנהגו אלא המתים בתחיית גשמים גבורות
אמרו  לא אם אבל ופרנסה כלכלה שהגשם לפי חיים מכלכל

מקומה. הברכה בכל חיים מכלכל לפני

קדוש  אתה שהתחיל קודם ונזכר הברכה סיים אם ואפילו
הגשם  ומוריד הרוח משיב יאמר אלא לראש לחזור א"צ
התחיל  שלא שכל קדוש אתה אומר ושוב חתימה בלא
לענין  לגמרי זו ברכה סיום נקרא לא שלאחריה בברכה
דברים  לענין סיום שנקרא אע"פ אותו שמחזירין דברים
ויבוא  ויעלה הדעת בחונן הבדלה כגון אותו מחזירין שאין
אע"פ  הברכה כשסיים לאמרם שאין חודש ראש בערבית
רצ"ד  בסי' שיתבאר כמו שלאחריה ברכה התחיל שלא

ותכ"ב:

* * *
Á אחד וענינם הואיל כאחת חשובות ראשונות ברכות ג'

כעבד  צרכיו שאלות קודם מקום של שבחו לסדר
ג' וכן ממנו פרס שמבקש קודם רבו לפני שבח שמסדר
ונפטר  מרבו פרס שקבל כעבד שהן כאחת חשובות אחרונות
מקום  בכל לפיכך קי"ב בסימן שנתבאר כמו לו והולך
חוזר  אחרונות ובג' התפלה לראש חוזר ראשונות בג' שטעה
אפשר  שאי טעות הוא אם צבור בין יחיד שהוא בין לעבודה
שטעה  כגון בה שטעה הברכה לראש יחזור א"כ אלא לתקנו
שחתם  או אחרת ברכה בענין זו בברכה שחתם בחתימתה
כדי  לאחר עד נזכר ולא תשובה ימי בעשרת הקדוש האל
כהוגן  ויחתום שיחזור ע"י טעותו לתקן לו אפשר שאי דבור

דבור. כדי בתוך אלא מועלת חזרה שאין
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

צרי  אמצעיות בברכות בזה זו.וכיוצא ברכה לראש לחזור ך

החתימה  עד הברכה נוסח (שכל אלא כהוגן חתם אם וה"ה
לאחר  עד נזכר ולא כלל זו ברכה כענין שלא אחר נוסח אמר
בלבדה  החתימה רק תחלה נוסח שום אמר שלא (או שחתם)
כברכת  קצר במטבע אלא זו ברכה אמר שלא שנמצא)
ממטבע  ושינה חתימתן היא שפתיחתן והמצות הפירות
לחזור  וצריך חובתו ידי יצא לא בברכות חכמים שטבעו
ראשונות  ובג' אמצעיות מברכות היא אם זו ברכה לראש
דילג  אם (ואצ"ל לעבודה אחרונות ובג' לראש לחזור צריך
ברכה  חתימת אחר עד נזכר ולא לגמרי אחת ברכה
השניה  הו"ל שנזכר במקום כשיאמר שאל"כ שאחריה)

באמצע. כטעות

נוסח  הדילוג במקום אמר (ואפילו באמצעה דילג אם אבל
קודם  (ואמר כהוגן שחתם כל זו) ברכה מעין שאינו אחר
משונה  בלשון ואמרה זו ברכה כענין בקשה איזו החתימה
חכמים  שטבעו ממטבע משנה נקרא אינו חכמים) מתיקון
משנה  נקרא שאינו וס"ח ס"ו בסי' שנתבאר כמו בברכות
או  בפתיחתן כשמשנה אלא חכמים שטבעו ממטבע
בברוך  ופותחות בברוך שחותמות בברכות בחתימתן
אף  בברוך פותחות ואינן בברוך שחותמות י"ח [(]וברכות
דינו  הברכה בענין אחר בלשון ואמרה פתיחתה שינה אם
לזו  זו הסמוכות ברכות הן שהרי ברכה באמצע שינה כאלו

ברכה): אמצע כמו היא פתיחתה וכל

* * *
Ë שדילג כגון בה שטעה לברכה חוזר שאמרו מקום כל

אחרונות  בג' או אמצעיות ברכות בחתימת טעה או
בימות  הגשם שהזכיר או ראשיתן שהיא לעבודה שחוזר
הכל  הברכה סיים לא אם שניה ברכה לראש שחוזר החמה
צריך  ומתכוין במזיד אבל בשוגג כשטעה אלא אמרו לא
שנתבאר  כמו במזיד שח אם וה"ה התפלה לראש לחזור

ק"ד: בסי'

È שלשים עד לאו אם הגשם הזכיר אם יודע ואינו המתפלל
מה  ואילך מכאן מזכיר הוא למוד שהוא מה חזקה יום
אם  החמה בימות מסופק אם לפיכך מזכיר הוא צריך שהוא
כמו  שהזכירו בחזקת יום שלשים עד הגשם מוריד הזכיר
הגשמים  ובימות לחזור וצריך החורף ימות כל רגיל שהיה
שאין  אלו במדינות יום שלשים עד לחזור כן גם צריך
בחזקת  הוא יום שלשים כל והרי החמה בימות טל מזכירין
א"צ  יום ל' לאחר הסתם מן גשמים ולא טל לא הזכיר שלא
אמר  הסתם ומן כהלכה לומר לשונו נתרגל שכבר לחזור
ולא  יומים או יום פשע או שגג אם ואפילו לשונו כהרגל
אלו  ברוב שהוחזק וכיון בזה חזקתו הורע לא כלל התפלל
אח"כ  חזר יום איזה הזכיר שלא שאחר שכיון בכך דיו ימים

יום: ל' של בחזקה ה"ז יום ל' תום עד והזכיר

‡È עד גבור אתה ברכת אומר פסח של הראשון ביום אם
מכלכל  עד אלו במדינות או בכלל ועד הטל מוריד
נתרגל  הרי פעמים צ' הגשם מוריד בלא בכלל ועד חיים
להושיע  (ו)רב או הטל (ו)מוריד להושיע (ו)רב לומר לשונו
החול  מימות יום שבל' יום ל' כן אמר כאלו חיים מכלכל

ואם  יום בכל פעמים ג' פעמים צ' אלא אומר אינו ג"כ
אינו  אח"כ אם לפיכך ברצופין ק"ו מפוזרין כשאומר הורגל
וכן  לחזור וא"צ הזכירו שלא חזקה הגשם הזכיר אם זוכר
ומוריד  עד גבור אתה פעמים צ' אומר עצרת בשמיני אם
חזקה  הגשם הזכיר אם נסתפק ואח"כ בכלל ועד הגשם
לכתחלה  לדבריהם לחוש וטוב זה על חולקין (ויש שהזכירו
ואח"כ  כן עשה אם אבל זה על לסמוך כן לעשות שלא

עיקר): כן כי לחזור צריך אין הזכירו אם נסתפק

וטל: וגשם הרוח הזכרת דין קיד סימן א' חלק

קבעו ‡ והשכל הבינה היא הבהמה מן האדם שמותר מפני
אין  בינה אין שאם לאמצעיות ראש חונן אתה ברכת

תפלה:

אחד: סעיף ובו חונן אתה ברכת טעם קטו סימן א' חלק

* * *
רפאני ‡ הכתוב לשון הוא כו' הושיענו ונרפא ה' רפאנו

אין  לפיכך אתה תהלתי כי ואושעה הושיעני וארפא ה'
הכתוב. בלשון אלא אלקינו ה' רפאנו לומר

אומרים  וכאן לרבים אותו מכנין אין ליחיד שהכתוב ואע"פ
שהטעם  אומרים יש יחיד בלשון שכתוב מה רבים בלשון
לתרגם  או לקרות שמתכוין בזמן אלא אסרו שלא מפני הוא
תפלה  דרך כשאומר אבל הכתוב מלשון לשנות רשאי שאינו
ענין  ולפי השעה צורך לפי הפסוק לשנות מותר ובקשה
אסרו  שלא מפני הוא שהטעם אומרים ויש ובקשה התחנה
ואז  כסדר הענין כל או המזמור כל כשקורא אלא לשנות
כשמתפלל  אבל לשנות אסור ובקשה תפלה דרך אפילו
ומרבים  לרבים מיחיד לשנות יכול והנה הנה פסוקים ואומר
שלם  מזמור לשנות שלא כדבריהם להחמיר ויש ליחיד
לא  פסוק וגם תפלה דרך אפילו להיפך או לרבים מיחיד
שנתבאר  כמו ובקשה תפלה דרך כשאומרו אלא ישנה
לא  האחרונה לסברא שגם שאפשר (לפי הראשונה לסברא

זה): בדרך אלא התירו

ודינה: רפאנו ברכת פירוש קטז סימן א' חלק

הגשמים ‡ בימות מטר בה לשאול צריך השנים ברכת
שהיא  מתוך השנים בברכת השאלה קבעו מה ומפני

פרנסה. בברכת קבעוה פרנסה

לפי  במרחשון ז' מליל ישראל בארץ לשאול ומתחילין
ראוי  והיה החג אחר מיד לגשמים וצריכה הרים ארץ שהיא
ימים  ט"ו השאלה שאיחרו אלא החג אחר מיד בה לשאול
לביתו  לרגל שעלה שבישראל האחרון שיגיע כדי החג אחר
ולא  מירושלים רחוק היותר ישוב מקום שהוא פרת לנהר

ה  מכל יעצרנו ג"כ מתאספים היו החורבן לאחר (ואף גשם
לא  לפיכך היום גם שעושים כמו לרגל בירושלים הסביבות
בז' ישראל בארץ השאלה שתקנו חכמים תקנת בטלו

במרחשון).

וא"צ  ישראל כארץ הרים ארץ שאינה בה וכיוצא ובבבל
תשרי  תקופת אחר ס' בליל מתחילין החג אחר מיד לגשמים

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



c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

ב' לעולם נמצא הס' בכלל הם השאלה ויום התקופה ויום
השאלה  א' ביום התקופה שאם לשאלה התקופה בין ימים
אלא  לעת מעת אותם מונין אין אלו יום וס' ד' בליל היא
מיום  ס' בליל לשאול מתחילין ביום התקופה נפלה אפילו

זה.

* * *
על  וחלקו שתמהו ויש מקום בכל בבל כבני מנהגינו ואנו
ועושים  מקום בכל בבל חכמי אחרי הולכים שאנו אף זה
מפני  ישראל ארץ וחכמי בבל חכמי שנחלקו במקום כמותם
וחיוב  והיתר איסור בדבר זהו עיקר הוא בבלי שתלמוד
ואין  השעה בצורך התלוי בדבר אבל וטהרה וטומאה ופטור
השנים  אחר לילך ראוי תורה דברי על לעבור שינוי בו
לגשמים  וא"צ רבים מים על שוכנת שבבל והזמן והמקומות
בארצות  אבל בבבל מאוחר הזרע זמן היה או לתקופה ס' עד
שאם  ידוע הדבר ואילך תשרי מחצי הוא הזרע שזמן אלו
שהעופות  מתקלקל שהוא הזרע אחר מיד גשמים ירדו לא
ישראל  ארץ כבני נעשה לא למה כולו יאכלוהו והעכברים
מחלוקת  אין זה בדבר כי במרחשון בז' הגשמים ששואלין
לדבריהם  טעם אלו שיתנו ישראל ארץ בני ובין בבל בני בין
כמותן  לעשות שראוי טעם נותנים ואלו כך לעשות שראוי
כפי  ישראל ובארץ להם הצריך כפי עושים היו שבבבל אלא
לעשות  ראוי ידים רחבת שהיא ארץ בכל וכן להם הצריך
החמה  בימות גשמים לשאול אפילו לכולה הצורך כפי בה

לכולה. צריכים אם

נקראים  ואינם החמה בימות גשמים הצריכים מקומות אבל
שהוא  תפלה בשומע ושואלין דמי כיחידים עצמה בפני ארץ
קי"ט  בסי' שיתבאר כמו אדם של צרכיו כל שאלת מקום
מפני  הצבור מטבע לשנות רשאי אין השנים בברכת אבל
ואם  העולם לרוב מזיק שהוא בזמן מטר ולשאול עצמן צורך
הטועה  יחיד כמו אותם מחזירין השנים בברכת ושאלו טעו
בתפלת  לעצמו יחיד כל אלא שואלין אין תפלה בשומע וגם
שהיא  הצבור בתפלת ומטר טל ותן אומרים אין אבל לחש
ובסליחות  בתענית יתברך לפניו מרצין אלא הש"ץ חזרת
ממטבע  משנה הש"ץ ואין מטר של ופסוקים ובמזמורים

תפלה. בשומע ומטר טל ותן בפירוש לומר הצבור

בכל  מעולם נהגו שכבר זו סברא נתקבלה לא הלכה ולענין
בזה  בבל בני אחר לילך לארץ שבחוץ ישראל ולפ"ז תפוצות

היא  אפילו החמה בימות לגשמים צריכה אחת ארץ אם
ואפילו  בכללה ספר"ד או בכללה אשכנ"ז כמו ידים רחבת
ומכל  תפלה ובשומע הם כיחידים ידים רחבת רבות ארצות
וטעה  החמה בימות למטר צריכה כולה אחת ארץ אם מקום
סברא  על לסמוך יכול השנים בברכת מטר ושאל היחיד בה
לחזור  רוצה אם אלא לחזור מחויב ואינו בדיעבד זו
שמתפלל  כיון דבר בה לחדש (וא"צ נדבה בתורת ולהתפלל
בארצות  אם וה"ה וק"ח) ק"ז בסי' שנתבאר כמו הספק על
מחויב  אינו ואילך במרחשון מז' מטר ושאל היחיד טעה אלו

לחזור:

* * *
יום · ערב של המנחה תפלת עד הגשמים שואלין מתי עד

כמו  לשאול פוסקין ואילך ומשם פסח של הראשון טוב

שטעה  כגון להזכיר שפוסקין קודם ואפילו להזכיר שפוסקין
ברכת  שהתחיל אחר ונזכר חול תפלת טוב יום בליל והתחיל
בסי' שיתבאר כמו ברכה אותה לגמור צריך שהוא השנים
מן  היה להזכיר אף שהרי ומטר טל ותן בה יאמר לא רס"ח
משום  מוסף עד שאחרו אלא טוב יום בליל להפסיק הדין
אגודות  ויהיו בלילה הכנסת בבית מצויים העם כל  שאין
הצבור  שאין בשאלה א"כ קי"ד בסי' שנתבאר כמו אגודות

ישאול. לא הוא אף שואלים

של  והתפלל יחיד וטעה שבת בליל היא השאלה אם וכן
נגרר  שהיחיד עדיין התחילו לא שהצבור כיון ישאל לא חול

מקום: בכל הצבור אחר

בין ‚ פסח של הראשון טוב יום אחר מטר שאל ואם
לחזור  צריך אח"כ שנזכר בין הברכה סיום קודם שנזכר
עד  נזכר לא ואם קי"ד בסי' שנתבאר מטעם הברכה לראש
ברכת  לראש לחזור צריך אחרות ברכות חתימות לאחר
כמו  הסדר על הברכות כל ואילך משם ולומר השנים

קי"ט: בסי' שיתבאר

אפילו „ אותו מחזירין הגשמים בימות מטר שאל לא אם
שכשהזכיר  להזכרה דומה אינה שהשאלה טל שאל אם
סידור  הוא שהזכרה לפי אותו מחזירין אין גשם במקום טל
הורדת  כמו לו שבח ג"כ היא הטל והורדת מקום של שבחו
לשאול  צריך בשאלה אבל קי"ד בסי' שנתבאר כמו הגשם
עולה  טל ואין גשם הן טל הן ברכה לידי המביאו דבר כל

גשם. במקום

ששאלת  אותו מחזירין אין טל שאל לא אם מקום ומכל
לא  בטל כלל חייבו לא שחכמים מנהג אלא אינו הטל

שם: שנתבאר מטעם בהזכרה ולא בשאלה

* * *
בשופר ‰ תקע שהתחיל קודם ונזכר מטר שאל לא אם

כמו  השנים ברכת בתוך שואלו כאלו ונחשב שם שואלו
בשופר  תקע שהתחיל אחר נזכר ואם קי"ד בסי' שנתבאר
תפלה  בשומע ושואל אותו מחזירין אין תפלה שומע קודם
תפלה  בשומע ענין לה ואין שבח שהוא בהזכרה משא"כ
יאמר  תפלה בשומע עננו לומר וצריך בתענית שרוי הוא ואם
לא  שאם מעננו חמורה שהשאלה עננו קודם ומטר טל ותן
להקדימה  ראוי לכך בעננו משא"כ אותו מחזירין כלל אמרה
רצה  שהתחיל קודם תפלה שומע חתימת אחר נזכר ואם
שואלו  כאלו ונחשב רצה מתחיל ואח"כ ומטר טל ותן אומר

תפלה. בשומע

רגליו  עקר לא אם רצה שהתחיל לאחר עד נזכר לא ואם
ואם  התפלה לראש חוזר רגליו עקר ואם השנים לברכת חוזר
אע"פ  תפלתו אחר תחנונים לומר רגיל ואינו תפלתו השלים
תחנונים  לומר רגיל אם וה"ה כעקר דינו רגליו עקר שלא
שבאמירת  וגו' לרצון יהיו אחריהם ואמר תחנוניו וסיים
ונשלמה  תחנונים עוד מלומר הדעת היסח עשה זה פסוק

תכ"ב: בסי' שיתבאר כמו תפלתו

השנים: ברכת דיני קיז סימן א' חלק

ומשפט ‡ צדקה אוהב מלך בה חותם שופטינו השיבה
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במשפט  אלא בחתימתן מלכות שאין ברכות בשאר משא"כ
ארץ. יעמיד במשפט מלך שנאמר משום בלבד

ופירושו  המשפט המלך חותם כפור יום עד השנה ומראש
כמו  לפעמים המקרא לשון הוא וכן המשפט מלך  הוא
ומשפט  צדקה אוהב מלך אמר ואם ודומיו הברית הארון

תקפ"ב: בסי' יתבאר

ושבר · שנאמר הזדים גם לכלול צריך המינים בברכת
אלו  ה' עוזבי יכלו ה' ועוזבי יחדו וחטאים פושעים

השמים  מן שהיתה משה בדת מאמינים שאינם המינים
הזדי  אלו שכתוב ופושעים כמו המורדים אלו פושעים כי ם

בי. פשע מואב מלך

שנאמר  משום צדק גרי גם לכלול צריך הצדיקים ובברכת
וגו' גר אתך יגור וכי אחריו וכתיב וגו' תקום שיבה מפני

אחת: בברכה כוללם לכך לצדיקים סמוכים גרים הרי

השיבה: ברכת חתימת קיח סימן א' חלק
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inipRdכּו' lnWgd mr xAgzpeׁשם עּין .כּו', §¦§©¥¦©©§©©§¦¦ֵַָ
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daeyz ixry

אומניך ÏÎ·Â(סד) מלכים והיו מ"ש יובן הנ"ל
מבואר  דהנה כו'. מניקותיך ושרותיה'
דיניקה  מוחין בבחי' העבודה קטנות דבחי' למעלה
שהוא  דכנ"י העבודה עיקר הוא הגלות בזמן שעכשיו
תשלום  לאחר לעתיד הנה כנ"ל נוג"ה בירורי לברר

המשכת  בחי' יהיה הכל ויבוררו כנ"ל דרפ"ח הבירורים
דנוג"ה  שרים וע' דתוהו מלכים ז' מבחי' דיניקה מוחין
הגוים  כל אליו ונהרו כמ"ש הבירור אחר לעתיד שיהיה
בחי' ממשיכים מניקותיך ושרותיהם וזהו כנ"ל כו'
דב"ן  הבירור דלאחר ידוע כי כו' לכנ"י דיניקה מוחין
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שהוא  ס"ג לבחי' עולה כו' מלכים בחי' שהוא דתוהו
בענין  כידוע השבירה עיקר בו שהיה דבינה ז"ת בחי'
מבחי' כך כו' חלב ונעשה נעכר דדם וידוע כו' רבתי ע'
בבחי' בשרשם כשעולין דתוהו דב"ן הגבורות בירור
קטנות  מבחי' שהוא דיניקה חלב בחי' נעשה ס"ג
להמשיך  מניקותייך ושרותיהם וזהו כו' דבינה המוחין
כו' כלל בעצמם לעבוד יצטרכו ולא דיניקה מוחין בחי'
הרבה  גבוה יהיה לעתיד דיניקה מוחין בחי' אך וד"ל.
מאחר  דעכשיו דגדלות מוחין מבחי' גם במדריגה
יצטרך  ולא לבא לעתיד לגמרי ב"ן בחי' שיבורר
לעתיד  שיהיה מה א"כ הנפרד היש דביטול לבירור
בבחי' הוא הכל כו' חלב ונעשה נעכר דם בחי' לבא
דעכשיו  מ"ה מבחי' שלמעלה ס"ג בבחי' שהוא בינה
שרים  חפרוה באר כמו מניקותי' ושרותיה' (וזהו כו'
במדות  דגדלות מוחין בחי' שממשיכים או"א שהן
מוחין  בבחי' רק שרים בחי' יהיה לא לע"ל אבל עכשיו

ומה  התיקון מבחי' למעלה התוהו שבחי' לפי דיניקה
דיניקה  מוחין בחי' נק' דגדלות מוחין נק' שבתיקון
בבחי' ב"ן בחי' שיהיה הבירור לאחר התוהו בבחי'
מובן  זאת ובכל וד"ל). כו' עט"ב א"ח שכתוב כמה ס"ג
כשעושין  שזהו כו' זרים ועמדו ענין ביאור בתוספת
בחי' העולם אומות יעבדו שאז דוקא מקום של רצונו
אבל  כו' דגנך ואספת שהוא עכשיו דישראל עבודה
בחי' שהוא הנ"ל דגדלות מוחין בבחי' עבודתם ישראל
הנק' שבכתר הכתר שבפנימיות ב"ה א"ס אור עצמות

כו' רעוין דכל מקום רעוא של רצונו עושין נק' שזה
רצונו  עושין ישראל כשאין אבל באריכות לעיל כנזכר
הקטנות  בבחי' שעבודתם הגלות בזמן היינו מקום של
בכל  נאמר לא ולכך כו' דגנך ואספת נאמר אז כנ"ל
מגיע  מאודך בכל שבחי' לפי שנייה בפרשה מאדך
רק  יהיה לא וזה כו' גבול בלי שהוא אא"ס בעצמות
וד"ל: הנ"ל מטעם מאד וגבה במשיח דכתיב לעתיד
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WOYW` witpe cibpC xdp `Edde ,EnilWA `Bxc `Edd `niiwC `pnf `Edde§©¦§¨§¨§¨©©§¨¦§¦§©¨¨§¨¦§¨¦¦§©©

Wp xA `Edd ,Wp xa `EddA DiA zwACz`e zwtpC `znWp `Edd oicM ,DÄ§¥©¦§¨¨§¨§©§¦§©§©¥§©©¨©©¨
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÂ ארך ה' לאמר דברת כאשר אד' כח נא יגדל
מדת  תנצח במקומו במד"ר ופי' וגו', אפים
באיזהו  אמרתי אני דברת, כאשר הדין, למדת הרחמים
אותה  וגו', ויעבור וגו', נא הודיעני כו' דן אתה מדה
פי' במקומו ובזח"ג וגו'. אפים ארך ה' קיים, המדה
מע"ק  דאתי חילא ההוא וז"ל יותר עוד וביאר כנ"ל ג"כ
ויתמשיך  ויתנגד לעילא ויסגי דיתרבי נא יגדל סדכ"ס,
כמ"ש  (הכוונה דאקמוהו כמה דברת כאשר לתתא,
ויגש  בזח"א וכמ"ש קיים, המדה שאותה הנ"ל במד"ר
זמין  למברא את דעתיד ב"נ תורה כשאמרה דר"י
אפים, ארך אתקרינא למגנא וכי א"ל קמך, לארגזא

הגילוי  אל מהעלם להוציא בכדי הי' התורה ומכוון
חסד  תורת היא התורה הלא דאל"כ אפים ארך בחי'
וע"ז  כנ"ל, זהו אלא האדם בריאת על קטרגה ואיך
וגם  יגמה"ר, א' תשא כי בפ' דאקמוה כמה כאן אמר
לאמר  אפים) ארך אתקרינא למגנא וכי השיב לתורה
עלמי', ולעלמי לעלם בתראין דרין כל מהכא למילף
בשעתא  דא למימר דעקתא, בשעתה לדא למימר לאמר
בשעתא  גם עת בכל יגמה"ר להזכיר והיינו דרווחא,
שאינם  ליגמה"ר כרותה ברית וכמארז"ל דרווחא,

מלפניך. ריקם חוזרות
ÔÈ·‰ÏÂ ע"א דפ"ט בשבת מארז"ל צ"ל הענין ביאור
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להקב"ה  מצא למרום משה שעלה בשעה אריב"ל
בעירך, שלום אין משה א"ל לאותיות, כתרי' שקושר
הי' א"ל לרבו, שלום שנותן עבד יש כלום לפניו אמר
אמר  מיד מלאכתך), תצלח לומר רש"י (פי' לעוזריני לך
הגדלת  והיינו דברת, כאשר אד' כח נא יגדל ועתה
משה  לברכת צריך ית' הוא למה יפלא ולכאורה הכח.
ועתה  משה שיאמר בכדי לעזריני לך הי' שא"ל עד
בדורות  גם מצינו דהנה הוא הענין אך כו'. נא יגדל
בני  ישמעאל שא"ל ד"ז, ברכות שארז"ל הרבה שאח"כ
לו  ונענע כעסך את רחמיך שיכבשו יה"ר א"ל ברכני
הי' שהכוונה שצ"ל אלא יותר, עוד יפלא שזה בראשו
בחי' הוא הראש נענוע יומשך ברכתו שע"י בכדי
ע"י  ג"כ הרצון בחי' הוא גלגלתא ובחי' חב"ד המוחין
ושיהי' דוקא, כה"ג ישמעאל ר' דברכת מ"ן העלאת
לעזריני  לך הי' הו"ע ועד"ז לקמן. כמשי"ת ברכה בדרך
יומשך  משה עזר שע"י בכדי ג"כ הוא למשה שאמר
התורה  ע"י זה הי' במשה כי ולהיות הכח. הגדלת
ממה  יותר גבוה בחי' נמשך לכן תורה לקבל עלה שהרי
בחי' ע"י הי' כי כה"ג ישמעאל ר' ברכת ע"י שנמשך
מלמטלמ"ע  לבחי' העבודה ענין תחשב שבכלל עבודה

כו'. מלמעלמ"ט היא תורה משא"כ כו',
ÔÈ·‰ÏÂ ענין ומהו משה עזר ע"י שנמשך מה ענין

ומהולל  הוי' גדול מ"ש ענין צ"ל הכח, הגדלת
עולם  כלליות על קאי אלקינו עיר פי' אלקינו, בעיר מאד
בתים  הרבה מקיבוץ הוא העיר כמשל והוא הדיבור,
ענין  יובן ועד"ז מאבנים, עושים והבית עיר, נעשה יחד
הם  אבנים פי' בתים, שני בונות אבנים שתי בס"י מ"ש
בונות  א"ב כמו אותיות שני היינו אבנים ושני אותיות,

בונות  אבנים שלשה בא אב תיבות ב' הם בתים שני
לעשות  יכולים יחד אותיות ג' שמקיבוץ פי' בתים ששה
ששה  נעשה אבן מתיבת (כמו צירופי', ששה מזה
וחשוב  צא ועד"ז נבא), נאב בנא באן אנב אבן צירופים
רבים  צירופים נעשה יחד אותיות הרבה ומקיבוץ כו',
בשם  נק' הדיבור עולם שכלליות עד הרבה בתים שהם
בחי' ומקור שורש אד' ש' בחי' וזהו אלקינו. עיר
נאה  לך א"ל שמי מה ואני במד"ר ארז"ל ולכן ברה"ע,
ה', אמר למה (וי"ל בריותיך לכל אדון שאתה ה' לקרות
וע"ש  אד', בש' ונקרא ה' בשם נכתב כי מפני היינו
להיותו  הוא הנברא קיום כל ובאמת כן). אמר הקריאה
הי' לא זה ובלתי ומתקיים, מתהוה זה שע"י עליו אדון

א'. רגע אפי' והנבראים העולמות כל וחיות קיום
ÔÈÚÂ'דש ושרשו ממקורו שיומשך היינו הכח הגדלת

בס"י  שאמרו שזהו הכתר, בבחי' שהוא כמו אד'
בחי' יש ונמצא בסופן, ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ
נעיצת  כוונת ויש בתחלתו, נעוץ שהוא כמו הסוף
ע"ס  וז"ל מ"ה פ"א בס"י וע' הסוף, בבחי' התחילה
ופי' בסופן, ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ מה בלי
כ"א  לסוף והסוף לראש הראש תחשוב שלא המפרשים
הסוף  עם והראש הראש, עם הסוף יחד קשורים שהם
בא"א  שפירשו ויש ועוד, הרא"ש פי' כן האמצע וכן
מבלי  יחד הספי' ליחד הוא כוונתם כי נראה ומ"מ קצת
הספי' סוף שהיא המל' בחי' על עד"מ לאמר שנוכל
(שנראה  התחלה עם וחיבור קישור לה שיש כ"א
החכ' את קורא וכאן ראש, הנק' החכ' בחי' על כוונתם
הראב"ד  ולדעת ז"ל פירושם לפי צ "ל כן תחלה בשם

יעו"ש). חכ"ע, על גם
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`"yz'd - mixn`nd xtq

‰‰Â אני שלי מהגוף אלוקה". אחזה "ומבשרי כתיב
בעצמו  מרגיש שהאדם כשם אלוקות. רואה
יש  בעולם גם כך שלו, הגוף את שמחי' נשמה בו שיש
כשם  העולם. של הנבראים כל את המחיה החיות את
הרי  והוא הנפש את ראה לא שמעולם הגם שהאדם,
הנפש  של והמציאות המהות נראית איך יודע לא אפילו
לאדם  יש מסוימים הסברים ידי על זאת בכל והנשמה,
רואה  שהאדם לכך בנוסף היינו נפש, מהי מושג מעט
היא  האדם בחיי שהעיקר ובמוחש ובבהירות בבירור
בפועל  שהחיים אף הנה טפל, אלא אינו והגוף הנפש
בשכל  מבין והוא חי שהאדם הגוף באברי לביטוי באים

אברי  בכל וכן האוזניים עם שומע העיניים, עם ורואה
ידי  על באות הפעולות שכל אלא זה אין אבל הגוף,
המוח  מעצמו, שכל מבין שהמוח הכוונה ואין האברים,
בחומר  מלובש הנפש של השכל כוח כי שכל מבין

כוח  הוא המבין הרי הנה שהפועל המוח, אלא השכל
הנפש  כוחות בכל וכן המוח עלֿידי בא הבנה של
על  זאת, ובכל טפל. הוא והגוף הנפש הוא שהעיקר
מחייה  שהנפש רק זה שאין בנפש מושג יש הטפל ידי
מנתינת  הנעלים דברים עוד בה יש נפש אלא הגוף את
אלוקות. אלוקה", אחזה "מבשרי גם וכך לגוף. חיות
כמו  מהנפש, חי שהגוף כשם מאלוקות חי העולם
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ברא  יתברך השם כולם". את מחיה "ואתה שכתוב
יכול  מסוימים הסברים ידי ועל הכול, את ומחיה הכול

ברורה. הבנה בזה לו שתהיה האדם
‰‰Â היא הגוף את מחייה שהנשמה שהחיות כשם

והדם, החיים רוח של והקישור התיווך ידי על
הנשמה  את שלהם והחיבור התיווך אופן אלה, וששני
הנשימה  את ולהוציא להכניס עלֿידי הוא הגוף עם
מהלב. באים הדברים ושני בגוף. הדם זרימת ואת
והמקום  הנשימה, את ומכווין מוביל בלב אחד מקום
האדם, בגוף הדם זרימת את ומכווין מוביל בלב השני
הגוף  של ההתקשרות נעשית והקישור התיווך ועלֿידי
של  בחיות גם וכך הגוף. את מחייה שהנפש והנפש
האלוקי  הכוח הוא העיקר שבו, הנבראים וכל העולם
כמו  אותו, ומחייה הנברא את בורא ברוךֿהוא שהבורא
האלוקי  הכוח חייך". הוא כי הוי' את "לאהבה שכתוב
עם  העולם של והחיות הנבראים, כל של החיים הוא
של  והקישור התיווך ידי על באה שבו הנבראים כל
מצוותי  ואת תלכו בחוקותי "אם ככתוב ומצוות, תורה
ונתנה  בעתם גשמיכם ונתתי אותם ועשיתם תשמורו
העולם  בריאת של הכוונה וכל וגו'", יבולה הארץ
שבני  כדי היא העולם את ברא יתברך השם שבשבילה
עם  העולם של החיבור וזה ומצוות תורה יקיימו ישראל
העולם  עם האלוקות של החיבור אופן וגם האלוקות.
וגוף. נפש של החיבור כמו ושוב", "רצוא בדרך הוא
לימוד  יתברך, השם עבודת של אופנים בשני והוא
היא  בתפילה העבודה התפילה. ועסק התורה
ותחנונים, ובקשות חזקה התמסרות עם התלהבות,
"רצוא". שזהו רבים, רחמים מאביו המבקש כילד
עמוקה  וחזרה בהתיישבות היא תורה של והעבודה
תורה  של והקישור התיווך ידי ועל "שוב". שזהו

השם  בהידור, מצוות מקיימים שעלֿידיֿזה ותפילה
[הארציים  הנבראים כל עם העולם את מחייה יתברך

שבו. השמימיים והנבראים]
Â‰ÊÂ היום לכם", תהי' עצרת השמיני "ביום פירוש

הוא  הזה החג כי שלו, השמן ההיקף עם המצוין
הימים  של הטובים הדברים כל מתקבצים שבו
לכם", "תהי' זה וכל סוכות, של והשמחה הנוראים
סוכות. של השמיני היום הוא הזה החג ישראל. לבני
הוא  מכלֿמקום עצמו, בפני חג שהוא אף על כלומר,
היא  סוכות של המשמעות כי סוכות, של כהמשך נחשב

ייד  אלא שהאדם אינם העולם של הגשמיים שהחיים ע
חיי  הם יהודי של הנצחיים האמיתיים החיים זמניים.
תורה  ומקיים שומר יהודי כאשר ומצוות. תורה
שהם  הילדים את מדריך להיות, שצריך כפי ומצוות,
שחכמינוֿז"ל  כפי נצחי, הוא אזי ומצוות, תורה יקיימו
אלה  כי חי, יעקב מת". לא אבינו "יעקב אומרים
תורה  לקיים שנזהרים ילדים אחריהם שמשאירים
של  החיים כי לנצח, חיים הם שצריך, כפי ומצוות
עלֿידיֿזה  כלומר, גוף. חיי ולא נשמה חיי הם יהודים
מחיי  עושים יהודים מצוות, ומקיימים תורה שלומדים
כל  לאחר הסוכות. חג מציין זה ואת נשמה. חיי הגוף
האמיתי  הנפש חשבון את לעצמו ערך שהיהודי זה
את  קיבל השנה ובראש הסליחות, ובימי אלול בחודש
ימי  בעשרת תשובה ועשה כראוי עולֿמלכותֿשמים
העוונות  מכל ונקי רחוץ נהיה כיפור וביום תשובה,
הוא  אזי לחברו, אדם ובין למקום אדם שבין והחטאים
ארעי, כדירת אלא אינו זה שכל כלומר הסוכות, חג
הוא  השמחה, שלימות היא שאז עצרת ושמיני זמנית.
הנצח  חיי הוא שהעיקר תמיד לזכור סוכות, של המשך

נצחיים. יהודיים חיים הם ואלו ומצוות תורה של

`"yz ,zxvr ipiny ,c"qa
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

È¯·„ ˙ÓÈ˘¯¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡˘ ‰ÓÓ Ì
˙Â·È˘È ˙Â˜ÈÊÁÓ ÌÈ˘ ˙¯·ÁÓ '‰ËÈÓÂ˜'Ï ‡"ËÈÏ˘

ÏÈÂÂÊ‡¯· ÛÈÒ ,˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏ
הבנות  היכן אך בלבד, לבוש הרי הוא כסף
להחזקת  כספים למתן הנחיצות אכן, והכלות.
גדולה  זכות יש ולנשים גדול, דבר היא הישיבות
מוצאים  שאנו כפי התורה. עבור כסף בנתינתן
לבנין  שהתנדבו הראשונות היו שהנשים במשכן,
יותר  להשגת פעולות לעשות גם צריכים אך המשכן.
ולעזור  שבת" ב"מסיבות חלק לקחת לישיבות, ילדים

הממשלה  שהרשתה שעה" ה"מיטוואך של בעבודה
הספר  בבתי הלומדים הילדים עם דת עניני ללמוד
נערים  הילדים, את לשלוח להשתדל עליהן הכלליים.
לתלמודי־ ולא הכשרים, התורה לתלמודי ונערות,
נשים  עליכן, להטיל לי קשה כשרים. לא תורה
יש  וכלותיכן בנותיכן את אך זו, עבודה קשישות,

זו. לעבודה ולהכניסן למשוך
הילדים  להכנסת מיוחדת לב  שימת להקדיש יש
לקנות  כשהולכים הרי הכשרים. התורה לתלמודי רק
בשר  חלילה יקנו לא הרי כשר, לאיטליז פונים כשר,
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c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

הילדים  חינוך יותר קל במה אם־כן טרף. באיטליז
שיש  ודאי הרי לקנות. שהולכים בשר קילו מאשר
הכשרים. התורה לתלמודי ילכו שהילדים להשתדל

אלא  ביניכן, רק ישארו לא שדבריי אני רוצה
רק  לשלוח צריכים שילד לרחוב, יצא שהקול

כשר. לתלמוד־תורה
לכן  המצטרך וכל בריאות השי"ת לכן יתן
הנמצאים  ילדיכם על ישמור והשי"ת ולמשפחותיכן,
ויחזיר  נמצאים, שהם והיכן המלחמה במערכות

בשלום. לביתם אותם
b"yz ,'` xc` 'b ,'a mei
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ycew zexb`

תש"א  מרחשון, ט"ז ב"ה,

ברוקלין 

שי' מוהרמ"ל אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום

כמעט  לי"ג ומאור מי"ב הארוך מכתביו, שלשה

המצב  לי ביאר אשר עשה וטוב זה, אחר בזה שהגיעו

למעשה, בהנוגע רק בקצרה בזה לו עונה והנני הוא, באשר

לבב. ובטוב בשמחה אי"ה ההתראות על מניח אני והשאר

צריכים  גרינבערג שי' מאיר הרב היקר התלמיד אודות

שלא  בכדי ליובאוויטש לביהכנ"ס שיתקבל הכל לעשות

נרצה... הבלתי אחר יקחו

התחלה  ואינו זמני, הוא שבוים לפדיון האוסף אודות

בודאי  בשיקאגא. אי"ה ביקורי בשעת לעשות להמקווה

צריך  אינו אבל בזה, ולהתעניין לעשות הוא גם צריך

שליחותו. מעניני זה אין כי בזה, עצמו להכניס

ע"ס  המחאה קבלתי רובינשטיין שי' הרח"צ מידידי

הוא  ורחוק לגבות, צריכים ת"ן עוד אשר וכותב ק"ן,

יהא  והשי"ת לשעה, שיאספו שקויתי הסכום מאותו

בגו"ר. בעזרם

לו  יש אם היום. כותב הנני לקאבע עטין שי' יעקב לר'

ישלח  לשם לכתוב שאפשר ומדינות מערים אדרעסין עוד

והקדושה", "הקריאה את להם לשלוח רוצה הנני כי לי,

כותב  הנני - מיוחדת בכוונה - מדויק יותר או אגב, ודרך

והקדושה, הקריאה הירחון הפצת דבר להתעניין לו

- ידועים אחוזים נתינת ע"י - ונתיבות דרכים ולמצוא

לידידנו  גם מזה וכתבתי שי'. אנ"ש לחוגי מחוץ גם להפיצו

פויזנער. שו"ב שי' הר"ש היקר

שיקאגא, של במצבה בקי נעשה כבר אשר חושב הנני

אפשר  ובמה ואיך שחסר מה לי להרציא שיוכל באופן

והנני  הראוי. בסיס על אגו"ח את בעזה"י ולהעמיד לתקן

וכאמור  בגו"ר. צלחה אלינו הבע"ל ש"ק על לבא מבקשו

למען  בעזה"י יבא אימתי תחלה שיודיע הקודם במכתבי

צלחה. בבואם פניו שיקבלו

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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מהנכון אשר ישמור על התקנה דאמירת השיעור תהלים חודשי – כמו שנחלק התהלים לימי החודש – בכל יום אחר תפילת הבוקר.
ממכתב כ"ד מר־חשוון, תש"כ
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:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤
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él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²
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:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d jxk zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ּבעלֿ לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−

õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

-éða úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−§¥
:úçñãëàýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå ¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²

:ìka íäøáà-úà Cøaá-ìà íäøáà øîàiå ¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©Ÿ́¤©§¨À̈¤
àð-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«¨¬

:éëøé úçz Eãéâéýìû ýåýéa EréaLàå ¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו
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:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` jxk zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
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:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
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íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−



רלט iying - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬
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éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
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:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©
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éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k jxk zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
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לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

אם  אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה רמז ּכאן יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכן,

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤
ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®
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érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci jxk mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯
:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³

úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ
çlLéå-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤

:íã÷ õøàæéç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤®̈
:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàîçòåâiå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧

óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤
:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈

øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ
:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬

äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬
:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−

:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

âéíúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

ãé:àOîe äîeãå òîLîeåèøeèé àîéúå ããç ¦§¨¬§−̈©¨«£©´§¥½̈§¬
:äîã÷å Léôðæèälàå ìàrîLé éða íä älà ¨¦−¨¥«§¨¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça íúîL§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈
:ìôð סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ¨¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(hly 'nr ` jxk hweln mixn`nd xtq)

Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿
היא  והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמּׁשם

מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,



רמי xihtn - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ּגבּורה, יצחק, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשל

יֹותר  נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ּומבאר ּגבּורה. ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשם

הּקרירּות  ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, מחסד. הּנמׁשכֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמהּברכֹות

והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ואּלּו מגּבלת, הׁשּפעתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻולכן

ּבתגּברת. ְְִִֶֹהיא

øéèôîæèíúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«
סימן  יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äøù-ééç úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

à ÷øô à íéëìîá

àà:Bì íçé àìå íéãâaa eäqëéå íéîia àa ï÷æ ãåc Cìnäåáåéãár Bì eøîàiå §©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®©§©ª̧Æ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«©Ÿ̄§´£¨À̈
E÷éçá äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì äãîrå äìeúá äørð Cìnä éðãàì eL÷áé§©§º©«Ÿ¦³©¤̧¤Æ©«£¨´§½̈§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨«§¨´§¥¤½

`xenl iy
(à,íéîia àa.äð÷fä éîéa ¨©¨¦¦¥©¦§¨

,Bì íçé àìåúà ãåc äàøLk §Ÿ¦©§¤¨¨¨¦¤

,Bãéa Baøçå íéìLeøéa ãîBò Càìnä©©§¨¥¦¨©¦§©§§¨

.Búàøiî Bîc ïpèöä(á,úðëñ ¦§©¥¨¦¦§¨Ÿ¤¤
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:Eúòéãéa äNòðèéøBL çaæiå ©£¤¦¦¨§©Â¦§©Â¬
-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Æ§¨
ïäkä øúéáàìe Cìnä éða§¥´©¤½¤§¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

ìå àávä øN áàBéìeäîìL §−̈©´©¨®̈§¦§Ÿ¬Ÿ
àø÷ àì Ecárék òãBiL ãéòî äæ ©§§−¬Ÿ¨¨«¤¥¦¤¥©¦

ì úeëìnä zçèáäàì ïëìå ,äîìL ¦§©§¨©©§¦§ŸŸ§¨¥Ÿ

:Bàø÷ëéðér Cìnä éðãà äzàå §¨§©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥¥¬
éìr ìûøNé-ìëEíéìBz ìkä ¨¦§¨¥−¨¤®©Ÿ¦

Ea íäéðéòáLé éî íäì ãébäì ¥¥¤§§©¦´¨¤½¦À¥¥²
åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«

éøîàî eìa÷éå:EàëáëLk äéäå ¦©§©£¨¤§¨¾̈¦§©¬
éúééäå åéúáà-ír Cìnä-éðãà£Ÿ¦«©¤−¤¦£Ÿ¨®§¨¦À¦

íéàhç äîìL éðáe éðàíéøñç £¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ©¨¦«£¥¦

:(æè ë íéèôåù) Bîk älãbä ïî ïéòeðîe§¦¦©§ª¨§

:àèçé àìå äøòOä ìà òìB÷¥©¤©©£¨§Ÿ©£¦

áëäpãBò äpäåïéãòúøaãî §¦¥²¤¬¨£©¦§©¤−¤
ä-íràa àéápä ïúðå Cìnìà ¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«¤

:Cìnä úéa øöçâëCìnì eãébiå £©¥©¤¤©©¦³©¤̧¤Æ
àáiå àéápä ïúð äpä øîàì¥½Ÿ¦¥−¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ

Cìnä éðôììà åéðôì àa øöçä ïî ¦§¥´©¤½¤¦¤¨¥¨§¨¨¤

úéaäåétà-ìr Cìnì eçzLiå ©©¦©¦§©¯©¤²¤©©−̈
:äöøàãëéðãà ïúð øîàiå ¨«§¨©Ÿ»¤»¨¨¼£Ÿ¦´

eäiðãà zøîà äzà Cìnä©¤½¤©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦−̈
-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé¦§´Ÿ©«£®̈§−¥¥¬©

:éàñkäëék|íBiä ãøéïéò ìà ¦§¦«¦´¨©´©À¤¥

ìâBøáøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå ¥©Â¦§©Â¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼
éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³

ïäkä øúéáàìe àáväøLôà éàå ©¨¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¤§¨

Cìnä úòc àìa eNòé äæ ìkLípäå ¤¨¤©£§Ÿ©©©¤¤§¦¨²
éçé eøîàiå åéðôì íéúLå íéìëà«Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨®̈©Ÿ́§½§¦−

:eäiðãà Cìnäåëäéàøäå ©¤¬¤£«Ÿ¦¨«§¨§¨¨

,úeëìnä úçîNì äNòð äzLnäL¤©¦§¤©£¨§¦§©©©§

éøäL÷ãöìe Ecár-éðà éìå ¤£¥§¦´£¦«©Â§¤Â§¨¸Ÿ
òãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²

ìå:àø÷ àì Ecár äîìL §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«
æëúàî íàúåöîaCìnä éðãà ¦À¥¥Æ§¦§©£Ÿ¦´©¤½¤

äfä øácä äéäð,äiðBãà úëìîä ¦«§−̈©¨¨´©¤®©§¨©£¦¨

änì ,éðà dîz-úà zrãBä àìå ¨¥©£¦¨¨§³Ÿ©̧§¨Æ¤



רמד

:åéøçàçëàázå òáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriå ©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ
:Cìnä éðôì ãîrzå Cìnä éðôìèëøîàiå Cìnä òáMiå ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®

:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éçìøLàk ék ©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á
ðá äîìL-ék øîàì ìàøNé éýìû ýåýéa Cì ézraLðCìîé C ¦§©̧§¦¹̈©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ

:äfä íBiä äNrà ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçààìíétà òáL-úa ãwzå ©«£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«©¦¸Ÿ©¤³©©©̧¦Æ
:íìòì ãåc Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«

mixn zxhr
:åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr áLé éî EcárçëòáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriåïúð àBáa Bìöàî ä÷çøúð ékCìnä éðôì àázå ©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©®̈©¦¦§©£¨¥¤§§¨¨©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤

:Cìnä éðôì ãîrzåèë:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éç øîàiå Cìnä òáMiåìCì ézraLð øLàk ékæàìàøNé éýìû ýåýéa ©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦¹̈¨©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ
ðá äîìL-ék øîàìCìîé C ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ

éøçààeäå éúBî øçà-ìr áLé ©«£©½©©¦§²¥¥¬©
íBiä äNrà ïk ék ézçz éàñk¦§¦−©§¨®¦²¥¬¤«¡¤−©¬

äfä:éiça ãiî Bëéìîäìàìãwzå ©¤«§©§¦¦¨§©©©¦¸Ÿ
eçzLzå õøà íétà òáL-úa©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−
Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤

íìòì ãåc:àaä íìBòì Lôð éiç ¨¦−§Ÿ¨«©¥¤¤¨¨©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 7Îe zFwc 18 ,xwFAA 7 drW ,'c mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ,iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,elqM Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©£¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬

ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦
ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨

:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©Ÿ́¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
-úà åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²

ìt-Cìî Cìîéáà-ìà:äøøb íézLáåéìà àøiå ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§®̈§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−

éìà øîà:EâEnr äéäàå úàfä õøàa øeb Ÿ©¬¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−
úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

éáà íäøáàì:EãéáëBëk Erøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
ìûä úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

:õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäåä-øLà á÷r §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤
éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«



רמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬

ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦
ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨

:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©Ÿ́¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
-úà åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²
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úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦
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éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג מרחשון, מוסג"פ המחאה על סך חמש מאות שקל מקרן הגמ"ח שלנו. 

ומוסג"פ פתקא ע"ד פרטי הפרעון שנסתדרו בהתאם לבקשתו.

ויהי רצון שיסתדר באופן המתאים בגשמיות וברוחניות, וימלא השי"ת משאלות לבו לטובה 

בעניניו הכלליים ועניניו הפרטיים.

בטח הכיר כבר מעלת מדינה זו אשר יש בה חומר מוכשר לקבל צורה טובה ע"י השתדלות 

הראוי' הודות לתמימותם של אחב"י תושבי המדינה. וחוב וזכות קדוש על כל בעלי השפעה להשתמש 

אחד  כל  התחייבות  על  שאת  ביתר  ולמצוה  לתורה  שבסביבתם  ישראל  ובנות  בני  לקרב  זה  בכוחם 

בתוך  הגדולים  ברחמיו  הקב"ה  אותנו  השאיר  אשר  אלה  בזמננו  ובפרט  אחרות.  במדינות  מאתנו 

שארית הפליטה.

בברכת הצלחה,

מנחם שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0906:1508:1008:1308:4508:4909:4009:4311:5611:5716:4216:3917:0917:0716:2017:18באר שבע )ח(

06:1206:1708:1008:1308:4608:5009:4009:4311:5511:5616:4116:3917:0617:0416:0917:15חיפה )ח(

06:0906:1408:0908:1208:4408:4809:3909:4211:5411:5516:4416:4217:0717:0416:0217:15ירושלים )ח(

06:1106:1608:1108:1408:4608:5009:4109:4311:5611:5716:4016:3817:0817:0616:1817:17תל אביב )ח(

07:0407:1308:3308:3809:2009:2510:0710:1112:0912:1116:1416:0916:5116:4615:5117:00אוסטריה, וינה )ח(

05:5905:5508:4608:4409:3009:2910:4310:4313:4013:4220:1320:1920:4320:5020:0021:03אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0107:0908:3508:3909:1909:2410:0810:1212:1212:1316:2216:1716:5716:5316:0017:06אוקראינה, אודסה )ח(

06:3706:4608:0708:1208:5308:5909:4109:4511:4411:4515:4915:4416:2616:2015:2616:34אוקראינה, דונייצק )ח(

06:5006:5908:1908:2309:0509:1009:5309:5711:5511:5615:5915:5316:3616:3015:3616:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:2107:3108:4508:5009:3409:3910:2010:2512:2012:2216:1816:1216:5716:5115:5517:06אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:1507:2408:3808:4209:2709:3210:1310:1712:1312:1416:1016:0416:4916:4315:4716:58אוקראינה, קייב )ח(

07:2407:3209:0009:0509:4409:4910:3310:3712:3812:4016:5416:4917:2617:2116:3217:35איטליה, מילאנו )ח(

05:5505:5608:2508:2608:5508:5609:5809:5912:2912:3118:0318:0418:2618:2817:4618:37אקוואדור, קיטו )ח(

05:3905:3608:2608:2509:0709:0610:1910:1913:1413:1519:3919:4520:0820:1419:2620:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1506:1109:0309:0009:5109:4911:0511:0514:0614:0820:4620:5321:1921:2720:3421:41ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5206:5908:4008:4409:2009:2410:1110:1512:2112:2316:5016:4717:2117:1816:2917:30ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4406:5108:3008:3409:1009:1510:0210:0512:1112:1216:3616:3317:0817:0416:1517:16ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4506:5208:3108:3509:1109:1510:0210:0612:1112:1316:3716:3317:0817:0516:1517:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2507:3209:0809:1209:4909:5310:4010:4312:4712:4917:0917:0417:4117:3716:4717:50ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4806:5308:5008:5309:2509:2810:2010:2312:3612:3817:2617:2417:5217:5017:0618:01ארה״ב, האוסטון )ח(

06:2606:3208:2308:2608:5909:0309:5309:5612:0712:0816:4816:4517:1617:1416:2717:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4006:4408:4808:5009:2109:2410:1710:2012:3612:3717:3217:3017:5717:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4206:4908:2708:3009:0709:1109:5810:0212:0712:0816:3116:2717:0216:5916:0917:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0807:1508:5408:5809:3409:3910:2610:2912:3512:3617:0116:5717:3217:2916:4017:41ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4206:4908:2608:3009:0709:1109:5810:0112:0512:0716:2816:2417:0016:5616:0717:09ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5005:5008:3008:3009:0209:0210:0810:0912:5012:5118:4518:4819:0919:1318:2919:23בוליביה, לה-פס )ח(

08:0208:1209:2309:2710:1210:1810:5911:0312:5712:5916:5216:4517:3117:2516:2817:40בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:0108:1109:2309:2710:1210:1810:5811:0312:5712:5916:5316:4717:3217:2616:3017:41בלגיה, בריסל )ח(

05:1305:1207:5607:5508:3008:3009:3909:3912:2512:2618:3518:3918:5619:0118:2019:11ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0205:0107:4507:4408:1908:1909:2709:2812:1312:1418:1718:2118:4318:4718:0218:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2107:3108:4108:4609:3109:3710:1710:2112:1512:1716:1116:0416:4816:4215:5016:57בריטניה, לונדון )ח(

07:3807:4808:5108:5609:4409:5010:2810:3312:2412:2516:0916:0216:5116:4515:4817:00בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:3107:4108:4808:5309:3909:4510:2410:2912:2112:2316:1316:0516:5216:4515:4817:01גרמניה, ברלין )ח(

07:4107:5109:0509:1009:5409:5910:4010:4412:4012:4216:3916:3217:1717:1116:1517:26גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0905:0707:5307:5208:2908:2909:3809:3812:2612:2718:4218:4719:0219:0718:2819:18דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4706:5009:0109:0409:3309:3510:3110:3312:5312:5518:0017:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

06:4206:4508:5708:5909:2909:3110:2710:2912:4912:5117:5717:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

06:5106:5908:2208:2609:0809:1309:5610:0011:5912:0016:0616:0016:4216:3715:4316:50הונגריה, בודפשט )ח(

06:5006:5708:3508:3909:1509:2010:0710:1012:1512:1716:4016:3617:1217:0816:1917:21טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0707:1408:5809:0209:3709:4010:2910:3212:4012:4117:1217:0917:4217:3916:5117:51יוון, אתונה )ח(

07:1007:1908:4308:4709:2809:3310:1610:2012:2012:2116:2816:2317:0416:5916:0617:12מולדובה, קישינב )ח(



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4506:4808:5909:0109:3109:3310:2910:3112:5112:5217:5617:5618:2118:2117:3818:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4804:4207:3507:3108:2908:2709:4609:4512:5112:5319:4119:5020:1920:2819:3020:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2606:3008:3108:3409:0509:0810:0110:0312:1912:2017:1117:0917:3717:3616:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

07:0107:0708:4808:5209:2809:3210:1910:2312:2912:3016:5716:5317:2817:2516:3417:37סין, בייג'ין )ח(

06:4806:4909:1609:1809:4709:4810:4910:5013:2013:2118:5118:5319:1519:1618:3419:25סינגפור, סינגפור )ח(

07:0007:1008:1708:2209:0809:1409:5409:5811:5111:5215:4215:3416:2216:1615:1716:31פולין, ורשא )ח(

05:3305:3308:1008:1008:4108:4209:4609:4712:2512:2618:1418:1718:3818:4117:5818:50פרו, לימה )ח(

07:4307:5109:1809:2210:0210:0710:5110:5512:5612:5717:0817:0317:4317:3816:4617:51צרפת, ליאון )ח(

08:0208:1109:3009:3410:1710:2211:0411:0813:0613:0717:1017:0417:4517:4016:4717:54צרפת, פריז )ח(

05:4405:4608:1108:1208:4108:4209:4209:4412:1112:1317:3817:3918:0218:0317:2118:12קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1407:2108:5408:5809:3609:4110:2610:3012:3212:3416:5316:4917:2417:2016:3217:32קנדה, טורונטו )ח(

06:5607:0408:3208:3609:1509:2010:0510:0812:0912:1116:2316:1816:5616:5216:0117:05קנדה, מונטריאול )ח(

06:2106:2708:1708:2008:5408:5709:4709:5012:0012:0216:3916:3617:0817:0516:1917:16קפריסין, לרנקה )ח(

08:3008:4209:3909:4410:3410:4011:1711:2213:1113:1216:5116:4317:3517:2716:2617:44רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:0808:2009:1309:1810:0910:1610:5210:5712:4412:4616:2416:1517:0516:5715:5817:14רוסיה, מוסקבה )ח(

07:2707:3608:5909:0309:4509:5010:3310:3712:3612:3716:4416:3917:2017:1516:2117:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3307:4109:0409:0809:5009:5510:3810:4212:4112:4216:5316:4817:2417:1916:3017:33שוויץ, ציריך )ח(

06:1806:2108:3808:4009:0909:1110:0810:1012:3312:3417:4717:4718:1118:1217:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



חמר
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל
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