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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¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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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§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
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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 §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤
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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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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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‰l‡Â הֹוליד אברהם אברהם, ּבן יצחק ּתֹולדת ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָָָֹ

יצחק  ּבזה,1את הּקּוׁשיא וידּועה . ְְִִֶֶַָָָָ

לּמה  אברהם", ּבן "יצחק נאמר ׁשּכבר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדמאחר

יצחק". את הֹוליד "אברהם וכֹופל הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַָָָָחֹוזר

אברהם  ּבּכתּוב נזּכרּו מּדּוע להבין צרי ְְְְִִִַַַַַָָָָָּגם

אֹור' ּב'תֹורה ּבזה ּומבאר ּפעמים. ׁשּתי 2ויצחק ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

חּיים' סדרה),3ּוב'תֹורת חסידיׁשע (ּדי ְְֲִִִִִֶַַָ

ּדכּורין', 'מין ּבחינת הּוא ְְְִִִֶַַַָָׁש"אברהם"

'מין  ּבחינת הּוא ו"יצחק" ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָאתערּותאּֿדלעילא,

ׁשני  ּבזה וי ׁש אתערּותאּֿדלתּתא. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָנּוקבין',

האתערּותאּֿדלעילא  הּוא הראׁשֹון ענין ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָענינים.

ּבן  "יצחק וזה ּו ֿ ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּמעֹוררת

היא  ("יצחק") ׁשהאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאברהם",

מהאתערּותאּֿדלעילא  ׁשּנלקחת 'ּבן', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבחינת

 ֿ האתערּותא הּוא הׁשני וענין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ("אברהם").

האתערּותאּֿדלתּתא  לאחרי ׁש(ּבאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּדלעילא

מּמּנה  ׁשּיהיה  ּבאתערּותאּֿדלתּתא ּכח ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹו)נֹותנת

הֹולדה  ׁשל את 4ענין הֹוליד "אברהם ענין וזהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבזה 5יצחק" ּבאּור ועֹוד הּוא 6. אברהם ּדהּנה, , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

האהבה. ענין הּוא האדם ּובעבֹודת חסד, ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבחינת

הּוא  האדם ּובעבֹודת ּגבּורה, ּבחינת הּוא ְְְְֲִִַַַָָָָָויצחק

ויראה  ּדאהבה הענינים ׁשׁשני וכיון הּיראה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענין

זּוטא  אהבה מדרגֹות, לׁשּתי ּבכללּות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָנחלקים

לכן  עיּלאה, ויראה זּוטא יראה רּבה, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָואהבה

"אברהם  ּפעמים ׁשּתי ּבפסּוק ּוׁשּתי נאמר " ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָ

- הּוא העבֹודה סדר  והּנה, "יצחק". ְְְֲִִִֵֵֶָָָָּפעמים

ויראה  רּבה אהבה זּוטא, אהבה ּתּתאה, ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיראה
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ואילך. 366 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ פרשתנו.1)*) גֿד.2)ריש ואילך.3)יז, סע"ב קמח, ואילך. ג ומ"ן 4)קמג, מ"ד בדוגמת

מהמשכת  הוא ההולדה) נעשה (שעי"ז מ"ן טיפת בירור (ב) וגם הזכר, התעוררות ע"י היא האשה הזרעת (א) אשר בגשמיות,

ואילך)). סע"ב (קמח, ותו"ח ואילך) סע"ג (יז, בתו"א תולדות ואלה (סד"ה הפסוק 5)מ"ד בתחילת שנרמז מה גם וזהו

ואילך)). ד (קמח, שם (תו"ח אברהם בן להיותו הוא דיצחק התולדות אשר אברהם, בן יצחק פרשתנו 6)תולדות אוה"ת

ב. קלו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡ ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â1. ¿≈∆¿…ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»
,‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ החסידות ובתורת התורה Á‡Óc¯במפרשי ƒ»«¿»»∆¿≈««

ÏÙBÎÂ ·e˙k‰ ¯ÊBÁ ‰nÏ ,"Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ" ¯Ó‡ ¯·kL∆¿»∆¡«ƒ¿»∆«¿»»»»≈«»¿≈
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡"«¿»»ƒ∆ƒ¿»

מיותרת? כפילות זו הרי ולכאורה

e¯kÊ ÚecÓ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ««ƒ¿¿
˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ·e˙ka«»«¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÚt?בשמותיהם  ÈzL¿≈¿»ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰Êa ¯‡·Óe2 ¿»≈»∆¿»

הזקן  ÌÈiÁ'לאדמו"ר ˙¯B˙'·e3 ¿««ƒ
האמצעי  אדמו"ר Èc)ƒלבנו

‰¯„Ò ÚLÈ„ÈÒÁ השבוע פרשת ¬ƒƒ∆ƒ¿»
‰e‡החסידית  "Ì‰¯·‡"L ,(∆«¿»»

,'ÔÈ¯eÎc ÔÈÓ' ˙ÈÁa זכריים ¿ƒ««ƒ¿ƒ
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÈÁa˙מלמעלה  ‡e‰ "˜ÁˆÈ"Â¿ƒ¿»¿ƒ«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ',נקביים «ƒ¿ƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

השפעה  כלל בדרך כלומר מלמטה.

את  מסמל והזכר למטה, מלמעלה באה

את  מסמלת והנקבה המשפיע, בחינת

המשכה  היא וההשפעה המקבל, בחינת

התעוררות  גם יש אך דכורין', 'מיין של

והיא  למעלה מלמטה בדרך והשפעה

נוקבין', 'מיין של והעלאה התעוררות

של  ה' שעבודת כאן מבואר כך ועל

למטה, מלמעלה בדרך הייתה אברהם

מלמטה  בדרך הייתה יצחק ושל

למעלה.

ÌÈÈÚ ÈL ‰Êa LÈÂ,שונים ¿≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ
בפסוק  אין דבר של לאמיתו ולכן

‰¯‡ÔBLכפילות. ÔÈÚ‡e‰ ƒ¿»»ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  ∆∆¿∆BÚnL¯¯˙(המשכה)
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ôaמלמטה, ˜ÁˆÈ" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰L ,"Ì‰¯·‡«¿»»∆«ƒ¿¬»
‡È‰ ("˜ÁˆÈ") ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿»ƒ

˙Á˜ÏpL ,'Ôa' ˙ÈÁ·a ונובעת ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿««

‡e‰ ÈL‰ ÔÈÚÂ .("Ì‰¯·‡") ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»»¿ƒ¿»«≈ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰,אברהם בחינת מלמעלה, a)L‡‰התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ È¯Á‡Ï מלמטה התעוררותÁk ˙˙B(Â ¿«¬≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»¿∆∆…«
‰È‰iL ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a כתוצאהÏL ÔÈÚ ‰pnÓ ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ¿∆ƒ∆»ƒ¿»∆

‰„ÏB‰4Ì‰¯·‡" ÔÈÚ e‰ÊÂ , »»¿∆ƒ¿««¿»»
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰5 היינו ƒ∆ƒ¿»

שעלֿידה  מלמעלה התעוררות

מביאה  'מולידה', למטה ההתעוררות

ותוצאות. פירות

‰Êa ¯e‡a „BÚÂ6,‰p‰c , ¿≈»∆¿ƒ≈
,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ«∆∆
החסד  במידת ה' את עבד אברהם

ומקבילה  (המשתלשלת האדם שבנפש

העליונות) בספירות החסד למידת

Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e'ה עבודת «¬«»»»
‰‡‰·‰הרוחנית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»«¬»

ה'. ÈÁa˙אהבת ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ«
,‰¯e·b במידת ה' את עבד יצחק ¿»

(המשתלשלת  האדם שבנפש הגבורה

בספירות  הגבורה למידת ומקבילה

‰e‡העליונות) Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»
‰‡¯i‰ ÔÈÚ.'ה ÔÂÈÎÂיראת ƒ¿««ƒ¿»¿≈»

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c ÌÈÈÚ‰ ÈLL∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
ÈzLÏ ˙eÏÏÎa ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B‚¯„Ó,העניינים משני אחד בכל «¿≈
‰a¯ ‰·‰‡Â ‡ËeÊ ‰·‰‡«¬»»¿«¬»«»

'גדולה', ואהבה 'קטנה' «¿Èƒ¯‡‰אהבה
‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‡ËeÊ יראה »¿ƒ¿»ƒ»»

(נעלית), 'עליונה' ויראה ≈«ÔÎÏ'קטנה'
˜eÒÙa ¯Ó‡ÌÈÓÚt ÈzL ∆¡««»¿≈¿»ƒ

"Ì‰¯·‡" דרגות שתי על להורות «¿»»
אהבה  ÌÈÓÚtשל ÈzLe¿≈¿»ƒ
"˜ÁˆÈ" של דרגות שתי על להורות ƒ¿»

יראה.

‰„B·Ú‰ ¯„Ò ,‰p‰Â מדרגה ¿ƒ≈≈∆»¬»
Yלדרגה  ‡e‰,ראשון שבשלב

של  הדרגה להיות צריכה בהתחלה

,‡ËeÊ ‰·‰‡ ,‰‡zz ‰‡¯Èƒ¿»«»»«¬»»
‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‰a¯ ‰·‰‡«¬»«»¿ƒ¿»ƒ»»

ביותר. הנעלית הדרגה ≈¿ÔÎÂשהיא
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כללי   מפתח   

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

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

  יצחק בן אברהם ואלה תולדותה "מאמר ד  ) ג

 ה   ...................  ה ה'תשכ"  ,כסלו ב'  ,תולדות פרשת שבת 

   ,תולדות בת פרשתששיחת   )ד

 ט  ........................................הה'תשכ" ,כסלו ב'

   ,כסלודר"ח א ,תולדות ליל ה' פ'משיחות   )ה

 אכ  ...................  "בה'תשנ ב' כסלו ,וש"פ תולדות

 רשתפ ויום הש"ק ,ליל ה' ,'גליל משיחות   )ו

 ל  ...........................................  "בה'תשנ תולדות

  ו ל  ...............  ו טך כר תולדותשת רפשיחות -ילקוט  )ז

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

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

 מז  ...........  תולדותפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 טמ  ......  תולדותפרשת לשבוע יומי חומש  יורשיע  )י

 פב  ............  תתולדופרשת לשבוע עורי תהלים יש  )יא

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יב

 פג   ..................................  תולדותפרשת ע בולש 

 וצ  ..........  תולדותפרשת  לשבוע ם" יום ו יה"ח ול  ) יג

 ח צ  ........................  "ם ברמב ןוילע מיתיו הלכה  )יד

 שיעורי רמב"ם 

 אק  .........  תולדותפרשת לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )טו

 אפק   .....  תולדותפרשת לשבוע יום פרק אחד ל –  )טז

 גר  ............  תולדותפרשת לשבוע ות וצספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   ) יח

 ור  ......................................  א יפרק  לתקה  ,ה כפרק  ה רמיי

  זבחיםסכת מ – ותמשני  )יט

 חר  ..................................................  תי קה ור ביא

 ורט  ...........................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי נידהמסכת   )כא

 טזר  .............................................  חלעד דף  לבמדף 

  

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 מחר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  לה תפת ווך הלכשולחן ער  ) כג

 מחר  ..............................  קן זאדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  ביאור על הנ"ל אור התור  )כד

 נאר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

    התשוברי עש  )כה

 נור  ...............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 נחר  ........................................  "ח צדק"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 נטר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כח

 סאר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  תש"ה' –ם מאמריר הספ  )כט

 דסר  ............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-ש"בות ה'תחפר השיס  ) ל

 הסר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לא

 וסר  ......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 סטר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 עזר  .................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  ) לג

 עח ר  .................. תולדותפרשת לשבוע  זמנים  לוח  )לד

 עטר  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לה



d"kyz'dו ,elqk 'a ,zeclez zyxt zay

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע סדר הּוא וכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעיּלאה.

למעלה  ּבעבֹודת 7מּלמּטה הּסדר ּגם הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

נאמר  (ׁשעליה ארצה 8הּתפּלה מּוצב סּולם ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ

למעלה), מּלמּטה - הּׁשמימה מּגיע ְְְְְִִַַַַַָָָָָֹוראׁשֹו

ׁשּצריכה  ּתּתאה, יראה ענין הּוא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלכלֿלראׁש

הּתפּלה  קֹודם ׁשהחדּוׁש10(ּכּידּוע 9להיֹות ְְִִִֶֶַַַַָָ

ענין  ואילּו האהבה, ענין הּוא הּתפּלה ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָּדעבֹודת

ואחרּֿכ הּיֹום). ּכל ּבמׁש להיֹות צרי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהּיראה

ּתחלה  האהבה, את לעֹורר צרי הּתפּלה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעת

ואחרּֿכ רּבה. אהבה ואחרּֿכ זּוטא ְְֲֲַַַַַַַָָָָָָאהבה

עיּלאה, ליראה ּבאים 'ׁשמֹונהֿעׂשרה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבתפּלת

(ּבן) "יצחק הּכתּוב סדר וזהּו ּבמציאּות. ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּביטּול

- ּדהינּו יצחק", את) (הֹוליד אברהם ְְְְְִִֶַַַָָָָָאברהם,

(רּבה), אהבה (זּוטא), אהבה (ּתּתאה), ְֲֲִַַַַָָָָָָָיראה

מבארת  הּנ"ל ּביאּורים ׁשני ּולפי (עיּלאה). ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיראה

לעתידֿלבא  הּנה (ׁשּלכן אברהם על יצחק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלת

אבינּו" אּתה "ּכי ּדוקא ליצחק ).11יאמרּו ְְְְִִִַַָָָָֹ

ּדגבּורֹות  ׁשההעלאה ּכיון הראׁשֹון: ְֲִִֵֵֶַַַָָָָלּביאּור

מהּֿׁשאיןּֿכן  הגּבלה, ללא היא למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטה

היא  למּטה מּלמעלה החסדים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהמׁשכת

יראה 12ּבהגּבלה  ּכי - הּׁשני ולּביאּור היא 13. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

מאהבה  .14למעלה ְְֲֵַַָָ
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א.7) עג, בלק לקו"ת ד. מ, מקץ מה.8)תו"א תי' ת"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, זח"א וראה יב. כח, ויצא - הכתוב לשון

דזמרה.9) בפסוקי היא תתאה שיראה שם, פ"ג.10)ובלקו"ת העבודה ב.11)קונטרס פט, תו"ח 12)שבת ג. יז, שם תו"א

ד. קמה, רבה)13)שם מאהבה גם (שלמעלה עילאה ביראה שרשה זוטא) מאהבה גם למטה היא (שבגילוי תתאה יראה וגם

עצמות. בבחי' היא תתאה, יראה גם ויראה, גילויים, בבחי' היא שאהבה שם, העבודה בקונטרס וראה א. לא, ראה לקו"ת -

א.14) קמז, שם תו"ח גם וראה שם. אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ ¯„Ò ‡e‰7. וכפי ≈∆«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿«¿»

וה"א  יראה. "דחילו", היא הוי שם של שהיו"ד (מהזוהר) בחסידות שמובא

היא  (האחרונה) וה"א "רחימו" היא הוא"ו אהבה. "רחימו", היא (הראשונה)

בחינות  שתי כך אחר תתאה, ביראה היא שההתחלה הוא הדברים וסדר "דחילו",

רבה  ואהבה זוטא אהבה אהבה, של

ב' בגימטריא "ואהבת" לדבר: (רמז

לבחינת  באים כך ואחר "אור"), פעמים

רבה. מאהבה שלמעלה עילאה יראה

˙„B·Úa ¯„q‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈∆«¬«
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL) ‰lÙz‰8 «¿ƒ»∆»∆»∆¡«
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

Y ‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ שסדר היינו «ƒ««»»¿»
לשמים, מהארץ הוא בתפילה העבודה

ŒÏÎlL ,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆¿»
L‡¯Ï בעבודת הראשון השלב ¿…
zz‡‰,התפילה  ‰‡¯È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿»«»»

Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿∆
‰lÙz‰9 לתפילה הכנה בתור «¿ƒ»
Úe„ik)10 החסידות בתורת «»«

‰lÙz‰ ˙„B·Úc Le„Á‰L∆«ƒ«¬««¿ƒ»
מיוחדת  עבודה התבוננות שהיא של

הרגש  את ÔÈÚהמעוררת ‡e‰ƒ¿«
‰‡¯i‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,‰·‰‡‰»«¬»¿ƒƒ¿««ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk CLÓa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆»«

התפילה  עבודת בעת רק ).ולא
‰lÙz‰ ˙Úa CkŒ¯Á‡Â,עצמה ¿««»¿≈«¿ƒ»

,‰·‰‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈∆»«¬»
CkŒ¯Á‡Â ‡ËeÊ ‰·‰‡ ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»»¿««»
שמוסיפים  ככל התפילה, בהמשך

הרגש, את ולעורר בהתבוננות להתעמק

באהבת  יותר נעלית לדרגה להגיע צריך

CkŒ¯Á‡Âה', .‰a¯ ‰·‰‡«¬»«»¿««»
'‰¯NÚŒ‰BÓL' ˙lÙ˙a התפילה עבודת של השיא ÌÈ‡aשהיא ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈»ƒ

,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÏ(רבה מאהבה יותר (הנעלית ביראה הגבוהה הדרגה ¿ƒ¿»ƒ»»
˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa.האישית המציאות של מוחלט ביטול ƒƒ¿ƒ

·e˙k‰ ¯„Ò e‰ÊÂ ויצחק אברהם של הפנימי בעניינם זה ביאור לפי ¿∆≈∆«»
eÈ‰c ,"˜ÁˆÈ (˙‡ „ÈÏB‰) Ì‰¯·‡ ,Ì‰¯·‡ (Ôa) ˜ÁˆÈ"ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»¿«¿

Y בעבודת הדברים הוא שסדר (zz‡‰),ה' ‰‡¯È יצחק של מידתו ƒ¿»«»»
,(‡ËeÊ) אברהם ‡‰·‰ של (¯a‰)מידתו מידתו ‡‰·‰ היא שגם «¬»»«¬»«»
אברהם, (lÈÚ‡‰)של ‰‡¯È מידתו היא יצחק.שגם של ƒ¿»ƒ»»

Ì‰¯·‡ ÏÚ ˜ÁˆÈ ˙ÏÚÓ ˙¯‡·Ó Ï"p‰ ÌÈ¯e‡Èa ÈL ÈÙÏe¿ƒ¿≈≈ƒ««¿…∆∆«¬«ƒ¿»««¿»»
‰z‡ Èk" ‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰ ÔÎlL)∆»≈ƒ≈∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«»

"eÈ·‡11 אמר נחמני בר שמואל רבי "אמר בגמרא: ז"ל חכמינו כמאמר »ƒ
יכירנו  לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו, אתה 'כי דכתיב מאי יונתן: רבי

שמך'. מעולם גואלנו אבינו ה' אתה

 ֿ הקדושֿברוך לו יאמר לעתידֿלבוא

אמר  לי! חטאו בניך לאברהם: הוא

על  ימחו עולם! של ריבונו לפניו:

ליעקב, ליה אימר אמר: שמך. קדושת

אפשר  בנים, גידול צער ליה דהוה

בניך  ליה: אמר עלייהו, רחמי דבעי

עולם! של ריבונו לפניו: אמר חטאו!

בסבי  לא אמר: שמך! קדושת על ימחו

בדר  ולא עצה.טעמא, דקי

אמר  לי! חטאו בניך ליצחק: לו אמר

ולא  'בני' עולם! של ריבונו לפניו:

נעשה  לפניך שהקדימו בשעה בניך?

ישראל, בכורי בני להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו בניך?... ולא בני עכשיו

אבינו'...). ≈»e‡ÈaÏ¯'אתה
‰‡ÏÚ‰‰L ÔÂÈk :ÔBL‡¯‰»ƒ≈»∆««¬»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ˙B¯e·‚cƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ ‡È‰ƒ¿…«¿»»«∆≈
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ Ôk≈«¿»««¬»ƒ
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ

‰Ïa‚‰a12'אור ב'תורה כמבואר ¿«¿»»
אתה  כי כתיב "לעתידֿלבוא פרשתנו:

יהיה  והשמחה הצחוק שעיקר אבינו

למעלה  ממטה שהוא יצחק מבחינת

כו' ותכלית קץ אין זו בחינה אשר

ממעלה  בבחינת (אברהם) מהֿשאיןֿכן

למטה  המשכה גבול לה יש למטה

שיתהווה  המשכה הוא הא' אברהם אברהם, פעמים ב' כתיב באברהם ולכן

ב' והמשכה לעיל. כנזכר אבותינו ואלוקי דאצילות ובינה חכמה בחינת

אין  בחינת למעלה מלמטה בחינת יצחק מהֿשאיןֿכן בבריאהֿיצירהֿעשיה.

משמיא  גמירי כי הצחוק עיקר נתהווה ומזה סלה. ירוממוך והכל ותכלית קץ

כו'. ליש מאין השתלשלות בחינת הוא מיהב כו' שקלי לא משקל יהבי מיהב

בחינת  והוא לאין היש ביטול להיות והוא ההיפוך הוא האדם עבודת אבל

גדול"). ותענוג צחוק È¯‡‰יצחק Èk - ÈM‰ ¯e‡ÈaÏÂ13 של מידתו ¿«≈«≈ƒƒƒ¿»
Ó‡‰·‰יצחק  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰14.אברהם של מידתו ƒ¿«¿»≈«¬»
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ז mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

לאחרֹונה p‰Â‰ב) ׁשּיצאּו הּביכלא ּבאחד ¿ƒ≈ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ה'ּצמח 15לחרּות  ׁשל מאמר יׁשנֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָ

ּובֹו יצחק", ּתֹולדת "ואּלה הּפסּוק על ְְְִֵֶֶֶַַָָֹצדק'

היא  אברהם על ּדיצחק הּמעלה ׁשעיקר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמבאר,

מעלה  יׁש עכׁשו ׁשּגם והינּו, ּדוקא. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלעתיד

מעלת  ׁשּתהיה ּבכדי אבל חסד, על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבגבּורה

 ֿ מה מהחסד. לקּבל הּגבּורה צריכה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגבּורה,

לקּבל  הּגבּורה ּתצטר לא לעתיד, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשאיןּֿכן

לכאֹורה 16מהחסד  הּסתירה מבאר ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הם ׁשחסדים מקֹומֹות ּבכּמה המבאר ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבין

ּבענין  מקֹומֹות ּבכּמה המבאר ּובין ְְְְְְִִֵַַַָָֹמּגבּורֹות,

ּדהּנה  (חסד). הּכסף על (ּגבּורה) הּזהב ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלת

אהרן,17ידּוע  ּכהּונת על קרח מחלֹוקת ּבענין ְְְֲֲִֶַַַַַַַָֹֹ

לחסדים  טפלֹות יהיּו לא ׁשהּגבּורֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשרצה

עיקר). הּגבּורֹות יהיּו ׁשאז ּדלעתיד, ְְְְְִִִִֶַָָָָ(ּבדּוגמה

(ואתּפלג) ׁשהפריד עלֿידי ּכי נענׁש, זה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַועל

הן  ּבׁשניהם, חּסרֹון ּגרם מהחסדים, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהּגבּורֹות

 ֿ ּב נֹוסף ּפירּוׁש (ׁשּזהּו ּבגבּורֹות והן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָּבחסדים

ּבכל  וחּסרֹון מחלֹוקת ׁשל ענין ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָואתּפלג,

(ׁשהעֹונׁש ענׁשֹו ּגם היה ולכן ּגּופא), מהם ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

הּפגם  לפי הּבלּועים 18הּוא מן גם ׁשהיה ּבאֹופן ( ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

הּׂשרּופים  מן ּכתיב 19וגם הּבלּועים ׁשּגּבי ,20 ְְְְִִִִֵֶַַַַ

וענין  (חסד), למּטה מּלמעלה ירידה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוּירדּו,

ּכיון  (ּגבּורה), למעלה מּלמּטה הּוא ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהּׂשריפה

ּׁשּמצינּו מה על ונֹוסף הענינים. ּבׁשני ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּפגם

לׁשם  ׁשּלא מחלֹוקת ׁשהיתה קרח ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבמחלֹוקת

ּולאחר 21ׁשמים  ּבקדּוׁשה ּגם עלּֿדרֿזה מצינּו , ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קימא  ׁשּבזמּנֹו ,הּמל ׁשלמה ּגּבי ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמּתןּֿתֹורה,

ּבאׁשלמּותא  לא 22סיהרא ׁשּכסף ּכ על ׁשּנענׁש , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלל  חׁשיבּות אין ּכי למאּומה, ּבימיו ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָנחׁשב

(ּגבּורֹות) הזהב לגּבי (חסדים) .23לּכסף ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
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ב).15) תתיח, ד כרך בראשית באוה"ת לאח"ז (נדפס 31 מס' שם.16)באב. בתו"ח תולדות ואלה סד"ה גם לקו"ת 17)ראה

ובכ"מ. ב. נד, פכ"ד.18)קרח א.19)תניא קי, לֿלג.20)סנהדרין טז, מי"ז.21)קרח פ"ה כו.22)אבות פט"ו, שמו"ר

א.23) רנ, זח"א כא. י, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‰p‰Â יד ·) בכתב חסידות מאמרי של e‡ˆiLכרך ¿ƒ≈¿«««ƒ¿»∆»¿

˙e¯ÁÏ ‰B¯Á‡Ï15 והגיעו ברוסיה שהיו לכתבים הכוונה כלל (בדרך »«¬»¿≈
הרבי), Ó‡Ó¯לידי BLÈ חסידותt‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL˜eÒ ∆¿«¬»∆«∆«∆∆««»

˜ÁˆÈc ‰ÏÚn‰ ¯˜ÈÚL ,¯‡·Ó B·e ,"˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â"¿≈∆¿…ƒ¿»¿»≈∆ƒ«««¬»¿ƒ¿»
„È˙ÚÏ ‡È‰ Ì‰¯·‡ ÏÚ,לבוא ««¿»»ƒ∆»ƒ

המשיח  eÈ‰Â,בימות .‡˜Âc«¿»¿«¿
ÂLÎÚ ÌbL הגלות LÈבזמן ∆««¿»≈

‰¯e·‚a ‰ÏÚÓ יצחק של מידתו «¬»ƒ¿»
„ÒÁ ÏÚ אברהם של מידתו «∆∆

מלמטה  ההעלאה מעלת לעיל (כמבואר

למטה), מלמעלה ההמשכה על למעלה

Ï·‡ הזה È‰zL‰בזמן È„Îa ¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎÈ¯ˆ ,‰¯e·b‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿ƒ»

„ÒÁ‰Ó Ïa˜Ï ‰¯e·b‰ מקור «¿»¿«≈≈«∆∆
È˙ÚÏ„,ההשפעה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ

Ïa˜Ï ‰¯e·b‰ C¯Ëˆz ‡Ï…ƒ¿»≈«¿»¿«≈
„ÒÁ‰Ó16 לבוא לעתיד דווקא ולכן ≈«∆∆

ביטוי. לידי תבוא הגבורה מעלת

‰¯È˙q‰ ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿»≈«¿ƒ»
‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÔÈa ‰¯B‡ÎÏƒ¿»≈«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó וחסידות בקבלה ¿
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ„ÒÁL∆¬»ƒ≈¿«¿»
‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÔÈ·e ,˙B¯e·bÓƒ¿≈«¿…»¿«»
·‰f‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿««¬««»»

(„ÒÁ) ÛÒk‰ ÏÚ (‰¯e·b) כפי ¿»««∆∆∆∆
ומפרט. Úe„Èשממשיך ‰p‰c17 ¿ƒ≈»«

החסידות BÏÁÓ˜˙בתורת ÔÈÚa¿ƒ¿««¬∆
‰ˆ¯L ,Ô¯‰‡ ˙e‰k ÏÚ Á¯…̃««¿««¬…∆»»

eÈ‰Èקורח ‡Ï ˙B¯e·b‰L∆«¿…ƒ¿
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÏÙË הגבורות אלא ¿≈«¬»ƒ

עיקר  È˙ÚÏc„,יהיו ‰Ó‚e„a)¿¿»ƒ¿»ƒ
,(¯˜ÈÚ ˙B¯e·b‰ eÈ‰È Ê‡L∆»ƒ¿«¿ƒ»
נשלמה  שלא שעד היא האמת אבל

שהגבורות  אפשר אי הבירורים' 'עבודת

העיקר. יהיו

LÚ ‰Ê ÏÚÂ,קורחÈ„ÈŒÏÚ Èk ¿«∆∆¡«ƒ«¿≈
‚Ït˙‡Â) „È¯Ù‰L ונפרד )נחלק ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈

Ì¯b ,ÌÈ„ÒÁ‰Ó ˙B¯e·b‰«¿≈«¬»ƒ»«
ÌÈ„ÒÁa Ô‰ ,Ì‰ÈLa ÔB¯qÁƒ»ƒ¿≈∆≈«¬»ƒ
Le¯Èt e‰fL) ˙B¯e·‚a Ô‰Â¿≈«¿∆∆≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‚Ït˙‡ÂŒa ÛÒB»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»
ÏÎa ÔB¯qÁÂ ˙˜BÏÁÓ ÏL∆«¬∆¿ƒ»¿»

‡Ùeb Ì‰Ó „Á‡ עצמוBLÚ Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ קורח ), של ∆»≈∆»¿»≈»»«»¿
Ì‚t‰ ÈÙÏ ‡e‰ LBÚ‰L)18, ולפי" (בהגהה) כד פרק בתניא כמבואר ∆»∆¿ƒ«¿»

בחינת  חלוקי הם כך בעליונים, ובשרשה בנפש הפגם בחינת וחלוקי ערך

למרק  מיוחד עונש וחטא עוון לכל הזה בעולם או בגיהינום והעונש המירוק

בחייבי  וכן והפגם הלכלוך ולהעביר

בשווה  כולם פוגמין אין וכרת )מיתה
היה  קורח של ∆¿ÔÙB‡aוהעונש

Ì‚Â ÌÈÚeÏa‰ ÔÓ Ì‚ ‰È‰L∆»»«ƒ«¿ƒ¿«
ÌÈÙe¯O‰ ÔÓ19ÈabL , ƒ«¿ƒ∆«≈
·È˙k ÌÈÚeÏa‰20,e„¯iÂ «¿ƒ¿ƒ«≈¿

„ÒÁ) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„È¯È¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆
למעלה  מלמטה השפעה ),שעניינו

‰hÓlÓ ‡e‰ ‰ÙÈ¯O‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿≈»ƒ¿«»
‰¯e·b) ‰ÏÚÓÏ העלאה שעניינה ¿«¿»¿»

למעלה  Ì‚tLמלמטה ÔÂÈk ,(≈»∆»«
ÌÈÈÚ‰ ÈLa החסד בעניין הן ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

הגבורה. בעניין והן

eÈˆnM ‰Ó ÏÚ ÛÒBÂ¿»««∆»ƒ
‰˙È‰L Á¯˜ ˙˜BÏÁÓa¿«¬∆…«∆»¿»

ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ˙˜BÏÁÓ21, «¬∆∆…¿≈»«ƒ
Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚ eÈˆÓ»ƒ«∆∆∆«
,‰¯BzŒÔzÓ ¯Á‡Ïe ‰Le„˜a«¿»¿««««»
BpÓÊaL ,CÏn‰ ‰ÓÏL Èab«≈¿……«∆∆∆ƒ¿«

‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜22, «¿»ƒ¬»¿«¿≈»
בשלמותו  היה שלמה LÚpLהירח ∆∆¡«

LÁ·המלך  ‡Ï ÛÒkL Ck ÏÚ«»∆∆∆…∆¡»
ÔÈ‡ Èk ,‰Óe‡ÓÏ ÂÈÓÈa¿»»ƒ¿»ƒ≈
(ÌÈ„ÒÁ) ÛÒkÏ ÏÏk ˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»«∆∆¬»ƒ

(˙B¯e·b) ·‰Ê‰ Èa‚Ï23 כמובא ¿«≈«»»¿
בעפר  המאיר השמש שכוח בזוהר

ואלמלא  זהב עושה ההרים שבין הארץ

לא  הרבה, שם שנמצאות רעות חיות

שלמה  בימי כן ועל עניים, אנשים היו

תוקף  בגלל כי מאומה נחשב כסף אין

הוא  עפר ואותו זהב, הרבה יש השמש

(גב  הדין הסתכל צד וכששלמה ורה),

העפר'. מן היה 'הכול ואמר שיבח בו,

ששלמה  נאמר הזוהר דברי ובהמשך

מתקרב  שהירח ראה כי בזה טעה

תחת  והשמאל מחבקת, והימין לשמש

לראשי  תחת "שמאלו (ככתוב הראש

והירח  שהשמש וכיוון תחבקני") וימינו
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d"kyz'dח ,elqk 'a ,zeclez zyxt zay

ּבכּמה  וכּמבאר ּבאמת, הּוא ּכן הרי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹולכאֹורה,

ּבּתניא  (ּובקיצּור ּדכמעלת 24מקֹומֹות הענין ( ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ׁשּבׁשביל  צדק', ה'ּצמח ּומבאר הּכסף. על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזהב

עלֿידיֿזה  ודוקא ּבחסדים, צֹור יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּבירּורים

עּתה  הּנה ולכן, ּכדבעי. להיֹות הּגבּורֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיכֹולים

טפלים  להיֹות הּלוּים צריכים הּבירּורים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַּבזמן

ּכל 25לּכהנים  ּגמר לאחרי לעתיד, ודוקא . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹ

רּוח  "את הּיעּוד יקּוים ּכאׁשר ְֲִִֵֶֶַַַַַהּבירּורים,

הארץ" מן אעביר ּתהיה 26הּטּומאה והעבֹודה , ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

לגמרי  למעלה הּגבּורֹות יהיּו אזי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָּבקדּוׁשה,

ֲִֵַָמהחסדים.

-ÔÈÚ·eג) החסדים על הּגבּורֹות מעלת ¿ƒ¿«ְֲֲִַַַַַָ

ׁשּזהּו ׁשם, צדק' ה'ּצמח ְֵֶֶֶֶֶַַָָמבאר

על  (העלאה) נפׁש' ה'מסירּות  מעלת ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿדר

ּתֹורה  ׁשעלֿידי (המׁשכה), ּומצֹות הּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעסק

מסירּותֿנפׁש ועלֿידי ו"ה, יחּוד נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּומצֹות

י"ה  יחּוד 'עּתיק',27נעׂשה התּגּלּות הּוא ׁשענינֹו , ְְֲִִִִֶֶַַַָ

ׁשּזהּו ּכיון מסירּותֿנפׁש, על טעם אין ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלכן

ׁשּלמעלה  'עּתיק' ּבחינת עם הּקׁשּור ְְְְִִִִֶַַַַָָָענין

ּבחינת  זה הרי האדם, (ּובנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמהׁשּתלׁשלּות

ּפנימּיים  מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש וזהּו28עצם .( ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זכה  לא ה'ּביתֿיֹוסף' ׁשּכאׁשר ּׁשּמצינּו מה ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם

אף  הּנה  רּבא, ׁשמיּה קדּוׁשת על ְְְְִִֵֵַַַַָָלאּתֹוקדא

זה  הרי ּומצֹות, ּתֹורה יֹותר קּים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשעלֿידיֿזה

עֹונׁש ׁשל לענין ּגם 29נחׁשב וזהּו לׁשֹון . ּדּיּוק ְְְְְִִֶֶֶֶַָָ

ּדנׁשמתא 30הּזהר  נהֹורא ּביּה סליק ּדלא "ּגּופא ְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ּדיקא, סליק נהֹורא, ּביּה וסליק ליּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָמבּטׁשין

האֹור  אּלא אֹור, ּבֹו ׁשּיׁש מסּפיק ׁשּלא ְְִֵֶֶֶַַָָֹהינּו,

העלאה. ּבדר ּביּה", "סליק להיֹות ְְֲִִִֵֶֶַָָָָצרי

LÈÂּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה עם זה אלקים 31לקּׁשר ׁשם גֹו', האלקים ויּתןֿל ¿≈ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לעיל  ּכּנזּכר אֹור, ּתֹוספת נמׁש הּגבּורֹות עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדיקא,

.32ּבארּוכה  ֲַָ
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ג.25)פ"נ.24) שם, לקו"ת גם ב.26)ראה יג, ב.27)זכרי' עה, בלק ג. לג, אמור לקו"ת גם מג"א 28)ראה תו"א גם ראה

ג. ד, ויקרא לקו"ת ב. בחוקותי 29)צט, פ' לי. פי' אח"כ ד"ה אמור פ' למינדע. לך הלא סד"ה בראשית ר"פ מישרים מגיד

ובכ"מ. הנזכר. ביום א.30)ד"ה קסח, כח.31)ח"ג התוועדויות 32)כז, - מנחם (תורת ס"ט - המאמר שלפני בשיחות

ואילך). 289 ע' חמ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כסף  אין מיד לקרב, אלא אינה והרי הימין עושה מה אמר לזו, זו התקרבו

(צד  הימין את דחית אתה הוא: ברוך הקדוש לו אמר שלמה. בימי נחשב

מכנגד  השמש סטתה מיד תמצא. ולא אדם בני לחסד שתצטרך חייך החסד),

'אני  ואומר הפתחים על מחזר שלמה והיה להחשיך, התחיל והירח הירח

חסד, איתו שיעשה מי היה ולא קהלת'

החשיב  ולא הימין את דחה הוא כי

אותו.

‰¯B‡ÎÏÂ בכך החיסרון מה מובן לא ¿ƒ¿»
נחשב, לא החסד, היינו ≈¬‰¯Èשהכסף,

¯‡·nÎÂ ,˙Ó‡a ‡e‰ Ôk≈∆¡∆¿«¿…»
¯eˆÈ˜·e) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ

‡Èza24˙ÏÚÓÎc ÔÈÚ‰ ( ««¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬«
·‰f‰ הגבורה ‰ÛÒkמידת ÏÚ «»»««∆∆

החסד? מידת

,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÏÈ·LaL הטוב של ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

ÌÈ„ÒÁa,מהרע  C¯Bˆ LÈ≈∆«¬»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆¿ƒ
,ÔÎÏÂ .ÈÚ·„k ˙BÈ‰Ï ˙B¯e·b‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈

‰zÚ ‰p‰ הגלות ÔÓÊaבזמן ƒ≈«»ƒ¿«
ÌiÂl‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

גבורות  ÌÈÏÙËשעניינם ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ‰kÏ25.חסד Â„Â˜‡שעניינם «…¬ƒ¿«¿»
„È˙ÚÏ,המשיח È¯Á‡Ïבימות ∆»ƒ¿«¬≈

¯L‡k ,ÌÈ¯e¯Èa‰ Ïk ¯Ób כבר ¿«»«≈ƒ«¬∆
כי  רע, של מציאות תהיה »¿ÌÈe˜Èלא

‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡" „eÚi‰«ƒ∆««¿»
"ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡26, «¬ƒƒ»»∆

‰Le„˜a ‰È‰z ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿∆«¿»
‰B¯e·b˙בלבד, eÈ‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿

.ÌÈ„ÒÁ‰Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈≈«¬»ƒ
ÔÈÚ·e (‚ÏÚ ˙B¯e·b‰ ˙ÏÚÓ ¿ƒ¿««¬««¿«

ÁÓv'‰ ¯‡·Ó - ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ¿»≈«∆«
C¯cŒÏÚ e‰fL ,ÌL '˜„∆̂∆»∆∆«∆∆
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ∆∆
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÏÚ (‰‡ÏÚ‰)«¬»»«≈∆«»
È„ÈŒÏÚL ,(‰ÎLÓ‰) ˙BˆÓeƒ¿«¿»»∆«¿≈
„eÁÈ ‰NÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿«¬∆ƒ

של  פנימית והמשכה Â"‰חיבור
הוי', שם של האחרונות האותיות

אנפין') ('זעיר העליונות המידות

LÙŒ˙e¯ÈÒÓוהמלכות, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆∆

‰"È „eÁÈ ‰NÚ27, יותר הנעלות הוי' שם של הראשונות האותיות «¬∆ƒ
BÈÚL זה 'יחוד' 'ÈzÚ˜'של ˙elb˙‰ ‡e‰'יומין 'עתיק בחינת ∆ƒ¿»ƒ¿««ƒ

הספירות, מעשר שלמעלה ה'כתר' ÌÚËשבבחינת ÔÈ‡ ÔÎlL המובן ∆»≈≈««
בשכל  ÌÚומושג ¯eLw‰ ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈk ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏÚ«¿ƒ∆∆≈»∆∆ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÚÓlL '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
,Ì„‡‰ LÙ·e) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆∆»»»
LÙp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«∆∆«∆∆
ÌÈiÓÈt ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL28 ∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒƒ

ויכולת  ערכו לפי בגוף המלובשים

שלו  Ó‰הקליטה Ìb e‰ÊÂ .(¿∆««
Œ˙Èa'‰ ¯L‡kL eÈˆnM∆»ƒ∆«¬∆«≈
ÏÚ ‡„˜Bz‡Ï ‰ÎÊ ‡Ï 'ÛÒBÈ≈…»»¿ƒ¿»«

,‡a¯ dÈÓL ˙Le„˜ על להישרף ¿«¿≈«»
את  למסור היינו הגדול, השם קדושת

השם, קידוש על ‡Ûנפשו ‰p‰ƒ≈«
‰¯Bz ¯˙BÈ Ìi˜ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ≈≈»
ÔÈÚÏ ·LÁ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓeƒ¿¬≈∆∆¿»¿ƒ¿»

LBÚ ÏL29.לגביו הזכות והעדר ∆∆
¯‰f‰ ÔBLÏ ˜eic Ìb e‰ÊÂ30 ¿∆«ƒ¿«…«

‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb"»¿»»ƒ≈¿»
˜ÈÏÒÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿»ƒ

,‡¯B‰ dÈa נדלק] עולה שלא גוף ≈¿»
אותו  מבטשים הנשמה, אור בו ומאיר]

האור, בו Èc˜‡,ועולה ˜ÈÏÒ»ƒ»¿»
כלומר  "סליק", ואומר מדייק הזוהר

LiLעולה, ˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰«¿∆…«¿ƒ∆≈
CÈ¯ˆ ¯B‡‰ ‡l‡ ,¯B‡ Ba∆»»»ƒ
C¯„a ,"dÈa ˜ÈÏÒ" ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ≈¿∆∆

‰‡ÏÚ‰.המשכה בדרך רק ולא «¬»»
·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»

e˙L¯Ùa31ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ ¿»»»≈¿ƒ∆¿»¡…ƒ
,‡˜Èc ÌÈ˜Ï‡ ÌL ,'B‚ הכתוב ≈¡…ƒ»¿»

משם  תבוא שהברכה ואומר מדייק

הגבורה, מידת «≈ÔÂÈkאלוקים,
˙B¯e·b‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
¯kÊpk ,¯B‡ ˙ÙÒBz CLÓƒ¿»∆∆«ƒ¿»

ÏÈÚÏ זו בהתוועדות שנאמרו בשיחות ¿≈
‰Îe¯‡a32. «¬»
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הפסוק א. ועשו1על "יעקב רש"י: מפרש יצחק", תולדות מפרש "ואלה ואחרֿכך בפרשה". האמורים
"יצחק  זה לפני נאמר כבר שהרי מיותר, זה הרי שלכאורה - יצחק" את הוליד "אברהם שכתוב מה רש"י 
שהיו  לפי יצחק, את הוליד אברהם לומר הוזקק אברהם, בן יצחק הכתוב שכתב "עלֿידי - אברהם" בן
הימנו, נתעברה ולא אברהם עם שהתה שנים כמה שהרי שרה, נתעברה מאבימלך אומרים הדור ליצני

יצחק". את הוליד אברהם הכל והעידו לאברהם, דומה יצחק של פניו קלסתר צר הקב"ה, עשה מה

רש"י  בדברי על 2הביאור (מיד תולדותיו נתפרשו ולא יצחק", תולדות "ואלה בפסוק שנאמר כיון :
שאין  דאף בפרשה", האמורים ועשו ל"יעקב היא יצחק" ב"תולדות שהכוונה רש"י, אומר לכן - אתר)

זו. בפרשה זה הרי זה, בפסוק בסמיכות, זה

למטה", "האמורים ולא  בפרשה ", "האמורים רש"י לשון יומתק "האמורים [ועלֿפיֿזה  כי הרמב"ן, כלשון
רק  ועשו שיעקב שלמרות מדייק, רש"י ואילו הבא; בפסוק או זה בפסוק גם להתפרש יכול למטה"

ועשו]. ליעקב היא יצחק" ב"תולדות הפסוק כוונת מכלֿמקום, בפרשה", "אמורים

התולדות  הם מי תיכף מפרש ואינו אחר, בענין הפסוק הפסיק למה השאלה: נשאלת עלֿפיֿזה אבל
יצחק". את הוליד אברהם לומר הוזקק  אברהם, בן יצחק הכתוב שכתב "עלֿידי רש"י: מבאר ולכן -

כפשוטו  לתולדות היא יצחק" תולדות ב"אלה שהכוונה לפרש רש"י של הכרחו מהו להבין: צריך אך
המעשים  הם יצחק" ש"תולדות לפרש יכול הרי - אחר) בענין התורה הפסיקה למה לתרץ צריך (ובמילא

יצחק  של פסוק 3והמאורעות על בעצמו שמפרש כפי הירושלמי 4, כפירוש יוסף", יעקב תולדות 5"אלה

הפסוק  ועוד?6על בהבראם", והארץ השמים תולדות "אלה

שלפניֿזה ב. בשבתות המדובר בהקדם בתיבה 7ויובן הסדרה התחלת מצד רק אינו הפרשה שם אשר ,
לכן  זו, בתיבה מרומז הסדרה שתוכן זה מצד ואדרבה: הסדרה. כל של התוכן מרומז זה בשם אלא זו,

הפרשה. וראש תחלת היא זו שתיבה נקבע

מפרשתנו  - לזה מוכחת :8וראיה

"אלה  היא נח פרשת התחלת גם שהרי ההתחלה, מצד (רק) "תולדות" בשם נקראת שהסדרה לומר אין
"תולדות". ולא "נח", נקראת ואףֿעלֿפיֿכן נח", תולדות

איפכא - שהרי שלנו, מהסדרה אותה להבדיל בכדי תולדות בשם נקראת לא נח שפרשת לומר, ואין
בשם  להיקרא צריכה היתה "תולדות", בתיבת שהתחלתה הראשונה הסדרה שהיא נח פרשת מסתברא:

השני' בסדרה להיות צריך היה לחברתה) אחת סדרה  בין להבדיל (בכדי השינוי ואילו שהיתה "תולדות", ,
"יצחק". בשם להיקרא צריכה

סדרה  היתה ואםֿכן, שרה", "חיי כמו תיבות, שתי בני ששמותיהן סדרות כמה ישנם מזה: יתירה
יצחק" "תולדות וחברתה נח", "תולדות להיקרא יכולה -9אחת

"תולדות", בשם (לא נח פרשת נקראת ולכן הסדרה. כל תוכן עם קשור הסדרה ששם לומר, ובהכרח
שתוכן  לפי "נח", בשם אלא) בראשית, בפרשת נאמר שכבר - נח של (בנים) התולדות אינו שתוכנה כיון

"ינחמנו" כשמו: - שענינו "נח", הוא: דרוחא 10הסדרה נייחא נחת, ,11.
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שליט"א )* אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסכ"ד עד מכאן
במהדורא  ואילך. 354 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו
פרשתנו.1) ריש
ואילך.2) 112 ע' ח"ה לקו"ש גם וראה כאן. רש"י מפרשי
הספורנו.3) כפי'
ב.4) לז, וישב
ה"א.5) פ"א ברכות
ד.6) ב, בראשית

התוועדויות 7) - מנחם (תורת בתחלתה לךֿלך ש"פ שיחת
.(264 ע' (שם ס"ב שרה חיי וש"פ (213 ע' חמ"א

הערה 8) 25 ע' ח"ז .10 הערה 58 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ועוד. .2 הערה 176 ע' ח"ל .126 ע' חכ"ה .40

קרוב 9) החזקה) (שביד שלו תפלות בסדר להרמב"ם הוא וכן
לסופו.
ובפרש"י.10) כט ה, בראשית
א.11) ס, זח"א וראה נח. ר"פ תו"א
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נח:- שבפרשת הסיפורים כל עניני עלֿידי נעשה דרוחא" הארץ וה"נייחא את לטהר המבול ;12מי
הניחוח"13"וירח  ריח כו';14את נח עם ברית אבינו ; אברהם "וימת 15לידת שבסדרה: האחרון לפסוק עד ,

בעולם  מקום של אף חרון שנסתיים בחרן", -16תרח

"תולדות". בשם נקראת ולכן (כדלהלן), יצחק תולדות הוא תוכנה - פרשתנו ואילו

הם  יצחק  שתולדות (ולא בפרשה" האמורים ועשו יעקב - יצחק תולדות "אלה רש"י: מפרש ולכן
כפשוטו. "תולדות" הוא הסדרה שתוכן לפי - יצחק) של המאורעות

של .ג  מפשוטו גם לפירושו הכרח לרש"י שיש לומר, צריך מקרא, של פשוטו מפרש שרש"י כיון
מקרא:

וידוע בוא"ו. - גו')" (תולדות "ואלה היא: הפרשה הראשונים התחלת על מוסיף ובמילא 17ש"ואלה" .
מדבר זה שפסוק לומר אפשר שייכים אי אינם יצחק מעשי שהרי יצחק, של ומאורעותיו מעשיו אודות

גו'" ישמעאל תולדות "ואלה הוא הקודמת הפרשה סיום שלפניֿזה: אינם 18לכתובים ויצחק וישמעאל ,
"לבני  ואילו לו, אשר כל את אברהם נתן שליצחק גופא, הקודמת בפרשה שנחלקו (וכפי לזה זה שייכים

מתנות  אברהם נתן וגו' יצחק"19הפלגשים מעל יעקב 20וישלחם הם יצחק שתולדות רש"י מפרש ולכן ;(
ישמעאל  תולדות כמו רשע היה שעשו כיון הקודמת, לפרשה ההמשך וזהו (ואףֿעלֿפי 21ועשו,

תשובה  עשה עצמו ישמעאל).22שישמעאל תולדות נוגע כאן הרי ,

תולדות  פרשת התחלת ואילו וא"ו), (ללא "אלה" היא נח  פרשת שהתחלת החילוק מובן ועלֿפיֿזה
פסל  "אלה ואדרבה: בראשית, לפרשת בהמשך באה לא נח פרשת כי, - (בוא"ו) "ואלה" את היא

המבול  דור - שלכן 23הראשונים" הטהרה, קודם שהיה כפי העולם אודות מדובר בראשית בפרשת ;
בארץ" האדם את עשה כי ה' גו'"24"וינחם אוסיף "לא - מזה ההיפך הוא נח פרשת תוכן ואילו ,13,

חדש" כנ"ל.25"עולם שרה, חיי פרשת לסיום בהמשך באה תולדות פרשת מהֿשאיןֿכן דרוחא. נייחא ,

נוספת:ד. קושיא לתרץ יש עלֿפיֿזה

טענתם לשלול בשביל יצחק" את הוליד "אברהם (כאן) לומר מפני הצורך רק הוא הדור, ליצני של
כו'". לומר הוזקק אברהם בן יצחק הכתוב שכתב "עלֿידי רש"י: וכדפירש אברהם", בן "יצחק שנאמר
מהפרשיות  זאת יודעים כבר שהרי לכאורה, כאן, מיותרות אברהם" "בן התיבות גם אדרבא, מובן: ואינו
יצחק  תולדות אודות מיד לספר אלא יצחק, את הוליד שאברהם להבהיר צורך גם אין ובמילא הקודמות,

"ויהי  גו'"26- שנה ארבעים בן ?27יצחק

יובן: הנ"ל ועלֿפי

ישמעאל", תולדות  ל "ואלה  בהמשך  בא  יצחק " תולדות ש "ואלה בן כיון "ישמעאל נאמר ובישמעאל
אברהם"
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שם.12) תו"א א. קיג, זבחים ראה
כא.13) ח, נח
(14- מנחם (תורת 120 הערה וירא ש"פ שיחת ראה

.(256 ע' חמ"א התוועדויות
הי'15) לא המבול) שע"י הטהרה אחרי (גם אברהם עד כי

(ב"ר  באפילה מתנהג העולם שהרי דרוחא, נייחא אמיתית עדיין
סה"ש  וראה א). ט, (ע"ז תוהו אלפים שני הם ועדיין ג). פ"ב,
וואך, קאלאמוטנע א איז עס מבול, דער איז נח "פ' :30 ע' ַַַָתש"ב
געווארן  געבארן איז עס וואך, סוף פריילעכער א איז עס ַָָָָאבער

אבינו". אברהם
א.16) קמז, זח"א וראה נח. ס"פ רש"י
וש"נ.17) ג. פי"ב, ב"ר
יב.18) כה,

(1948 ובהערה  ס"ה שרה חיי ש"פ  שיחת -ראה מנחם (תורת
.(268 ע' חמ"א התוועדויות

ו.20) שם,
פרשתנו21) באוה"ת (הובא ג פ"ל, ובאוה"ת שמו"ר ב). קלו,

ה  ועשו יעקב תולדות ואלה על פרש"י יובן "ומזה אמורים (שם):
בפרשה".

(22- מנחם (תורת ואילך סט"ז לךֿלך ש"פ שיחת ראה
שם. ובהנסמן ואילך), 226 ע' חמ"א התוועדויות

שם.23) שמו"ר ג. פ"ל, ב"ר
ו.24) ו, בראשית
ח.25) פ"ל, ב"ר
כ.26) כה,
כאן.27) רש"י מפרשי שהקשו וכמו
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שהיה - כפי גו'", ישמעאל תולדות "ואלה כשלומדים אברהם": "בן לומר בהכרח לישמעאל ובנוגע
שנים - כזו כזו?!בהתפשטות התפשטות לישמעאל באה מנין גדולה: תמי' מתעוררת - וכו' נשיאים עשר

ש"לישמעאל  בגלל אלא חסֿושלום, משלו זה אין אברהם": בן "ישמעאל באומרו הפסוק מבהיר זה וענין
גו'" יוליד נשיאים עשר שנים (ולכן) גו' של 28שמעתיך חסדו מדת מצד מאברהם; זאת שמקבל והיינו, ,

לפניך" "יחיה מזו: ויתירה יחיה", ישמעאל "לו ו)אמר לישמעאל, גם מקום (נתן חסד 29אברהם -
אותם  וזן כו' הקב"ה ברא דורות שכ"ו כך, כדי (עד בליֿגבול שהוא "גדולה"), (הנקראת שלמעלה

בחסידות 30בחסדו  וכמבואר גדולה 31), בחינת בדוגמת היה המילה) (קודם  דאברהם -שהחסד

ישמעאל, את לאברהם לייחס אפשר אי שהרי - אברהם" "בן לומר הפסוק הוצרך יצחק לגבי גם לכן,
יצחק. את ולא

לשלול  (א) בכדי: יצחק", את הוליד "אברהם ומבאר הכתוב מוסיף אברהם", בן "יצחק שנאמר וכיון
ויצחק) (ישמעאל שניהם את מייחסת שהתורה שלמרות להורות, (ב) רש"י. כדפירש הדור, ליצני טענת
אלא  אברהם, בן רק לא הוא יצחק לגמרי: אחר באופן הוא לאברהם יצחק של היחס הנה לאברהם,

יצחק" את הוליד שכתוב 32"אברהם וכמו אברהם, של ענינו כל התבטא ובזה "מונח", אברהם היה בזה ;33

זרע". לך יקרא (דוקא) ביצחק "כי

ישמעאל 34ויש ה. את שייחס עלֿידי לאברהם, יצחק את לייחס מוכרח שהפסוק בכך יותר עמוק ענין
לאברהם:

בגמילות 35ידוע  עבודתו היתה ולכן החסד, למדת מרכבה היה שאברהם ליצחק, אברהם בין החילוק
להסיר  - בארות חפירת עבודתו היתה ולכן הגבורה, למדת מרכבה היה ויצחק אורחים. והכנסת חסדים

למעלה. מלמטה הנובעים חיים' ה'מים את ולגלות המכסים, והאבנים הרפש את

יצא 36ולכן  - אברהם דיצחק: הגבורה מקו או דאברהם, החסד מקו החיצונים ביניקת חילוק גם יש
ישמעאל  עשו 37ממנו ממנו יצא - ויצחק דקליפה. חסד דקליפה.37, גבורה ,

לאברהם  יותר  גדולה שייכות בישמעאל נראית שבגילוי נמצא, שהרי ועלֿפי ֿזה - ביצחק מאשר
בקליפה  שהוא אלא - אברהם (כמו החסד בקו הוא "יצא 38ישמעאל בדרך הוא מאברהם המשכתו ואופן ,

היפ 39ממנו" הגבורה, בקו הוא יצחק ואילו שהוא ), ביצחק גם לומר התורה הוכרחה ולכן - החסד מקו ך
אברהם. של זרעו עיקר הוא יצחק - שאדרבה היינו יצחק", את הוליד "אברהם ולהוסיף אברהם", "בן

לאברהם",ו. דומה יצחק של פניו קלסתר צר הקב"ה, עשה "מה רש"י שכתב מה גם יובן עלֿפיֿזה
לאביו  הבן דומה טבע עלֿפי הרי ולכאורה, מהקב"ה. מיוחדת עשיה בזה שהיתה מוכח (אלא 40שמזה

בנס  צורך היה כאן למה ואםֿכן, בדומה). אינו שמצדם סיבות יש ?41ֿאםֿכן

הוא  - ומנשמתו מגופו האב מן נלקח שהבן מפני הוא לאביו, הבן של הדמיון יובן: הנ"ל ועלֿפי
הנפש  ובתכונות בגופו לו היתה 42דומה אברהם שנשמת הפכיים, היו הנפש תכונות שמצד כיון אך .

(כידוע  בשכלם גם חלוקים היו ולכן הגבורה, ממדת יצחק ונשמת החסד, ביתֿשמאי 43ממדת בענין
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כ.28) יז, לךֿלך
יח.29) שם,
א.30) קיח, פסחים
ד.31) קיט, א. יב, תו"א וראה ב. צג, וירא אוה"ת
כאן).32) (ובאוה"ת עה"פ יקר כלי גם ראה ספורנו.
יב.33) כא, וירא
ע'34) ח"כ בלקו"ש גם לאח"ז נדפס - סוסכ"ב עד מכאן

ואילך. 100
פרשתנו.35) ריש ותו"ח תו"א
א.36) ה, ואתחנן לקו"ת ראה
ה.37) פל"ו, ויק"ר א. נו, פסחים
(ד ,38) פרשתנו בתו"ח המבואר לפי  שחסד ובפרט ואילך) ב

ממש  אחיזה צד לו ו"יש האומות, שאר כחסד אינו דישמעאל
דאברהם. המוחין" בפנימיות

ד.39) ט, שה"ש שם. לקו"ת
שם.40) הרמב"ם ובפירוש מ"ט פ"ב עדיות ראה
הקב"ה41) "ציווה פל"ז: בראשית אל באגדת כו' למלאך

אלא לאמו דומה אותו לולא תצור למה ביאור צריך וג"ז - לאביו".
לאביו.הציווי ולא לאמו דומה הי'

(42" שם: הרמב"ם בפירוש לו itlראה קרוב שכשהוא
כו'". במזגו

רמה,43) זח"ג וראה ג. מח, שה"ש לקו"ת סי"ג. אגה"ק תניא
א.
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וביתֿהלל  לחומרא נוטים היו שביתֿשמאי  בשכלם, חלוקים היו בנשמותיהם החילוק שמצד וביתֿהלל,
פניהם  בקלסתר ובפרט - הפכי ובאופן - חלוקים להיות צריכים היו טבע עלֿפי הרי מראה 44לקולא), כי ,

שכתוב  וכמו השכל, אופן לפי הוא פניו"45הפנים תאיר אדם קלסתר 46"חכמת ש"צר בכך צורך היה ולכן .
לאברהם". דומה יצחק של פניו

והעידו ז. לאברהם דומה יצחק של פניו קלסתר ש"צר התורה מספרת מדוע גם יובן הנ"ל עלֿפי
בפרשיות  ולא אברהם", בן "יצחק נזכר רק שבה תולדות, בפרשת יצחק" את הוליד אברהם הכל

יצחק  לידת אודות כשמסופר מיד 47הקודמות, הדור ליצני טענת שלילת להזכיר צריכים היו דלכאורה, -
יצחק? בלידת

- הגבורה ממדת והן החסד ממדת הן היא הקליפות שיניקת אףֿעלֿפי חסידות: עלֿפי בזה והענין
(צמצום  מהגבורה הוא יניקתם תוקף מכלֿמקום, - עשו ממנו יצא ויצחק ישמעאל ממנו יצא אברהם

דוקא  ישמעאל 48והעלם) מקליפת עשו קליפת גרועה ולכן התורה 49. את קבלו לא ששניהם דאףֿעלֿפי ,50,
מעשו. הם הצרות עיקר הרי

עבודתו  ועיקר צדקנית), היתה שרבקה (למרות עשו הוא יצחק שתולדות שרואים בשעה פשוט: עלֿפי
אינו  שיצחק הדור, ליצני טענת תוקף בא אז הנה - אברהם) עבודת מעיקר (היפך בארות חפירת היא

לאברהם. שייך

"תולדות בענין הדור ליצני טענת התורה שוללת שלכן יתורץ, (וגם ועלֿפיֿזה ועשו" יעקב - יצחק
הוא  שרה" נתעברה "מאבימלך הדור ליצני טענת שתוקף כיון בארות), חפירת מאורעות, - "תולדות"

בארות). (וחפירת עשו - יצחק שתולדות זה מצד והצמצום, הגבורה מדת מצד

הגבורה,ח. בקו הוא שיצחק אףֿעלֿפי - יצחק" את הוליד ש"אברהם לאברהם, יצחק של היחוס
החס  קו שההשפעה היפך רוצה החסד מדת מחסד: - היא הגבורה ומקור שסיבת לפי זה הרי - (אברהם) ד

דוקא  השפע) (צמצום הגבורות עלֿידי להיעשות שיכולה פעולה - להתקבל עלֿידי 51תוכל מזה: ויתירה .
בהשפעה  ותוספת ריבוי נעשה דוקא גשמים"52גבורות "גבורות בפירוש וכידוע הוליד 53. "אברהם וזהו .

דאברהם. חסדים מבחינת נמשכות דיצחק שהגבורות יצחק", את

בכללם, (וגבורה בכלל מדות שייך לא חסד, שללא לכך, נוסף לא [וזהו הגבורה כוונת אם אפילו
הוא המדות ענין שהרי הגילוי), בשביל מדת היתה מצד הוא לזולת השייכות ענין וכללות לזולתו, גילוי

בזוהר  שכתוב במה הביאור וזהו יומין"].54החסד. כולהו עם דאזיל "יומא שהיא החסד, מדת על

לעיל  המדובר תוכן גם התנועה 55וזהו ואחרֿכך מקרבת", ד"ימין התנועה להיות צריכה שתחילה ,
הגמרא  שלשון אףֿעלֿפי - דוחה" מדובר 56ד"שמאל בגמרא כי - מקרבת" וימין דוחה "שמאל הוא

הסיבה  אבל דוחה", ב"שמאל היא ההתחלה - ובפועל המקבל הזולת אצל בפועל; בעשיה הסדר אודות
היא  ההתחלה ונותן, המשפיע מדות שבסדר ונמצא, מקרבת". ה"ימין - הוא דוחה" ל"שמאל והמקור

מקרבת". ב"ימין
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(44" א): פז, (ב"מ הגמרא לשון יומתק קלסתר jtdpובזה
יצחק פני קלסתר הי' לזה קודם כי כו'", מקלסתר jtidaפנים

הנ"ל, בראשית ולאגדת - אברהם. של שעלי'פניו לשרה, דומה
גבורות. עיני'", צרה "האשה שם) (ב"מ אמרז"ל

א.45) ח, קהלת
פפ"ב,46) ו. פמ"ז, (ב"ר המרכבה הן שהן בהאבות ובפרט

נשמתם. אופן לפי הי' פניהם) (מראה שגופם בודאי הרי ו),
או 47) יצירתו בעת פניו קלסתר צר בפועל, גם אשר ובפרט,

שם). מהרש"א חדא"ג (ראה הגמלו ביום
שמקו 48) צה), ע' עת"ר (סה"מ עת"ר יעקב וישב ד"ה ראה

נוגה. קליפת רק משתלשל הימין
ט.49) לב, האזינו ספרי וראה ב. צג, וירא אוה"ת
ב.50) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא

ב.51) יב, ביאוה"ז ג. יג, ואתחנן לקו"ת
(52- בסופו. התקיעות שער דא"ח) (עם סידור שם. ביאוה"ז

שם). (סידור דוקא יצחק המשיך הברכות כל ומקור עיקר ולכן
ובכ"מ.53) שם. לקו"ת תענית. מס' ריש המשנה לשון
האזינו 54) ד"ה לקו"ת וראה ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

הל' - פ"ו. lif`c(השלישי) `nei כה שער בע"ח מצאתיו כו'
יתרו, פ' רשב"י מאמרי שער פ"א. חה"ס שער פע"ח ב'. דרוש
עיי"ש). שם. בלקו"ת למ"ש להעיר יש שם (וממ"ש ואמור תרומה

ועוד.
התוועדויות 55) - מנחם (תורת בתחלתה שובה שבת שיחת

.(30 ס"ע חמ"א
ב.56) קז, סנהדרין א. מז, סוטה
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הגילוי,ט. בשביל הוא - גבורות - יצחק של ענינו שכללות ועשו",כשם יעקב - יצחק ב"תולדות גם כך
ד  (גבורות האור שמצד תוספות - היא בזה הכוונה כנ"ל), מישמעאל, (שגרוע עשו ממנו יצא )יצחק

הבירורים. עלֿידי שנעשה כנ"ל), גשמים, (גבורות

שקאי  יצחק, שתולדות - הראשונים" על מוסיף "ואלה יצחק", תולדות "ואלה שכתוב מה גם וזהו
וא"ו  ללא חסר, תולדות נאמר (שלכן עשו על אור.57גם תוספת שפועל הראשונים, על מוסיף ,(

הניצוצות  בבירור עוסקת הפרשה שכללות כיון "תולדות", נקראת הפרשה שכללות גם מובן עלֿפיֿזה
שדוקא  עשו), (דרכי במרמה ולילך עשו בגדי ללבוש יעקב הוצרך שלכן מעשו, לברר צריכים שהיו

האלקים" לך "ויתן - לקבלם) יכול היה לא עצמו (שמצד הברכות את יעקב קיבל תוספת 58עלֿידיֿזה ,
דוקא  אלקים דשם הגבורות עלֿידי שנמשך .59האור

על יו"ד. שקאי בנים, - "תולדות" (א) יצחק": ב"תולדות הפירושים ב' קישור גם יובן הנ"ל עלֿפי
יצחק, של ומאורעותיו עניניו (ב) רש"י. כדפירש ועשו, יעקב

מה - ובדוגמת טפל. בדרך והשני העיקר, הוא אחד שפירוש אלא אמת, הם הפירושים ב' והרי
מאורעות,6שכתוב  - הוא שם הפשוט שהפירוש שאףֿעלֿפי בהבראם", והארץ השמים תולדות "אלה

המדרש  שם מפרש רק 60מכלֿמקום, בה שיש תיבה הכתוב נקט שלא מזה כי בנים, מלשון "תולדות"
הוא  כן הנה לבנים, גם שהכוונה מוכרח בנים, הפירוש גם שכולל "תולדות" אלא אחד, פירוש

ומאורעות  למעשים גם שכוונתו מוכח, בנים, ולא "תולדות", נקט שהפסוק מזה -בנידוןֿדידן:

ענין עלֿידי שבא אור וריבוי התוספת - הוא יצחק של ענינו שכתוב כי וכמו "וארבה 61הבירורים.
יצחק של שענינו יצחק", את לו ואתן זרעו ריבוי את עלֿידי שבא האור ריבוי - זרעו" את "וארבה הוא

ריבוי  נמשך עשו, את מברר שיעקב עלֿידיֿזה דוקא אשר עשו, גם אלא יעקב, רק לא כפשוטו, זרעו
האור.

עלֿפי  בנים), מלשון "תולדות" עם יצחק של לעניניו ביחס יצחק" ד"תולדות (השייכות ביותר ויומתק
בחסידות  כחץ"62המבואר "יורה להיות צריך הולדה, שתהיה בכדי כי גבורות, עם קשור ההולדה שענין ,

ז"ל  רבותינו המשכת63(וכמאמר כללות וגם החמימות, והרי מוליד), אינו כחץ יורה שאינו זרע הטיפהכל
וצמצומים. גבורות  של ענין הוא תחתונים, לאברים מהמוח הנמשכת 

בעבודתינו:יא. מזה וההוראה

עצמם  את "להשפיל" מהם תובעים כאשר נעלים. הכי בענינים רק לעסוק שרוצים כאלו ישנם
וכו'. לי מה הם: טוענים "פחותים", בענינים ולהתלבש

שלא  ולמרות דוקא. וצמצומים הגבורות עלֿידי באים אור וריבוי תוספת שאדרבה: לידע, צריך אך
ובשעה  בפרשה", "אמורים הם ה"תולדות", שישנם לדעת, צריך - ה"תולדות" את עלֿאתר רואים תמיד

וגו'" האלקים לך ה"ויתן את בגילוי גם סוףֿכלֿסוף  מקבלים העבודה, את הברכות 58שעושים וכל
בפרשה. הנאמרים

***

היה יב. רש"י (שהרי ותשובה שאלה בדרך הוא כו'", פניו קלסתר צר הקב"ה, עשה "מה רש"י לשון
הקב"ה" עשה "מה מקשה רש"י הקב"ה"): עשה "מה התיבות ללא כו'", פניו קלסתר "צר מיד לומר יכול
דבר  מתרץ ורש"י הדור; ליצני של טענתם את לשלול בכדי הקב"ה שעשה העצה היתה מה (בתמיה),

כו'". פניו קלסתר "צר - חידוש 
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(5721 שבהערה .שמו"ר
כח.58) כז, פרשתנו
פדה 59) ד"ה שם. סידור פרשתנו. סוף תו"א בכ"ז ראה

795 ע' ח"ג לקו"ש ואילך). 185 ע' תש"ג (סה"מ תש"ג בשלום
ואילך.

ז.60) פי"ב, ב"ר
שם.61) סידור וראה ג. כד, יהושע
שם.62) סידור
גם63) וראה א. ערב, א.זח"ג טו, חגיגה
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גם  קושי, "קושיא", של ענין היא - יצחק את הוליד שאברהם בגילוי ניכר שיהיה הפעולה כלומר:
כו'). פניו קלסתר צר - מיוחד בחידוש צורך היה זה (ובשביל כביכול למעלה

רז "ל לשון  היינו ,64ובדוגמת ֿ סוף", ים כקריעת "קשה ענינים : כמה  קשה על  זה הרי הקב"ה לגבי שגם
כביכול.

לאברהםיג. דומה יהיה יצחק של פניו  שקלסתר כביכול הקושי  שבכמה ביאור ב"קשה" כן (וכמו
גופא: יםֿסוף דקריעת מהדוגמא יובן ענינים),

ה"קשה". עיקר מתבטא בזה לא - נד כמו נצב שהים העובדה בתניא עצם המבואר לפי ,65ובפרט
הלשון  זה על לומר שייך לא בודאי ואםֿכן וארץ, שמים מבריאת פחות הוא יםֿסוף שבקריעת שהפלא

"קשה";

הפכיים שני  היו  ֿ סוף  ים שבקריעת  בזה  למצרים"66ורק ונגוף לישראל "רפוא לא67, אם נבקע (שהרי היה
עובדי  אלו מאלו, אלו נשתנו "מה טענה הדין שמדת בשעה בה לים), נכנסים המצריים היו לא הים,

עבודהֿזרה" עובדי ואלו ד"קשה"68עבודהֿזרה הענין מתבטא בזה יש 69- השתלשלות סדר עלֿפי כי ,
ההשתלשלות  וסדרי בהגבלות הדין, במדת התחשבו לא יםֿסוף קריעת ובשעת הדין, במדת .70להתחשב

בעניננו:יד. גם יובן עלֿפיֿזה

המרכבה" הן הן ש"האבות והפכיים 71כיון נפרדים הם שור" ו"פני אריה" "פני העליונה ובמרכבה ,
(יצחק) מהשמאל" שור ופני (אברהם) הימין אל אריה "פני מזה, הפכים 72זה שני להיות יכולים לא הרי -

רוחות. ד' של מרכבה ואףֿעלֿפיֿכן לאברהם, דומה יצחק של פניו קלסתר ביחד:

כל  שמצד כיון הדור, ליצני טענת לשלול העצה מהי הקב"ה"; עשה "מה הקושיא: מתעוררת ולכן
הפכיים. קוים ב' הם וגבורה חסד עליונה, למרכבה עד ההשתלשלות, סדר

בהגבלות טו. הקב"ה התחשב לא שרה", נתעברה "מאבימלך טענו הדור שליצני כיון אףֿעלֿפיֿכן,
שהיו  "לפי - זו פעולה וגרם עורר מה לאברהם. דומה יצחק של פניו קלסתר וצר ההשתלשלות, וסדרי

שרה". נתעברה מאבימלך אומרים הדור ליצני

הם  גם שהרי ההשתלשלות, סדר מצד הוא כן הנה - במקומם נמצאים קליפות, הדור, ליצני כאשר
דעתם  ולחוות להתערב ומתחילים הקדושה, לתחום זיך") ("שּפארן עצמם דוחקים הם כאשר אבל ַנבראו;
מאבימלך, נלקחים שלו פרטיים שענינים רק ולא - לאבימלך בכלל שייך שהוא וטוענים יצחק, אודות

שי  מהותו, עצם שלו, ההולדה שכללות ובגלל אלא למעלה, ("דערנעמט") "נוגע" זה הרי - לאבימלך יך
ההשתלשלות. סדרי כל מבטלים זה

בעבודתינו:טז. מזה וההוראה

שהם73ידוע  לפי "אבות", נקראים ויעקב יצחק שאברהם לכך ישראל;הטעם נשמות כל ומקור  שורש
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(64. "קשין א: קע, ובזח"ב - א. ב, סוטה א. קיח, .פסחים
"d"aew 'inw.

פ"ב.65) ח"ב
וכמו 66) קשה. הלשון עליהם שנאמר הענינים בכל וכ"ה

ונוקבא. דכר הפכיים, ב' חיבור שהוא שם), (סוטה לזווגן" "קשה
מבחי' הוא מזונות שהמשכת שם), (פסחים מזונותיו" "קשין וכן

שם. בביאוה"ז כמבואר מהשתל', שלמעלה מזל
א.67) לו, זח"ב כב. יט, ישעי' ראה
ילקוט 68) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה

כז. שם, ראובני
דינא".69) על למעבר קמי' "קשה שם: בזח"ב וכמש"כ

הוא  שהקושי קלג), ע' תרנ"ד (סה"מ ס"ב תרנ"ד החודש ובד"ה
והשתלשלות. מהשתלשלות למעלה חיבור הי' שבקי"ס מצד

כאחד,70) ורפוא נגוף שהיתה בכורות מכת זה, שמטעם
ח"ג  בלקו"ש כמבואר ובעצמו, בכבודו מהקב"ה להיות הוצרכה
הקב"ה), (לגבי קשה בזה נאמר לא אבל שם), (ובהנסמן 866 ע'
עוע"ז  מהללו הבדילם דמצרים) הע"ז (שחיטת הפסח שדם כיון

כו'.
(7146 שבהערה .ב"ר
יו"ד.72) א, יחזקאל
כי 73) ב), טז, (ברכות לשלשה" אלא אבות קורין "אין שלכן

אלו, ומדריגות בחי' כלל בו שאין אדם לך יש השבטים בחי'
א. נה, וארא (תו"א אדם בכל להיות צריך האבות בחי' משא"כ
התוועדויות  - מנחם תורת .12 הערה 1068 ע' ח"ד לקו"ש וראה

ואילך). 279 ע' חל"ו



טו d"kyz'd ,elqk 'a ,zeclez t"y zgiy

כל  להיות צריכים מישראל  אחד שבכל היינו, ודור, דור בכל אחריהם לבניהם ירושה היא האבות בחינת
האבות. עבודות

אחד  בכל להיות וצריך יכול וגבורה, חסד התכללות כו'", פניו קלסתר ד"צר הענין שגם מובן, ומזה
מסטרא  בלבאי תקיעא וחדוה דא מסטרא בלבאי תקיעא ד"בכיה הענין גם נעשה ומזה מישראל. ואחד

בתניא  שכתוב כמו .74דא",

ההשתלשלות  סדר שמצד לעיל, כאמור ההשתלשלות, וסדר הטבע מהגבלת למעלה הוא זה ענין והרי
בספרי  איתא ולכן יחדיו. להיות יכולים ואינם הפכיים, קוים ב' הם וגבורה חסד ויראה 75הנה שאהבה ,

העולם). בעניני ולא ה', בעבודת (רק בלבד הקב"ה במדת להיות יכולות ביחד

מדריגות  שתי בזה שיש שהמרירות 76[אלא (ב) בשבת. והשמחה שישי, בליל תהיה שהמרירות (א) :
במילא  הכל, שיורש האבות, של "יורש" הוא ישראל איש שכל וכיון אחת. בבת ביחד, יהיו והשמחה
באופן  עבודתו סדר ולקבוע שרוצה, האופן לבחור לתמיד) גם או לפעמים, (עלֿכלֿפנים אחד כל יכול

].זה 

מהנ"ל:יז. הוראה עוד

אברהם  של פניו שקלסתר לעשות יכול הקב"ה היה יצחק, את הוליד שאברהם יעידו שהכל בכדי
ליצחק  דומה לאברהם"77יהיה דומה יצחק של פניו קלסתר  "צר - להיפך היה בפועל אך .78.

אחד: לכל מזה וההוראה

לבחור  צריך - לבחור דרך באיזו ספק ויש הגבורה, קו או החסד קו הקוין, ב' בפני שעומדים בשעה
החסד. בקו

בתניא  רעים",79וכמבואר אהבת מצות שכר הפסיד ש"לא זאת לבד הנה יהודי, שמקרבים שבשעה ,
ה'". ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי  האי "כולי הרי

***

יצחק חי. של פניו קלסתר ונעשה ההשתלשלות סדרי נתבטלו הדור, ליצני טענת שבגלל - הנ"ל ענין
חוצה" מעינותיך "יפוצו עם גם קשור - לאברהם כסלו 80דומה בי"ט בעיקר שהתחיל פרשת 81, (ולכן,

כסלו  בחודש לעולם חלה מברכים 82תולדות בשבת הענין 83(או נפעל שבו הגאולה, חודש - כסלו)
חוצה"): מעינותיך ד"יפוצו

בזהר  דאורייתא.84איתא רזין - דאורייתא ונשמתא דתורה, גליא - תורה גופי יש  שבתורה ,

וג  דאורייתא נשמתא הנה ההשתלשלות, סדר אי עלֿפי לכאורה. נפרדים, ענינים ב' הם דאורייתא ופי
ונשמת  התורה גוף בתורה, אבל כזה, ענין ישנו (ב"עבודה", נשמה ומגוף גוף מנשמה לעשות אפשר
בגילוי, - דאורייתא גופא שלו: האופן יש מהם אחד ולכל עצמם). בפני ענינים ב' לכאורה הם התורה

סוד). זה אין שוב - זאת מגלים וכאשר סודות, - "רזין" מהשם (וכמובן בהעלם - דאורייתא ונשמתא
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ספל"ד.74)
ה.75) ו, ואתחנן
ורפי"א.76) פ"י אגה"ת תניא ראה
על77) להיות הוצרכה שההעדאה יצחק zekiiyמכיון

הטענה). הי' זה על (כי ואברהם
לצר 78) כח והנתינת הסיבה שהיא עתיק, בבחי' וכמו"כ

ימינא. כולא סי"ט) (כדלהלן כו' קלסתר
תורת 79) ואילך. 133 ע' ח"א לקו"ש בארוכה וראה לב. פרק

ישראל  אהבת קונטרס ואילך. 37 ע' חי"א התוועדויות - מנחם
וש"נ. תשל"ו). (קה"ת

יבוא.80) שאז להבעש"ט המשיח ונתבאר מענה נסמן -
ח  התוועדויות - מנחם תורת .1119 ע' ח"ד 84.בלקו"ש ע' ל"ג

ובכ"מ.
(81.112 ע' שלום תורת סה"ש
וז"ל:82) א) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

. השנה כל של הפרשיות "המועדים לאותן שייכות יש בכולן .
בהן". שחלות

בשיחת83) כדלעיל  החודש, ימי  כל  שרה שכולל  חיי ש"פ
.(265 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת 20 הערה

א.84) קנב, ח"ג
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התורה, פנימיות של המעינות את להמשיך יש חוצה". מעינותיך "יפוצו ומכריז: בא כסלו י"ט אמנם,
ב"חוצה". גם - הפצה של ובאופן

שלפני - (בעוד ודעת בינה חכמה והשגה, בהבנה התורה פנימיות המשיכה חב"ד שחסידות לכך נוסף
כלֿכך  בהשגה ההתלבשות היתה לא פטרבורג, לפני - גופא הזקן אדמו"ר אצל ואפילו הזקן, ),85אדמו"ר

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שכותב כפי אופן 86ועד באותו בהשגה חסידות שילמדו תובעת חב"ד שחסידות ,
גם  המעיינות להפיץ תובעים לזה, נוסף הנה - עצמו הלומד של ה"חוצה" - בנגלה סוגיא שלומדים

בחוצה  שנמצא לזולת כפשוטו, -ב"חוצה"

את  להפיץ צריך תחתון היותר בחוצה שאפילו כלומר, הגבלות. בלי סתם, "חוצה" מזה: ויתירה
המעיינות.

שכתוב  וכמו הגבלות, ישנן דתורה נגלה על אפילו ביותר: גדולה תמיהה זו הרי "ולרשע 87ולכאורה,
חוצה"? מעינותיך "יפוצו אומרים איך ואםֿכן, חוקי", לספר לך מה אלקים אמר

לא  אזי יתברך, בעצמותו שמושרש יהודי, של במהותו נוגע שזה שבשעה ההוראה, באה זה על אך
לאברהם, דומה שיהיה יצחק של פניו קלסתר מהפך והקב"ה ההשתלשלות, סדר בהגבלות מתחשבים

(גבור  בהעלם היא ההשתלשלות סדרי שמצד התורה, פנימיות שגם (חסד,והיינו, בגילוי תבוא - יצחק) ה,
אברהם).

הידוע  אבן 88וכמשל לשחוק אלא עצה נותרה שלא עד ביותר, שחלה מלך מבן הזקן , אדמו"ר של
המכתירה" העטרה "נזר הכתר, יופי כל תלוי היה זו טובה באבן אשר - המלך בכתר רק שהיתה טובה
חיי  לגבי וכאפס כאין זה הרי המלכות, כתר של היוקר על הבט שמבלי המלך, ואמר לשתות, לו ולתת -

בנו.

מיתה - חייב המלך בכתר המשתמש דין, המלך 89עלֿפי בן בשביל לגמרי הכתר את מאבדים וכאן .
המלך  אינו הרי המלך, בן היותו בן 90(שעם של ועצמותו במהותו שנוגע ענין כי אחד), אלא מלך אין ;

החשבונות. כל סרים ואז - עצמו המלך של ועצמותו במהותו גם נוגע המלך,

המלך  בן של שמצבו בשעה אפילו ענין"): גוואלדיגן ("א נפלא ענין עוד בזה מוסיף הזקן ַַואדמו"ר
שרובה  הטובה, האבן את לשחוק כדאי מכלֿמקום, הרפואה, מי את יקבל אם שספק כך כדי עד הורע

המלך. בן של פיו לתוך אחת טיפה תכנס שמא לאיבוד, תלך

***

נוסף:יט. דיוק ישנו הנ"ל רש"י בפירוש

"והעידו". אלא וכדומה, "וידעו" לא - יצחק". את הוליד אברהם הכל "והעידו הוא רש"י לשון
יצחק". את הוליד שאברהם יש "עדות ואומר: רש"י חוזר ואחרֿכך

העדות? ענין את - פעמים ושני - רש"י מדגיש מה ולכאורה,
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א 85) כב, ח"א לקו"ד (וראה 114 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך).
החסידות".86) "לימוד החסידות", "תורת קונטרס: ראה
ובכ"מ.
אמרו 87) דתורה בנגלה שגם על נוסף אבל, - טז. נ, תהלים

בזה, (שכוונתם - לשמה" שלא כו' יעסוק "לעולם ב) נ, (פסחים
הלכות  ספל"ט. תניא - לשמה" ב"לא פחותות הכי בדרגות גם
בא  לשמה שלא "מתוך כי - עיי"ש) ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת

(איכ"ר  רז"ל הבטיחו התורה, פנימיות בנוגע הרי לשמה",
סה"ז) פ"א חגיגה ירוש' פנימיות xe`ndבתחלתו. (שזוהי שבה

למוטב. מחזירו שם) קה"ע - התורה
מוהריי"צ 88) אדמו"ר אג"ק א]. [עב, מט ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך. שכו ע' ח"ג
"ולא 89) רפ"ב: מלכים הל' (וברמב"ם א כב, סנהדרין

ט). ו, אסתר למגלת מפרשים (ראה בכתרו וביותר בכתרו")
לאדוני'".90) "אסורה שם: בסנהדרין
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התורה' ב'אור המובא עלֿפי חסד 91ויובן שהתכללות קבלה, היא וגבורה,מספרי ויצחק, אברהם
עדות  אותיות ש"דעת" שם ומביא וגבורה . חסד כולל דעת כי הדעת, שם.92מבחינת עיין ,

שההתכללות- ואילך ), יד (סעיף  לעיל המדובר הענין עם  גם מלמעלה ומתאים נלקחת ויצחק דאברהם
עתיק  הכתר, פנימיות עד שעולה האמצעי קו הוא דעת כי - למעלה 93מהשתלשלות הוא עתיק והרי .

ימינא  כולא עתיקא, בהאי שמאלא דלית וגבורה, חסד -94מהתחלקות

כאמור  כי, - "עדות" "והעידו", רש"י: של הדיוק יובן של 95ועלֿפיֿזה ענינים רש"י בפירוש יש ,
הדעת. לבחינת לרמז ו"עדות", "והעידו" הלשון רש"י כותב ולכן קבלה, התורה, סודות

בזה:כ. ענין עוד

צריכים  לא לאגלויי, דעבידא מילתא על ואפילו הגלוי, דבר על דוקא. הנעלם דבר על היא - עדות
ענין 96עדות  הוא - וברוחניות גילוי. מגדר למעלה הוא עצמו שמצד ענין נמשך עדות שעלֿידי כלומר, .

מהשתלשלות  שלמעלה בחינה .97המשכת

חסד  התכללות יצחק", את הוליד ש"אברהם שהענין - העדות ענין בהדגשת רש"י מרמז זה וענין
יש  ש"עדות אלא לדבר, מקום אין - בשכל מהשתלשלות: שלמעלה בחינה המשכת מצד הוא וגבורה,

להם. להאמין חייבים שאז זאת, ראו בעצמם שהם האומרים עדים ביאת בדוגמת - כאן"

התורה.כא. סודות טמונים ענין שבכל רש"י, שבפירוש הענינים לכללות דוגמא הוא לעיל האמור
השל"ה  שכתב מופלאים.98וכמו ענינים ישנם רש"י שבפירוש ,

צריך  אך - ושלום). (חס ירידה של ענין עבורם הוא רש"י פירוש עם חומש שלימוד הסבורים ישנם
וכאשר  רש"י. פירוש לימוד במעלת מאריכים האורה' ו'לבוש ה'רקנטי' שהשל"ה, וכפי שאדרבה, לדעת,
כמאמר  סוף, כל סוף אזי כפשוטו, רש"י עם חומש פרשה יום בכל - נשיאינו רבותינו כתקנת - לומדים

דרביה",99רז"ל  אדעתיה "קאי שנין ארבעין לאחר ,

בפרשתנו - שכתוב במה מרומז זה ענין רבקה",26(וגם את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק "ויהי :
ד"בן  הענין מצד לבינה"100שזהו -)101ארבעים

הפנימיות. את גם סוףֿכלֿסוף "יקחו"

הנה  ילדים, עם גם שלומדים לימוד שזהו שאףֿעלֿפי רש"י, לפירוש בנוגע אמורים שהדברים וכשם
בפועל, מעשה של לענינים בנוגע גם הוא כן שבתורה, הסודות את "לוקחים" עלֿידיֿזה דוקא
של  במצב לעמוד רוצים שאינם כאלה ישנם שלכן תחתון, היותר כח הוא המעשה שכח שאףֿעלֿפי

יתברך. עצמותו "לוקחים" עלֿידיֿזה דוקא הנה כזו, ירידה

שנאמר כב. - וגו'" הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לך ד"ויתן הענין גם הוא הנ"ל, בדוגמת
שהרי 58בפרשתנו  כפשוטם, וגו'" הארץ ומשמני השמים "מטל (א) (הפכים): פירושים ב' בזה שיש -

פשוטו" מידי יוצא מקרא מ 102"אין זו הארץ ומשמני מקרא, זו השמים "מטל (ב) וכו'". .103שנה

אחד  בפסוק הם אלו פירושים הפכים,104וב' נושא הוא הרי הנמנעות, נמנע יתברך, עצמותו מצד כי ,
יחדיו. וגשמיות רוחניות
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פרשתנו.91) ריש
ובלקו"ת 92) ובכ"מ; באוה"ת וא"ו) בלא (דעת הלשון כן

ולהעיר  עדות". אותיות (בוא"ו) "דעות ובכ"מ: ב) (ד, פקודי
דעות. מערכת קה"י בתחלתו. תס"ט מתקו"ז

ובכ"מ.93) א. נ, שלח לקו"ת ראה
א.94) רפט, שם וראה א. קכט, זח"ג
(95) בתחלתה נח ש"פ חמ"א שיחת התוועדויות - מנחם תורת

.(192 ע'
ה'ש"ת 96) (סה"מ ש"ת עדות, ויקם ד"ה ב. כב, ר"ה ראה

ואילך). 51 ע'

פקו 97) אלה ד"ה לקו"ת ס"ד.ראה שם) באוה"ת (נסמן די
א.98) קפא, שבועות מס'
ע"ב.99) ריש ה, ע"ז

ספ"ה.100) אבות
א.101) קלז, שם אוה"ת
וש"נ.102) א. סג, שבת
ג.103) פס"ו, ב"ר
(104- מנחם תורת גם וראה .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

וש"נ. .7 ע' ח"מ התוועדויות
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דוקא  (גוף) לגשמיות "שייך" יתברך שעצמותו השמים 105וכיון "מטל הברכות ממנו נמשכים במילא ,
ההמשכות  כל כי וכו'", מקרא זו השמים "מטל דרך "לעבור" צריך שזה אלא בגשמיות. כפשוטו גם וגו'"

תורה. עלֿידי הן

***

גו'.כג. אברהם בן יצחק תולדות ואלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בפרשתנו:כד. ולדוגמא הלכה. עניני גם בו יש כך (כנ"ל), בקבלה ענינים רש"י בפירוש שישנם כשם

הפסוק  רבקה,26על נולדה שכאשר רש"י, מפרש רבקה", את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק "ויהי
רבקה. עם לחתונתו עד שנים ג' והמתין שנה, 37 בן יצחק היה שרה, מיתת בזמן

שרה  חיי בפרשת יוקשה: והיינו,106ולכאורה אמו", אחרי יצחק וינחם גו' רבקה את "ויקח נאמר
ג' היה רבקה" את ש"ויקח רש"י, פירוש ולפי אמו". אחרי "וינחם אזי רבקה" את ש"ויקח לאחרי שרק
אסור  ואמו אביו על ואפילו מדאי, יותר המת על להתקשות אסור הרי יוקשה: שרה, מיתת לאחרי שנים

חודש  מי"ב יותר ?107להתאבל

רחמנים  אתם "אי שכלי: ציווי זהו (א) כי: תורה, במתן נתחדש להתקשות שאסור שהדין לתרץ, ואין
(מהקב"ה) ממני" ניתנה"107יותר שלא עד התורה כל האבות "קיימו (ב) וניחום 108. אבלות דיני (ובפרט

תורה אבלים מתן קודם שהיו שמפורש להתנחם"109- "וימאן הפסוק על (ג) בגלל 111איתא ,110), שזהו ,
חודש  מי"ב יותר להתאבל שייך לא תורה) מתן קודם (גם הנה זאת, לולא אבל חי, באמת היה .112שיוסף

לבית  יצחק הלך לחתונתו, עד העקידה שבין הזמן שבמשך רז"ל, שאמרו מה עלֿפי - בזה והביאור
ועבר  שם של לגןֿעדן 113מדרשו הלך נוספת, ולדעה .114.

בפרשתנו - רש"י פירוש עוד מתורץ השניה הדעה שלפי :115ולהעיר,

הפסוק  מדרשות 116על לבתי פירש זה שנה, י"ג בני שנעשו "כיון רש"י: מפרש הנערים", "ויגדלו
פירש  עצמו רש"י בזה: ומקשים אלילים". לעבודת פירש של 117וזה משנותיו שנים ה' קיצר שהקב"ה

יוצא  בנו בן עשו את יראה "שלא בכדי שנה), 175 רק חי ולפועל שנה, 180 לחיות ראוי (שהיה אברהם 
רעה". ראה לתרבות שנתיים שבמשך נמצא, שנה, 13 בגיל אלילים לעבודת פירש שעשו הנ"ל, ולפי

אותם" בלדת שנה ששים בן "ויצחק (שהרי רעה לתרבות יוצא עשו את 11813אברהם במלאת ואםֿכן, ,
שנה  מאת בן "ואברהם (כי שנה 173 בן אז אברהם היה ובמילא, .73 בן יצחק היה ועשו, ליעקב שנה

בנו" יצחק את לו שנה)?119בהולד 175 גיל עד חי והרי - (
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(105.120 ע' .12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
סז.106) כד,
ב.107) כז, מו"ק
(שאברהם 108) א פב , קדושין ב. כח, תו"א יומא  וראה - קיים)

ליצחק, גם שלימד ד, ובב"רסז, ובניו. ליעקב לימד פצ"ה,ויצחק
דקדוקי משמר - אברהם - "והי' בניו".ג: את מלמד והי' תורה
ה). כו, (פרשתנו עה"פ רמב"ן וראה

א).109) כ, מו"ק בבלי ג"כ (וראה ה"ח פ"ג מו"ק ירושלמי
א. יד, סוטה

לה.110) לז, וישב
עה"פ.111) פרש"י כא. פפ"ד, ב"ר
אומר112) יוסי ר' (פל"ב) בפרדר"א עשה ומ"ש שנים שלש

הוא  כי כפשוטו, לפרש א"א (א) - כו' אמו שרה על אבל יצחק
jtid ר"י (ב) שם). הרד"ל כלשון הדין, על יתר (ולא כנ"ל הדין

הוא כדי lc`שם שנים ג' יצחק דחכה בפירש"י) (הובא כמ"ד
שרה. אבל מפני ולא לביאה, ראוי' שתהא

פנ"ו,113) ב"ר וראה סב. כד, שרה חיי יט. כב, וירא תיב"ע
יא.

מאמר 114) סג. כד, ח"ש חזקוני כאן. בריב"א (הובא מדרש
כטֿל). סעיף ח"ג מאמרות) עשרה (בספר חי כל אם

מבה"ח115) תולדות, ש"פ שיחת גם כסלו ראה וער"ח
תורת  ואילך). 162 ע' ח"י התוועדויות - מנחם (תורת ס"ג תשי"ד

"רשימות" .213 ע' ריש חל"ה התוועדויות - ע'מנחם כא חוברת
.41 הערה 114 ע' ח"כ  לקו"ש .15

כז.116) כה, פרשתנו
ל.117) שם,
כו.118) שם,
ה.119) כא, וירא
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התוספות' מבעלי זקנים אבל 120ב'דעת במטמוניות". מרד חי) עדיין היה (שאברהם ש"שנתיים מתרץ,
חמש  עוד שיחטא אפשר היה הרי במטמוניות, שנתיים שיחטא אפשרות היתה אם מובן: אינו זה תירוץ

אברהם? מחיי שנים חמש לקצר צורך יהיה ולא במטמוניות, שנים

זה  רש"י פירוש מתרצים עדן, בגן (שנתיים) זמן משך היה שיצחק הנ"ל, לפי שעשו 121אבל שבשעה -
לאחרי כבר זה היה רעה, לתרבות ב יצא היה שיצחק הזמן כי אברהם, לחשבון גןֿעדן פטירת עולה אינו ,

(כי יצחק 162חיי בן היה כשאברהם ובמילא, בראשית). מעשי שנשתנו - מהזמן למעלה הוא גןֿעדן
הנערים", "ויגדלו וכאשר שנה. 60 בן רק יצחק היה יצחק, מלידת שנה 62 שחלפו למרות הנה שנה,

שנה  175 לגיל אברהם כבר הגיע שנה, 73 בן אז היה ויצחק שנה, 13 לגיל הגיעו ועשו -שיעקב

לא  לכן מקודם כי - יצחק  התאבל שרה, מפטירת שנים ג' כבר שחלפו שאףֿעלֿפי מובן, ועלֿפיֿזה
בגןֿעדן  או ועבר, שם של מדרשו בבית שהיה (כיון מפטירתה אבילות 122ידע נהג לו, שנודע ובשעה ,(

אמו" אחרי יצחק "וינחם - ומיד  רחוקה, שמועה .123כדין

***

שליט"א:)כה. אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (במהלך

ומישראל" מה' נקיים "והייתם הקשורים124מצד הענינים פרטי שקלים (ככל במסכת שנתבארו )125בזה
להבהיר: ברצוני -

באמצע שישנים כאלו שישנם העובדה על תרעומת שיש המסדר"126ההתוועדות כיון ב"ועד חשבו ,
מקומות את לבטל - "המצאה" רגליו,127הישיבה על על לעמוד הקהל כל את להכריח ועלֿידיֿזה ,
לישון... אפשרות תהיה לא ובמילא

בעמידה  ישנים שהיו השואבה בית לשמחת בנוגע אמנם כו'].128[מצינו רחוקה מציאות זוהי אבל ,

וכו'. רצוני והיפך כוונתי היפך זהו ואדרבה, שלי, המצאה זו היתה שלא ידוע להוי ובכן:

הענין.- יסודר ולהבא מכאן אבל ומיד, תיכף לישב שיוכלו לסדר שיעשה" "בכדי אם יודע -אינני

ארוך; זמן משך רגליהם על לעמוד שיצטרכו חסֿושלום יהודים לצער יתכן לא

"האמורים  הוא רש"י לשון אם להם איכפת שלא [בגלל "געזונטערהייט..." לישון שימשיכו מוטב
למטה" "האמורים או "ימין 129בפרשה" להיות צריך שתחילה ירשמו אם להם איכפת לא כן וכמו ,

ואחרֿכך מקרבת"מקרבת" וימין דוחה "שמאל הוא הגמרא שלשון אףֿעלֿפי דוחה", וכיוצא ,130"שמאל
אוד  יחלמו לא וגם משנתם, אותם מבלבלים אינם כאלו ענינים קפידא בזה. תהיה לא ובודאי ותם...],

ארוך. זמן במשך רגליהם על ולעמוד חסֿושלום להצטער אותם יכריחו שלא ובלבד עליהם,
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הירוש').120) (בשם כז כה, שם
שם.121) ריב"א
(וכן 122) שנים" ג' כו' לה "המתין כאן רש"י שממ"ש ואף

תירוץ  על שחולק בהכרח ט), כח, פרשתנו יג. טו, לךֿלך רש"י
עד  העקידה משעת שנים ה' עברו הריב"א דלשיטת הריב"א,

יצחק, על f`yנשואי הוא הריב"א ותירוץ - שנה ארבעים בן הי'
יצחק  אשר במדרש הכתוב מ"מ, - הנערים ויגדלו שעה"פ פירש"י
גם  אשר שסובר (ורק כן ס"ל רש"י גם העקידה, לאחרי בג"ע הי'
נמנים  אלו שנים ג') מקוטעות שהם - מעט ויותר שלימות (ב'

שנותיו). במנין
יצא  ומשם בג"ע, יצחק שהי' ובחזקוני, ע"מ שבס' במדרש
נוסח  ואולי כו'. ברבקה ופגש סג) כד, שרה (חיי בשדה" "לשוח

הריב"א. מצא אחר

(123) לע"ע לידינו הגיעה לא - האחרונה ).l"endהשיחה
כב.124) לב, מטות
ה"ב.125) פ"ג
פעם,126) זה על עורר שכבר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

כו'. הועיל וללא פעמים, ושלש פעמיים
כקריעת 127) ד"קשה הענין אודות כשדובר השיחה, בהמשך

- סי"ב) (לעיל כביכול הקב"ה לגבי גם "קשה" שזה סוף", ים
פעולה  עושים כאשר בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר

לישב יוכלו שלא כדי דבר מסויימת זה אין - השולחן יד על
והראי', זאת!..."קשה", לעשות הצליח המסדר" ש"ועד

א.128) נג, סוכה
ס"א.129) כנ"ל
ס"ח.130) כנ"ל
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אדמו"ר כו. מו"ח כ"ק לי שסיפר מה אצלי נתיישב ועתה בבתֿשחוק:) שליט"א אדמו"ר כ"ק (והוסיף
זה: מאורע שאירע עד זאת, לי סיפר מה לשם הבנתי לא הזמן כל ובמשך רבות, שנים לפני

לי  סיפר אדמו"ר מו"ח היתה 131כ"ק הנהגתו שכללות - מהר"ש אדמו"ר אצל שהיה הסדר אודות
ביותר  מה 132בהרחבה שאלתי (על "צעמעריצע" שהחזיקו ממונים היו חסידות, אומר שהיה שבשעה -

חזק  ריח בעלי סממנים שזהו אדמו"ר, מו"ח כ"ק לי השיב "צעמעריצע", רואים 133זה היו וכאשר ,(
מתעורר... היה ועלֿידיֿזה להריח, לו נותנים היו וישן, שמתנמנם מישהו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לי סיפר מדוע אצלי נתיישב - המסדר" "ועד של הנ"ל ההמצאה בעקבות ובכן:
הנ"ל!... סיפור

אזוי  ניט אויך ("ס'איז נעים דבר זה אין - חזק ריח עלֿידי מהשינה מישהו מעוררים כאשר ַגם
כבנידוןֿדידן, ולא בלבד, קצר לרגע הוא הצער לכלֿהפחות אבל צער, של ענין בזה ויש ַגעשמאק"),
ה' קנאת "לקנא שירצה מי יהיה אם אופן, ובכל ארוך. זמן במשך רגליו על לעמוד מישהו שמכריחים

חזק!... ריח עלֿידי הישנים את יעורר - צבאות"...

ומשמני כז. השמים "מטל - ישן ובין ער בין - מישראל ואחד אחד לכל יתברך ה' שיתן רצון ויהי
דרעוין 58הארץ" רעוא חצות, לאחר ובפרט השבת, ליום השייך ובאופן מצרים"134, בלי "נחלה -135,

רוחניים, לענינים בנוגע והן גשמיים לענינים בנוגע הן להיות יכול מצרים" בלי ד"נחלה הענין והרי
מתורתך" נפלאות ואביטה עיני ד"גל להענין ,136ועד

תפלה  אותה שכן, לבקש, מה חפשית בחירה לו שיש - האדם של בבחירתו תלוי זה שענין אלא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי אופנים, בכמה להתפרש יכולה שביקשו 137ובקשה אנשים שני אודות

"גריסים" ביקש ואחד הצואר, על לענוד פנינים מחרוזת ביקש שאחד אלא ("ּפערל"), "פנינים"
צרכיו  כל את קיבל הצואר, על לענוד פנינים מחרוזת שביקש זה ואכן, המרק... בתוך ("ּפערלֿגרוּפן")
אבל  הלב... מעומק שביקש כיון בקשתו, אמנם נתמלאה "ּפערלֿגרוּפן", שביקש וזה פנינים, למחרוזת עד

בלבד!... "ּפערלֿגרוּפן" עם נשאר בקשתו מילוי לאחרי

בשר" "לב אחד לכל יתברך ה' שיתן רצון באופן 138ויהי מצרים" בלי ה"נחלה את לנצל וידע ,
המתאים.
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מנחם ראה131) קפג.תורת ע' היומן רשימת וש"נ.-
וש"נ.132) .137 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(133- ניסען - לזורר מעורר "אבק שם: היומן ברשימת
ביותר".

סע"ב.134) פח, זח"ב
סע"א.135) קיח, שבת

גם136) וראה יח. קיט, מנחם תהלים רצא סה"מתורת ע' אייר
וש"נ. ואילך.

תש"ג137) בראשית ש"פ שיחת בס'ראה (נדפסה  סוס "ה 
תשס"ז) (ברוקלין , אור  -נצוצי מנחם תורת גם וראה .(19 ע'

וש"נ. .239 ע' חכ"ו התוועדויות
כו.138) לו, יט. יא, יחזקאל

d"kyz'd ,elqk 'a ,zeclez t"y zgiy

אדמו"ר כו. מו"ח כ"ק לי שסיפר מה אצלי נתיישב ועתה בבתֿשחוק:) שליט"א אדמו"ר כ"ק (והוסיף
זה: מאורע שאירע עד זאת, לי סיפר מה לשם הבנתי לא הזמן כל ובמשך רבות, שנים לפני

לי  סיפר אדמו"ר מו"ח היתה 131כ"ק הנהגתו שכללות - מהר"ש אדמו"ר אצל שהיה הסדר אודות
ביותר  מה 132בהרחבה שאלתי (על "צעמעריצע" שהחזיקו ממונים היו חסידות, אומר שהיה שבשעה -

חזק  ריח בעלי סממנים שזהו אדמו"ר, מו"ח כ"ק לי השיב "צעמעריצע", רואים 133זה היו וכאשר ,(
מתעורר... היה ועלֿידיֿזה להריח, לו נותנים היו וישן, שמתנמנם מישהו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לי סיפר מדוע אצלי נתיישב - המסדר" "ועד של הנ"ל ההמצאה בעקבות ובכן:
הנ"ל!... סיפור

אזוי  ניט אויך ("ס'איז נעים דבר זה אין - חזק ריח עלֿידי מהשינה מישהו מעוררים כאשר ַגם
כבנידוןֿדידן, ולא בלבד, קצר לרגע הוא הצער לכלֿהפחות אבל צער, של ענין בזה ויש ַגעשמאק"),
ה' קנאת "לקנא שירצה מי יהיה אם אופן, ובכל ארוך. זמן במשך רגליו על לעמוד מישהו שמכריחים

חזק!... ריח עלֿידי הישנים את יעורר - צבאות"...

ומשמני כז. השמים "מטל - ישן ובין ער בין - מישראל ואחד אחד לכל יתברך ה' שיתן רצון ויהי
דרעוין 58הארץ" רעוא חצות, לאחר ובפרט השבת, ליום השייך ובאופן מצרים"134, בלי "נחלה -135,

רוחניים, לענינים בנוגע והן גשמיים לענינים בנוגע הן להיות יכול מצרים" בלי ד"נחלה הענין והרי
מתורתך" נפלאות ואביטה עיני ד"גל להענין ,136ועד

תפלה  אותה שכן, לבקש, מה חפשית בחירה לו שיש - האדם של בבחירתו תלוי זה שענין אלא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי אופנים, בכמה להתפרש יכולה שביקשו 137ובקשה אנשים שני אודות

"גריסים" ביקש ואחד הצואר, על לענוד פנינים מחרוזת ביקש שאחד אלא ("ּפערל"), "פנינים"
צרכיו  כל את קיבל הצואר, על לענוד פנינים מחרוזת שביקש זה ואכן, המרק... בתוך ("ּפערלֿגרוּפן")
אבל  הלב... מעומק שביקש כיון בקשתו, אמנם נתמלאה "ּפערלֿגרוּפן", שביקש וזה פנינים, למחרוזת עד
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בשר" "לב אחד לכל יתברך ה' שיתן רצון באופן 138ויהי מצרים" בלי ה"נחלה את לנצל וידע ,
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.ענין יש  חודש  ראש  שבכל  ידוע 

התורה  בקריאת  (כמודגש  החדשים  לכל  המשותף 
"ובראשי  היום : קרבן ע "ד  מוסף  ובתפלת 

השנה ),חדשיכם " חדשי ר "ה ) (לבד  בכל  שהוא  ,
גם וענין (כמודגש  זה  לחודש  במיוחד  השייך 

וכיו"ב ). שבו, ֿ טובים  בהימים  החודש , של  בשמו

כסלו  חודש  ראש  של  המיוחד  ענינו לבאר  ויש 
דר " הפרטי הענין והן דר "ח , הכללי בהענין הן ח –

דר "ח , הענין כללות  גם  יותר  מודגש  שבו כסלו,
כדלקמן.

דכהנ"ל  והשייכות  הקשר  – העיקר  והוא  ועוד 
וכללות  מישראל  כאו"א  שבחיי העיקרית  להנקודה 

" הדורות : כל  במשך  ישראל     

" ובתקופתנו זה  בדורנו יתירה  ובהדגשה  ,
נשלמו  (שכבר  האחרונה  בתקופה  כמ "פ  כמדובר  זו,

רק  וצריכים  הענינים  צדקנו כל  משיח  פני
ממש  ).בפועל 

. ראש" – בשמו מודגש  ר "ח  של  הכללי ענינו
חודש ":

מלשון – החידוש "חודש " ע "ש  ,

 ומתמעטת שהולכת  שלאחרי , השני (בחציו
(בערב  לגמרי ומתכסה  שמתעלמת  עד  החודש ) של 

של  באופן שלה  ההולדה  נעשית  .ר "ח ),
הכתוב  שע "י ובלשון מושבך ", יפקד  כי "ונפקדת 

וכיסוי  העלם  בדוגמת  מושבך ", ד "יפקד  החסרון

מולד  בדוגמת  ד "ונפקדת ", הזכרון נעשה  הלבנה ,
מחדש . הלבנה 

נקודה  של  באופן הוא  הלבנה  שמולד  ואף 
של  נקודה  להיותה  הרי, כל בלבד , בה  נכלל  ,

מציאות  כל  התכללות  (בדוגמת  שלאח "ז ההמשך 
ויצא  שנולד  ברגע  – חייו ימי כל  במשך  האדם 

" בשם  נקרא  ולכן העולם ), (חודש )",לאויר 
האדם  מציאות  כל  שכולל  הראש  .בדוגמת 

חודש , ראש  גם  שהוא  השנה , בראש  [וכמודגש 
רשית  אותיות  תשרי, –ור "ח  השנה  דכל  ראשית  ,

שהחודש כמ "ש  "חג  חגינו", ליום  מתכסה "בכסה 
הלידה בו" נעשית  שלאח "ז הלבנה , וכיסוי העלם  ,

התחדשות  של  המציאות באופן כל  שכוללת  ,
כולה ]. השנה  דכל  ה "ראש " ה "ז שלכן שלאח "ז,

ללבנה  שדומין ישראל  של  בעבודתם  וענינו
ללבנה  כמותה ומונין להתחדש  ועתידים  ,–

ישראל  של  עבודתם  ע "י בעולם  שנעשה  החידוש 

"חדשי  נקרא  לכן שגם  י"ל  חידוש (שאולי ,"
עצמם  בישראל  שנעשה  להחידוש  ועד  שלכם ),

שנעשה ("חדשי  חידוש  רק  לא  ממש , " ,
חידוש  בעולם אלא  עבודתם  שע "י ,(
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יא.1) כח , פינחס
בזהר 2) כדאיתא ימים, ב' בו שיש חודש בראש יותר ומודגש

. חדשיכם "בראשי  א) רמח , וירחא"(ח "ג  ירחא בכל  תרין ראשי  .
ואילך ). א'קסו ע' פינחס אוה"ת (ראה

במשנה.3) – סע"ב יב, ברכות
חיי4) ש"פ משיחות – תשלח  ביד  נא שלח  קונטרס גם ראה

ואילך ). 286 ע' (לעיל  כסלו מבה"ח  שרה
ג 'נאח 5) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב "ע ראה

חדש. ע' ולהרד "ק
(6" ב) ס, (חולין חז"ל  לשון  ע"ד  – עצמך " את

לבוא  כדי  הוא ("מעטי ") שהמיעוט  בזה, הביאור לומר דיש
כמ "ש  ("לכי "), הליכה של  באופן שהוא ֿ ערוך  שבאין לעילוי 
מזה, ויתירה כו), ל , (ישעי ' החמה" כאור הלבנה אור "והי '
ד "נקבה  באופן (ז"א) החמה לגבי  (מלכות) הלבנה מעלת שתתגלה
יב, (משלי  בעלה" עטרת חיל  "אשת כא), לא, (ירמי ' גבר" תסובב

.17 הערה לקמן וראה ד ).
יח .7) כ , ש"א

ובכ "מ .8) ואילך . סע"א נח , ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
יב.9) יא, עקב בעה"ט 

ד .10) פא, תהלים
ואילך .11) סע"א ח , ר"ה
ומאיר 12) "יורד  שבר"ה ..כידוע ומחודש חדש אור עליון . .

עדיין מאיר הי ' שלא יותר  אגה"ק (תניא כזה" עליון אור
שהחיות  דכיון חודש, ראש בכל  גם שדוגמתו לומר ויש – סי "ד ).
ומתגלה  נמשך  ר"ח  ובכל  חדשים ראשי  לי "ב מתחלק דר"ה הכללי 
חדש  "אור מאיר בר"ח  שגם נמצא, זה, דחודש הפרטי  החיות

. עולם".ומחודש מימי  עדיין מאיר הי ' שלא .
סע"ב 13) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
א).14) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח 
ברא 15) ד "אשר באופן היתה הקב"ה ע"י  שברה"ע כידוע

ב"ר  (ראה "לתקן" שפירושו ד ), ב, (בראשית לעשות" אלקים
ישראל , של  עבודתם ע"י  נעשה זה ותיקון ובפרש"י ), ו פי "א,
(שבת  בראשית" במעשה להקב"ה "שותף נעשה מהם שכאו"א

וש"נ). א. יו"ד ,
(16" הדיוק יומתק שישראל ועפ"ז כיון – חדשיכם"

כולה  הבריאה דכל  ה"ראש" שנקראו *הם ישראל  בשביל  שהיא ,
מלשון גם ובכ "מ ), בראשית. ר"פ .(פרש"י 

          
          



כב          

ירידתם  לפני מכמו יותר  נעלית  לדרגא  מתעלים 
האמיתית למטה  בגאולה  בפועל  שיתגלה  כפי –

מלך  ("דוד  משיחא  מלכא  דוד  ע "י והשלימה 
וקיים " חי נמשלו ישראל  ומלכותו שדוד  ,

).ללבנה 

חודש  שבראש  לומר , בכאו"א ויש  מתגלה 
שבו  משיח  ניצוץ  שהיא מישראל  היחידה , בחי' ,

משיח  של  נשמתו הכללית , יחידה  מבחי' ,ניצוץ 
עניניו  ובכל  מציאותו בכל  חידוש  פועל  זה  וגילוי
שעי"ז  והעיקר , היחידה , בבחינת  חדורים  שנעשים 
כפשוטו  ועד  צדקנו משיח  וביאת  התגלות  נעשה 

כו'" דוד  מבית  "מלך  בגוף , נשמה  .ממש ,

. מצד – כסלו בר "ח  ביותר  מודגש  זה  וענין
חודש  של  הפרטי :ענינו

ב ' שכולל  – "כסלו" – החודש  של  שמו
"לו" "כס " "התיבות  : העלם על  מורה  – "

ו" מושבך "), ("יפקד  הלבנה  ("בכסה ") "וכיסוי
ד " הגימטריא  ל "ו, שמספרו – על מורה  ,"

 כפי ("ונפקדת ") הלבנה  (חידוש ) דמולד 
כל  עד שכולל  (ראש ) שלאח "ז

כפי  מדות  דששה  הענינים  פרטי בכל  הגילוי,
(ו' ל "ו מספר  מדות , מששה  אחת  כל  שכלולות 
כללות  גם  מודגש  שב "כסלו" היינו, ו'), פעמים 

דר "ח . הענין

ר "ח  של  ענינו מודגש  שב "כסלו" מזה , ויתירה 
באופן  הוא  סתם  שר "ח  – סתם  בר "ח  מאשר  יותר 

"בכסא " גם  שפירושו ר "ה ), (כמו ד "בכסה "
כס (באל "ף ) מלשון , שלאחרי) שהאל "ף  ,

על  רק  מורה  (בדוגמת הגילוי ה "כס ")
"כס  בכסלו, משא "כ  האותיות ), התחלת  שהוא  אל "ף 

 פרטי בכל  הגילוי ושלימות  מעלת  גם  מודגשת  ,"
ל "ו  שהם  .המדות ,

הגאולה  ענין מודגש  כסלו שבר "ח  מובן ומזה 
נעלה  באופן כמותה ") להתחדש  עתידים  ("שהם 
(כס  הגילוי התחלת  רק  לא  – ר "ח  בכל  מאשר  יותר 

לו"). ("כס  הגילוי שלימות  גם  אלא  א '),

ֿ טובים  בהימים  גם  מודגש  הגאולה  וענין
כסלו: דחודש 

חנוכת  ע "ש  – דחנוכה  יו"ט  דחותמו, היו"ט 
מחדש  שנתחנך  שני בית  בזמן והמקדש  המזבח 

העיקרי  להחידוש  ועד  חשמונאי"), ("חנוכת 
השלישי  דביהמ "ק  האמיתית בהחנוכה  בגאולה 

בהחידוש  גם  כמרומז צדקנו, משיח  ע "י השלימה 
לגבישבמספר  חנוכה  הימים ימי

וסוכות  ודמספר דפסח  , חנוכה לגבי נרות 
 הנס אירע  שבה  שבמקדש  במנורה  הנרות 

ישראל  של  עבודתם  ע "י שנעשה  (חידוש  דשמן

ימי  בשבעת  הבריאה  שלימות  על  בהוספה 
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שע"י17) – (6 הערה (כנ"ל  עצמך " את ומעטי  "לכי  ע"ד 
"מהלכים" בבחינת נש"י  נעשים ("מעטי ") למטה הירידה
למעלה  מתעלים למטה עבודתם שע"י  אלא עוד  ולא ("לכי "),
(וגם  נשלם דוקא ידם שעל  כיון כביכול , הוי '", "שמש מבחינת
ידיך  "למעשה דהקב"ה, והתאווה הכוסף שלימות) מלשון

" ," ראה) בתחתונים" דירה ית' לו להיות הקב"ה
.(310 ע' (לעיל  ואילך  ס"ח  זו שנה כסלו ר"ח  קונטרס

א).18) כה, (ר"ה לבנה קידוש נוסח 
ס"ב.19) סתכ "ו או"ח  רמ "א שם. ר"ה פרש"י 
היחידה 20) בחי ' בשניהם מתגלה – ימים ב' הוא וכשר"ח 

ליום  דר"ח  הימים מב' כשנכנסים יתירה ובהדגשה כפול ), (באופן
פי "א, (ב"ר זוג  בן להם אין שישראל  (כמו זוג  בן לו שאין השבת,
"יום  שנקרא ראשון, ליום נכנסים וממנו בימים, היחידה בחי ' ח )),

יחידי  הקב"ה הי ' "שבו בחי 'אחד ", ח ), פ"ג , (ב"ר "
בעולם. היחידה

פינחס.21) ס"פ עינים מאור ראה
ועוד .22) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב רמ "ז
ספי "א.23) מלכים הל ' רמב"ם
רכב.24) רה. ע' אג "ק לוי "צ לקוטי 

תרכ "ח 25) סה"מ  וראה עה"פ. (מצו"צ האל "ף תמורת הה"א
ואילך ). קעג  ע'

ובהעלם)26) (בכח  שכולל  "ראש", גם היא זו שהתחלה אלא
שלאח "ז. ההמשך  כל 

שכלולים27) כפי  רק לא ,"ד "בכסא בהאל "ף
הגילוי  שלימות גם .אלא

בדרכי28) הובאו סשכ "א). חנוכה (הל ' זרוע ואור מרדכי 
ועוד  קעד . סי ' ר"ח ) (ענין הלקט  שבלי  עתר. ר"ס לטואו "ח  משה

.(6 הערה 235 ע' חכ "ה בלקו"ש הנסמן (ראה
בחדשי29) השלישי  חודש – כסלו לחודש במיוחד  ששייך 

התורה  דפנימיות ֿ תורה דמתן החודש גם שהוא ולהעיר, החורף.
ֿ תורה, דמתן החודש הוא הקיץ בחדשי  השלישי  שחודש (כמו
והכנה  ודוגמת מעין תליתאי "), בירחא כו' תליתאי  "אוריאן

תצא". מאתי  חדשה ד "תורה להגילוי 
קש"ב"30) פז"ר לענין בפ"ע "רגל  הוא עצרת" "שמיני  כי ,

וש"נ). רע"א. מח , (סוכה
ל "(כס)לו".31) במיוחד  ששייך  ל "ו, הכללי  ומספרם
וערבין 32) (שחמורין סופרים מדברי  יו"ט  הוא חנוכה שהרי 

ה"ד . פי "א שם ירושלמי  ב. פח , (סנהדרין תורה  מדברי  יותר
חי של  באופן היא עצמה העבודה וגם: –ועוד )). והוספה דוש

. המהדרין מן ואילך "מהדרין מכאן אחת מדליק ראשון יום .
בכל  פשוט " "מנהג  שנעשה ועד  ב), כא, (שבת והולך " מוסיף

ס"ב). סתרע"א או"ח  (רמ "א ישראל 



כג           

ושיי הבנין  קשור  שמונה  שמספר  וכידוע  ך ),
המשיח  .לימות 

הימים  גם  ונתגלו ניתוספו האחרונים  ובדורות 
אדמו"ר  של  הגאולה  חג  – החסידות  דתורת  טובים 

כסלו  בי"ט  לחסידות הזקן השנה  וחג(ראש  ,(
כסלו  ביו"ד  האמצעי אדמו"ר  של  –הגאולה 

השמן  בחי' התורה , בחי'שבתורה פנימיות  ,
שבתורה  חוצה היחידה  הפצתה  ידי שעל  , אתי

משיחא  מלכא  דא  היחידה מר  שבנש "י),(בחי'
נאמר  קדשי עליו בשמן עבדי דוד  "מצאתי

משחתיו".

בתפוצות  ונתפשט  נתקבל  שכבר  ולהוסיף ,
" נקרא  כסלו שחודש  והולך ) (ומוסיף  ישראל 

 ימי כל  (שכולל  כסלו מר "ח  החל  ,"
" החודש ),   " על נוסף  –

שבכל  הלבנה  לחידוש  דגאולה  הכללית  השייכות 
לו"), "כס  כסלו, בר "ח  יתירה  (ובהדגשה  ר "ח 
להתחדש  ש "עתידים  דישראל  החידוש  על  שמורה 

ס "ב ). (כנ"ל  משיחא  מלכא  דוד  בביאת  כמותה "

. של דגאולתם  השייכות  בביאור  להוסיף  ויש 
עתידים  ("שהם  הלבנה  (מולד ) לחידוש  ישראל 

מובן: אינו דלכאורה  – כמותה ") להתחדש 

בזמן  בנ"י של  ששלימותם  חז"ל  במדרשי מצינו
ושלימות  מילוי ובדוגמת  ע "ד  היא  ו)שלמה  (דוד 
להאיר  מתחלת  ניסן של  בראשון "הלבנה  – הלבנה 
שלה  ודסקוס  ימים  ט "ו עד  מאירה  הולכת  שהיא  וכל 

. ועד מתמלא  אברהם  מן דור  ט "ו ישראל  כך  .
. להאיר  התחיל  אברהם  שלמה שלמה , שבא  כיון .

שנאמר  לבנה , של  דיסקוס  על נתמלא  שלמה  וישב 
למלך " ה ' באשלמותא "כסא  סיהרא  "קיימא  ,.

משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  שבגאולה  וכיון
שלמה " ומזרע  דוד  "מבית  מעמדם צדקנו, יהי' ,

בנ"י של  מצבם   יותר (עוד 
שייך  – ושלמה ) דוד  בזמן שהיתה  מהשלימות 

הדמיון יותר  ומתאים   בט "ו) הלבנה 
ולא  ֿ עתה בחודש ), שזה  (בר "ח ), הלבנה 

 ומציאות) של אור  באופן הלבנה  (

שלפני  ברגע  לגמרי והכיסוי ההעלם  (לאחרי בלבד 
המולד ),  הלבנה אור  ושלימות  למילוי

לבנה ", של  דיסקוס  כש "נתמלא  החודש , באמצע 
הלבנה  אור  ושלימות  למילוי בערך  שלא  ועאכו"כ 

כש "יהי' לבוא  .לעתיד  החמה  כאור  הלבנה  .אור 
מיעוטה "?! קודם  שהיתה  כמו

בשייכות  יותר  מודגשת  זו ששאלה  ולהוסיף ,
" כי, לו", "כס  כסלו, על לר "ח  רק  (לא  מורה  "

 כס על הגילוי, גם ) אלא  , 

דיסקוס  כש "נתמלא  בפועל  שנעשה  ס "ג ), (כנ"ל 
והכיסוי  ההעלם  שלאחרי ברגע  ולא  לבנה ", של 

המולד . רגע  ("כס "),

האמיתית  הגאולה  של  שבהדמיון ועכצ "ל ,
משיחא  מלכא  דוד  ע "י והשלימה  

מודגשת  הלבנה ), ושלימות  למילוי (ולא  הלבנה 
מילוי  לגבי גם  וחידוש  במולד  שיש  יתירה  מעלה 
מלכא  דוד  ע "י לבוא  העתידה  ובגאולה  ושלימות ,
עתידים  "שהם  זו, מעלה  בנ"י אצל  תתגלה  משיחא 

.כדלקמן כמותה ",

. הלידה במעלת  הביאור  בהקדם  ויובן
המעלה  – בישראל  זמן והחידוש  (בסמיכות 

: גדול שנעשה  לאחרי ומצבו מעמדו לגבי (
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ועוד .33) ס"ט . ח "א הרשב"א שו"ת ראה
הי '34) נימין שבעת של  מקדש של  "כינור ב: יג , ערכין ראה

סע"ג. לג , מקץ תו"א גם (וראה שמונה" המשיח  ימות ושל  .
ובכ "מ ). ואילך .

י "ט 35) יום" ("היום המגיד  של  ההילולא יום גם שהוא
א). קא, ח "א לקו"ד  וראה כסלו.

שלו 36) (אג "ק תרס"ב כסלו ט "ז מיום אדנ"ע דכ "ק אגה"ק
"היום  ואילך . ב תשנט , ח "ד  לקו"ד  וראה וש"נ). רנט . ע' ח "א

בתחלתו. יום"
בט '37) – האמצעי  אדמו"ר של  וההילולא ההולדת יום וכן

כסלו). ט ' יום" ("היום כסלו
השמן 38) נס על  שנקבע – דחנוכה להיו"ט  מהשייכות להעיר

ובפרש"י ). שם (שבת
ואילך .39) פנ"ד  הק"ש שער אמ "ב בארוכה ראה
החסידות.40) תורת של  ענינה קונטרס בארוכה ראה
(41– השמן) נס על  (שנקבע חנוכה נר בהדלקת ודוגמתו

שם). (שבת מבחוץ" ביתו פתח  על  להניחה "מצוה
ובכ "מ .42) בתחלתו. כש"ט  – דהבעש"ט  אגה"ק
כא.43) פט , תהלים
יא.44) פט "ו, שמו"ר – חז"ל  לשון ע"ד 

כג .45) כט , דה"א
כו.46) שם, שמו"ר
ועוד .47) רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר
חלק 48) ר"פ סנהדרין פיה"מ  שסב. מל "ת להרמב"ם סהמ "צ

תימן. אגרת הי "ב. יסוד 
א,49) (בראשית הארץ" על  "להאיר בריאתה שתכלית דכיון

ה"ז  המולד ), שלפני  (ברגע הארץ על  מאירה כשאינה הרי , ֿ יז), טו
במציאות. שאינה כמו

לבנה.50) קידוש נוסח 



כד          

לדעת  מתפלל  "אני בישראל  גדול  מאמר  ידוע 
התינוק " דרגות זה  אודות  יודע  שאינו שכיון ,

היא  תפלתו הרי, כו', הספירות  עניני באלקות ,
  מדרגות למעלה  שהוא  כפי ,

ממש . ית ' ועצמותו מהותו ותוארים ,

לגבי  כפשוטו בתינוק  מעלה  יש  – יותר  ובעומק 
התינוק : זה  לדעת  שמתפלל  בישראל  גדול 

ומשיג ומבין שיודע  כיון – בישראל  גדול 
צריך  כו', הספירות  הדרגות בעניני כל 

למדותיו" ולא  "אליו שמתבונן והתוארים , עי"ז ,
רק  הם  ומשיג  שמבין והתוארים  הדרגות  שכל 

עליו תוארי שנאמר  יכול  "ענין ולדוגמא , ,
היפך  שהוא  מה  כל  ית ' ממנו מפשיט  הוא  ית '

. מפשיט היכולת  כו' ורוצה  חכם  ענין הוא  ועד "ז .
כו'" החכמה  היפך  שהוא  מה  כל  ית ' וכך ממנו ,

אחר  בעילוי לדרגא  מדרגא  ושולל  ומפשיט  הולך 
הידיעה  ל "תכלית  עד  עילוי, " שמגיע ,

במהותו  והשגה  ידיעה  שום  שייך  שלא  למסקנא 
כל  שלילת  ע "י לזה  שמגיע  וכיון ית '; ועצמותו
לעצמותו  כשכוונתו גם  הרי, והתוארים , הדרגות 
זה  ("לדעת  ומעלה  ותואר  דרגא  מכל  שלמעלה  ית '

גופא התינוק "), בזה  אצלו  ולא ,
דשלילת  מההפלאה  הוא  העילוי שרגש  אלא  עוד 

 .

בדרגות  מושג  לו שאין כיון – תינוק  משא "כ 
ותוארים , דרגות  לשלול  צריך  ואינו ותוארים ,

היא  כוונתו  ותואר דרגא  בגדר  שאינו
– ומעלה   להקב "ה קורא  שאינו ועד  ,

הפירוש  מבין אינו (שהרי ומהות " "עצמות  בשם 
ד "מהות "ד "עצ  והפירוש  "מות " אלא  ,("

ומעלה . ותואר  דרגא  בגדר  שאינו (סתם ),

"דער  אידיש ) (בלשון שנקרא  כפי וגם 
 התינוק כוונת  אין "עליון", שפירושו ,"

ית ' דמציאותו (הפלאה ) העילוי אם ,לתאר  כי ,
למעלה  אינו שנמצא  למעלה  שנמצא  זה  ומלבד  ,

מציאות . שישנה  אם  כי מציאותו, מהי יודע 
"מציאות ", עליו לומר  אפשר  אי דבר , של  ולאמיתו
תוכן  יש  אלו בתיבות  שגם  כיון "דבר ", או "ענין"
להשתמש  שמוכרחים  מפני ורק  מסויים , וגדר 
אודותיו) לדבר  שרוצים  (כיון מסויים  בביטוי

" בלשון הזקן משתמשים  רבינו ובלשון ,":
כמו "המאור  למטה  ("נמצא  בהתגלות  הוא 

שם  שיש  יודעים  תינוקות  אפילו ולכן למעלה ")
."אלקה 

. גם ביניהם  החילוק  מתבטא  – מזה  וכתוצאה 
אלקות : עם  שמתקשר  האדם  ומציאות  לדרגת  ביחס 

ההפלאה  ומבין שיודע  בישראל  גדול  אצל 
גם  – והתוארים  הדרגות  כל  שלילת  ע "י דאלקות 
של  באופן היא  בשלימותה  להקב "ה  ההתקשרות 

   וההשגה ההבנה  שלילת  ,
ֿ נפש , המסירת  כח  ע "י מציאותו לשלילת  ועד  כו',
נפשו  מוסר  ה "ז אז גם  אבל  במציאות , ביטול 

(רצונו).

"ה  שמלכתחילה  תינוק  אצל  הוא משא "כ 
אלקה  שם  "שיש  מהידיעה  למעלה  בהתגלות "
כיון  – תינוק  אצל  אינה  זו ידיעה  שגם  – מצוי"

שזוהי ,עניניו פרטי בכל  הדבר  ניכר  ,
כו'. ובשתייתו באכילתו

.: החסידות דתורת  ובסגנון

להקב "ה  ההתקשרות  מתגלה  בישראל  גדול  אצל 
דרגת  מצד  עצם (בעיקר ) מצד  (כ "כ ) (ולא 
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שרש 51) להצ"צ בסהמ "צ ונת' הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת
פ"ח . התפלה מצות

פ"ז.52) שם סהמ "צ פ"ב. של "ב בפרדס ונת' הובא ספרי 
ח "א 53) מו"נ  בספרו  לרמב"ם שם (ומציין ג  ו, פקודי  לקו"ת

ועוד . ב. ע' עת"ר סה"מ  וראה ואילך ). פנ"ז
של "ה 54) ספ"ל . מ "ב עיקרים פ"ב. ח "ח  עולם בחינות ראה

ב. קצא,
וגדר 55) תואר הוא ומהות" "עצמות גם יותר: ובעומק

לתואר  שייך  שאינו (כפי  בעצמו להקב"ה שכוונתו וכיון מסויים,
ומהות". "עצמות בשם לו קורא אינו כלל ), וגדר

חסרו 56) אין ית'ולכן מציאותו מצטיירת תינוק שאצל  בכך  ן
תואר  בגדר שאינו ממש ית' לעצמותו שכוונתו כיון גשמי , באופן

גשמיות. לגבי  דרוחניות המעלה לא גם ומעלה,
הרי ,57) למעלה, כמו למטה נמצא שהקב"ה שיודע דאף

הנמצאים  שאר וכל  חפציו וכל  (התינוק) הוא גם נמצא למטה
הקב"ה. רק נמצא ולמעלה שבעולם,

רע"ב.58) יד , וירא תו"א
האור,59) מקור ד "מאור", ותואר לדרגא הכוונה אין כלומר:

רק  (ונקרא ותואר דרגא מכל  שלמעלה ממש ית' לעצמותו אם, כי 
אודות שמדברים שכיון אלא "מצוי "), משתמשים בשם ,

כמו  למטה (ומתגלה) ש"נמצא מודגש שבו "מאור", בלשון
מאשר  יותר למעלה ומתגלה שמאיר כ "אור" דלא למעלה",

למטה.
(60" מוסיפים הרמב"ם ולכן (כלשון המצאו"

המציאות  כמו אינה ית' שמציאותו להדגיש כדי  ספרו), בהתחלת
מספיקה, אינה זו הוספה גם אבל , אמיתית, מציאות אלא שלנו,

"מציאות". אודות בשלילה) כי  (אף מדברים שסוכ "ס כיון



כה           

ולפיֿ ע "י היא  להקב "ה  שההתקשרות  – הנשמה )
שבלב , והמדות  בשכל  וההשגה  ההבנה  ערך 
לשלימות  ועד  ותענוג , רצון מזה , ולמעלה 
שלאחרי  היחידה , בחי' ע "י להקב "ה  ההתקשרות 

מ "חמשה  רק  ה "ה  העילויים  שנקראו כל 
תואר לה " על  שמורה  "שם " עצמה ), (לנשמה 

" מסויים , וגדר  " וחפצה רצונה  שכל  ,
הקב "ה . עם  ולהתאחד  ממציאותה  לצאת 

היא  להקב "ה  ההתקשרות  – תינוק  אצל  משא "כ 
מצד   שמות החמשה  מכל  למעלה  ,

ממעל  אלקה  "חלק  מבחי' גם  למעלה  לה , שנקראו
.ממש "

. בכל מישראל  כאו"א  בעבודת  הענין וביאור 
ויום : יום 

ועד  מקטן מישראל , דכאו"א  היום  התחלת 
תיכף  כו'" לפניך  אני "מודה  באמירת  היא , גדול ,

נט "י) (לפני משנתו כשניעור  היינו,ומיד  ,
הביטול  הוא  כולו היום  דכל  לעבודה  שהיסוד 
לפני  שעוד  כך , כדי עד  להקב "ה , וההודאה 
הביטול  כבר  ישנו "אני", האדם , מציאות  שנרגשת 
הביטול  שזהו "מודה ", (להקב "ה ), וההודאה 
והרגש  בחי' לא  שבנפש , העצם  שמצד  וההודאה 

שבה .

"מודה " בתיבת  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
" (נ"ה ) בגימטריא  – שלשם העצם  על  שרומז ,"

שעז"נ  וי"ל  הנשמה . עצם  לבדד "מכוונת  עם 
מבחי' גם  שלמעלה  שלמעלה , העצם  ישכון",

עולם ,היחידה  של  יחידו עם  ומיוחדת  הקשורה 

כמ "ש  ושמי "אלא  השמים  אלקיך  להוי'
על  מורה  ש "הן" בה ", אשר  וכל  הארץ  השמים 

(כל דרגא  אלקיך  מהוי' ולמעלה  ("לפניך ")
ושמי  משמים  למעלה  ועאכו"כ  והנסתר ), הגלוי

כו'. השמים 

רק  היא  "יחידה " שגם  הנשמה ,כיון לעצם 
ענין שישנו עכצ "ל , הנשמה , עצם  גם ולא 

עצם  מצד  היחידה ), דבחינת  (הביטול  לפניך " ל "אני
עצמותו  עם  הקשורה  מהיחידה ) גם  (למעלה  הנשמה 

ומעלה ). וגדר  תואר  מכל  (למעלה  ממש  ית '

ומצב  בהמעמד  מודגש  זה  שענין לומר , ויש 
ד " " חדשה "ברי' (שנעשה  " כתינוק ,

 עוד ( שהתחיל אני "מודה 
לפניך ":

היא , לפניך ", אני "מודה  של אמירת 
במעשה , וגם  בדיבור , (במחשבה , והודאה  ביטול 

מעשה " הוי שפתיו ש "עקימת  שהיא כיון ,(
.

– מזה  ולמעלה  לזה  וקודם   
  של תנועה  איזה  שמתחילה  (לפני

ממציאותו  ברגע יציאה  (  כאן שאין ,
זולת  דבר  ולידת )שום  (חידוש 

להיותו  אשר , השינה ), בעת  ההעלם  (לאחרי
וקוב "ה  "ישראל  ומהות , עצמות  עם  אחת  מציאות 

חד " (מתגלה )כולא  ניעור  , .שבו

משנתו" ד "ניעור  ומצב  שהמעמד  י"ל , ועפ "ז
הוא  מציאותו) עצם  עניני (התגלות  לכל 

כולו  היום  כל  במשך  שלאח "ז סדר העבודה  ועל  ,
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לז.61) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
כה,62) ראה לקו"ת וראה דחגה"ס. ג ' דיום הושענות נוסח 

א. כז, א.
רפ"ב.63) תניא
שם 64) מהדו"ק ס"ו. ס"א (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ה.
ט .65) כג , בלק
(66" ז פט "ו, שמו"ר כל ראה הן, מהו ישכון, לבדד  עם

ב"ח  י ', הרי  א"ט  כיצד , הללו, אותיות מב' חוץ מזדווגין האותיות
אין  נ' האות וכן לעצמה, ה' נמצא י ', הרי  ד "ו י ', הרי  ג "ז י ', הרי 
נמצא  ק', הרי  מ "ס ק', הרי  ל "ע ק', הרי  כ "פ ק', הרי  י "צ זוג , לה
יכולים  אינן הללו אותיות ששני  כשם הקב"ה אמר לעצמה, נ'
יכולין  אינן ישראל  כך  לעצמן, אלא האותיות כל  עם להזדווג 

הקדמ  ומזלות כוכבים העובדי  כל  עם לעצמן להדבק אלא ונים
חב"ד  הערכים ספר וראה בסופו. שה"ש לקו"ת וראה מפורשין".

בסופו. אותיות .מע'

יד .67) יו"ד , עקב
רס"ו.68) רס"ד . או"ח  אדה"ז שו"ע
א.69) סה, סנהדרין
ביטוי70) אלא אינה "מודה" שאמירת – מזה ויתירה

אותיות  ובצירוף מסודר, בדיבור שמתגלה כפי  מהעצם, והתגלות
אלא ד "הן".שאינם

מציאותו.71) מ (עצם) יציאה היא שתהי ' איזה תנועה כל  כי ,
א.72) עג , זח "ג  ראה
יקום 73) כלביא עם "הן כד ) כג , (בלק ממ "ש גם להעיר

וכארי כלביא מתגברים הן שחרית משינתם עומדין "כשהן וגו'",
ולהניח לחטוף* שמע את לקרות ציצית, ללבוש המצוות, את

וכארי כלביא מהשינה שהעמידה היינו, עה"פ), (פרש"י  תפילין"
לאח "ז.היא המצוות לקיום

         
          

 



כו          

תנועת  – לראש  לכל  למטה : מלמעלה  התגלותם 
שמתבטאת  היחידה  דבחי' וההודאה  הביטול 
נט "י) (לאחרי ולאח "ז לפניך ", אני "מודה  באמירת 
בראתה  אתה  היא  "טהורה  נשמה ", "אלקי ברכת 
דרגות  פרטי על  שקאי בי", נפחתה  אתה  יצרתה  אתה 
ד ' כנגד  שהם  ועשי' יצירה  בריאה  באצילות  הנשמה 

ונפש  רוח  נשמה  חי' (דרגות ) ולאח "ז השמות  ,
העולם  סדר  על  חכמים  ש "תקנום  השחר  ברכות  שאר 

יום " בכל  נהנין שהבריות  מה  ובפרטיות והנהגתו ,
שכנגד  השליבות  ד ' בה  שיש  התפלה  בעבודת  יותר 

נמשך אבי"ע ד ' ולאח "ז צרכיו, ובקשת  ,
הכנסת  מבית  ההליכה  (לאחרי בעולם  בעבודתו גם 

המדרש  ארץ "לבית  דרך  מנהג  בהם  "הנהג  ,(,
בתחתונים . דירה  ית ' לו לעשות 

. תוכן גם  לבאר  יש  לעיל  האמור  ע "פ 
דוד  ע "י והשלימה  האמיתית  שבגאולה  החידוש 

עתידים  "שהם  – משיחא  כמותה ",מלכא 
החידוש  בדוגמת בדוגמת  ולא  דוקא , הלבנה 

הלבנה : ושלימות  מילוי

מילוי  לגבי (בר "ח ) הלבנה  דמולד  העילוי
ושלימות  שמילוי – (בט "ו) הלבנה  ושלימות 

בנוגע  הוא  היינו,הלבנה  הגילויים ), (בחי'
עד  הלבנה  באור  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום 
הלבנה  דמולד  המעלה  משא "כ  האור , לשלימות 

בנו  (לא  מתחילה היא  עתה  שזה  כיון להאור , גע 
בנוגע  אלא ) שלמעלה להאיר , (עצם 

שלפני  ברגע  בתכלית  ההעלם  שלאחרי מגילויים ),
הלבנה ; של  מציאותה  ומתגלה  מתחדשת  המולד ,
מגילויים ) שלמעלה  (העצם  זו שמציאות  אלא 
הלבנה  אור  בהתגלות  ובגלוי בפועל  ובאה  נמשכת 
בבחי' (שגם  הלבנה  ושלימות  למילוי עד  ליום  מיום 

העצם ). וחודר  נמשך  הגילויים 

האמיתית  דגאולה  העיקרית  שהמעלה  מובן ומזה 
בהחידוש  מתבטאת  והשלימה   כיון –

מתגלית  בישראל שאז ודוגמתו הלבנה ,
להתחדש  עתידים  התגלות ("שהם  ("

( הנשמה (עצם  אלא דישראל  עוד  ולא  ,
בדרגת  שגם  היינו, ממש , בגילוי ובא  נמשך  שהעצם 
הראשון  מרגע  הלבנה  באור  (כשניתוסף  הגילויים 
נרגש  הלבנה ) ושלימות  למילוי ועד  השני לרגע 
המולד ), שברגע  (החידוש  מגילויים  שלמעלה  העצם 

לבוא  שלעתיד    מציאותם את 
עם  חד  שהיא  הנשמה  עצם  ישראל , של  האמיתית 
חד ", כולא  וקוב "ה  "ישראל  ית ', ומהותו עצמותו
דחמשה  הדרגות  בכל  ומתגלה  וחודר  שנמשך  כפי
ורצון, תענוג  הנפש , כחות  בכל  לה , שנקראו שמות 
ומעשה , דיבור  מחשבה  ולבושיהם  ומדות , שכל 
גידים , ושס "ה  אברים  רמ "ח  בכל  הגשמי, ובגוף 
כולא  וקוב "ה  ש "ישראל  ובגילוי בפועל  בהם  שניכר 

חד ".

דלעתיד  האמיתית  שהשלימות  לומר , יש  ועפ "ז
שלמעלה  העצם  יורגש  הגילויים  בדרגת  (שגם  לבוא 

בר "ח  בעיקר  מודגשת  –מגילויים ) לו" "כס  ,
ד "אלה "), הגימטריא  ("לו", הגילוי בשלימות  שגם 
עתה  שזה  ונרגש  ניכר  הלבנה , ושלימות  מילוי

דה  ההתחדשות  ההעלם היתה  שלאחרי הראשון רגע 
 רגע ל "כס "), וחיבור  בסמיכות  ("לו"

ומתגלה  מתחדשת  שבו של המולד ,
חודר  מגילויים  שלמעלה  שהעצם  היינו, הלבנה ,

הגילויים . בדרגת  גם  ונמשך 

בהימים  גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
כסלו, ויו"ד  כסלו י"ט  חנוכה , כסלו, דחודש  טובים 

עם  התורה הקשורים  פנימיות  שבתורה ,
שנתגלתה   ע "י כי, – ס "ג ) (כנ"ל 

ד " הענין נעשה  החסידות  תורת  "

והכנה  ודוגמא  מעין בידיעה ), העצם  (התגלות 
יהי' ש "לא  לבוא , לעתיד  אלקות  דידיעת  להשלימות 

אלא  העולם  כל  .עסק  בלבד  ה ' .את 
לים שנאמר  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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

שמתגלה  העצם על  קאי  ש"הן" האמור שע"פ ולהוסיף,
" מ "ש יומתק משינתו, "כשהן כשניעור וגו'", יקום כלביא עם

 ."
תרפ"ח 74) צעקו ד "ה ואילך ). כז (ס"ע תרפ"ו שובה רד "ה

ועוד . ואילך ). קסו (ס"ע פ"ב
רסמ "ו.75) או"ח  אדה"ז שו"ע
ב.76) ב, בשלח  לקו"ת ועוד . בתחלתו. האריז"ל  סידור
ובכ "מ .
וש"נ.77) בסופה. ברכות
ב.78) לה, שם

משנתו"79) ד "ניעור ומצב המעמד  לפני*בדוגמת עוד 
לפניך ". אני  "מודה אמירת

ואילך .80) 26 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
ט .81) יא, ישעי '

          
           

       



כז           

" ידעו ש "כולם  בנ"י אצל  ועאכו"כ  ,
"בורא "אותי" רק  (לא  ד "אותי" ההתגלות  ,

של  באופן ומהות ) עצמות  אלא  "מאציל ", ואפילו
ידיעה .

. לבוא דלעתיד  הענינים  שכל  הידוע  וע "פ 
במעשינו הגלות תלויים  משך  זמן כל  ,ועבודתינו

האמיתית  להגאולה  ההכנה  שבעבודת  מובן,
ההתחדשות  מעין צ "ל  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 
החידוש  בדוגמת  כמותה ", להתחדש  ש "עתידים 
עצם  דישראל , העצם  התגלות  שהו"ע  הלבנה , דמולד 

היחידה : מבחי' גם  שלמעלה  הנשמה 

האמיתית  שהגאולה  כמ "פ  המדובר  על  נוסף 
שכאו"א  עי"ז באה  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 
היחידה  בחי' שבו, משיח  ניצוץ  מגלה  מישראל 
היא  הכוונה  שעיקר  ולתקן להוסיף  יש  – ס "ב ) (כנ"ל 
שנקראו  שמות  מחמשה  א ' שהיא  היחידה  לבחי' (לא 

להתגלות  אלא ) הנשמה , לעצם   ,
משיח  ניצוץ  (הן משיח  של  ענינו אמיתת  שזהו
הכללי), משיח  ועאכו"כ  והן מישראל , שבכאו"א 

היחידה . מבחי' שלמעלה  דישראל  העצם 

הכתוב  בלשון מרומז זה  שענין לומר , ויש 

– משחתיו" קדשי בשמן עבדי דוד  "מצאתי
" מלשון (גם ) עצם "מצאתי" על  שמורה  ,"

גם  למעלה  כו', וגדר  מתואר  למעלה  שהוא  המציאות 
להשתמש  שמוכרחים  מפני ורק  מציאות , של  מגדר 
(כנ"ל  "מצוי" בלשון משתמשים  מסויים  בביטוי

ש " היינו, על ס "ה ), קאי עבדי" דוד 

גם  (למעלה  וגדר  מתואר  שלמעלה  משיח  דנשמת 
"מצוי" בשם  נקרא  שלכן הכללית ), יחידה  מבחי'

משחתיו",("מצאתי"); קדשי "בשמן
שבנשמת  הכללית  היחידה  בחי' על  מורה  ש "שמן"
השמן  בדוגמת  עניניו, בכל  שחודרת  משיח ,

דבר  בכל  .שמפעפע 

שגם  – מישראל  כאו"א  בעבודת  וענינו

והודאה  ביטול  היחידה , בחי' התגלות  בעצמו שפועל 

ומצב  במעמד  שנמצא  [ועד  להקב "ה  והתמסרות 
תורה  בדברי להרהר  לו בבחי'שאין לא  ובודאי ,

עצם  ישנה  – התורה ] פנימיות  שבתורה , היחידה 
מציאותו,  ש – (רק  זו ו"ידיעה " ,

בפועל  העבודה  עניני לכל  ומביאה  פועלת  משנתו)
שחדורים  כפי וזהו ממש  הנשמה , דעצם 

הוא  דישראל  שהעצם  המשיח , דביאת  הענין אמיתת 
ס "ט ). (כנ"ל  ממש  בפועל  בהתגלות 

. חז"ל בלשון מרומז זה  שענין לומר  ויש 
המשיח ": לימות  להביא  חייך  ימי "כל 

ור  רגע  בכל  פירושו – חייך " ימי גע "כל 
ישן, והן ער  הן בלילה , והן ביום  הן חי, שהאדם 
הנשמה  ("כל  האויר  נשימת  ע "י חי הוא  אז שגם 
נושם  שאדם  ונשימה  נשימה  כל  "על  ֿ ה ", י תהלל 

(משא "כ כו'" ורגע  רגע  בכל  להיות  שמוכרח  (
לימות  להביא  חייך  ימי ו"כל  ושתי'). אכילה 
ורגע ) רגע  (בכל  שלו שהחיות  פירושו – המשיח "
בשעה  רק  לא  כלומר , המשיח , ימות  בהבאת  הוא 
המשיח , להבאת  פעולות  ועושה  ומדבר  שחושב 
לימות  להביא  הוא  ("חייך ") חיותו עצם  אלא 

המשיח .

לימות  "להביא  הלשון בדיוק  להוסיף  ויש 
הרגיל  בלשון ולא  דייקא , "להביא " – המשיח "
שכאשר  – רבים  לשון המשיח " ו"לימות  "לרבות ",
הנ"ל , המשיח  בענין הוא  מישראל  דכאו"א  החיות 
דימות  ומצב  למעמד  ממילא ) (בדרך  מביא  ה "ז
בפועל  בהתגלות  יהי' דישראל  שהעצם  המשיח ,
רבים , לשון המשיח " "לימות  גופא  ובזה  ממש ;
שבימות  הכלליות  התקופות  שתי על  שרומז די"ל 

שיהיו המשיח  העליות  ריבוי כל  על  גם  ורומז ,
עד  חיל  אל  מחיל  הליכה  של  באופן המשיח  בימות 

קץ . אין

יותר : ובפרטיות 

המשיח " לימות  להביא  חייך  ימי ד "כל  הענין
הנשמה  עצם  כשניעור  שתיכף  בכך  מתבטא 

מרגיש  העצם ) ורק  מציאותו עצם  (שמתגלה 
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תורה".82) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
לג .83) לא, ירמי '
רפל "ז.84) תניא
צדי "ק,85) למזמור באים שממנו – פ"ט  מזמור בתהלים

הצדי "ק. שנת זו, לשנה במיוחד  השייך 
ס"ה.86) סק"ה יו"ד  שו"ע רע"א. צז, חולין ראה

(87.64 שבהערה מהדו"ת אדה"ז שו"ע ראה
(88.61 שבהערה ודב"ר ב"ר בסופו. תהלים
ועוד .89) ואילך . 198 ע' חכ "ז לקו"ש ראה



כח          

משיח  של  ענינו –האויר    ובלשון ,
המשיח "."חז"ל  מלך  של 

הוא  משיח " של  (רוח ) ש "אויר  לומר , ויש 
מ "אורו  גם  משיח "למעלה  כי,של  , של

על  מורה  ע "ימשיח  (כמו דמשיח 
ש "נצח " עד  ה '" מלחמות  וכיו"ב ),"ילחם  ,

על משא "כ  מורה  משיח  (חיות )של 
התגלות  כלומר , שקיימת דמשיח , (מציאות 

למלכות  לפנ"ז ולאחרי גם  המשיח , מלך  בתור  (
של )התגלות  מאורו ערוך  שבאין

ע "י כל  לעיני ההתגלות  מתחילה  משיח ),

משיח ). של  (אור 

המשיח  דביאת  החידוש  שעיקר  מובן ועפ "ז
בהתגלות  כי,")הוא  עבדי"), דוד 

ע "י  כל  לעין (התגלותו שלאח "ז הענינים  פרטי כל 
דימות  הענינים  וכל  ישראל , את  לגאול  פעולותיו

באים  המשיח ),  מהתגלות
מציאותו,  כולל הלבנה  שמולד  כשם  ,

עד  לרגע  מרגע  הוספה  של  באופן אורה  התגלות 
הלבנה . ושלימות  למילוי

להביא  חייך  ימי "כל  הלשון בדיוק  ויומתק 
כשנתגלתה  ("חייך ") שהחיות  – המשיח " לימות 

ממילא )מציאותו (בדרך   כיון ,
דימות  הענינים  פרטי כל  כוללת  (חיותו) שמציאותו
מציאותו  עצם  בהתגלות  כלולים  שכולם  המשיח ,

הלבנה ). (מולד 

." העיקר הוא  "המעשה  – לפועל  :ובנוגע 

עתידים  ("שהם  הלבנה  מולד  הי' שכבר  כיון
("ראש  כסלו חודש  בראש  כמותה ") להתחדש 
עם  (שקשור  השלישי חודש  גאולה "), של  חודש 

הש  וביהמ "ק  השלישית  דשנת גאולה  לישי)
כל ) מכל  בכל  בה , נפלאות  שנת  תהא  (הי' ה 'תשנ"ב 
וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  מישראל  כאו"א  צריך  –
לימות  להביא  חייך  ימי ד "כל  הענין בהדגשת  עוז
כשניעור  תיכף  מציאותו, שכל  עי"ז המשיח ",
עצם  (שזוהי דמשיח  בהחיות  חדורה  משנתו,
שבו) משיח  מישראל , כאו"א  של  מציאותו

המשיח . לימות  שמביאה 

ע "י  – זה  ברגע  גם  להיות  וצריך  יכול  זה  וענין
מחודש  בתוקף  מחודשת  התעוררות  

עי"ז  המשיח ", לימות  "להביא  משנתו) ניעור  (ע "ד 
עצמו  את  להכריע  כדי אחת " "מצוה  עוד  שמוסיף 
ולהם  לו ולהביא  זכות  לכף  כולו העולם  כל  ואת 

והצלה  .תשועה 

הקשורים  נעלים  בענינים  דוקא  לאו – זה  וכל 
תורת  והפצת  לימוד  כמו היחידה , בחי' עם 
(ובעיקר ) גם  אלא  שבתורה , יחידה  החסידות ,
של  הגשמיים  צרכיו נתינת  כמו פשוטים , בענינים 

בגוף  (נשמה  מציאותו עצם  עם  הקשורים  ),יהודי,
כסלו, דחודש  הנוספים  הצרכים  ובמיוחד  כולל 

"ימי חנוכה , שמוסיפים והלל "בימי  ,
שמחה  של  דנתינת בסעודות  המנהג  גם  כולל  ,

נשיאינו  רבותינו שנהגו (כפי חנוכה  ),מעות 
דימי  שמחה  של  והתוועדויות  בסעודות  ולפנ"ז

כסלו. וי"ט  יו"ד  הגאולה 

. חודש שבתחלת  – העיקר  והוא  ויה "ר 
ובגילוי  בפועל  תבוא  הגאולה , חודש  כסלו,
הגאולה  התחלת  והשלימה , האמיתית  הגאולה 
מבית  מלך  "יעמוד  – צדקנו משיח  ע "י ושלימותה ,
את  לעבוד  כולו העולם  את  ש "יתקן עד  כו'", דוד 
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שאינו 90) אלא משיח , של  האויר נושם השינה בעת וגם
ד " הענין עיקר ולכן, זה, מרגיש . להביא חייך  ימי  כל  .

מתחיל  המשיח " בעת לימות גם נפעל  (ועי "ז משנתו
השינה).
א.91) פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר
ואילך .92) ריט  ע' לזח "ג  לוי "צ בלקוטי  נת' ב. לד , זח "ג 
שהיו"ד 93) י ', אור אותיות ש"אויר" מקור *כידוע הוא

סביב  אויר כשיש הוא הנר שאור במוחש שרואים וכפי  ה"אור",
מקור  הוא שהאויר היינו, כלל ), יאיר ולא יכבה אויר (ובלא האור
ספר  גם וראה ג . מב, מקץ (תו"א חנוכה בדרושי  (כמבואר האור

וש"נ)). אויר. מע' ב) (כרך  חב"ד  הערכים
גם 94) ממשלה להם הי ' ועדיין דוד  מבני  הבאים "מאותן
. ב).בגלות צח , לסנהדרין מהרש"א (חדא"ג  הקדוש" רבינו כגון .
מי "ז.95) פ"א אבות

          
       

ה"ד .96) פ"ג  תשובה הל ' רמב"ם רע"ב. מ , קידושין
(97. ועצמותו מ "מהותו שהתהוותו גשמי , (ש)הוא גוף .

דוקא  ובו ס"כ ), אגה"ק (תניא מאין" יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו
120 ע' שלום תורת סה"ש פמ "ט . תניא (ראה העצמות בחירת היא

ואילך ).
ה"ג .98) פ"ג  חנוכה הל ' רמב"ם
וש"נ.99) ואילך . 142 ע' ח "י  לקו"ש ראה

ע'100) אג "ק לוי "צ לקוטי  וראה כסלו. כ "ח  יום" "היום
שנח .

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dcp(iyily meil)

àðîçø øîà 'òøæ úáëL epnî(al eh my),afy df weqta x`eane ¦¤¦§©¤©¨©©£¨¨
y jkn cenll yie ,ixw lral ywed zg` dii`x d`xyìkŸ

äðBLàø äéiàø ,ànèî BlL òøæ úáëML[daif ly],äànèî BlL ¤¦§©¤©¤§©¥§¦¨¦¨¤§©§¨
éàäådf ohwe -äðBLàø äéiàø ,äànèî àì BlL òøæ úáëLc ïåék §©¥¨§¦§©¤©¤Ÿ§©§¨§¦¨¦¨
elyàîìéc Bà ,ànèz àì énð,jtidl xn`péæç eäéà eléàc ïåék ©¦Ÿ§©¥¦§¨¥¨§¦¦¨¥

àôøèöî ézøzztxhvn `id ,ztqep dii`x d`x m`y oeik - ©§¥¦§¨§¨
oick ,miiwp dray xetqiy cr] eze` z`nhne dpey`xd dii`xl

`id ,[zei`x izy lra afàénèî.dnvr ipta mb §©§¨
:`xnbd zhyetòîL àz ,àáø øîà,`ziixaa epipyy dnn di`x ¨©¨¨¨§©

(al eh `xwie) xn`pdn `ed ohw zeaxl xewndy,'áfä úøBz úàæ'Ÿ©©¨
xaecny rnyn 'afd' zaiznyïéaaìBãbeïéáa,ïè÷`vnpe ¥¨¥¨¨

,df ywidn cenll yie ,lecbl ohw ywed ef daizay,ìBãb äî©¨
ànèî BlL äðBLàø äéiàø,da rbepd z`äðBLàø äéiàø ïè÷ óà §¦¨¦¨¤§©¥©¨¨§¦¨¦¨

elyànèî énð.da rbepd z` ©¦§©¥
epi`y] xedh mc` .` :el` mipic micwdl yi `xnbd ixac zpadl
z`nhn dpi` dtih dze` ,daif ly zg` dii`x d`xy [rxevn
daif ly dipy dii`x .a .da rbepd z` wx `l` ,dze` `yepd z`
mc`n d`vi dtihd m` elit` ,dze` `yepd mc`d z` z`nhn
`nhn rxevn ly oirn .b .rxevnn d`vi m` oky lke ,xedh

aygp z`vl jk xg`e seba sq`zdl erahy xac wxe ,`yna
.oirn

mc`n d`vi m`y ,daif ly dpey`x dii`xa zwtzqn `xnbd
:rxevn dze` d`xyk dpic dn ,`yna z`nhn dpi` xedhéòä¥

wtzqp -ìL äðBLàø äéiàø ,óñBé áød`xy daifeäî ,òøBöî ©¥§¦¨¦¨¤§¨©
àOîa ànèzL.dze` `yepd mc`d z` z`nhn `id m`d - ¤§©¥§©¨

d m`d ,`ed wtqd yxeyeíB÷îd epnn z`veiyàeä ïéòî äáéæ- ¨¦¨©§¨
wxe ,cg` mewnl ztq`p daifdy meyn ,rxevnd oirn aygp

,z`vei jk xg`ànèîe,`yna z`nhn daifd ok m`e -àîìéc Bà §©¥¦§¨
daifd mewn,àeä ïéòî åàìi` daifdy meyniptl ztq`zn dp ¨©§¨

wx z`nhny ,mc` lk ly dpey`x dii`xk dpice ,z`vei `idy
.rbna

:wtqd z` heytl zywan `xnbdòîL àz ,àáø øîàz` heytl ¨©¨¨¨§©
eh `xwie) af ly dipy dii`x iabl dxeza xn`p ,`ziixan wtqd

(a,'àeä àîè BáBæ'df aezky `ziixad zx`aneáBfä ìò ãnéì ¨¥¦¥©©
envr,àîè àeäL:`ax xxan .`yna `nhny epiideéàîa- ¤¨¥§©

,xaecn af dfi`aàãéøb áæa àîéìéàepi`y af mzqa xaecn m` - ¦¥¨§¨§¥¨
ixd ,`yna z`nhn dtihdy weqtn cenll jixv recn ,rxevn
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שנאמר  ביחד , גו'ה ' עמים  אל  אהפוך  אז כי
אחד " שכם  .לעבדו

דשבוע  ההפטרה  וחותם  בסיום  גם  וכמרומז
השבוע : פרשת  ובהתחלת  שעבר 

" בהכרזה  מסתיימת  שעבר  דשבוע  ההפטרה 
   " דוד מלכות  נצחיות  –

המלך  ע "י ששלימותה  שלמה , במלכות  שנמשכה 
שלמה " ומזרע  דוד  "מבית  שהוא  –המשיח 

התגלות  הוא  זו הכרזה  של  דמלך שתוכנה 
המשיח .

ע "י  כל  לעין התגלותו באה  ולאח "ז ועי"ז
השבוע : פרשת  בהתחלת  כמרומז – כו' פעולותיו

"   דמלך ("תולדות ") שהלידה  – "
לעין  גלוי באופן היא  מציאותו) (התגלות  המשיח 

("ואלה " יצחק כל  השומע  ש "כל  עד  ,(

על ("יצחק ")לי" גם  שפועל  אלא  עוד  ולא  ,
והן אוה "ע  ויצא ) (בפרשת  דלבן הבירור  הן ,

אל  אבוא  אשר  "עד  וישלח ), (בפרשת  דעשו הבירור 
שעירה " שנאמר אדוני המשיח , "בימי , ועלו

לה ' והיתה  עשו הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 
ממש .המלוכה " ומיד  תיכף  –
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ט .101) ג , צפני '
לא.102) א, ֿ א מלכים
(103" אלא "אלה", רק לא יותר: (בתוספת ובפרטיות אלה"

הפרשה *וא"ו  בהמשך  מ "ש וע"ד  הראשונות", על  "מוסיף ,(
" ובפרש"י ) כח  ויתן".(כז, ויחזור "יתן יתן",

ו.104) כא, וירא
יאמרו105) לבוא שלעתיד  אתה ולהעיר "כי  דוקא

תו"ח  ג . יז, פרשתנו תו"א וראה ב. פט , שבת טז. סג , (ישעי ' אבינו"
ועוד ). ואילך . ד  ד , שם

"יעקב106) הם יצחק" ש"תולדות האמורים להעיר
פרשתנו). ריש (פרש"י  בפרשה"

יד .107) לג , וישלח 
בסופו.108) עובדי '
שם.109) וישלח  פרש"י 

        
   

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dcp(iyily meil)

àðîçø øîà 'òøæ úáëL epnî(al eh my),afy df weqta x`eane ¦¤¦§©¤©¨©©£¨¨
y jkn cenll yie ,ixw lral ywed zg` dii`x d`xyìkŸ

äðBLàø äéiàø ,ànèî BlL òøæ úáëML[daif ly],äànèî BlL ¤¦§©¤©¤§©¥§¦¨¦¨¤§©§¨
éàäådf ohwe -äðBLàø äéiàø ,äànèî àì BlL òøæ úáëLc ïåék §©¥¨§¦§©¤©¤Ÿ§©§¨§¦¨¦¨
elyàîìéc Bà ,ànèz àì énð,jtidl xn`péæç eäéà eléàc ïåék ©¦Ÿ§©¥¦§¨¥¨§¦¦¨¥

àôøèöî ézøzztxhvn `id ,ztqep dii`x d`x m`y oeik - ©§¥¦§¨§¨
oick ,miiwp dray xetqiy cr] eze` z`nhne dpey`xd dii`xl

`id ,[zei`x izy lra afàénèî.dnvr ipta mb §©§¨
:`xnbd zhyetòîL àz ,àáø øîà,`ziixaa epipyy dnn di`x ¨©¨¨¨§©

(al eh `xwie) xn`pdn `ed ohw zeaxl xewndy,'áfä úøBz úàæ'Ÿ©©¨
xaecny rnyn 'afd' zaiznyïéaaìBãbeïéáa,ïè÷`vnpe ¥¨¥¨¨

,df ywidn cenll yie ,lecbl ohw ywed ef daizay,ìBãb äî©¨
ànèî BlL äðBLàø äéiàø,da rbepd z`äðBLàø äéiàø ïè÷ óà §¦¨¦¨¤§©¥©¨¨§¦¨¦¨

elyànèî énð.da rbepd z` ©¦§©¥
epi`y] xedh mc` .` :el` mipic micwdl yi `xnbd ixac zpadl
z`nhn dpi` dtih dze` ,daif ly zg` dii`x d`xy [rxevn
daif ly dipy dii`x .a .da rbepd z` wx `l` ,dze` `yepd z`
mc`n d`vi dtihd m` elit` ,dze` `yepd mc`d z` z`nhn
`nhn rxevn ly oirn .b .rxevnn d`vi m` oky lke ,xedh

aygp z`vl jk xg`e seba sq`zdl erahy xac wxe ,`yna
.oirn

mc`n d`vi m`y ,daif ly dpey`x dii`xa zwtzqn `xnbd
:rxevn dze` d`xyk dpic dn ,`yna z`nhn dpi` xedhéòä¥

wtzqp -ìL äðBLàø äéiàø ,óñBé áød`xy daifeäî ,òøBöî ©¥§¦¨¦¨¤§¨©
àOîa ànèzL.dze` `yepd mc`d z` z`nhn `id m`d - ¤§©¥§©¨

d m`d ,`ed wtqd yxeyeíB÷îd epnn z`veiyàeä ïéòî äáéæ- ¨¦¨©§¨
wxe ,cg` mewnl ztq`p daifdy meyn ,rxevnd oirn aygp

,z`vei jk xg`ànèîe,`yna z`nhn daifd ok m`e -àîìéc Bà §©¥¦§¨
daifd mewn,àeä ïéòî åàìi` daifdy meyniptl ztq`zn dp ¨©§¨

wx z`nhny ,mc` lk ly dpey`x dii`xk dpice ,z`vei `idy
.rbna

:wtqd z` heytl zywan `xnbdòîL àz ,àáø øîàz` heytl ¨©¨¨¨§©
eh `xwie) af ly dipy dii`x iabl dxeza xn`p ,`ziixan wtqd

(a,'àeä àîè BáBæ'df aezky `ziixad zx`aneáBfä ìò ãnéì ¨¥¦¥©©
envr,àîè àeäL:`ax xxan .`yna `nhny epiideéàîa- ¤¨¥§©

,xaecn af dfi`aàãéøb áæa àîéìéàepi`y af mzqa xaecn m` - ¦¥¨§¨§¥¨
ixd ,`yna z`nhn dtihdy weqtn cenll jixv recn ,rxevn
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המשך ביאוו למס' נדה ליום שלישי טמ' ב



ל

           
    



. כמ "פ נקראים דובר  שבהם  השמות  אודות 
שמות  נקבעו שבפשטות  שאף  – התורה  פרשיות 

הסדרה  התחלת  ע "ש  ע "פ אלו שנקבעו כיון הרי, ,
היא " ש "תורה  ישראל  בתכלית מנהג  בודאי ה "ה  ,
התורה ). עניני (ככל  הדיוק 

השבוע , פרשת  של  משמה  – לזה  ומההוכחות 
תולדות : פרשת 

יצחק ", תולדות  "ואלה  היא  הפרשה  התחלת 
תולדות  "אלה  בתורה , השני' הפרשה  התחלת  כמו
באותן  מתחילות  הפרשיות  ששתי וכיון נח ".
(ע "ש  לקרותן כדי הרי, תולדות ", "(ו)אלה  תיבות ,
לקרות  מתאים  ביניהם , שיבדילו בשמות  התחלתם )

 הפרשה להתחלת  קרובה  הכי התיבה  ע "ש 
" –", מהראשונה להבדילה  כדי –

– לראשונה  כבר  שניתן מהשם  שונה  שם  בקריאת 
.""(תולדות )

(כמודפס  ישראל  מנהג  ונתפשט  שנקבע  וכיון
הראשונה  שקורין בהלוחות ) ועד "ז החומשים , בכל 
שקריאת  מוכח , "תולדות ", בשם  והשני' "נח " בשם 
התיבה  או הראשונה , התיבה  ע "ש  (לא  היא  השמות 
אלא ) אחרת , מפרשה  אותה  שמבדילה  הראשונה 

השם  שיהי' ביותר .באופן

במק "א  לפרשה ונתבאר  ("נח " אלו ששמות 
מתאימים  לשני') ו"תולדות " הראשונה 

:הפרשיות 

סיפור  (לא  הוא  נח " תולדות  ד "אלה  התוכן
נח  של  כפשוטו) (תולדות  בניו נאמר לידת  שכבר  ,

של  בתוכנה  כפרט  כאן ונכפל  בראשית , בס "פ 
– הפרשה )    על) נקראת  ולכן ,

" הוא "שמו) יצחק " תולדות  ד "אלה  והתוכן ;
כו"כ  שהרי יצחק , של  המאורעות  סיפור  (לא 
העקידה , לידתו, עיקריים : ומאורעות  מאורעות ,
שרה ) וחיי (וירא  בפרשיות  הם  והנישואין, השידוך 

סיפור  אלא ) שלפנ"ז, :רש "י כפירוש  ,
נקראת  ולכן בפרשה ", האמורים  ועשו "יעקב 

". בנים (כפשוטו) שפירושו "

. שמות לתוכן בנוגע  גם  ולבאר  להוסיף  ויש 
לתוכן הפרשיות  שייכותן על  (נוסף 

מהתורה  חלק  שנעשו שכיון – גם הפרשה ) כולל  ,
הוראה  מלשון בעבודת תורה  הוראה  ללמוד  יש  ,

כשלעצמם , הפרשיות  משמות  גם  לקונו האדם 
ש " "תולדות ", פרשת  (לא ובנדו"ד , הוא  "

שיכולים  הראשונה  בפעם  הראשון, הענין
" לאחרי השני) הענין אלא  זה , בשם  ".להשתמש 

"נח " השמות  שבפירוש  – ובהקדמה 
והפרשה , הענין לתוכן בשייכות  (לא  ו"תולדות "
וההוראה  להלימוד  בשייכות  עצמם ) השמות  אלא 

" קאי האדם , "(עיקר בעבודת  על  "
צדיקים ) של  תולדותיהם  ""ו ,,"
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ועוד .1) ואילך . 57 ע' ח "ה לקו"ש ראה
ראשונה 2) תיבה או "בראשית", כמו ממש, ראשונה תיבה

וכדלקמן  דומה, שהתחלתן פרשיות משאר זו פרשה שמייחדת
בפנים.
הנסמן 3) סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

.2 הערה 56 ע' חכ "ב בלקו"ש
תוכן 4) מבטאת שאינה שכיון "אלה", הראשונה, התיבה לאחרי 

הפרשה* כשם לקובעה אין שלאחרי ', לתיבה הקדמה אלא .הענין,
בשם 5) והשני ' נח " "תולדות בשם הראשונה לקרות או

אהבה). ספר (בסוף דהרמב"ם תפלות כבסדר – יצחק" "תולדות
(6.126 ע' חכ "ה לקו"ש גם וראה ואילך . 354 ע' ח "ה לקו"ש
וש"נ.
כלי7) הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר ש"שמו וכידוע

           
      

    

שנקרא  הדבר של  ומהותו תוכנו על  גם מורה ולכן, כו'", לחיות
אור  לסופה. קרוב שמות פ' יוסף יעקב תולדות (ראה זה בשם

ועוד ). פ"א. שעהיוה"א תניא ד . נח , לקו"א ג . ד , להה"מ  תורה
בנים".8) שלשה נח  "ויולד  שלאח "ז בפסוק כמ "ש
ה,9) (בראשית ינחמנו" "זה ע"ש "נח ", שהשם יותר ויומתק

וראה  נח . ר"פ (תו"א דרוחא" "נייחא ונחת, מנוחה על  מורה כט ),
חייו: קורות אודות בפרשה להמסופר בהתאם – א) ס, זח "א
"ריח  פעולת נח "), "מי  (שנקראים המבול  ע"י  הארץ טהרת

העולם. קיום על  ברית והכריתת נח  דקרבן הניחוח "
"יעשה 10) בהגה"ה) ואילך  סע"א (יג , השל "ה ממ "ש להעיר

ותושבע"פ, תושב"כ  של  (שמות השמות כל  שירשום לוח  א' כל 
. תורה חומשי  ה' .שמות   ,מהחומש

. הנביאים שמות ואח "כ  וכו', לך  לך  נח  שית בראשית שמות .
. משנה ..סדרי  המסכתות כל  וכו')ושמות חז"ל  מדרשי  שמות .

מ "מ , הארץ, עם שאינו מי  אף כי  בפיו, שגורים ויהיו אותם ויקרא
השמות  וקריאת כולם, ללמוד  הזוכים מועטים והן עלי ' בני  ראיתי 

כולם". ולמד  עיין כאילו נחשב להיות תועיל 
נג ,11) זח "ג  בראשית. ר"פ גו"א ח . יט , לתהלים רד "ק ראה

ועוד . ב.



לי         

שייך  עצמותו, על  שמורה  האדם  שם 
נקרא  שאז כפשוטו), "תולדות " (ע "ד  המציאות 

בשם .

והסבר : ביאור  ודרוש 

דפירוש א ) הענינים ) (בפנימיות 
והפרשה , הענין פירוש  עם  כשלעצמם  השמות 
פירוש  – ב "נח " כי: זמ "ז, הפכיים  ה "ה  שלכאורה ,
(ע "ד  האדם  (לידת ) מציאות  לעצם  שייך  השם 
למעשים  שייך  הענין ופירוש  כפשוטו), תולדות 

מקרא  של  (בפשוטו רש "י כפירוש  )טובים ,
מעשים  צדיקים  של  תולדותיהם  שעיקר  "ללמדך 
שייך  השם  שפירוש  – ב "תולדות " והפכו טובים ",
ללידה  שייך  הענין ופירוש  טובים , למעשים 
ועשו  "יעקב  רש "י כפירוש  כפשוטו), (תולדות 

בפרשה ". האמורים 

מ "נח "ב ) וההוראה  הלימוד  ביאור  –
"נח ": שלאחרי ומ "תולדות " "תולדות " שלפני

שנקרא  האדם  ששם  כיון – ל "נח " בנוגע 

(לכאורה ) שייך  טובים "אינו ב "מעשים 
ד "נח " הענין מהו – צדיקים ") של  ("תולדותיהם 

האדם ? בעבודת  תולדות ) (לפני

"נח " לאחרי שבא  כיון – ל "תולדות " ובנוגע 
שאין  עכצ "ל , שבינתיים ), פרשיות  כמה  (ועוד 
טובים " מעשים  צדיקים ) של  ל "(תולדותיהם  הכוונה 

נעלית (סתם ) לדרגא  אלא  העבודה ,
ד "נח " ההקדמה  לאחרי שבאה  טובים " ב "מעשים 
תוכנה  לבאר  וצריך  שבינתיים ), הפרשיות  (ושאר 

האדם . בעבודת  זו דרגא  של  וענינה 

של  מצב  על  מורה  ש "נח " לומר  אפשר  לכאורה 
 הגוף ומנוחת  הנפש  שתהי'(מנוחת  כדי (

דקיום  מ "ש העבודה  ע "ד  כדבעי, התומ "צ 
כדי הרמב "ם  שבתורה  הגשמיים  היעודים  אודות 

המצוה " ולעשות  בחכמה  ללמוד  פנויים  ,ש "נשב 
כדי  כי, ל "תולדות ", קודם  ש "נח " הוא  הסדר  ולכן
(מעשים  ד "תולדות " העבודה  להיות  שתוכל 

ומצב  מעמד  תחילה  להקדים  בהכרח  טובים ),
לומר  יותר  מסתבר  אבל , (מנוחה ). ד "נח "
(בזמן) רק  לא  היא  ל "תולדות " ד "נח " שהקדימה 
אמיתית  קדימה  אלא  שבדבר , ההכרח  בגלל 

קדימה  .(בתורה ),

.: בזה הביאור  נקודת  לומר  ויש 

הוא  תולדות  לפרשת  נח  פרשת  שבין החילוק 
 תורה מתן ולאחרי תורה  מתן לפני בין החילוק 

כידוע  – היתה תורה  דמתן וההתחלה  שההכנה 
המילה , ע "י ובפרט  אברהם , של  עבודתו ע "י
מטיפה  (שנולד  יצחק  לידת  היתה  ולאח "ז

"ואלה קדושה  תולדות , שבפרשת  ונמצא , ,(
יצחק "תולדות  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן

ההכנה  לאחרי ותולדותיו מציאותו שכל  (הראשון
עם  הקשורה  העבודה  מתחילה  דמ "ת ), וההתחלה 
נח , פרשת  ובפרט  שלפנ"ז, ובפרשיות  תורה , מתן
ה "ז  אברם , נולד  (רק ) וחותמה  ש (רק )בסיומה 

תורה .עבודה  מתן

– מ "ת ) (לאחרי ישראל  של  בעבודתם  וענינו
על  קאי ישראל ש "נח " של 

של  עבודתם  על  קאי ו"תולדות " ל )תורה , (וקודמת 
ישראל   מציאותם באה  שעי"ז ,

ובגלוי, בפועל  לתורה ) שקודמים  (כפי האמיתית 
כדלקמן.

.:הענין וביאור 

אליהו  דבי בתנא  קדמו איתא  דברים  "שני
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נח .12) ר"פ פרש"י 
קאי13) כפשוטו ש"תולדות" כיון השני , בפירוש רק כי  אף

בנים. על 
ה).14) פ"ל , (ב"ר לתחתונים" נייחא לעליונים "נייחא ע"ד 
רפ"ט .15) תשובה הל '
(16" – המשיח  לימות בנוגע – ב' ממלכיות ובהלכה

כהוגן". ובמצוות בתורה לעסוק להן  מניחות שאינן

ע'17) (לעיל  לך  לך  ש"פ משיחות קונטרס – בארוכה ראה
וש"נ. ואילך ). 254

ב.18) פמ "ו, ב"ר
שאומרים 19) זכרת" באהבה נח  את "וגם בענין כידוע

בר"ה  זכרונות מעלת *בברכת עצם "מצד  הוא דנח  שהזכרון ,
פר"א). ח "א תער"ב (המשך  נש"י "

(ראה 20) חסידות בדרושי  מקומות בכמה הלשון כ "ה
לא  (פי "ד ) שבתדבא"ר אף – ועוד ) .61 ע' ה'ש"ת סה"מ  לדוגמא

ממ "ש הראי ' ממש"נ הובאה (אלא בנ"י  אל  דבר בנ"י  את צו
כמו  הם שישראל  היינו, תבואתה", ראשית לה' ישראל  "קדש
בב"ר  הובאה זו וראי ' מ '), תורה לתרומה, שקודמים ביכורים

ד ) .**(פ"א, דבר לכל  קדמה ישראל  של  "מחשבתן :. אילולי  ..
בנ"י את צו בתורה כותב הי ' לא התורה את לקבל  עתידים ישראל 

.(24 הערה לקמן (וראה בנ"י " אל  דבר

      
           

             



לב        

קודם , מהם  איזה  יודע  ואיני וישראל , תורה  לעולם ,
א  בנ"י  אל  דבר  בנ"י את  צו אומר  אני כשהוא  ומר 

  בעיקר היא  זו שקדימה  – ",
ממעלת  יותר  גדולה  ישראל  של  שמעלתם  היינו,

התורה .

תבוא  ישראל  של  שמעלתם  כדי אבל ,
 בתדבא "ר כדאיתא  – התורה  קיום  צ "ל 

לו  ויש  ביתו בתוך  בנים  לו שיש  ב "ו למלך  "משל 
בניו את  מלמד  שהוא  ביניהם  זקן עבד  

 .. תורה  דברי כך  את . מכריעין .
ומביאין  במצוות  אותן מחנכין זכות , לכף  ישראל 
באה  התורה  שע "י היינו, הבא ", העולם  לחיי אותן

ובגלוי. בפועל  ישראל  של  מעלתם 

בזה : וההסברה 

ישראל  של  העיקרית  מעלתם  ,
חד " כולא  וקוב "ה  קיום "ישראל  לולי גם  ,

כבמשל  טובים ", ומעשים  נאים  "דרכים  התומ "צ ,
היא  לבנים  שהאהבה  בנים , לו שיש  ב "ו דמלך 

  ומעשים נאים  "דרכים  להם  כשאין גם 
נאים  "דרכים  להם  שיש  בבנים  (ואדרבה : טובים "
מצד  גם  אותם  לאהוב  שראוי טובים ", ומעשים 

 האהבה כ "כ  ניכרת  לא  , מעלה אבל , .(
חד  הם  (שישראל  ית ' לעצמותו מתייחסת  זו עצמית 
דישראל  להמציאות  (כ "כ ) ולא  ית '), עצמותו עם 

שלהם . מעלה  עצמם ,

שרואים  התומ "צ , מקיימים  שישראל  ועי"ז
– טובים " ומעשים  נאים  ב "דרכים  שלהם  המעלה 
בבחי' גם  ("בנים ") העצם  שמצד  המעלה  באה 
היינו, טובים "), ומעשים  נאים  ("דרכים  הגילויים 
נמשך  הגילויים , בחי' שמצד  שלהם  שבמעלה 

העצם . וחודר 

ובודאי  להגילוי, ֿ ערוך  באין הוא  שהעצם  [ואף 
העצם  ואדרבה , בהעצם , גורע  אינו הגילוי שהעדר 
הרי  להעצם , כלים  אינם  שגילויים  כיון בהעלם  הוא 

כיו  לא לאידך , דבר , בשום  מוגדר  אינו שהעצם  ן
אלא  דוקא , בהעלם  להיות  מוכרח  שיהי' יתכן
הענין  אמיתת  ולכן, בגילוי, גם  לבוא  יכול  בודאי
ובגלוי  בפועל  בהמשכה  הוא  העצם  דגילוי

].דוקא 

. נשמה – גופא  ישראל  של  במציאותם  ועד "ז
בגוף :

ממש "נ  מוכיחים  וישראל  לתורה  שבנוגע  כשם 
היא  (שהתורה  בנ"י אל  דבר  בנ"י את  צו בתורה 

לישראל ) ציווי ישראל , יש בשביל  קדמו,
שציוויי  שכיון וגוף , לנשמה  בנוגע  גם  מזה  להוכיח 
אלא  עדן, בגן בהיותה  לנשמה  שייכים  אינם  התורה 
עכצ "ל , בגוף , להתלבש  למטה  ירידתה  לאחרי

 קודם נבראת ובשבילו , ועאכו"כ) הנשמה 
ההשתלשלות ). סדר  כל 

הידוע  ע "פ  – בזה  וההסברה  

דוקא :הגשמי היא 

"בן" לגבי גם  ב "בחירה " מעלה  שבבן,יש  –
ההתקשרות  טבעית , אהבה  היא  אליו האב  שאהבת 
דהבן  מקום  תפיסת  בה  שיש  ממדרגה  היא  ביניהם 
ממש , ית ' מעצמותו ולא  דבן), (המעלה  האהוב 
דהדבר  מקום  תפיסת  בה  אין בחירה , משא "כ 
חפשית  בבחירה  בחר  שכך  אם , כי כלל , הנבחר 

ממש . מעצמותו שהיא 
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שם.21)
א.22) עג , זח "ג  ראה
(23.245 ע' ח "ה לקו"ש ראה

הר 24) חסידות בדרושי  הובאה זה שמטעם לומר, אי 'ויש
"קדש  מהפסוק ולא (כבב"ר), בנ"י  אל  דבר בנ"י  את צו ממ "ש
שהקדימה  לרמז כדי  – (כבתדבא"ר) תבואתה" ראשית לה' ישראל 
"קדש  נאמר עלי ' עצמה, לנשמה בנוגע רק לא היא דישראל 
בנוגע  (ובעיקר) גם אלא תבואתה", ראשית לה' ישראל 
ואעפ"כ  בנ"י . אל  דבר בנ"י  את צו שעז"נ בגוף, להתלבשותה

הובא  יש בב"ר כי , מב"ר, ולא אליהו, דבי  מתנא
היינו, תומ "צ, שמקיימים בגלל  היא דישראל  שהקדימה לפרש
מודגשת  אליהו דבי  בתנא משא"כ  מישראל , למעלה הם שתומ "צ

ישראל  של  העצמית "ראשית *מעלתם שהם מהתורה, שלמעלה
היא  זו שמעלה אלא לתרומה, שקודמים ביכורים כמו תבואה",

בגוף  הנשמה להתלבשות בנוגע (ובעיקר) ואכ "מ .**גם כנ"ל . ,
ירידתה 25) ע"י  ובפרט  מציאות בבחי ' שנעשית כלומר,
למטה.
הוא26) ולשון עם מכל  בחרת "ובנו פמ "ט : תניא ראה
 סה"ש (וראה העולם" אומות לגופי  בחומריותו הנדמה

ואילך ). 120 ע' שלום תורת
מ "27) שהתהוותו . בכחו לבדו (ש)הוא .

וסיבה  עילה שום בלי  ממש המוחלט  ואפס מאין יש לברוא ויכלתו
ס"כ ). אגה"ק (תניא הזה" ליש קודמת אחרת

(28.409 ע' חי "ח  ואילך . 5 ע' חי "א לקו"ש גם ראה

         
          

    
       

       



לג         

– להגוף  הנשמה  שבין בהחילוק  ודוגמתו
ממש " ממעל  אלקה  "חלק  היא  חלק שהנשמה  ,

בהעצם  תופסים  ידו וכמ "ש שעל  , אתם "בנים 
האב , מעצם  חלק  שהוא  הבן כמו אלקיכם ", לה '
בה  שיש  ממדרגה  היא  הקב "ה  עם  התקשרותה 
ית ' מעצמותו ולא  דבן, להמעלה  מקום  תפיסת 
עילוי  בו אין עצמו שמצד  הגוף , משא "כ  ממש ,
אוה "ע "), לגופי בחומריותו הנדמה  החומרי ("גוף 

אלא   ש חפשית  בבחירה  היא בו
עצמותו  מצד  היא  ההתקשרות  הרי, ית ', מעצמותו

ממש . ית '

יותר : ובפרטיות 

גופא  זה  כי, בהנשמה , גם  היא  העצמות  בחירת 
בחר  שכך  לפי הוא  להקב "ה  בן היא  שהנשמה 
המעלה  יש  שבנשמה  כיון אבל , החפשית , בבחירתו
ירידתה  וע "י העצמות , בחירת  בה  ניכר  לא  ד "בן",
בחירת  אם  כי עילוי, בו (שאין בגוף  והתלבשותה 

העצמות  בחירת  בהנשמה  מתגלה  .העצמות )

מתייחסת  בהגוף  הבחירה  מעלת  ולאידך ,
שמצד  (הנבחר ), להגוף  ולא  (הבוחר ), ית ' לעצמותו

הבחירה ) לאחרי (גם  עילוי בו אין ועי"ז עצמו ,
בגוף  מתלבשת  ד "בן") המעלה  בה  (שיש  שהנשמה 
נעשה  התומ "צ , קיום  ע "י ולזככו ולבררו להחיותו

העצמות  בחירת  בו שמתגלה  בהגוף , גם  עילוי

בו  ומתגלה  אליו שמתייחסת  .באופן

(ע "י  בהגוף  מתגלה  העצמות  שבחירת  ולאחרי
קיום  ע "י הגוף  ולזכך  לברר  הנשמה  התלבשות 
הגוף ) (ע "י בהנשמה  גם  מתגלה  אזי התומ "צ ),

העצמות  בחירת  בה  יש  אלא  "בן", רק  לא  .שהיא 

לבוא  שלעתיד  הענין תוכן לבאר  יש  [ועפ "ז
הגוף  מן ניזונית  זמן הנשמה  הזה , שבזמן –

היא  ההדגשה  עיקר  הגוף , וזיכוך  דבירור  העבודה 
ויחדור  יומשך  הגילויים ) (מעלת  הנשמה  אור  שגילוי
תהי' הבירורים , גמר  לאחרי לבוא , ולעתיד  בהגוף ,
שלמעלה  העצם  התגלות  על  ההדגשה  עיקר 
עם  שהתקשרותה  בהנשמה  יורגש  שלכן מגילויים ,

מצד  (רק ) לא  היא  ובעיקר )הקב "ה  (גם  אלא  ,
הנשמה  מקבלת  זה  שרגש  ממש , ית ' עצמותו מצד 

.[ העצמות בחירת  מתגלה  שבו

בגוף , נשמה  ישראל , של  שבמציאותם  ונמצא ,
ההתקשרות  מתגלה  התומ "צ , בקיום  ועבודתם 

בכ  הקב "ה  עם  –דישראל  העצם  מצד  האופנים : ל 
ד "בן", המעלה  – הגילויים  מצד  העצמות ; בחירת 
ומצד  טובים "; ומעשים  נאים  ד "דרכים  והמעלה 
וחודרת  מתגלה  העצמות  שבחירת  – יחד  שניהם 
טובים ", ומעשים  נאים  וב "דרכים  ד "בן" במעלה 
מודגש  (שבזה  בהתגלות  גם  הוא  שהעצם  היינו,
בהעלם , מוגדר  שאינו העצם , של  ענינו אמיתת 

ס "ד ). כנ"ל  בגילוי, גם  בא  אלא 

." ד "נח הענינים  פרטי לבאר  יש  עפ "ז
האדם : בעבודת  ו"תולדות "

מעלתם  על  מורה  – תולדות ) (שלפני "נח "
ההתקשרות  לתורה , שקדמו ישראל  של  העצמית 
שלמעלה  ממש  העצם  מצד  הקב "ה  עם  דישראל 
נאים  "דרכים  ע "י הגילויים  שמצד  מההתקשרות 
היא  האמיתית  השלימות  אבל , טובים ". ומעשים 
הגילויים  בבחי' גם  ומתגלה  וחודר  נמשך  כשהעצם 
על  רק  (לא  שמורה  נח , שלאחרי "תולדות " –
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רפ"ב.29) תניא
בכולו"30) תופס אתה העצם מן במקצת תופס "כשאתה

וש"נ). סקט "ז. הוספות (כש"ט 
א.31) יד , ראה פ'
ע'32) חכ "ג  לקו"ש גם (וראה רנ ע' ח "ה מלוקט  סה"מ  ראה

.(61 הערה 219
ואפס 33) מאין הגשמי  הגוף את שמהוה העצמות כח  ועד "ז

עצמו  שמצד  הגשמי , להיש ולא להעצמות, שמתייחס – המוחלט 
ממש. ואפס אין הוא

עם 34) מכל  בחרת ("ובנו בישראל  שהבחירה יומתק ועפ"ז
נתגלתה החומרי ") הגוף הוא ולשון   ובנו ("כשיאמר

וראה  ס"ד )). ס"ס או"ח  אדה"ז (שו"ע תורה" מתן יזכור בחרת
.36 הערה לקמן

הגשמי35) היש שבהתהוות העצמות כח  בו מתגלה ועד "ז
שבעולם  הגשמיים הדברים וכל  אוה"ע בגופי  (משא"כ 
מתגלה  ואינה אליהם מתייחסת אינה העצמות בכח  שהתהוותם

59)).*בהם  הערה לקמן גם (וראה

          
         

         

במתן 36) נתגלתה בהנשמה העצמות בחירת שגם י "ל  ועפ"ז
ולאחרי ע"י  היא בהנשמה הבחירה שהתגלות כיון – תורה

התומ "צ. קיום ע"י  בהגוף הבחירה התגלות
ע'37) תרנ"ט  סה"מ  ואילך . פפ"ח  תרל "ז וככה המשך  ראה

ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  תקכח . ע' תרס"ו המשך  ואילך . צז
ואילך . 127 ע' שלום תורת סה"ש

          
   



לד        

שבאים  טובים  מעשים  על  אלא ) סתם , טובים  מעשים 
ממש . העצם  מהתגלות  (לאחרי) כתוצאה 

מב ' א ' בכל  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
בפ "ע : ותולדות ) (נח  הפרשיות 

רש "י  ומדגיש  מוסיף  – העצם  על  שקאי ב "נח ",
צדיקים  של  תולדותיהם  ש "עיקר  ,"

בבחי' ויחדור  יומשך  שהעצם  הוא  שהעיקר  היינו,
" טובים "מעשים  ,.

דנח  טובים " שה "מעשים  כיון [אלא , –
בענינים  ולא  נעלים , בענינים  ברוחניות , שעיקרם 
מעלה , בהם  אין עצמם  שמצד  וגשמיים  פשוטים 
העצם  והמשכת  העצם , ולא  הגילויים  בחי' ה "ז
וגשמיים  פשוטים  בענינים  שמתבטאת  ("אנכי")

תורה  במתן טובים היא  ב (המעשים  שהתחלתו ,
תולדות  ].שב )פרשת 

נאים  ("דרכים  הגילויים  על  שקאי וב "תולדות ",
הענין  רש "י ומדגיש  מוסיף  – טובים ") ומעשים 
האמורים  ועשו ("יעקב  כפשוטו דתולדות 

לידת בפרשה "), (כפשוטו, יצחק " ד "תולדות 
היינו, הגילויים , מבחי' ולמעלה  שלפני המציאות )
בחי' שמצד  בעבודה ) (תולדות  טובים " שב "מעשים 
(תולדות  העצם  ומתגלה  ונמשך  חודר  הגילויים ,

כפשוטו).

. בפרשת יותר  בפרטיות  ולבאר  להוסיף  ויש 
" יצחק ", תולדות  "ואלה  – תולדות  

בפרשה ": האמורים 

הראשון  היהודי הוא  שיצחק  שכיון – ובהקדמה 
וההתחלה  ההכנה  לאחרי ותולדותיו מציאותו שכל 
יצחק , של  עניניו שכל  לומר , מסתבר  דמ "ת ,
יעקב  יצחק ", "תולדות  העיקריים , עניניו ועאכו"כ 
על  קאי שיעקב  – מישראל  בכאו"א  ישנם  ועשו,

(כידוע  הגוף  על  קאי ועשו ועשו הנשמה , שיעקב 

נשמה  וגם  וב "ן, מ "ה  ותוהו, תיקון הם  בשרשם 
וב "ן). מ "ה  הם  וגוף 

בדבר  העצמות  שמצד  שהבחירה  לומר , ויש 
מתבטאת  מעלה , שום  בו אין עצמו שמצד 

"הראשון  (נשמה ), ליעקב  (גוף ) דעשו בהקדימה 

עשו" גם גו' מרומזת  עשו שמעלת  להוסיף , (ויש 
ב "אדרת ב "אדמוני" וגם  גבול , בלי מאד , אותיות  ,

דיקנא ).שער " תיקוני י"ג  על  שרומז ,

לבררו  בהגוף  הנשמה  בהתלבשות  שדוקא  וכיון
בחירת  ומתגלה  נמשכת  התומ "צ  קיום  ע "י ולזככו
מצד  גם  בהנשמה ) גם  (ולאח "ז בהגוף  העצמות 
עשו  מבקש  לכן, – ס "ה ) (כנ"ל  הגילויים  בחי'

הזה " האדם  האדם  "מן לו שיתן היינו,מיעקב  ,
(גוף ) בעשו ("הזה ") תתגלה  (נשמה ) יעקב  שע "י
"מאד " אותיות  האדם ", ("האדם  גבול  הבלי מעלת 

העצמות . שבבחירת  ב "פ )

מ "ש  לפרש  יש  את ועפ "ז עשו "ויבז
–הבכורה " ביזה ) מלשון ("ויבז"

יותר  גדול  עילוי בשביל  הבכורה  על  שמוותר 
 של ענינו אמיתת  מודגש  (שבה  העצם 

בגילוי) גם  ובא  בהעלם  מוגדר  שאינו העצם 
ד "בכורה ". מהגדר  שלמעלה 

"ואלה  רש "י לשון דיוק  לבאר  יש  ועפ "ז
לעשו) קודם  (יעקב  ועשו "יעקב  יצחק ", תולדות 
קודם  בפרשה  שבאמירתם  (אף  בפרשה " האמורים 
העצם  ("ואלה ") התגלות  כי, – ליעקב ) עשו
("יעקב ") שהנשמה  עי"ז היא  ("תולדות ")
ע "י  ולזככו לבררו כדי ("עשו") בגוף  מתלבשת 
בפרשה "), ("האמורים  התומ "צ  דקיום  העבודה 
ידו  ועל  (בהגוף , העצמות  בחירת  מתגלה  שעי"ז

בהנשמה ). הבחירה  גם  מתגלה 

הפרשיות  באים  לזה  פרשת [ובהמשך  שלאח "ז:
חרנה ", וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  – ויצא 
– וישלח  ופרשת  דלבן, בהבירור  יעקב  עבודת 
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(38" רש"י  לשון דיוק יומתק של ועפ"ז תולדותיהם

על  מורה ש"עיקר" .צדיקים",
לך ,39) לך  תולדות), פרשת (לפני  שלאח "ז בפרשיות ועד "ז

בענינים העבודה בעיקר מודגשת שבהם – שרה וחיי  וירא
הליכת – לך  לך  התגלות : – וירא ישראל . לארץ אברהם

נישואי – שרה וחיי  מס"נ. יצחק, לעקידת ועד  לאברהם, הקב"ה
וב"ן. מ "ה יחוד  ורבקה, יצחק

ואילך .40) 58 ע' ח "ח  לקו"ש .ראה
בתולדות41) מתחיל  ישראל  של  ענינם עיקר .ולכן,
דש"פ 42) הנערים ויגדלו ד "ה וראה וישלח . ר"פ תו"א

ועוד . ואילך ). צה (ע' תרס"ה תולדות

כה.43) כה, פרשתנו
דפ'44) (בהפטרה במ "ש מרומז זה שענין לומר, יש ואולי 

עשו  ואת יעקב את ואוהב גו' ליעקב עשו אח  "הלא תולדות)
 שאין בדבר היא (בהגוף) שהבחירה – ֿ ג ) ב א, (מלאכי  "

באופן  ה"ז ודעת טעם שע"פ מזה, ויתירה מעלה , שום בו
טעם  ע"פ גם היא שהאהבה נשמה, כביעקב, (דלא ד "שנאתי "

בהגוף. בחר החפשית בחירתו מצד  ורק הגילויים), בחי ' ודעת,
ל .45) כה, פרשתנו
לד .46) שם,



לה         

– אחיו" עשו אל  לפניו מלאכים  יעקב  "וישלח 
יעקב ", "וישב  – וישב  לפרשת  ועד  דעשו, הבירור 

בשלוה " ד "נח ""לישב  השלימות  מודגשת  שבזה  ,
ושלימות  בגמר  ובגלוי בפועל  מנוחה ) (מלשון
(היא  מצוה  "שכר  השכר , שזהו"ע  העבודה ,

(עצמה )" הנחת ֿה )מצוה  הוא  ושלימותו שעיקרו ,
דבורא  נח "ר ) מלשון (נח  ומתגלה רוח  (שנמשך 

דנברא )]. בהנח "ר  וחודר 

. לתוכן שייכת  השבוע  שפרשת  הידוע  וע "פ 
של הזמן  תוכנו עם  לעיל  האמור  לקשר  יש  –

תולדות  פרשת  קורין שבו כסלו :חודש 

כסלו  חודש  של  טובים ענינו בהימים  מודגש 
חנוכה , ימי וחותמו, שבסיומו היו"ט  – שבו
ויו"ד  כסלו י"ט  החסידות , דתורת  טובים  והימים 
ענין  היא  שביניהם  המשותפת  הנקודה  אשר , כסלו,
פנימיות  על  שרומז דחנוכה , השמן נס  השמן,
בתורת  שנתגלה  שבתורה , השמן בחי' התורה ,
מעינותיך  ד "יפוצו באופן כסלו, בחודש  החסידות 

לעיל  (כמדובר  מבחוץ " ביתו פתח  "על  ).חוצה ",

בזה  עצמיות והענין על  מורה  ש "שמן" –
שנמשך  דבר , בכל  מפעפע  שלכן ("עסענץ "), הדבר 
אשר , (בחוץ ), מטה  למטה  עד  מקום , בכל  וחודר 
מודגשת  דוקא  למטה  וההתגלות  בההמשכה 
מתגלה  ד "נח " שהעצם  כשם  ממש , העצם  התגלות 
בפרשה ", האמורים  ועשו "יעקב  דוקא , ב "תולדות "

בארוכה . כנ"ל 

בהחידוש  גם  מרומז זה  שענין להוסיף , ויש 
כסלו) חודש  של  וחותמו (סיומו דחנוכה  בהיו"ט 
ורובו  שהתחלתו – טובים  הימים  שאר  לגבי
והולך  כסלו, בחודש  ימים ) ששה  או (חמשה 

טבת : חודש  בהתחלת  גם  ונמשך 

מן  נהנה  שהגוף  "ירח  – טבת  חודש  של  ענינו
(גוף הגוף " שלמטה  דהגוף  ההנאה  על  שרומז ,

שלמעלה  (העצם ) מהגוף  .הגשמי)

בחודש  חנוכה  דימי שבההמשך  לומר , ויש 
מצוה  "נר  חנוכה , דנר  העבודה  שע "י מרומז, טבת ,

אור " הנשמה ותורה  התלבשות  ע "י שנעשית  ,
אדם " נשמת  ה ' הגוף ("נר  את  ולזכך  לברר  (

ביתו  פתח  ("על  בעולם  וחלקו (בתחלה ) הגשמי
בהגוף  העצמות  בחירת  ומתגלה  נמשכת  מבחוץ "),
שניכרת  עד  הגוף  במציאות  שחודרת  באופן הגשמי
בפועל  שניכר  (הנאה ), הגוף  בהרגש  ומתגלה 

לגילוי ובגלוי  ועד  חד ", כולא  וקוב "ה  ש "ישראל 
העולם  בכל  האמיתי) (יש  ית ' (ביש עצמותו

ית 'הנברא  לו דירה  שנעשה  ,( לעצמותו דירה  ,
.ממש 
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ב.47) לז, וישב פרש"י 
ב).48) (נב, פל "ט  שם רפל "ז. תניא וראה מ "ב. פ"ד  אבות
ואילך .49) פי "ב תרל "ז וככה המשך  ראה
"המועדים 50) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה

. השנה כל  שחלות של  הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן בהן"..
עם  הזמן, עם לחיות שצריכים הזקן רבינו מפתגם גם ולהעיר –

ובכ "מ ). חשון. ב' יום" ("היום השבוע פרשת
זו 51) שנה בקביעות יתירה הראשון *ובהדגשה שהיום –

שבת  ערב הוא כסלו) א' דר"ח , ב' (יום כסלו חודש ימי  למנין
כסלו  דחודש הפרטיים לימים הראשון והיום תולדות, פרשת
יום  הוא כסלו) ב' החודש, ימי  כל  שכולל  חודש ראש (לאחרי 

תולדות. פרשת הש"ק
כיסוי52) הוא "כס" לו", "כס אותיות ש"כסלו" להעיר

(דכל  הגילוי  שלימות הוא ד "אלה", הגימטריא ו"לו", והעלם,
מספר  ו', פעמים ו' מששה, כלולה אחת שכל  כפי  מדות ששה
שלמעלה  העצם ומתגלה נמשך  הגילוי  שבשלימות היינו, ל "ו),
וש"פ  כסלו אדר"ח  ליל  משיחות קונטרס בארוכה (ראה מגילויים

ואילך )). 311 ע' (לעיל  כסלו ב' תולדות
ס"ג .53) הנ"ל  משיחות קונטרס

          
  

ס"ז.54) החסידות תורת של  ענינה קונטרס ראה
א.55) יג , מגילה
ואילך .56) 382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
כג .57) ו, משלי 
כז.58) כ , שם
אין 59) ומבלעדו המהווה הוא שהעצמות ניכר שבעולם אלא,

הוא, גופא מציאותם – בישראל  משא"כ  כלל , מציאות שום
.(75 ע' חי "ב לקו"ש (ראה העצמות כביכול ,

ובכ "מ .60) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
ובכ "מ .61) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
תתקצז.62) ע' בלק אוה"ת תפט . ע' ח "א תקס"ה סה"מ  ראה

שם  ג . ס"ע תרס"ו המשך  קצג . ע' תרע"ח  שלח . ע' תרס"ב סה"מ 
ועוד . .84 ע' תרצ"ט  סה"מ  תמה. ע'
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
˜ÂÒÙ‰ ÏÚ Ì"‡¯Â È"˘¯ ,˘¯„Ó‰ È¯·„"„¯˙ Ï‡

"ı¯‡· ¯Â‚ ...‰ÓÈ¯ˆÓ
הפסוק מצרימה"1על תרד אל ויאמר ה ' אליו  וירא 

נאמר הזאת ..." בארץ  גור אליך, אומר  אשר בארץ  שכון
עולה":2במדרש את  הושעיה: ר' אמר  הזאת , בארץ  גור

נפסלת , היא  לקלעים חוץ  יצאת  אם  – עולה  מה  תמימה .
נפסלת ". לארץ  חוץ  יצאת  אם  – את  אף 

המילים את מצטט  ומפרש :"רש "י מצרימה " תרד אל 
הרעב ." בימי אביו שירד כמו למצרים  לרדת  דעתו שהיה 

ואין תמימה , עולה  שאתה מצרימה , תרד  אל לו: אמר 
לך". כדאי  לארץ חוצה 

הוא שיצחק  כיוון כך: רש "י דברי את  מסביר הרא "ם 
הארץ כל נחשבת קדשי ֿקדשים, שהיא  תמימה, עולה 

קדשיֿקדשים , לגבי העזרה  כמו חשובהו "לגביו לארץ  חוץ 
מן לחוץ  יוצא  קדשיֿקדשים  ואין  העזרה , מן כחוץ  אצלו
הרא"ם דברי לפי לעולם ". ונאסר נפסל – יצא ואם העזרה .
הוא שבו  באופן הפסוק  את  לפרש  משתדל שרש "י  נראה ,

במדרש . מוסבר

ומן מרש "י לעיל  שהובאו בדברים  היטב  נעיין  אם 
על המוכיחים הבדלים  מספר ביניהם  שיש  נראה, המדרש ,

והם : הפירושים . בתוכן מהותי שוני

ממש פסול היא  לחו"ל  יצחק  יציאת המדרש , לפי א )
חוץ"– שיוצאת עולה  כמו – נפסלת" לחו"ל יצאת  אם 

רק מציין רש "י ואילו כדאיש"לקלעים . לארץ  חוצה  אין
לך".

המילים  על הדברים  נדרשים  במדרש  בארץ"ב ) גור
המילים 3הזאת " על אומרם ורש "י מצרימה "", תרד .4אל

בזה זה  הקשורים  אלו, שינויים  שקיים5משני מובן, ,
יציאת איסור המדרש  לפי  הפירושים : בין מהותי הבדל
בארץ להיות  יצחק  מחוייבות  של תוצאה  הוא לחו"ל יצחק 
של המיוחדת  החשיבות מפני  הזאת ") בארץ  ("גור  ישראל
הקלעים " כ"תוך היא  יצחק  לגבי  ישראל ארץ  ישראל: ארץ 

ולכן עולה , –z`viאם"לגבי  נפסלת " ישראל לארץ חוץ 
הפוסלת . היא  מארץ  היציאה 

קשור אינו יצחק  של  היציאה  איסור רש "י לפי אבל
– לארץ  חוץ  של  בגרעון אלא  ישראל , ארץ  אין"במעלת 
החיובי לצד קשור  האיסור אין ולכן לך", כדאי  גור"חו"ל

השלילי: לצד  אלא  הזאת", מצרימה "."בארץ  תרד אל

.·
ÔÈ·Ï ˘¯„Ó‰ ÔÈ· Ï„·‰Ï ‰·ÈÒ‰ ˙·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡

È"˘¯
פשוט הסבר לכאורה, למצוא , שממנהdaiqlניתן

רש "י: פירוש  לבין המדרש  שבין ההבדל נובע 

הארץ בקדושת  הענין כרוך המדרש , כיוון6לפי שארץ.
ממנה יצחק  יציאת  נחשבת  הארצות  מכל קדושה ישראל
אם – עולה  מה – העזרה  לקדושת מחוץ  עולה  כיציאת 
חוץ יצאת אם – את אף  נפסלת , היא  לקלעים חוץ  יצאת 

נפסלת " .*6לארץ 

מקרא של פשוטו לפי ישראל7אך בארץ  היתה לא 
zea`d onfaקדושה – כנען ארץ מסביר8– ולכן מיוחדת.
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בֿג.1) כו, פרשתנו
ג.2) פס"ד, ב"ר
"אף 3) במקום (ושם עה"פ טוב לקח קיא. רמז כאן בילקוט וכ"ה

לארץ"). חוצה לצאת אסור אתה "אף מסיים כו'" את
רש"י4) וכתב ספמ"ב: ופרח כפתור בספר ux`aוצ"ע oeky שאתה

כו'.
תרד 5) "אל הפסוק על קאי ו (באבער) בתנחומא שגם להעיר

ולהעיר  כו'". לקלעים חוץ יצאת אם עולה "מה ליתא שם וגם מצרימה".
מדרש  י. וישלח שם גם וראה הושעי'. ר' הוא המאמר בעל שם שגם
אל  עה"פ אבל הנ"ל כבב"ר הובא טוב שכל ובמדרש כאן. עה"פ הגדול

מצרימה. תרד
בארץ".6) השכינה את "שכן בארץ שכון לפנ"ז שם מב"ר להעיר

ראה  (אבל כה יח, אחרי רמב"ן ובארוכה ה. כו, פרשתנו רמב"ן וראה

.25 הערה סוף לקמן הנסמן וראה .(69 הערה לקמן
כאן.*6) בחיי ראה

תמימה7) עולה כי – ד"נפסלת" שלילת טעם י"ל `dpiעוד ± 'ig
d`ivia zlqtp ואנכי" וע"ד לה, כדאי אין מסוים שמקום שי"ל מובן אבל ,

ובפרש"י). לא כד, (ח"ש מע"ז" הבית פיניתי
שאין 8) "מגיד ג) פמ"ה, וב"ר א. סד, (מיבמות ג טז לך פרש"י ראה

ואעשך  לו נאמר שלא לפי (ומוסיף) המנין מן עולה לארץ חוצה ישיבת
כתב  לא וגם הארץ. קדושת מעלת מצד ולא – לא "י" שיבא עד גדול לגוי
עקורים  הם לארץ חוץ עון משום דלמא מקץ) ד"ה שם (ביבמות כפירושו

טו); אות שם לך תו"ש שם. ליבמות ראשונים שם. לך רמב"ן (וראה
אהי'בפרש"י ושם עולם לאחוזת ח: יז, (בר mklשם אבל לאלקים,

בנ"י על מפרשו – אלוקה לו שאין כמי בחו"ל הדר שיכנסו ישראל) לאחר
כא). כח, ויצא רמב"ן (ראה עצמם* להאבות בנוגע פירשו ולא לארץ,

.e`ze d"c jl t"x x"al i"yx(l qgeind yexitd) oeyl d`x la` (*
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קשור האיסור שאין מקרא , של פשוטו עפ "י המפרש  רש "י,
של בחסרון אלא  הארץ , –"בקדושת  לארץ " אין"חוצה 

לך" כדאי לארץ  .9חוצה 

זה הדעת ,zaiqlהסבר את מניח אינו ההבדל
יצחק איֿירידת  של  בענין נתקלנו כבר השאלה : ובהקדים 

לחו"ל אליעזר  את  אברהם  שלח כאשר אל"לחו"ל:
אליעזר : שאל ליצחק ", לבני אשה  ולקחת  אולי"ארצי...

את אשיב  ההשב  הזאת , הארץ  אל  האשה ... תאבה  לא 
לו: ענה  ואברהם  בני"בנך?" את  תשיב  פן  לך השמר

מצאנו10שמה " לא  שם מדוע  המסבירים11. 12מפרשים

תמימה עולה  יצחק  של היותו עובדת  היא לכך ?13שהסיבה

זה : ענין להסביר לכאורה, היה , ניתן ההלכה עלֿפי

הדין לארץ"14לפי לחוצה  ישראל מארץ  לצאת  אסור
לארץ ... ויחזור  אשה ... לישא  או תורה  ללמוד  אלא לעולם ,

עדoekylאבל הרעב  שם  חזק  כן אם  אלא  אסור בחו"ל
דינרים ". בשני חיטין דינר שווה  שנעשה 

אליעזר בשאלת  הארץ"ולכן, אל בנך את  אשיב  ההשב 
קבועה להשתקעות היתה  כוונתו כאשר משם ", יצאת  אשר

כי  אסור"בחו"ל, שהדבר  מובן, האשה ", תאבה לא אולי

אברהם : תשובת  מובנת ומכאן הפשוטה. ההלכה  לפי
בני "." את  תשיב  פן  לך השמר 

של בתקופה  מדובר  בפרשתנו, בארץ ","אך  רעב  ויהי
ההלכה  עלֿפי ואכן15בחו"לoekylלצאת xzenכאשר ,

כך עשה  שאברהם  רעב16ראינו צורך17בימי היה  ולכן .
הארץ , מן יצחק  יציאת  על האיסור את  מיוחד  באופן לציין

תמימה עולה  היותו – מיוחדת  סיבה  מפני .18שהוא

יציאה לאיסור בקשר  לעיל שהובאו ההלכות  בהמשך
הרמב "ם : מציין הארץ , לצאת ,"מן שמותר ואף ֿעלֿפי

הדור גדולי שני וכליון מחלון  שהרי חסידות , מידת אינה 
ל כליה  ונתחייבו יצאו, גדולה  צרה ומפני לפיהיו, מקום ".

בזמן חלו הארץ  מן יציאה  איסור שדיני  הקודמת , הנחתנו
שניתנה לפני כולה  התורה  כל את שקיימו (כשם  ,19האבות 

מצה אכילת דרבנן20כולל ושבותים  גזירות  וכן ודאי21, (
חסידות מידת  שאינה  לחו"ל, מיציאה  נמנעים האבות היו

בעונש הדבר.22(וכרוכה  מותר הדין שורת לפי  כאשר גם (

ברית לאחר לחרן הארץ  מן אברהם יצא  כיצד כן: כמו
הבתרים רעבl`,23בין הדבר 24בזמן כאשר  ,xeq`לפי

ההלכה ?
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אל בפרש"י שוב יו"ד): שם בתנחומא יותר (ובאריכות ג לא, ויצא
בעודך אבל  עמך, אהי' ושם אבותיך nhl`ארץ xaegn להשרות אפשר אי

זמן  כל יד): יג, (לך פירושו וע"ד בחו"ל). היותו מצד (ולא עליך שכינתי
בא"י. בהיותו שמדובר – כו' עמו שהרשע

בציווי וכן כט) (מז, ויחי בפרש"י בקבורה א"י קדושת נזכרה לא
.48 הערה לקמן וראה במצרים". תקברני נא "אל ליוסף יעקב

לי.9) כדאי אינן לארץ חוצה נכסי אמר ו: מו, ויגש פרש"י וראה
ג. שם, וברש"י

דֿו.10) כד, שרה חיי
בפרש"י.11) וכן בב"ר
"רק 12) שם בב"ר הכוונה שזוהי מפרש, יו"ד פנ"ט, לב"ר ביפ"ת

בב"ר. רמז רק זהו לכאורה אבל חוזר". בני בן חוזר, אינו בני מיעוט,
יו"ד. פ"ס, לב"ר למראה נחמד וראה

שם.13) טוב לקח במדרש שפירש וכמו
תמימה  עולה שהוא לפי וכו' חוזר אינו בני פרש"י ח: שם, ובחזקוני
של"ה  וראה בפרשתנו). רש"י לשון (שהוא לו כדאי לארץ חוצה ואין

שמה בני את תשיב פן לך השמר כתיב ביצחק וכן ע"ב): ריש ite'(שעו,
l"fx.תמימה עולה הוא כי

בכס"מ.14) וש"נ ה"ט. פ"ה מלכים הל' רמב"ם
(וכלשונו:15) מוגבל בלתי לזמן שיוצא דהיינו לא oekylוי"ל ולכן .(

ע"מ  שהוא – שלפנ"ז לסחורה" הוא "יוצא משא"כ לחזור. ע"מ זה מיקרי
שם). לרמב"ם איתן יד (ראה לחזור

רא"ם 16) וראה הרעב". בימי אביו שירד "כמו רש"י לשון כדיוק
עה"פ. האורה ולבוש

הרעב 17) הי' ב) י, שבת ושל תוד"ה (לפי' עולם הסדר לדעת והרי
לכאורה  וא"כ הבתרים. בין בברית לאברהם הארץ נתינת לאחר בא"י

יציאתו  יו"ד: יב, לך רמב"ן וראה בקדושתה. א"י כבר המדרש) (לדעת
בתחילה עלי' שנצטווה הארץ ח מן אשר עון הרעה אבל מפני טא.

גו', מהארץ לךֿלך שנצטווה כיון כוונתו לקח c"reבפשטות במדרש מ"ש
אליעזר). (א"ר שם ח"ש טוב

לישא 18) רצה לא ושפחה כו) כה, (פרשתנו רש"י פירש שכבר ואף
רעב  שבשביל סבר מ"מ – תמימה עולה להיות המורי' בהר שנתקדש לפי

כאן). בפרש"י לדרך צידה (ראה אברהם שיצא כמו לצאת לו מותר
לאברהם).19) (בנוגע א פב, קדושין ב. כח, יומא
ארץ 20) כיבוש קודם שהי' בנדו"ד כמו יצי"מ, קודם שהי' אע"פ

כנען.
לאברהם).21) (בנוגע ה כו, פרשתנו פרש"י
היו 22) הדור דגדולי דכיון לרבינו ומשמע בסופו: שם כס"מ ראה

דין  ע"פ לצאת מותרין שהיו באופן הרעב כשחזק אלא יצאו לא מסתמא
שם. לח"מ וראה נענשו. ואפי"ה

וכ"מ 23) ועוד. ד. יב, לך בעה"ת זקנים דעת ,17 בהערה הנסמן ראה
ולפי מ. יב, בא רש"י –דעת לצאת מותר או"א כבוד דבשביל הדיעות

מערכת  אס"ד שד"ח שם. ובמאירי ב. לא, קדושין (ראה – לחזור ע"מ
אח"כ  משא"כ נח), ס"פ פרש"י (ראה אביו לכבוד שחזר י"ל ב) אות א"י

לזה. מקום אין – לךֿלך ה' לו שאמר
הרעב 24) בשביל הי' לא יוסף את לראות בשביל יעקב כשיצא וכן

לחו"ל" לצאת שנזקק על מיצר "שהי' ורק לא"י, אוכל לו הביאו שהרי
ויג  משנגמר (פרש"י תיכף לא"י חזרו לא והשבטים יעקב וכן ג)*. מו, ש

אשימך  גדול לגוי כי גו' תירא אל ליעקב ה' שאמר שלאחרי וי"ל הרעב.
my"'גו הנה ישובו רביעי ודור גו' זרעך יהי' "גר תקופת התחלת ה"ז ,

שרצה  יצחק סברת היתה שזה כאן, פרשתנו לדרך וצדה מחזקוני (ולהעיר
.229 ע' ח"ל לקו"ש וראה לצאת).

.d"awd el xn`y cr z`vl hilgd ly rnyn "aefr` ji` xn`e eala xdxdn 'ide" h"lt `"xctd oeyln la` (*
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חלה לא  האבות שבזמן לומר, יש  כלל25לפיכך,
ממנה היציאה  באיסור נזהרו לא ולכן הארץ , 26קדושת 

המכילתא ממאמר גם מובן (הדבר שלא"27לחו"ל . עד
לדברות , כשרות  הארצות  כל היו ישראל ארץ  נבחרה 

ישראל  ארץ  משנבחרה  הארצות ").e`viו(דווקא) כל

תשיב פן לך "השמר לאליעזר ציווה  שאברהם הסיבה 
דבריו: בהמשך עצמו אברהם  מדברי מובנת שמה" בני את

הזאת":" הארץ  את אתן לזרעך לאמור  לי  נשבע  ואשר
ייתכן לא  ולכן הזאת  הארץ  את ליצחק  הבטיח הקב "ה 

כדי ממנה , יצא  בחו"ל"שהוא  ויתיישב  אשה", .28לישא

רעב של בזמן  מדובר כאשר בפרשתנו, כך לא  אך
כאן מהארץ . לצאת  אלא  אחרת  אפשרות  אין שאז בארץ ,
חלוף עד זמני באופן לצאת  שאפשר בפשטות  מסתבר 

הוא שיצחק  הטעם  (ללא  תמימה ")"הרעב. .29עולה

הוכח חלהאםֿכן לא האבות  שבזמן האמור , כל לפי
ישראל ארץ  על מיוחדת  כיצד30קדושה  כן, אם  וקשה, .
הוא שיצחק  העובדה תמימה ""משפיעה  על31עולה

הארץ ? מן לצאת אי ֿאפשרותו

.‚
ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ È"˘¯ ÔÈ·Ï ˘¯„Ó‰ Ô· ÈÂ˘‰"ÍÚ¯ÊÏ

"È˙˙
בין נוסף  הבדל להבין יש  זו שאלה  על לענות  כדי 

נאמר הבתרים  בין  בברית המדרש . לבין ביום":32רש "י
הארץ את נתתי  לזרעך לאמר  ברית  אברם  את  ה ' כרת  ההוא

במדרש כך:33הזאת" על  הקב "ה "כתוב  של ,dyrnמאמרו
לזרעך  כתיבizzpשנאמר: אין  – הזאת  הארץ  את  אתן .

על בפירושו רש "י  הזאת". הארץ את  נתתי אלא  כאן,
מפרש :"המילים  נתתי". הקב"ה "לזרעך  של eli`kאמירתו

עשוי ". הוא 

התבצע  המדרש , שלדעת  כן, אם  הנתינהdyrnיוצא ,
ישראל ארץ  כל נקנתה אז וכבר  הבתרים  בין בברית  כבר

אחריו ולזרעו בירושלמי34לאברהם  גם נאמר (וכך .35

אלאש" הבטחה, איננה  נתתי" ארץ"לזרעך – נתתי" כבר
מציינת וכך אליה . כניסתם לפני  ישראל לבני שייכת  ישראל

היא ",ש"להלכה36הגמרא מוחזקת  ישראל ירושה"ארץ 
לכם  mkizea`n("37היא 
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חשובה 25) שאינה "אע"פ גרר לענין יב כו, פרשתנו מפרש"י להעיר
נתן  יט: טו, לך פרש"י (וראה הגויים" שבעת כארץ עצמה ישראל כארץ
כו' שכינה שקדושת ר) (סי שם מתשב"ץ ולהעיר גוים). שבעה אלא להם
וחיוב  ימה. הירדן בעבר מיוחדת היא שכינה משום לדירה הארץ חבוב
השקו"ט  וידוע הירדן. בעבר גם שהוא מצות חיוב משום הוא העלאה

שם. אורות ובנצוצי רע"א. קמא, זח"א ראה – לגרר ובהמובא p"yeבנוגע .
ואכ"מ. ועוד. מפרש"י. פי"א ופרח בכפתור

שאיסור 26) יוצאין) אין ד"ה א צא, (ב"ב הרשב"ם לדעת מיבעי לא
התלויות  ממצות והיינו המצות, מן עצמו שמפקיע לפי הוא לחו"ל יציאה
– ר) וסי ' סקצ"ח ח"ג תשב"ץ סמ"ז. ח"א מהרי"ט שו"ת (ראה בארץ

האבות, בימי עדיין הייתה שלא מובן* זו שקדושה
ישיבת  שמצות סכ"ח) ח"ב יו"ד מהרי"ט (שו"ת להדיעות גם אלא
הארץ, קדושת משום אלא בארץ התלויות המצוות קיום מצד אינה א"י
הרי  – הרמב"ן" כמ"ש בחורבנה הזה בזמן אפילו היא ישיבתה "ומצות
כולל  קונטרס ראה מצוות. לחיוב גם מקודשת היא כאשר תלוי שג"ז י"ל

נ"ע. מהורש"ב (לאדמו"ר א'p"yeחב"ד שנה נ.י. תורה ביגדיל נדפס –
בנ"י  שנכנסו מעת במצוות, שנתחייבו לאחרי – ועכ"פ ס"ז. ג) חוברת
אבל  א. ב, לגיטין השמטות רמב"ן ראה חורבנה. עם מתבטל ואינו לארץ,
שו"ת  סרל"ד. יו"ד חת"ס שו"ת פ"י. ופרח כפתור ההלכה) (ע"ד ראה
ע' תלמודית אנציקלופדי' – בכ"ז וראה לג. אות סתנ"ד יו"ד נזר אבני

ואילך, ריג ע' בפנים p"yeא"י לקמן וראה ואילך. 399 ע' יח חלק לקו"ש .

.47 הערה לקמן ד'. סעיף
בתחלתה.27)
מארץ 28) שיצא רוצה איני ח: שם, ובחזקוני שם. ברשב"ם שפי' כמו

הקב"ה. לו שנתן אחוזתו
שהי'29) (אלא למצרים ירד שיעקב זה מובן איסור בזה שאין ומכיון

מב"ר  ולהעיר לארץ). לחוץ כו') אבותיו (מארץ לצאת שנזקק על מיצר
נותן  אם כו' אני אף כו' הורשה מהיכן כו' אבא הושעי' א"ר ה) (פס"ח,
מאביו  ע"ז נצטווה שהרי כפשוטה, הכוונה אין לכאורה אבל רשות. לי

.69 ,68 הערות לקמן .24 הערה לעיל וראה ואמו.
ארץ 30) נתקדשה לא אברהם שבימי ואע"פ תיג: (השלם) יראים ראה

עדיין. ישראל
31(" שם).ycwzpyשפי' (כפרש"י תמימה" עולה להיות כו'

יח.32) טו, לך
כב.33) פמ"ד, ב"ר
כך 34) ה): (פמ"א, לך בב"ר המ"ד על שפליג לכאורה צ"ל ולפ"ז

וראה  כו'. מתוכה עממין שבעה לכשיעקרו אימתי נתתי, לזרעך אמרתי
.38 הערה לקמן שם. רד"ל

ה"א.35) פ"ב חלה
ב.36) נג, ע"ז ואילך. א קיט, ב"ב
הרמב"ם.37) לדעת שכ"ה שי"ל – ואילך 110 ע' לעיל וראה

xyrn zevn" edfy l"ie .(my t"dr i"yxta `aed .e ,c"qt x"a) zexyrnl ,mixry 'eb ux`a wgvi rxfie (ai ,ek) t"dr l"fgnn w"rve (*lknd`x) "el xy`
dyw f"tr la` .(k ,ci jl t"dr i"yxti`pz'r d"kg y"ewl d`xe .l"pd t"dr l"fgc .my k"pae h"tx mikln 'ld m"anx d`xe ."jl epxyr` 'eb 'idi m`" awri

.jli`e 118
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נתבצע  לא רש "י לפי ע "יdyrnואילו, בפועל הנתינה 
שייכת איננה ישראל ארץ  הקב "ה. מאז38אמירת  כבר

–39לישראל דבריו לפי – הקב "ה  של אמירתו ."eli`kהוא

ממש , עשוי לא  אך עשוי",

להתבטא מקרא , של פשוטו לפי מתאים , כך על וגם 

izzp"בלשון jrxfl"40.

משפיעה וההלכה , המדרש  שלדעת כיוון להבין: וצריך

היא  שבכך הארץ , על הקב "ה  של  לאברהםdzpwpאמירתו
על  האמירה  השפיעה לא  מדוע  אחריו, zyecwולזרעו

לאחר שמיד מצאנו כמוֿכן העש"הארץ ? את  ולם "ברא 

"xga"ישראל קדושה41בארץ  מאז כבר חלה  לא  מדוע  .
הארץ שקדושת הענינים כל חלו לא  ומדוע  הארץ , על

למי42מחייבת גם  הארץ  מן היציאה  איסור זאת  ובכלל ,

dninzשאינו dler"?

ד.

ÌÂÈ˜ ÔÈ·Ï ˙Â·‡‰ Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÔÈ· Ï„·‰‰
‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÂˆÓ‰

בזה : ההסברה לומר ויש 

פעמים המצוות*42מספר בין ההבדל הוסבר כבר

ישראל שבני  המצוות  לבין תורה , מתן  לפני  האבות  שקיימו

תורה מתן לפני  המצוות  קיום תורה . מתן לאחר  מקיימים 
של באופן –"היה  ועושה " מצווה  ציווהd"awd43אינו לא

את  לשנות  בכוחן היה  לא  ולפיכך המצוות, קיום  ezednעל
להפוך יכלו לא  המצוות  הקב "ה . ע "י  שנברא  החפץ  של

המצווה בו שנעשית  הדבר  גוף מצוה ,ל"את  של  חפצא "
לגבי רק  היתה  שונה44גברא "ה"והשפעתן המצוה . מקיים  ,

וציווי תורה  מתן לאחר המצב  קיוםawd"dמכך  על
הופך והוא בחפץ . שינוי המצוה ע "י נגרם עתה  המצוה .

וקדושה . מצוה של לחפץ 

במדרש כתובה  לכך היתה45הסיבה  תורה מתן לפני ,
יעלו לא  ותחתונים  לתחתונים , יירדו לא  שעליונים  גזירה 
שתוכל וקבע  זו גזירה  הקב "ה  ביטל תורה  ובמתן לעליונים ,

ותחתון. עליון בין התחברות להיות

תורה במתן הציווי  את *45כלומר , שלze`ivndקבע
ב המצוה .mlerחפץ ֿמצוה את  בחפץ  שמקיימים  לפני גם

קיים וכאשרilkעתה  מצוה , באמצעותו לקיים  המוכן
ב המצוה את  האדם  בפועלdyrnמקיים  קדושה  נקבעת  ,

של לחפץ  הופך (תחתונים) שלמטה  והחפץ  (עליונים ),
ומצוה . קדושה 

היתה ישראל ארץ  על ישראל של והבעלות  הקנין
הקדוש ֿברוךֿ של דיבורו עלֿידי תורה , מתן לפני  קיימת 

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

אתם38) "לסטים עה"ת פירושו בתחלת משמע* ארצות mzyakyכן
(יג, לך בפרש"י ומפורש הכבוש. ע"י רק נעשה שלהם שהקנין גוים", ז'

בארץ יושב אז והפרזי "והכנעני dkfז) `le."עדיין אברם בה
עכשיו[משא"כ "עד שם) (פמ"א עה"פ להםבב"ר zekfמתבקש

אבל  "זכות", רק בזה שהכוונה עכ"פ) (בדוחק לפרש ויש בארץ"**.
הכבוש, לפני גם ישראל של הוא דרכים c"reהבעלות בפרשת שפירש מה

ט'***]. דרוש
ד) (כג, ח"ש פרש"י בביאור (24 והערה 157ֿ8 (ע' לעיל עד"ז וראה
(ושם, הזאת" הארץ את אתן לזרעך הקב"ה לי שאמר הדין מן "אטלנה

נתתי"). "לזרעך הכתוב הביא שם שבמדרש השינוי, מובן שעפ"ז
"לזרעךixg`lשגםולהעיר – הבתרים בין נאמר izzpברית – "

" ליצחק `ozכמ"פ והן ח) יז, (לך לאברהם הן עתיד), (בלשון וכיו"ב "
שם). טו לך וגו"א רא"ם (ראה ויעקב

כו'39) הזאת הארץ את לו נתתי "אני יז) (יח, בוירא רש"י ולשון
עה"פ  בב"ר משא"כ ההבטחה. מצד שזהו לפרש אפשר – הן" שלו

למלך "משל – שהביא שמהמשל ב), שהכוונה ozpy(פמ"ט, מובן – כו'"
" הנמשל בלשון גם וכמודגש הקב"הjkכפשוטה, את xakאמר נתתי

ה).dpznaהארץ שם התנחומא לשון (וראה הם" שלו בתוך כו'
עה 40) ט) (כ, יתרו פרש"י "ziyre"פראה מלאכתך כל eli`kכל

רפא סי' בסמ"ק משא"כ עשוי'". .eli`kתיבתzhnydaמלאכתך
מלאכה. לו שאין כמי שם: יתרו דרשב"י ובמכילתא

ח.41) ראה תנחומא
שתלוי'42) בארץ התלויות מצוות לחיוב הגורמת הקדושה מלבד

וראה  ספ"ו. ביהב"ח הל' (רמב"ם וחזקה כבוש ע"י לארץ בנ"י בכניסת
ואילך). 108 ע' לעיל שם. ופרח כפתור

ואילך,*42) ס"ד 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה לקמן בהבא
וש"נ.

בזה 43) אבל בהחפצא. שינוי ידה על נעשה ולכן מילה. מצות לבד
לקו"ש  וראה ספ"ז). חולין להרמב"ם (פיה"מ מ"ת לאחרי ועילוי נפק"מ

.213 ע' שם
קדושת44) של בגדרה כלשון wgviוצ"ע העקידה, לאחרי****

" הנ"ל תמימה".ycwzpyרש"י עולה להיות המורי' בהר
טו.45) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

למילה.*45) בנוגע 43 הערה לעיל ראה

itl wx edfy zehyta l"i ik ,gxken epi` la` (*r"de` zprhmkn dlhp dvxyke .. mz` mifefa ly dne`" (a ,`"t) x"aa ok l"v dxe`kle .(37 dxrd 111 'r l"pk)
.x"an mipta l"pk ,mdxa` inia i"pal dpzp xak zn`a la` ,r"de` zprh itl wx edfy ± "epl dpzpe

."'ilr milra eiykr cr" (b) b"t izax `zwiqta k"`yn (**
.yxcna ok yxtl yi t"kr la` .dfa r"v mipta l"pd itle ,i"yxta eyxtn myy `l` (***

***(*zra,dciwrd ixg`l ok l"t` m` r"v la` .(p"ye ,my y"ewl d`x) f"r deehvpy oeikn yecw utg dyrpy ,mdxa`c dlin zevna enk edfy l"i ± dciwrd
y oeiknmeiq'id dciwrc 'd ieeivl`"± 'eb glyz"'izg`'eke iepiy lk dyrp `l mbe ,(i"yxae ai ,ak `xie)etebadgtye" .(dxrdd miptay) i"yx oeyln xirdle .

`ldvx`l" `le ,"`yillekiixd ± jci`l la` .a"eike "`yilybcenztixye) dciwrd ixg`l `wec `axc`c ± l"ie) dciwrd ixg`l mby (ci ,ak `xie) i"yxta
ly ext` d`xi .. zexecd lka" zkynp dlert f"d ((li`dwgvi.n"k`e ."dxtkl cnere xeav
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חלות  אבל יכלה dyecwdהוא , ב "חפצא "rawdl46לא 
ארץ הכיבוש )47הנקרא  לפני (גם  תורה  מתן לאחר  רק  .

הקשורה הקדושה  נתאפשרה  שבה  המציאות  נתחדשה
לארץ נכנסו וכאשר  אותה . לכבוש  הציווי על ֿידי בארץ ,

כיבוש49בפועל48ישראל על ֿידי נקבעה50, קדושת51,
הארץ .

.‰
Ï‡¯˘È ı¯‡ È·‚Ï Ì‚ ÌÈÈ˜ ‰Ê Ï„·‰

גם הדברים  אמורים  מקרא , של בפשוטו רש"י לדעת 
הקדושה חלות  לגבי רק  ולא הארץ , על בעלות  קנין לגבי

עליה ,

איננהux`dנתינתzednyכיוון לישראל  הקב "ה  ע "י
החפץ מהות  אבל משתנה  הרשות  רק שבהן  נתינות , כשאר
את להפקיע  קנין או כיבוש  ע "י וניתן משתנה , איננה 
לישראל נתן הקב "ה  לרשות . מרשות  עובר והחפץ  הבעלות 

ה את  לאומותzednגם  שהיה  קשר כל מהארץ  לקח  הוא  .
ב שינוי חל הקב "ה נתינת  ע "י  עמה . החפץzednהעולם 

להיות"שנקרא  הפך והוא  ישראל"."ארץ ", ארץ

לעם להשתייך הארץ  יכולה  אינה כבר זו נתינה אחרי

את  לשנות יכול אינו קנין  ע "י הרשות  שינוי zednאחר.
.52החפץ

יכלה בארץ  הקדושה  חלות  של  שמציאות  כשם לפיכך
הנתינה , גם היתה  יכולה  מתןֿתורה , לאחר  רק  להתהוות
הארץ את  כבשו שישראל ע "י רק  להיעשות רש "י, לדעת 

בפועל"בפועל. התקיים  שאז – גויים" ז' ארצות 53כבשתם 

eplברצונו..." dpzpשהרי הארץ , מהות  עצם  נתינת  ,""lk
היא : הקב "ה של d`xaהארץ  `ed"54.

.Â
ÔÈ·Ï È"˘¯ ÔÈ· Ï„·‰Ï ¯·Ò‰‰ Ô·ÂÓ ‰Ê ÈÙÏ

˘¯„Ó‰
לבין רש "י פירוש  בין ההבדל את  לבאר  ניתן זה  לפי
לקלעים מחוץ  אל עולה קרבן להוצאת  האיסור המדרש :

שאסורו " הקדושה , מפני איננו נפסלת " היא  יצאת ... אם
שיצא כיוון אלא  יותר, נמוכה שקדושתו למקום  להוציאו

למחיצתו"." חוץ 

כללי דין בשר55קיים  כל למחיצתו",ש"לגבי חוץ  יצא 
הפסוק56הנלמד תאכלו","57מן לא טרפה  בשדה  ובשר

קודש . בבשר מדובר  אין חוץ"שבו בשר שיצא כיוון
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טזֿיז 46) (כח, בויצא וכמו מ"ת, לפני גם נאמר הקדושה שענין אף
המקדש) למקום בנוגע (וברש"י – ידעתי לא ואנכי הזה במקום ה' "יש

"במקום נוראyecwשם מה dfdכזה").. mewnd"אלקים בית אם כי זה אין
הקדושה  דקביעות ענין שאי"ז י"ל – שם) ופרש"י רז"ל (וכמדרשי
כמה  לדעת מ"ת לאחרי שגם וע"ד ,(49 הערה לקמן (וראה גופא בהמקום
ואינה  מקום, בגדר אינה השכינה השראת ועוד) עקרים (מו"נ, חוקרים
פ' אוה"ת (ראה לבד מעבר דרך רק הוא כ"א המקום, בגוף שינוי פועלת

א. קעח, ).p"yeויצא
המקום ולהעיר כי רגליך מעל נעליך "של ה) ג, (שמות ממ"ש גם

עליו עומד אתה ycewאשר znc`במקום – מצד epi`yהוא" – א"י מן
השכינה טוב `fהשראת לקח מדרש ג. פ"ב, שמו"ר פ"מ. פדר"א (ראה

הנוגע  כל .. סיני הר על .. ה' "ירד כאשר עצמה, למ"ת בנוגע וגם עה"פ).
בהר" יעלו המה היובל "במשוך אבל יאֿיב), יט, (יתרו יומת" מות בהר

וברש"י). יג (שם,
הארץ,47) בגוף הקדושה לקביעות נוגע מהארץ יציאה ואיסור

מהארץ  לצאת דיצחק הקס"ד יל"פ ועפ"ז .(25 הערה לעיל (ראה כבפנים
תמימה". עולה להיות כו' שנתקדש "כיון שפחה לישא רצה שלא (אף

ב. פע"ו, בב"ר וצע"ק עדיין. אז נתקדש לא הארץ גוף כי – כנ"ל)
(48.8 הערה סוף לעיל (ראה שם ליקבר האבות שהשתוקקו וזה

לקולטתו  מחיים קולטתו דומה ואינו הי"א: פ"ה מלכים הל' רמב"ם וראה
צא מיתה, גם cnleלאחר – שם) ופרח כפתור וראה כו'. אבינו מיעקב

שם  להיות שרצו מפני שזהו י"ל – וטהרתה קדושתה מצד שזהו את"ל
וכיו"ב. כט) מז, ויחי (פרש"י מחילות צער מפני – או כשיתקדש. תיכף

מ 49) מזו המקדש ויתירה ש"קדושת וירושלים, המקדש בקדושת צינו
dlihaוירושלים dpi` dpikye dpikyd iptn,(ספ"ו ביהב"ח הל' (רמב"ם "

העזרה  קידש שהוא שלמה "שקדשה עי"ז נעשה זו קדושה קביעות ומ"מ
בהלכות  כמפורש הקידוש, מעשה ע"י הי"ד), שם (רמב"ם וירושלים"

שלפנ"ז.
שם)50) תלמודית באנציקלופדי' דבריו (הובאו שם ופרח בכפתור

הקדושים  האבות אל נתינתה משעת היא ומעלתה הארץ שקדושת "הרי
בארץ  וכן שם) (ולהלן מאז... קדושה לה יש לחוד... הכבוש משעת לא
קדושת  "אבל שהאריך שם ראה אבל הנתינה". מזמן קדושה בה שהיתה
ולמתים  לחיים ומעלתה וטהרתה בתורה המוגבלים לגבולותי' כולה הארץ

השם נחלת dpey`xוהיותה dyecwn בזמן לא בצר לא קאי כדקאי ולהלן
והו"ל  כן הי' לא שאם ושם: היום". בגלותינו לא וגם בבבל שהיו הגלות
שקדושה  ראי' עוד שם: להלן וכן כו'. שנה שבעים אותם א"כ כחו"ל
לעולם  היא קדושתה אלמא כו' למצות [לא] אלא מילי לכל היא ראשונה

dpey`x dqipkdn שלא קצת ומשמע בזה. כיוצא לכל נתינתה מעת ואפילו
כמו"ש  בזה חילוק שיש 46 הערה הנ"ל ע"פ וי"ל מילתא. לי' פסיקא
"לשון  הוא קדושה" ד"לשון לאח"ז שם מ"ש וראה ולאחריו. הכבוש לפני
והמטהרים", המתקדשים לשון כו' לה' קדש "מלשון ולא והזמנה" הכנה

ואכ"מ. ועצ"ע. וכיו"ב.
המקדש:51) למקום בנוגע סי"ד מ"ב מכוזרי הדבר dlbzpeלהעיר

כו'. דוד בימי
דיוק 52) בביאור ואילך, 8 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש בארוכה ראה

עיי"ש. אתם", "לסטים התורה בתחילת רש"י לשון
להם 53) נתנה הקב"ה סק"א: קו"א הפקר הל' אדה"ז לשון ראה

כיון  כו' המועלת בחזקה אלא להם נקנית לא שאעפ"כ ואף כו'. מורשה
מש"כ  ע"ד שהוא י"ל ואולי כו'. כמתנה דינה להם נתנה שהקב"ה
.. למפרע זכו כבוש דלאחר בֿד): (ג, ה"ב פ"א תרומות הל' בצפע"נ
מוחזקת. נעשית ואח"כ גמור קנין בעי מתחלה מ"מ מוחזקת דא"י דאף
בנוגע  עד"ז לומר יש אם וצ"ע נו). (אות א קיט, לב"ב רמ"ה ביד ועד"ז

zyecwl.לעיל המבוארת הארץ
וש"נ.54) ואילך, 9 ע' בלקו"ש עיי"ש
א.)55 יח, מכות ולילקי תוד"ה ראה

א.56) סח, חולין ב. פב, זבחים שם. מכות
ל.57) כב, משפטים
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משלו, מחיצה  יש בשר סוג לכל כי נאסר ", למחיצתו
שיצא קדשיֿקדשים  בשר  ולכן מסויים . מקום  לו  הקובעת
לחומת חוץ  שיצא  קלים  קדשים ובשר העזרה  לחומת  חוץ 

ש"או58ירושלים " הפסח  לחבורתו"בשר חוץ  או59יצא 
ידו"" שהוציא  לעולם ""הם 60עובר  ונאסר שהרי61נפסל
למחיצתו" חוץ  בשר שיצא  כטרפה62כיוון .63נעשה 

היא הקדוש ֿברוך ֿהוא  של  אמירתו המדרש , לפי
dyrnבין מברית  כבר  לאבות  שייכת ישראל וארץ  ,

את להקריב  הקב "ה  של  הוראתו  קבעה  לפיכך  הבתרים .
למקומו ישראל ארץ  את  תמימה, לעולה  ומחיצתו64יצחק

למקומה העזרה  נקבעת  העולה  הקרבת  שע "י (כשם 
לגביו65ומחיצתה חו"ל  היתה  ולכן למחיצתו".כ") חוץ 

בין בברית  שהנתינה כנ"ל, הסובר, רש "י, לדעת  כך לא 
ישראל. ארץ  של ה"חפצא " את  שינתה לא  הבתרים 

אחר : לענין יצחק  יציאת  איסור קשור  רש "י של לדעתו
שרה חיי אבינו66בפרשת  אברהם בתשובת  רש "י מפרש 

המילים"לאליעזר את  שמה " בני  את תשיב  פן לך השמר

ואומר :" אבי ", מבית לקחני אשר השמים  אלוקי ה '
בפי" שהרגלתיו הארץ , ואלוקי השמים אלוקי  הוא  עכשיו

ולא השמים  אלוקי היה אבי  מבית  כשלקחני אבל הבריות ,

היה לא  ושמו בו מכירים  עולם  באי היו שלא  הארץ  אלוקי
בארץ ". רגיל

בהרחבה כך על דובר  אברהם67כבר  הסביר  שאז ,
שבחו "ל, הוא"לאליעזר, הקב "ה  אבי", אלוקי"בית 

ולא בקב "ה ,"השמים " הכרה  אין ששם  – הארץ " אלוקי

ולפיכך הבריות , בפי  מצוי אינו הקדוש  לא"ושמו בני את 
אינו הקב "ה  שם ישראל. בארץ  כן לא אך שמה ". תשיב 

גם"רק אלא  השמים" ux`d""אלוקי iwel`e"הרגלתיוש
הבריות " של68בפי באופן זאת כל אך ,"ita eizlbxd

zeixadבהתנהגותם הבריות , במהות שינוי  ואין בלבד, "

ולכן לבני"ובמעשיהם , אשה תקח  iprpkdלא  zepanאשר
בקרבו". יושב  אנכי 

שהיה  יצחק, של מעלתו שלפי מובן עולה"אם ֿכן
שלא למרות הארץ  מן ביציאתו שלילה  היתה  תמימה "
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ה"ו.58) פי"א הקרבנות מעשה הל' רמב"ם
ה"ב.59) פ"ט פסח קרבן הל' רמב"ם
ה"ט.60) פ"ה אסורות מאכלות הל' רמב"ם שם. חולין
(ועד"ז 61) ובגמרא וקק"ל. ק"ק לענין שם מעה"ק הל' הרמב"ם לשון

"נאסר". שם) אסורות מאכלות והל' ק"פ הל' ברמב"ם
הכל.62) ד"ה ע"ב שם ובשר. ד"ה שם חולין רש"י לשון גם ראה
קפא.63) מל"ת שלו המצות בספר ועד"ז שם. מעה"ק הל' רמב"ם
הרמב"ם 64) בדעת ואילך) 399 ע' חי"ח (לקו"ש ממשנ"ת גם להעיר

מצד  (מלבד גם שיש י"ל מהארץ יציאה שבאיסור ספ"ה) מלכים (הל'
שזהו  לישראל ונתנה בא"י שבחר הקב"ה דבחירת הענין הקדושה) ענין

בארוכה. עיי"ש גאולה, של בזמן מקומם
לא 65) מ"הן יוצא פסול דדרשינן גם מצינו לק"ק דבנוגע ולהעיר

הקודש אל דמה את שמא dniptהובא ד"ה רש"י (ראה מ"בקדש" או ,"
זבחים  – כיון תוד"ה בשדה ד"ה רש"י סע"א. פב, פסחים – בקדש תוד"ה
רע"א  מח, (מנחות ה'" "לפני ועוד), פרכסה. ד"ה א כו, זבחים רש"י שם.

שם). ותוס' ברש"י
מצד `elדרשותולפי שהוא (א) קצת משמע בק"ק רק שקאי

ב  שיהיו החיוב, נוגע (ב) לפי קדושתם, הוא יוצא ופסול בקודש, פנים
"ובשר  להדרשה משא"כ ה'"). "לפני "בקדש", (או "פנימה" שאינם
(ב) כללי, דין הוא (א) למחיצתו", חוץ בשר שיצא "כיון טרפה" בשדה

היציאה. מצד הוא שהפסול משמעו
היציאה,אלא עצם מצד הוא הפסול אם אופנים, בב' י"ל בזה שגם

"כיון  שם מאכ"א הל' הרמב"ם וכלשון בחוץ, נמצא שהוא מכיון או
כשדה"mewnlשיצא לו שהוא

איסורי [וראה הל' ובארוכה איסורא. בתוד"ה א יח, למכות צפע"נ
בחוץ, שפסולים דברים ויש פנים הצריכים דברים דיש ה"ב פ"ה ביאה
וה"ו*]. ה"ה שם מעה"ק הל' ברמב"ם הלשונות שינוי עפ"ז ומתרץ ע"ש.

הרמב"ם ואולי הביא ולכן יוצא, פסולי לשאר ק"ק בין החילוק זה

בפיה"מ  ק"ק לענין גם שכ"כ להעיר (אבל מאכ"א בהל' דוקא הנ"ל לשון
שם). מכות בפרש"י הוא ועד"ז ספ"ח. זבחים

"חוץובכל מדייק בב"ר –mirlwlאופן לעזרה חוץ (ולא **"
צפע"נ  (ראה ו)מחיצות (מקום גדר מצד שהוא יותר שמדגיש כברא"ם)

ואכ"מ. שם).
ז.66) כד,
(67.172 ע' לעיל
מהרהר 68) "והי' ליעקב בנוגע פל"ט בפדר"א דהמבואר י"ל ועפ"ז

ארץ ואת מולדתי ארץ ואת אבותי ארץ אעזוב איך ואמר ezpikyyבלבו
dkeza d"awd ly'הי לא כי בפנים, להמבואר סתירה אינו – "zeriaw

הערה  לעיל המבואר על (נוסף הארץ בגוף שכינה) דקדושת (גם הקדושה
בארץ חם בני ארץ אל "ואלך שם מההמשך כמובן ,(46miny z`xi oi`y

,"mdipia– שם) ברד"ל (כמ"ש כו'" הקב"ה של ל"שכינתו הניגוד שהוא
(ראה  הקב"ה של שמו פרסמו ויעקב ויצחק שאברהם לאחר שבא"י היינו
– (עכ"פ שמים יראת בסביבתם) (עכ"פ שם הי' ע"ז) הל' ריש רמב"ם

חם). בני לארץ בערך
מצד ולהעיר שהוא י"ל הכבוש, לאחרי מא"י יציאה באיסור שגם

שם  בגמ' מ"ש שמפרש א) (קיא, לכתובות מאירי ראה – חטא יראת
לבבל"כשם  מא"י לצאת מקום jkשאסור "שכל כו'", מבבל לצאת אסור

`hg z`xie dnkgyדינו שם l`xyiמצוין ux`k לפי לפרש צריך וכן ,"
לקו"ש  וראה ספ"ה. מלכים הל' לרמב"ם לח"מ ראה כך. ד"ה שם פרש"י

ואילך). 399 (ע' חי"ח
(וירא אבל עליו אמר אברהם אשר מקום בגרר ישב שיצחק – להעיר

שע"י  לומר ודוחק גו'". והרגוני הזה במקום אלקים יראת אין "רק יא) כ,
לומר  ירא יצחק שגם שמפורש ובפרט נשתנה. שם אברהם של שהייתו
וירא  מפרש"י ולהעיר ז). כו, (פרשתנו המקום" אנשי יהרגוני "פן אשתי

.26 הערה לעיל וראה טו. כ,

.jli`e ` ,hi dnlyd p"rtv dkex`a d`xe (*
cvn `ed leqtd "jl i`ck l"eg oi`" i"yxle ,d`ivid cvn `ed leqtd ,"ux`l ueg z`viy oeik" yxcnac ,yxcndl i"yxt oia weligd edfy l"t` 'id dxe`kl (**

.ezvigne enewn zngn mb `l` ,dyecwd oipr cvn wx `l ,'ek leqtc oiprd dfa oi` i"yxtly x`azp xak la` ± uega `vnpy
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מיוחדת חשיבות  עדיין  לה  מעלה69היתה  היתה  לא  וכן ,
במהות  באמרו`iypמיוחדת  זאת  מציין ורש "י אין"הארץ .

לארץ  jlחוצה  i`ckאין שם  כי אפילוux`dאלוקי"", – "
eny.בחו "ל הבריות  בפי מורגל לא 

.Ê
ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÈÓÈÙ ÈÙÏ ˙ÂÚ„‰ È˙˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

פנימיות פי  על  הדיעות  שתי בין ההבדל לבאר ניתן
הענינים :

על בעלות  ישראל  לבני  היתה  (וההלכה ) המדרש  לפי
שהיה יצחק  על נאסר ולכן האבות , בזמן גם ישראל ארץ 

לא" רש "י, לפי זאת , לעומת ממנה . לצאת  תמימה " עולה 
ישראל בני עלֿידי נתהוותה והיא  בפועל , בעלות  היתה
הוא , הארץ  מן יצחק  של היציאה העדר לארץ . בכניסתם 

מפני לך".ש"לדעתו, כדאי  לארץ חוצה  אין

מפשטות מהפשט , נעלה  שהוא המדרש , פי על
על המשפיע  (באופן הענינים  ברוחניות  וקשור הענינים ,
ישראל ארץ  על ישראל בני  בעלות נקבעה  העולם ) גשמיות

מעשה ".exn`n"ע "י  – הקב "ה של

נחשב – מקרא  של פשוטו – רש "י פירוש  לפי ואילו
גם ולפיכך הזה , בעולם המתבטא  בפועל, המעשה  רק 
באמצעות רק  נקבעה  ישראל ארץ על ישראל בני בעלות 

בפועל. וכיבושה  לארץ  כניסתם

שינוי ישראל בני של בפועל מעשה  ע "י נגרם זאת  עם 
izednהעובדה מתגלית  הארץ  מהות  שמעצם  כך  בארץ ,

נעשית  היא  אותה. נתן l`xyiשהקב "ה ux`הקודש וארץ 
תמידי. באופן

(g"lyz d`x w"yvene `"pn s"k zgiyn)
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שמרו 69) דהאבות ה) כו, (פרשתנו הרמב"ן מ"ש דגם י"ל ואולי
וכן  אחיות שתי נשא בלבד לארץ בחוצה ויעקב בלבד "בארץ המצוות
אחרי  בפ' בארוכה שביאר וכמו הארץ", אלקי משפט המצות כי עמרם
כו'", המלאכים מן עלי' נתן לא לשמו מיוחדת ה' נחלת "שהיא כה) (יח,
כו' אבינו יעקב מצות היא "וזו בארץ, הוא המצוות קיום עיקר ולכן

הנכר" אלקי את הסירו לארץ ביאתם בשעת
זה– נקבע כבר האבות שבזמן כוונתו טעם ux`daאין שזהו כ"א ,

לזה ליושבים eehvpykyבכלל המצוות כל "עיקר – (במ"ת) במצוות

פרסם  שבו כיון ה"גברא", מחמת זה, מעין הי' האבות ואצל בארץ",
שם  ובנו אליהם ה' נראה ובו הקב"ה, של שמו אחריו) (והאבות אברהם

ועוד). כ. לג, וישלח כה. כו, תולדות זֿח. יב, (לך מזבחות
שם ובנוגע נולד , שבו  המקום אבותיו, ארץ הי' הרי בפרט ליעקב

ושם  שלפנ"ז), בהערה הובא מאירי (ראה ועבר שם אצל תורתו קיבל
א"י הי' לכן – מאביו znbecaנתברך mlv` שנתקדשה לאחרי א"י

.68 הערה לעיל וראה ועצ"ע. לארץ. בכניסתם
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מיוחדת חשיבות  עדיין  לה  מעלה69היתה  היתה  לא  וכן ,
במהות  באמרו`iypמיוחדת  זאת  מציין ורש "י אין"הארץ .

לארץ  jlחוצה  i`ckאין שם  כי אפילוux`dאלוקי"", – "
eny.בחו "ל הבריות  בפי מורגל לא 
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פנימיות פי  על  הדיעות  שתי בין ההבדל לבאר ניתן
הענינים :

על בעלות  ישראל  לבני  היתה  (וההלכה ) המדרש  לפי
שהיה יצחק  על נאסר ולכן האבות , בזמן גם ישראל ארץ 

לא" רש "י, לפי זאת , לעומת ממנה . לצאת  תמימה " עולה 
ישראל בני עלֿידי נתהוותה והיא  בפועל , בעלות  היתה
הוא , הארץ  מן יצחק  של היציאה העדר לארץ . בכניסתם 

מפני לך".ש"לדעתו, כדאי  לארץ חוצה  אין

מפשטות מהפשט , נעלה  שהוא המדרש , פי על
על המשפיע  (באופן הענינים  ברוחניות  וקשור הענינים ,
ישראל ארץ  על ישראל בני  בעלות נקבעה  העולם ) גשמיות

מעשה ".exn`n"ע "י  – הקב "ה של

נחשב – מקרא  של פשוטו – רש "י פירוש  לפי ואילו
גם ולפיכך הזה , בעולם המתבטא  בפועל, המעשה  רק 
באמצעות רק  נקבעה  ישראל ארץ על ישראל בני בעלות 

בפועל. וכיבושה  לארץ  כניסתם

שינוי ישראל בני של בפועל מעשה  ע "י נגרם זאת  עם 
izednהעובדה מתגלית  הארץ  מהות  שמעצם  כך  בארץ ,

נעשית  היא  אותה. נתן l`xyiשהקב "ה ux`הקודש וארץ 
תמידי. באופן

(g"lyz d`x w"yvene `"pn s"k zgiyn)
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שמרו 69) דהאבות ה) כו, (פרשתנו הרמב"ן מ"ש דגם י"ל ואולי
וכן  אחיות שתי נשא בלבד לארץ בחוצה ויעקב בלבד "בארץ המצוות
אחרי  בפ' בארוכה שביאר וכמו הארץ", אלקי משפט המצות כי עמרם
כו'", המלאכים מן עלי' נתן לא לשמו מיוחדת ה' נחלת "שהיא כה) (יח,
כו' אבינו יעקב מצות היא "וזו בארץ, הוא המצוות קיום עיקר ולכן

הנכר" אלקי את הסירו לארץ ביאתם בשעת
זה– נקבע כבר האבות שבזמן כוונתו טעם ux`daאין שזהו כ"א ,

לזה ליושבים eehvpykyבכלל המצוות כל "עיקר – (במ"ת) במצוות

פרסם  שבו כיון ה"גברא", מחמת זה, מעין הי' האבות ואצל בארץ",
שם  ובנו אליהם ה' נראה ובו הקב"ה, של שמו אחריו) (והאבות אברהם

ועוד). כ. לג, וישלח כה. כו, תולדות זֿח. יב, (לך מזבחות
שם ובנוגע נולד , שבו  המקום אבותיו, ארץ הי' הרי בפרט ליעקב

ושם  שלפנ"ז), בהערה הובא מאירי (ראה ועבר שם אצל תורתו קיבל
א"י הי' לכן – מאביו znbecaנתברך mlv` שנתקדשה לאחרי א"י

.68 הערה לעיל וראה ועצ"ע. לארץ. בכניסתם

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

Ba,ze`xlnBzøôBñeze` daiygneäòáL ïéðîìelit`e ,miiwp ©§§¦§©¦§¨
meid zvwn z` daiygn ,meid rvn`a ze`xl dwiqtd m`

.miiwp dray oipnl x`ypy
:`ziixad ixac lr `iyew d`ian `xnbdé÷úî,àîç øa éîø dì ó ©§¦¨¨¦©¨¨

eðøtñúå,iwp meik df mei zvwn z` daiygny jka leqtd dn - §¦§§¤
déøtñéð énð ïðàå,iwp meik eze` aiygdl mikixv ep` s`e - ©£©©¦¦§§¥

ïì àîéé÷cy (.c migqt) epicia laewn ixdy -íBiä úö÷îaygp §¨§¨¨¦§¨©
,Bleëk.iwp elek eli`k ,iwp meid zvwn m`y `vnpe §

:`iyewa aiyn `axàáø øîà,`ng xa inxlïk íàmby ,jixack ¨©¨¨¦¥
,elekk meid zvwny llkd xn`p miiwp dray oiprlòøæ úáëL¦§©¤©

dì úçkLî éëéä äáéæa øúñcoicd jiiy ji` -`ziixaa epipyy §¨©§¦¨¥¦©§©©¨
z` xzeq ixw d`xe miiwp dray xetql ligzdy afy ,(.ak lirl)

,[xzei `le] meid eze`àäåmeidn zvwn x`yp llk jxca ixde - §¨
y oeike ,xedh `ed zvwn eze`e ,ixw d`xy xg`líBiä úö÷î¦§¨©

Bleëkoeike ,sqep mei xetql jxhvi `le ,ezxitql df mei el aygi §
gxkda ,meid eze` z` xzeq ixw d`xy afy dxeza xn`py
.elekk meid zvwny llkd xn`p `l miiwp dray zxitq iably

:eziiyew z` cinrdl `ng xa inx aiynàîBéc àbìôa éàæçc éà¦©£©§©§¨§¨
énð éëämeyn ,xzeq epi` meid rvn`a ixw d`x afd m` zn`a - ¨¦©¦

e ,elekk meid zvwnyïðé÷ñò éàîa àëädxezd dxn`y ,o`ke - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ,xzeq ixw d`xy afyéàæçcixw d`xyk -Ceîñ ©£©¨

ì,änçä úòé÷Lzvwn did `le ,dngd drwy okn xg`l cine ¦§¦©©©¨
zvwny llkd zn`a j` ,iwp mei o`k oi`y `vnpe ,dxdha meid

.miiwp dray oiprl mb xn`p elekk meid
:ddinza `ng xa inxl `ax aiynàø÷ì déì àîéìå íe÷éìåike - §¥§¥¨¥¦§¨

,weqtd z` cinrdle wegcl mileki ep`ì Ceîñ àáéúk ékúòé÷L ¦§¦¨¨¦§¦©
àáéúk änçäzriwyl jenq ixw d`xyk `weec xn`p `edy - ©©¨§¦¨

meid zvwn x`yiy ote`a mb xacn aezkd zehyta ixd ,dngd
meid zvwn ly llkd xn`p `l miiwp dray iably gxkdae ,iwp

.elekk
:eziiyew z` cinrdl `ng xa inx aiynïéà,jk ok` -Cçøk ìò ¦©¨§¨
déLôpà é÷Bîe ÷éçc eäéàc àø÷ì dé÷áLgipdl jilr gxkda - ©§¥¦§¨§¦¨¦¥©©§¥

mewn lkay jezny ,df ote`a envr z` cinrdle wegcl weqtl
ote`a xaic weqtdy gxkda ,elekk meid zvwny `ed llkd
,weqta yxetn xacd eli`ke ,dngd zriwyl jenq ixw d`xy
zvwny miiwp zxitq oiprl mixne` oi` recn `iyewd zx`ype

.elekk meid
:`axl `ng xa inx oia sqep mixace oic d`ian `xnbdéòa- ¨¥

wtzqd,àîç øa éîøe miiwp dray zxteqd dafúáëL úèìBô ¨¦©¨¨¤¤¦§©
òøæäáéæa øBzñzL eäî ,dkixve dzxitq z` xzeq df xac m`d - ¤©©¤¦§§¦¨

.zipy xetql
:wtqd z` `ng xa inx x`anúøúBñå äúéä äàBøoicd m`d - ¨¨§¨§¤¤

dxezdy meyn `ed ,(.et zay) d`nh rxf zaky zhlety
z` zxzeq `id ok m`e ,ixw d`exd xkf enk `idy dycig

,ixw d`exd af enk ,miiwp drayd
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המשך ביאוו למס' נדה ליום שני טמ' א



מג

בראשית מא, נ – וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא 
שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן 

און

סט

טעם דבשני רעבון אסור לשמש )תענית יא, א(, דברית 
המעור תלוי' בברית הלשון

בשני  מטתו  לשמש  לאדם  אסור  לקיש  ריש  אמר 

שנת  תבוא  בטרם  בנים  שני  ילד  וליוסף  שנא'  רעבון1 

הרעב.
תענית יא, א

אדם  דצריך  רעבון,  בשני  מטתו  לשמש  אסור 
לנהוג צער בעצמו.

רש"י

להיות  צריך  לא  הלשון2  בברית  אכילה  אין  אם  כי 

אכילה  בשם  נק'  תשמיש  כי  המעור3,  בברית  אכילה 

כדאיתא  בזה  זה  תלויים  והם  אוכל4,  הוא  הלחם אשר 

במס' קדושין סופ"ק כמדומה בהמעשה דר' צדוק מאן 

דעביד הא אכיל הא5.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים, עמוד מח

1( בביאור פרש"י עה"פ – ראה בלקוטי שיחות ח"כ פ' מקץ )שיחה 

א( עמוד 192.

2( ראה ספר יצירה פרק ו' משנה ד'. וז"ל: “כרת לו ברית בין רגליו 

התורה  אור  ראה  הלשון".  והיא  אצבעותיו  עשר  ובין  המילה,  והיא 

ויקרא חלק א' עמוד רב ואילך. אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע חלק 

ב' עמוד שמה. לעיל סימן כט. סב.

הפסוק  מלשון  והוא  יסוד.   – הזכר  ברית  היינו  המעור:  ברית   )3

)מלכים-א ז, לו( "כמער איש ולוית" פרש"י: כזכר ונקבה החבוקים 

בנקבה  המעורה  שזכר  ודיבוק  אחיזה  לשון  כמער,  בזרועותיהן. 

ופירוש איש ולויותו ולפי משמעותו לויות לשון דיבוק וכו'.

4( בראשית לט, ו – ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה 

כי אם הלחם אשר הוא אוכל וגו'. ופרש"י, כי אם הלחם, היא אשתו 

אלא שדבר בלשון נקי'.

לזנות( ההיא מטרנותא,   – )פרש"י  ר' צדוק תבעתי'  5( דף מ' ע"א, 

אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצינא איכא מידי למיכל, אמרה לי' איכא 

דבר טמא, אמר לה מאי נפקא מינה, דעביד הא אכול הא.

אלא  לי  נזדמן  דלא  מילתא  דהא  מינה,  נפקא  מאי  אמר   – ופירש"י 

ראוי  ארמית  הבועל  האי  דעביד  מכאן  ללמוד  לי  יש  טמא  מאכל 

למאכל טמא.

]ראה ביאור הפירוש רש"י לקוטי שיחות חלק כ"ב עמוד 308[.

ע

ביאור מ"ש בזוהר, דיוסף דוקא נק' "יוסף הצדיק" דהי' 
צדיק באות ברית קודש שלו בג' דרגות: א( הי' נימול, ב( 

במעשה דפוטיפרע, ג( בלידת אפרים ומנשה וכו'

וכל6 מאן דאתגזר אקרי צדיק דכתיב )ישעי' ס, כא( 

ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. כל מאן דאתגזר 

ונטיר האי את קיימא אקרי צדיק. תא חזי מן יוסף דכל 

יומוי לא אקרי צדיק עד דנטיר ההוא ברית את קיימא 

קדישא, כיון דנטר לי' אקרי צדיק, יוסף הצדיק.
ספר הזהר חלק ב' דף כ"ג ע"א

כאן7 לענין ירושת הארץ נקט רק דאתגזר ואח"כ נקט 

6( ]תרגום בלה"ק[ וכל מאן דאתגזר אקרי צדיק )וכל מי שנמול נקרא 

צדיק( דכתיב ועמך כולם צדיקים, )ולכן הם( לעולם יירשו ארץ )לפי 

שכולם נמולים(, כל מאן דאתגזר ונטיר האי את קיימא אקרי צדיק 

)כל מי שנמול וגם שומר לאות ברית אז נקרא צדיק(, תא חזי מן יוסף 

)בא וראה ראי' לדבר מיוסף(, דכל יומוי לא אקרי צדיק עד דנטיר 

ההוא ברית את קיימא קדישא )שכל ימיו אפילו שהי' נמול לא הי' 

נקרא צדיק עד ששמר ההוא ברית, אות קיים הקדוש(, כיון דנטר לי' 

אקרי צדיק, יוסף הצדיק )כיון ששמר את הברית נקרא צדיק, והיינו 

יוסף הצדיק(. ע"ש.

ודיוקים בלשון  יבואר שלשה עשרה שאלות  כאן,  עפ"י הביאור   )7

הזהר, והם:

א( הזהר מתחיל “וכל מאן דאתגזר אקרי צדיק", היינו דמצד מצות 

“מילה" לבד “איקרי צדיק", ואח"כ כתוב “כל מאן דאתגזר ונטיר... 

אקרי צדיק", מהו ההוספה "ונטיר"?

ב( בפעם הב' כתוב "כל מאן דאתגזר ונטיר האי את קיימא", ובפעם 

הא' כתב סתם "וכל מאן דאתגזר", ולא כתב ַמה דאתַגזר"?

ג( בפעם הב' כתב "כל מאן דאתגזר ונטיר האי את קיימא", ואח"כ 

כתב "תא חזי מן יוסף דכל יומי לא אקרי צדיק עד דנטיר ההוא ברית 

וביוסף "את  קיימא",  קיימא קדישא", בפעם הב' כתב רק "את  את 

קיימא קדישא"?

צדיק",  אקרי  דאתגזר  מאן  "כל  דמתחיל  סתירה,  הוא  לכאורה  ד( 

ויוסף בכלל – דהי' נימול, ואח"כ כתב "תא חזי מן יוסף דכל יומי לא 

אקרי צדיק עד דנטיר ההוא ברית את קיימא קדישא", למה לא נקרא 

יוסף "צדיק" מצד שנימול כמו כל בנ"י?

ה( בפעם הב' כתב הלשון "ונטיר האי את קיימא", וביוסף כתב "עד 

"ההוא"  נוכח,  לשון  "זה"(  )פירושו  "האי"  ברית"?,  ההוא  דנטיר 

לשון נסתר, מה טעם השינוי?

ו( בפעם הב' כתב "ונטיר האי את קיימא", וביוסף מוסיף "עד דנטיר 

כתב  לא  למה  קדישא",  קיימא  "את  מפרש  ואח"כ  ברית",  ההוא 

ביוסף רק "עד דנטיר ההוא את קיימא קדישא", מהו ההוספה "ההוא 

ברית", הרי זה לכאורה נכלל כבר במ"ש "ההוא את קיימא קדישא"?

ז( ובהמשך שאלה ו', אם הוסיף ביוסף "דנטיר ההוא ברית" א"כ למה 

לא כתוב בפעם הב' "ונטיר האי ברית את קיימא", למה דוקא ביוסף 

מוסיף "ברית"?

ח( מסיים ביוסף "כיון דנטר לי' אקרי צדיק", הרי כבר כתב זה? "לא 

אקרי צדיק עד דנטיר ההוא ברית"?

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

Ba,ze`xlnBzøôBñeze` daiygneäòáL ïéðîìelit`e ,miiwp ©§§¦§©¦§¨
meid zvwn z` daiygn ,meid rvn`a ze`xl dwiqtd m`

.miiwp dray oipnl x`ypy
:`ziixad ixac lr `iyew d`ian `xnbdé÷úî,àîç øa éîø dì ó ©§¦¨¨¦©¨¨

eðøtñúå,iwp meik df mei zvwn z` daiygny jka leqtd dn - §¦§§¤
déøtñéð énð ïðàå,iwp meik eze` aiygdl mikixv ep` s`e - ©£©©¦¦§§¥

ïì àîéé÷cy (.c migqt) epicia laewn ixdy -íBiä úö÷îaygp §¨§¨¨¦§¨©
,Bleëk.iwp elek eli`k ,iwp meid zvwn m`y `vnpe §

:`iyewa aiyn `axàáø øîà,`ng xa inxlïk íàmby ,jixack ¨©¨¨¦¥
,elekk meid zvwny llkd xn`p miiwp dray oiprlòøæ úáëL¦§©¤©

dì úçkLî éëéä äáéæa øúñcoicd jiiy ji` -`ziixaa epipyy §¨©§¦¨¥¦©§©©¨
z` xzeq ixw d`xe miiwp dray xetql ligzdy afy ,(.ak lirl)

,[xzei `le] meid eze`àäåmeidn zvwn x`yp llk jxca ixde - §¨
y oeike ,xedh `ed zvwn eze`e ,ixw d`xy xg`líBiä úö÷î¦§¨©

Bleëkoeike ,sqep mei xetql jxhvi `le ,ezxitql df mei el aygi §
gxkda ,meid eze` z` xzeq ixw d`xy afy dxeza xn`py
.elekk meid zvwny llkd xn`p `l miiwp dray zxitq iably

:eziiyew z` cinrdl `ng xa inx aiynàîBéc àbìôa éàæçc éà¦©£©§©§¨§¨
énð éëämeyn ,xzeq epi` meid rvn`a ixw d`x afd m` zn`a - ¨¦©¦

e ,elekk meid zvwnyïðé÷ñò éàîa àëädxezd dxn`y ,o`ke - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ,xzeq ixw d`xy afyéàæçcixw d`xyk -Ceîñ ©£©¨

ì,änçä úòé÷Lzvwn did `le ,dngd drwy okn xg`l cine ¦§¦©©©¨
zvwny llkd zn`a j` ,iwp mei o`k oi`y `vnpe ,dxdha meid

.miiwp dray oiprl mb xn`p elekk meid
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מד

אתגזר ונטיר.

ונקט התם האי את קיימא, וביוסף8 נקט דנטיר ההוא 

קיימא  את  ברית(,  נקט  לא  )ומקודם  ברית  האי(,  )ולא 

קדישא )ומקודם לא נקט קדישא(.

יש לפרש, ברי"ת9 גימטריא ג' פעמים10 צדי"ק11.

והוא לנגד הג' שלישים12 שיש ביסוד, וסדרן מלמטה 

למעלה, הוא:

ההוא  דנטיר  "עד  כתב  מתחלה  הלשון,  שינוי  יש  גופא  ביוסף  ט( 

ברית", ואח"כ "כיון דנטיר ליה" סתם, בלי תיבת "ברית"?

י( ואח"כ מוסיף "יוסף הצדיק", תיבת אלו לכאורה מה מוסיף?

יא( למה ביוסף בסוף מוסיף "יוסף הצדיק" באות ה' הידיעה?

יב( המעיין יראה, דביוסף גופא כתוב שלשה פעמים "צדיק", א( "לא 

אקרי צדיק עד דנטיר ההוא ברית את קיימא קדישא", ב( "כיון דנטיר 

לי' אקרי צדיק", ג( "יוסף הצדיק", מה הם הג' פעמים "צדיק", וכן 

השלישית  ובפעם  "צדיק",  רק  נקט  פעמים  דשני  יא,  בשאלה  כנ"ל 

"הצדיק" בתוספות אות ה?

יג( למה כ"ז הוא בשייכות ל"יוסף" דוקא?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

. דברית, ראה גם לקמן סימן עא. זהר חלק א' דף נט, ב   . יוסף   )8

יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  זכה דאקרי  לברית  לי'  דנטיר  בגין  "יוסף 

חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון 

עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על 

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".

.x 204( = 612 3( ברי"ת בגי' 612, וכן ג' פעמים צדי"ק )9

לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ראה  עולם".  יסוד  “צדיק  כה  י.  משלי   )10

האמצעי פרשת נח דף ה, א )ד"ה ר' חייא פתח וכו'( וז"ל: הנה בחי' 

צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף האור השפע הנשפע מלמעלה למטה, 

שהוא  הצדקה  כמו  זאת,  שפע  ממשיך  להיותו  צדיק  הנקרא  וזהו 

ההשפעה, והמשפיע נק' צדיק שמשפיע צדקות . ., שנק' צדיק באמת 

כל  להשפיע  מהימנא  רעי'  משה  כמו  בתמידות  השפעתו  בחי'  ע"י 

התורה לישראל, וכן בכל דור בחי' המשפיע לישראל נק' צדיק וע"ז 

נאמר וצדיק יסוד עולם ע"ש.

וראה תורת מנחם – ספר המאמרים באתי לגני עמוד קעב וז"ל: צדיק 

הוא יסוד ומספרו ג' פעמים חיים וכו', וכמו שביוסף יסוד נמשך מהג' 

אבות, שזהו מה שיוסף מספרו ג' פעמים בן, היינו שהוא בן לכל הג' 

אבות. ע"ש.

11( ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סימן פג.

שלישים.  ג'   – חלקים  לג'  נתחלק  קודש  ברית  דהאות  מבאר   )12

כמבואר לקמן, והם:

א( “שליש התחתון, החלק הנכרת בעצם מצות מילה והוא נק' “עטרת 

היסוד".

לקיים  הברית  הקמת  בסוד  היסוד,  עצם  הנק'  האמצעי"  “שליש  ב( 

מצות פרו ורבו.

ג( “שליש העליון" החלק מהאבר הדבוק ומחובר להגוף.

שיעור  הוא  דיסוד  שהעטרה  היסוד,  עטרת13  א', 

שלישיתו כמ"ש במשנת חסידים מס' קטנות רחל פרק 

א' מ"ג ע"ש.

ב', עצם היסוד, שלמטה מהעטרה הוא ג"כ שליש.

ג', שלישו העליון, שהוא מה שיסוד דבוק ומחובר 

בגוף.

דתפארת,  בגופא14  הוא  העליון  ששליש  מה  והוא 

שלכן15 גוף וברית כחד חשבינן.

והנה:

א. שלישו התחתון שהוא בעטרת היסוד נקרא אות, 

כי הרי מילה נק'16 אות, ומילה הוא רק בחלק העטרה 

דהאבר, שצריך להסיר עור הערלה ולפרוע עור הפריעה 

בחלק הזה ולא יותר למטה מהעטרה.

זו  בחי'  כי  בקר17,  אתא  מלשון  גילוי  פירושו  ואות 

דיסוד הוא בגילוי, ועיין במאורי אור18 מע' אות, ושבת 

נקרא אות בסוד עטרת יסוד ע"ש.

)ולכן מלכות שהיתה מתחלה19 עטרת יסודו נקראת20 

13( זהו החלק שנכרת בעת המילה כדלקמן.

14( הקדמת הזהר )יז, ב( פתח אליהו “תפארת גופא", "יסוד סיומא 

דגופא אות ברית קודש". ראה הערה 10.

15( ראה זוהר חלק ג' פרשת פנחס דף רלה, ע"ב. תורת מנחם ספר 

המאמרים ה'תשי"ז ד"ה באתי לגני עמוד קיד ואילך.

 – בהקדמה  זוהר  בתיקוני  )כמ"ש  "תפארת"  בחי'  זהו  גוף  פירוש: 

פתח אליהו( "תפארת גופא", ומזה בא ונמשך בחי' יסוד )כמ"ש שם( 

"יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש", ד"תפארת" הוא הפנימיות – 

"גוף המדה", ו"יסוד" )"ברית"( הוא נק' "סיומא דגופא", כפי שבא 

ההשפעה בפועל. )ראה תניא אגרת הקודש סימן טו(.

16( בראשית יז, יא “ונמלתם את בשר ערלתכם והי' לאות ברית ביני 

וביניכם".

17( ישעי' כא, יב.

18( מאורי אור מערכת אות א' סעיף נב.

19( מתחלה עטרת יסודו: פירוש, דיש ב' בחי' ב"מלכות":

א( כמו שהוא עדיין כלול בבחי' ז"א, וזהו נק' "עטרה דיסוד ז"א".

ב( כמו שהוא בפרצוף בפנ"ע.

והוא ע"ד שיש בחי' "מלכות" המחי' עולמות בי"ע, ויש כמו שהוא 

עדיין בחי' אצילות.

כתוב  וז"ל:  ב'קנו  עמוד  עצרת  לשמיני  דרושים  התורה  אור  וראה 

בפרי עץ חיים שהאתרוג הוא עטרת יסוד כו' ופי' עטרת יסוד הענין כי 

ביסוד יש ב' פרקין, פרק העליון זהו בחי' התקשרות לקבל ההשפעה 

יסוד  עטרת  הנקרא  וזהו  להשפיע  התקשרות  זהו  ב'  ופרק  ממקורו, 

ונקרא ראש צדיק בזהר ויצא קס"ב והוא נקרא מלכות שבז"א דהיינו 

בחי' הגילוי וההשפעה כו', ע"ש.

ראה בכ"ז לקוטי תורה פרשת מסעי עמוד פט, ב. צ, א. אור התורה 

שם עמוד א'שסג. ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד פד. ספר המאמרים 

תרס"ו עמוד תקצג. ספר המאמרים עטר"ת עמוד כד-כה. ועוד. לקמן 

סימן עו.

20( מאורי אור מערכת אות א' סעיף עה. וראה לקוטי תורה פרשת 

פקודי ו, ב וז"ל: ובפסוק ואהבת את הוי' כו' הוא ענין יחוד זו"ן, כי 

את הוא בחי' מלכות שהוא בחי' את הטפל לשם הוי' ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

הטפל  את  בשרו21  את  כמו  טפל  פירושו  ואת  את, 

לבשרו22 כי הרי היא טפילה לו שהיא בעטרתו(.

ב. שליש האמצעי דיסוד שהוא עצם היסוד נקרא23 

עצמו  היסוד  שאבר  מובן  הרי  כי  קם,  שהוא  קיימא 

אימתי הוא ניכר ביותר כשהוא בהקמה בקישוי, בסוד 

הקמת ברית.

הנה  דז"א,  בתפארת  שהוא  העליון  ושלישו  ג. 

ג"כ קדוש  נקרא  זו דיסוד  נקרא24 קדוש, בחי'  תפארת 

והיינו קדישא.

ג'  ברי"ת, שמספרו  נקרא  יחד  בחי'  הג'  כל  וכשיש 

פעמים צדי"ק, להורות שיש כל הג' בחי' יחד.

והנה:

א. המשכת והתגלות שליש התחתון דיסוד שהוא 

שנימול  מאחר  כי  כנ"ל,  מילה  ע"י  הוא  היסוד  עטרת 

נתגלה העטרה.

דיסוד,  האמצעי  שליש  והתגלות  והמשכת  ב. 

הברית,  נוטר  גם  שהוא  ע"י  הוא  האבר,  הקמת  שהוא 

לא בהוצאת זרע לבטלה, ולא בביאות אסורות רחמנא 

הנה  בהקמה,  הוא  כשהאבר  רק  שייך  שכ"ז  ליצלן, 

ובביאות  לבטלה  בזרע  להתגאל  שלא  בזה  נשמר  אם 

אסורות אז נמשך ומתגלה שליש האמצעי ג"כ.

דיסוד  העליון  שליש  והתגלות  והמשכת  ג. 

נוטר  שהוא  ע"י  הוא  קדוש,  בחי'  שהוא  שבתפארת 

מותרת  כשהיא  באשתו  דהיינו  לו,  במותר  גם  הברית 

לו, הנה הוא מתקדש את עצמו שהעונה תהי' רק בלילי 

שבת25 כמו עונתן של תלמידי חכמים מלילי שבת ללילי 

שבת, ששבת הוא26 קדש, וגם אז הוא בקדושה יתירה 

שמשמש לא לשם תאוה ח"ו אלא רק לשם שמים לשם 

מצות פרו ורבו ולהוליד בנים כשרים ומהוגנים, ונזהר 

וכדומה  טפחיים  ומכסה  טפח  מגלה27  הזהירות  בכל 

השליש  בזה  ומתגלה  נמשך  הנה  קדוש,  הוא  שאז 

העליון דיסוד שבתפארת הנק' קדישא.

ואז יש בו ברית, שמספרו ג' פעמים צדיק בשלימות, 

שנמשך ומתגלה גם שליש העליון דיסוד.

וזהו מה שאמר מתחלה וכל מאן דאתגזר אקרי צדיק, 

כי הרי  ג"כ אקרי צדיק,  היינו ע"י אתגזר בלבד מילה 

21( שמות כא, כח.

22( עירובין ד, ב. פסחים כב, ב.

23( ראה גם ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד תפו.

24( ראה לקמן סימן פב סוף הערה 4 מלקוטי תורה תזריע כג, ג.  דרך 

מצותיך עמוד 310 ואילך.

25( כתובות סב, ב. טושו"ע אורח חיים סימן רמ.

26( שמות לא, יד “ושמרתם את השבת כי קדש היא". ועוד.

27( נדרים כ, ב.

עי"ז נמשך ונתגלה שליש התחתון דיסוד העטרה הנק' 

אות, והיינו אתגזר הוא28 את גזר שגזר ופורע העור הגס 

והעור הדק מעל בחי' את, ואקרי צדי"ק שהוא מספר 

שליש דברי"ת, ובכאן הוא שליש התחתון העטרה וכו'.

קיימא  ונטיר האי את  אח"כ אמר, כל מאן דאתגזר 

נוטר  גם  שהוא  הוא,  ונטיר,  כאן  הוסיף  צדיק,  אקרי 

הברית שנמשך ומתגלה גם שליש האמצעי דיסוד.

וזהו שאמר את קיימא.

את, לנגד אתגזר, שנתגלה בחי' את, העטרה.

קיימא, לנגד נטיר, שנתגלה שליש האמצעי.

על  ג"כ  קאי  שאת  פשוטו  מידי  יוצא  אינו  )ומ"מ 

ונטיר, כי הרי בביאות אסורות ר"ל די בהכנסת העטרה 

כשהאבר  הוא  שאימתי  אלא  כגומר,  שמערה29  בלבד, 

בהקמה )ולא באבר מת( זהו את קיימא, שקיימא הוא 

הקמה כנ"ל(.

ואמר האי שפירושו זה, כי הרי שליש האמצעי דיסוד 

הוא ג"כ בגילוי במקומו דיסוד.

אקרי  לא  יומוי  דכל  יוסף  מן  חזי  תא  אמר  אח"כ 

בחי'  והוא  גבוה,  יותר  עוד  צדיק  בחי'  זהו  כו',  צדיק 

צדיק דשליש העליון דיסוד שבתפארת, בחי' צדיק זה 

לא אקרי יוסף כל יומוי עד דנטיר ההוא ברית 
את קיימא קדישא, כאן נקט ההוא בלשון נסתר, כי 
יסוד  בחי'  אלא  הגלוי  יסוד  בחי'  אינו  דיסוד  זו  בחי' 

שבתפארת שהוא בבחי' העלם ולא בגילוי.

והוא מה שנאמר על בן פורת השני30 )שקאי על בחי' 

הוא  הא'  פורת  בן  משא"כ  שבחזה,  שבתפארת  יסוד 

תורה להאריז"ל31  בלקוטי  הגלוי כמ"ש  יסוד התחתון 

למעלה  שהוא  עין  עלי  ע"ש(  זה  בפסוק  ויחי  פרשת 

מבחי' עין, שהעין אינו רואה אותו כי הוא בהעלם.

שליש  גם  שיש  עתה  כי  ברית  תיבת  הוסיף  וכאן 

העליון דיסוד, הרי נשלם תיבת ברי"ת שהוא ג' פעמים 

צדי"ק כנ"ל.

קיימא,  את,  לשונות,  ג'  כאן  שנקט  מה  והיינו 

פירוש: דתיבות "אתגזר" הוא נוטריקון "את-גזר", דגזר החלק   )28

הנק' "את" היינו העטרה שהוא טפל.

29( ראה רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א הלכה י.

ומבאר  עין",  עלי  פורת  בן  יוסף  פורת  “בן  כב.  מט,  בראשית   )30

דתיבת “בן פורת יוסף" הוא דרגא השני – שליש האמצעי, “פורת" 

שהוא  העליון  שליש  על  קאי  עין"  עלי  פורת  “בן  ומ"ש  ורבו,  פרו 

בפנימיות בלב – תפארת דז"א, ע"כ כתיב "עלי עין" שהוא בהעלם.

31( וז"ל: בן פורת יוסף, אמר על יסוד תחתון המזווג עם רחל, ובן 

פורת עלי עין אמר על בחי' היסוד העליון המזווג עם לאה וכו'. עכ"ל. 

עמוד  לגני  באתי  ד"ה  ה'תשי"ז  המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ראה 

בנוגע  סט,  סימן  א  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ]וראה  ואילך.  קיד 

רחל ולאה[.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מו

קדישא, שהוסיף תיבת קדישא.
את, הוא שליש התחתון.

קיימא, שליש האמצעי.

קדישא, שליש העליון, יסוד שבתפארת.

דשליש  צדיק  בחי'  הוא  צדיק,  אקרי  לי'  דנטר  כיון 

לי' מביאה אסורה, שלא  )והוא משום דנטר  האמצעי, 

שכב עם פוטיפרע(.

יוסף הצדיק, הצדיק בתוס' ה' הוא בחי' צדיק דשליש 

העליון דיסוד.

)והוא מפני שנטר ברית כו' שאפילו באשתו המותרת 

לו, מלבד זה שקידש את עצמו ביותר בשעת תשמיש, 

זאת קידש את עצמו באופן כזה שהבנים שיולדו  עוד 

אפילו  יולדו  שלא  וכשרים  צדיקים  כך  כל  יהיו  ממנו 

בשנת הרעב כמ"ש32 וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא 

רעבון  בשני33  רק  כי  הדין  מן  מותר  שזה  הרעב,  שנת 

מותר  הרעב  קודם  אבל  מטתו,  לשמש  אסור  עצמו 

לשמש לוא יהא שהלידה תהי' בזמן הרעב ויוסף הצדיק 

נזהר גם בזה. ועיין בזה"ק34 פרשת מקץ דף ר"ד ע"א 

ובמה שנרשם בגליון שם בס"ד ע"ש(.

ומן הפסוק )ישעי' ס, כא( ועמך כולם צדיקים לעולם 

ירשו ארץ הוא ראי' שמאן דאתגזר אקרי צדיק, כי הרי 

בעלי  בהם  יש  הרי  כלם  הוא  ואיך  כתיב  צדיקים  כלם 

חטאים ועונות ר"ל, אלא ע"כ משום שכולם נימולים, 

ועיין בניצוצי אורות35 כאן או"ק ו'. וראי' שצדיק ירית 

ארעא כמ"ש יירשו ארץ.

והראי' על כל מאן דנטיר שאקרי צדיק, שהוא בחי' 

שנטיר  יוסף  מן  הוא  דיסוד,  האמצעי  דשליש  צדיק 

)במה שלא שכב עם פוטיפרע( ואקרי צדיק.

וביוסף עצמו הי' עוד מעלה שנטיר במה שאתקדש 

בזה במה שמותר לו, וכנ"ל שזה מגיע בשליש העליון 

דיסוד ולכן הוא יוסף הצדיק בה' הידיעה ג"כ וכנ"ל.

ויש לומר, ביוסף נרמז כל הג' בחי' דצדיק.

והוא:

32( בראשית מא, נ. בביאור פרש"י עה"פ – ראה בלקוטי שיחות חלק 

כ' פרשת מקץ )שיחה א( עמוד 192.

33( תענית יא, א. ראה לעיל סימן סט הטעם בזה דברית הלשון תלוי 

בברית המעור כמ"ש בספר יצירה פרק ו משנה ד, ע"ש.

34( ועיין בזוה"ק פרשת מקץ דף רד ע"א ובמה שנרשם בגליון שם 

וכו'. מובא לקמן סימן עא.

חסידים  שכולם  לומר  אפשר  דאי  צדיקים,  כולם  ועמך  וז"ל:   )35

ובעלי מעשים טובים שהרי יש בעלי עונות, אלא דנקרא צדיקים על 

שם שכלם נמולים ויש להם חלק ביסוד שמעבירים משם הערלה ולכן 

נאחזים בארץ שבעבור המילה מאירים אותה. עכ"ל.

י'36 דיוסף, עטרת היסוד בחי' מלכות.
ו' דיוסף, יסוד עצמו.

ס' דיוסף, הוא בחי' דיסוד יוסף שהוא כמו בתפארת 
ועיין בזוהר  ו' ששים, ס',  בחי'37 יעקב שאז נעשה מן 

חלק ב' דף ט' סוף עמוד ב' ששים לאתערותא38 דיעקב 

ושש לאתערותא דיוסף ע"ש.

פ',  שמספרו  יסוד39  בחי'  הם  הללו  בחי'  הג'  וכל 

היינו אות פ' דיוסף.

כמספר40  ק"י  עד  ל'  מן  שנה  פ'  בגדולה  הי'  ויוסף 

יסו"ד.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר פרשת שמות-דברים עמוד מו
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סימן פג"

דאבר  ה"עטרה"  על  רמז  הוא  "יוסף"  מתיבת  י'  האות  פירוש:   )36

הן מצד  היסוד,  עצם  על  ו' מרמז  האות  וכו'.  נקודה  בבחי'  הברית, 

הגימטריא דאות ו' – ששה, ויסוד הוא מדה השישית. והן מה שמבואר 

כאן בדרגא השני דצדיק דהוא בהקמת הברית, שהוא ב"ציור" אות 

ם מרמז  ו'. ומבואר בחסידות )ראה לקמן הערה 33( דאות "ו" מהׁשֵ

למדת התפארת, שהוא כולל כל הששה מדות, ויש בביטוי ובדיבור 

אות ו', אות ו' שני הנק' אות ו"ו במילוי, האות ו' הראשון "תפארת" 

)הקטן*(,  זעירא  ו'  ליסוד, הנק'  ו' השני מרמז  והאות  רבתי,  ו'  נק' 

)ומספר(  אות  הוא  ותפארת  ו',  )ומספר(  אות  הוא  ד"יסוד"  ומבאר 

ס', דכשמאיר העשר ספירות )בחי' תפארת( בתוך היסוד, הנה עשר 

פעמים ו' נעשה אות ומספר ס' – ששים, וד"ל.

*( ו' זעירא )קטן(: ראה ג"כ לקמן סימן קח. קט.

37( תפארת בחי' יעקב: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, 

א. לקוטי תורה ואתחנן ה, ב. לעיל סימן ד הערה 3.

38( ראה אור התורה פרשת ראה עמוד תשעו וז"ל: פי' מאמר הזוהר 

יעקב ששים ושש, לאתערותא דעמודא  ע"פ כל הנפש הבאה לבית 

לאתערותא  ופי'  ושש.  דצדיק  ולאתערותא  ששים,  דאמצעיתא 

דאמצעיתא ששים, הוא, כי יעקב מדת התפארת וזהו אות אמת, אמת 

דא וי"ו שנק' בריח התיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה. והנה הוי"ו 

כשמאיר בו בחי' יו"ד עשר ספירות דהיינו כל ההתכללות דע"ס זהו 

וא"ו  מילוי  בו  יש  הוי"ו  והנה  וי"ו,  פעמים  יו"ד  הוא  ששים  בחי' 

עם  וא"ו  שהוא  ויוסף  יעקב  וזהו"ע  בדבור  וי"ו  להגיד  כשצריכים 

המילוי וזה תפארת ויסוד. וזהו לאתערותא דצדיק שהוא מדת יסוד 

הוא ושש, כי יש אתוון רברבין ואתוון זעירין, והוא כי הוא"ו כאשר 

והוא  יו"ד  וגם קוצו של  מאיר בו הארת היו"ד התכללות כל הע"ס 

הארת הכתר אז הוא בבחי' ששים ונק' וי"ו רברבא ונק' עשיר בדעת 

מדת תפארת, ומילוי הוא"ו הוא וי"ו זעירא בחי' יסוד, ע"ש.

ובאור התורה פרשת בהעלותך עמוד שצד וז"ל: בזהר איתא בענין 

ע' נפש דיעקב שזהו שכ' כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה כו' ששים 

ושש, רזא דעמודא דאמצעיתא הוא ס', ורזא דצדיק הוא וי"ו, והו"ע 

שהוא  יו"ד  שבראשו  היינו  רבתי  וי"ו  כו',  זעירא  וי"ו  רבתי  וי"ו 

החכמה וקוצו ש"י הוא בחי' הכתר העליון הנ"ל, ואז המדות בתכלית 

הגדלות שכלולים כל א' מיו"ד ונק' ס', אבל כשהמדות בקטנות הם 

רק וי"ו, ע"ש.

39( יסו"ד בגי' 80, אות “פ".

40( ראה גם לעיל סימן סו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מז

ויריבו רועי גרר, עם-רועי   - תולדות כו, כ 
הבאר  שם  ויקרא  המים,  לנו  לאמר  יצחק 

עשק, כי התעשקו עמו

ביהמ"ק,  ג'  כנגד  רמז  הבארות  ג'  ]תוכן:  א. 
יהי'  השלישי  דבהמ"ק   – רחובות  נק'  והשלישי 

יותר גדול מבתים הראשונים[

סיפר הכתוב ענין הבארות שחפר יצחק. ואמרו במדרש 
כי הם רמז לשלשה מקדשות, כי כל ענייני האבות וסיפורים 
ויחפרו עבדי יצחק  ומעשיהם הכל רמז לבנים, כתיב הכא 
בנחל, רמז לבית ראשון כי שם הנחל היוצא מבית המקדש 
כמו שכתוב ביחזקאל. וימצאו שם באר מים חיים כי משם 
תצא הוראה דכתיב כי מציון תצא תורה, וכתיב ויריבו רועי 
בבית  ומחלוקת  מריבה  היתה  כי  עסק,  שמה  ויקרא  גרר 
הראשון כי יצאו עליו בעסיקין עד שנחרב, אחר כן ויחפרו 
באר אחרת רמז לבית שני, ולא מצאו מים חיים כי לא היתה 
ויריבו גם עלי' ויקרא שמה שטנה, וכן כתיב  שם השכינה, 
במחלוקת בית ב', כתבו שטנה במלכות אחשורוש בתחלת 

מלכותו.

וכתיב ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עלי', 
כן  ועל  המשיח,  לזמן  ליבנות  העתיד  הג'  למקדש  רמז 
ג'  לבית  שני  בית  ]בין[  גדול  אריכות  יהי'  כי  ויעתק  אמר 
ולא רבו עלי', כי הבית העתיד יבנה בלי ריב ומצה. ויקרא 
הראשונים,  הבתים  בין  גדול  יותר  יהי'  כי  רחובות,  שמה 
ויצא עוד ]קו[ המדה, וכתיב בנבואת  וכמו שאמר הנביא 
כי  למעלה,  ונסבה  ורחבה  העתיד  הבנין  שהוא  יחזקאל 
באותו זמן ירחיב ה' אלקיך את גבולך, ומלת אם במקום 
הזה אינה אפשרית אלא ודאית, כמן ואם יהי' היובל לבני 
י' העמים הכתובים בפרשת  נירש  זמן  כי באותו  ישראל, 

בין הבתרים.

ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו לשם שכם אחד ולא 
יהי' שטן ומחריב, כי יתקיים מלכותינו לעדי עד לעולמים, 
אנון  מלכיא  די  וביומיהון  מלכותינו  על  דניאל  שנבא  וכמו 
ומלכותה  תתחבל  לא  לעלמין  די  מלכו  שמיא  אלה  יקים 

לעם אחרון לא תשתבק וגומר. ]אמן[
רבינו יהושע אבן שועיב – תלמיד הרשב"א

ב. ]תוכן: ביאור הענין דהג' בארות הם כנגד הג' 
בתי מקדשות ורמזים בזה.[

דיש  הכתוב  שהזכיר  הבארות  חפירות  ענין  יתבאר 
הטבע  כדרך  שלא  ה'  ויברכהו  כתיב  מיני'  לעיל  להקשות 
הראשון  בבאר  ע"ק  ורצוץ,  עשוק  הי'  הבארות  ובענין 
כמ"ש  השמות  קריאת  על  טעמים  הכתוב  הגיד  והשלישי 
כי התעשקו עמו כי עתה הרחיב ה' לנו ובבאר האמצעי לא 
אמר טעמא, ע"ק כי עתה הרחיב כי הרחיב הל"ל ועתה הוא 
מיותר. אלא הענין מאחר שיצחק נתקדש בקדושת הארץ 
ויגדל  כמ"ש  למעלה  הן  הארץ  אקדושת  רמזים  באו  ע"כ 
האיש וילך הלוך וגדל כו', הן הענין דבארות ובמה דסיימתי 

אפתח.

עולה  יצחק  כי  מקדשות  ג'  על  רומזות  הבארות  ענין 
והוא  עליהם  רמז  ע"כ  המקדש  בית  מקום  על  הי'  תמימה 
יספר  עשק  הבאר  שם  ויקרא  וז"ל  ז"ל  הרמב"ן  כמ"ש 
הכתוב ויאריך בענין הבארות ואין כפשוטו הסיפור תועלת 
ואביו עשו אותה בשוה, אבל  והוא  ליצחק  גדול  ולא כבוד 
יש בדבר ענין נסתר בתוכו כי בא להודיע דבר עתיד כי באר 
מים חיים ירמוז לבית אלקים אשר יעשו בניו של יצחק ולכן 
הזכיר כמ"ש מקור מים חיים את ה' ויקרא הראשון עשק 
ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אתנו כמה 

מחלוקת וכמה מלחמות עד שהחריבו.

והשני קרא שמה שטנה שם קשה מן הראשון והוא בית 
אחשורוש  ובמלכות  בו  שכתוב  בשמו  אותו  שקרא  שני 
וירושלים  יהודא  בתחילת מלכותו כתבו שטנה על מלכי 
גלות  ממנו  וגלו  שהחריבוהו  עד  לשטן  לנו  היו  ימיו  וכל 

רעה.

והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיבנה במהרה 
גבולנו  ירחיב את  והאל  ומצה  ריב  והוא יעשה בלא  בימינו 
כמו שנאמר ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר וכו' 
שהוא לעתיד וכתיב בבית השלישי ורחבה ונסבה למעלה 
למעלה ופרינו בארץ שכל העמים יעבדוהו שכם אחד, ע"כ 
סימנים  הם  הבארות  ענין  כי  הקושיות  כל  מתורצים  אז 

גדולים על המקדשות.

כי  ראשון  בית  מחורבן  נמשך  שני  בית  חורבן  והנה 
ה'  חסרים  שהיו  כז:(  )יומא  רז"ל  וכמ"ש  עמו  התעשקו 
שני  בבית  אף  נמצא  כתיב  ה'  חסר  ואכבדה  וע"כ  דברים 
אלו  שהרי  עמו  התעשקו  כי  דלעיל  הטעם  ונמשך  נשאר 
בבית  הוזכר  ולא  שני  בית  זמן  כל  הוחזרו  לא  דברים  הה' 
שני רק דבר חדש שהי' קודם בניינו שכתבו שטנה וזה לא 
הי' נמשך זמן רב, אבל ענין כי התעשקו נשאר עד שיבנה 
בית ג' במהרה בימינו, ואז ירחיב ה' לנו. והוסיף תיבת עתה 
לרמוז כי בכל עת הדבר בידינו, כמו שהשיב אימתי בן דוד 

בא היום דהיינו היום אם בקולו תשמעו.
של"ה

לג'  רמזים  דהם  הבארות,  בשמות  רמז  תוכן:  ג. 
בתי מקדשות.

)כז,  בפירושו  ז"ל  הרמב"ן  רבינו  כתב  הבארות  בענין 
בתי  על  רומזים  שהנה  עשק'(  הבאר  שם  'ויקרא  עה"פ  כ 
המקדשות יעו"ש בדבריו הנעימים. ואני אוסיף על דבריו, 
דלכך נקרא הבאר הראשון 'עשק' שהוא בגימטריא 'מקדש 
ולכן  שורה  השכינה  היתה  הראשון  שבמקדש  במכוון,  ה'' 
נקרא מקדש ה'. ובאר השני נקרא 'שטנה' שהוא בגימטריא 

עם הכולל 'השני'.

'רחובות' דאי' בספר הזוהר בפר'  ובאר השלישי נקרא 
ה'  'אני  כב(  ס,  )ישעי'  פסוק  על  א(  קיז,   – ב  )קטז,  וירא 
מת"ר  יאוחר  לא  לעתיד  הגאולה  דזמן  אחישנה'  בעתה 
שש  'בשנת  יא(  ז,  )בראשית  לדבר  וסימן  השישי,  באלף 
ודבר  הסוד.  עפ"י  בזה  שכתב  מה  יעו"ש  נח'  לחיי  מאות 
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מח

וסוף  שראש  'רחובות'  בתורה  כאן  מרומז  הוא  לענ"ד  זה 
'חיל  בנוטריקון  חבו  הוא  התיבה  ואמצע  תר  הוא  התיבה 
לאלף  שנה  ת"ר  שבזמן  לומר  טו(  כ,  )איוב  ויקיאנו'  בלע 
בתוך  עשוקים  שהיו  הטיפות  וכל  הנשמות  כל  אז  השישי 

ויקיאנו  הסטרא אחרא יתוקן הכל בסוד הפסוק חיל בלע 
כידוע, ואז 'הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ', ואם 'זכו אחישנה' 

ודו"ק היטב ויונעם לך.
מעשה רוקח
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מט zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn e"k oey`x mei ß

äë(èé)íäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈
:÷çöé-úà ãéìBä¦¬¤¦§¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ ועׂשו האמּורים àיעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ
‡˙ÁˆÈŒ˜.ּבּפרׁשה  „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑) ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד אחרּֿכ אברהם, ׁשמֹו )הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הזקק  ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעלֿידי
יצחק" את הֹוליד "אברהם ׁשהיּוáלֹומר: לפי , ְְְִִִֶֶַַָָָָ

ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: הּדֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלצני

נתעּברה  ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהרי
קלסּתר  צר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה ְְֵֵֶֶַַָָָָָהימּנּו',
הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּפניו
ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", הֹוליד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָ"אברהם

ּבןֿאברהם" ׁש"אברהם )היה ("יצחק יׁש עדּות ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אתֿיצחק  ."הֹוליד ְִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבׁשם  נקראת ׁשּלכן - הּפרׁשה ׁשל ענינּה עיקר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזהּו
{ּכּידּוע ש "ּתֹולדֹות" שיחת מברכים (ראה שרה, חיי פרשת בת ְַַָ

ושם  ואילך. 264 ס"ע מ"א חלק מנחם (תורת ס"ב תשכ "ה כסלו החודש

היא"),נתבאר)) מילתא ("ׁשמא הענין ּתֹוכן על מֹורה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשם
על־ידי  ׁשּנקּבעּו ּבּתֹורה ׁשמֹות הּפרׁשיֹות, ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּובפרט
היא  ׁשהּתֹורה וכיון ּביׂשראל. ּופֹוסקים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגדֹולי
"ּתֹולדֹות" ּבׁשם הּפרׁשה קריאת ׁשּגם מּובן, הרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה,
ּבאים  ׁשּבּפרׁשה ההֹוראֹות ׁשאר ּכל ׁשּגם ועד הֹוראה, ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ּפרׁשה  ׁשל ׁשּתֹוכנּה ׁשאף והיינּו, ּד"ּתֹולדֹות"}. הענין ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל־ידי
ׁשאמנם  ׁשּלפניה, הּפרׁשה ּכמֹו (ולא יצחק אֹודֹות היא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
ועל־ אברהם, אֹודֹות עיקרּה אבל יצחק, אֹודֹות ּבּה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָנזּכר
יצחק, אֹודֹות ּבהם ׁשּנזּכר ׁשּלאחרי־זה, הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר־זה
ּבׁשם  נקראת מּכל־מקֹום, יעקב), אֹודֹות הּוא עיקרם ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָֹאבל
"מעׂשים  לא - הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפירּוׁש ְֲִֵֶֶַַַָָֹ"ּתֹולדֹות",

(ּכפירּוׁש אּלא נח), ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּמפרׁש (ּכפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹטֹובים"
ּתֹורה" ׁשל "יינּה הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגם ּבֹו {ׁשּיׁש (ראה רׁש"י ְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ד) סעיף לֹומר לקמן ׁשּי אי יֹותר, יּוקׁשה ועל־ּפי־זה – .ְְִֵֵֶֶַַַָ
יצחק", ּב"ּתֹולדֹות נכלל עׂשו ׁשּגם הענינים ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמּצד
[ּדכיון  עׂשו אֹודֹות מסּפרת ׁשהּתֹורה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהיינּו,

כּו'" ירדּתם "למצרים ּדוקא, למּטה ניּתנה (שבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
סע"ב) הימּנּו,פח, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ,ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לבררֹו ּבכדי הּתחּתֹון, מציאּות אֹודֹות לידע צריכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָהרי
"יעקב  יצחק}. ׁשל ענינֹו עיקר הּוא עׂשו ׁש(ּגם) אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹכּו'],
עׂשו, ּגם אּלא יעקב, רק לא - ּבּפרׁשה" האמּורים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועׂשו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, עם ולֹוחם ּומנּגד כג ׁשּסֹותר כה, (פרשתנו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
קם ובפרש"י) "ּכׁשּזה יאמץ", מּלאֹום ו"לא "ּולאֹום נֹופל", זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

הּזה  הּיֹום ועד ירּוׁשלים", ׁשל מחּורּבנּה אּלא צֹור ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנתמּלאה
עׂשו. הּוא אדֹום, ּבגלּות יׂשראל ּובני הּׁשכינה ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָנמצאים
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את  לרמז צריכה הּתֹורה היתה ׁשּלכאֹורה הקׁשּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהמפרׁשים
ׁשּבּה וּירא, ּבפרׁשת לעיל, הּדֹור ליצני לטענת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמענה

יצחק. ׁשל לידתֹו על ְְִֵֶַָָָמסּוּפר
הּגבּורה, למדת מרּכבה היה יצחק ּכי ידּוע ׁשהרי לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

והאבנים  העפר הֹורדת ּבארֹות, ּבחפירת עסק ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
מּלמּטה  הּנֹובעים החּיים הּמים וגילּוי הּמעין, על ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָהמכּסים
אפֹוא, מּובן ּדקליּפה. ּגבּורה עׂשו, מּמּנּו יצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָלמעלה.
עׂשו  את הֹוליד ׁשּיצחק ּכׁשּלֹומדים ּבפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּדוקא

‡·¯‰Ìיט  Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
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ּבחפירת  היה (מאֹורעֹותיו) עבֹודתֹו ועיקר ּדקליּפה), ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָ(ּגבּורה
לֹו ׁשאין הּטענה, ּתֹוקף מתעֹורר אז – הּגבּורה) (קו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבארֹות
לׁשלֹול  צֹור ויׁש החסד), מּדת (ׁשּמדתֹו אברהם עם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָקׁשר

זֹו. ֲַָטענה
* * *

את  מיּוחד ּבאֹופן לצּור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוצר ְְְֶֶַַַַָָָָמּדּוע
והלֹוא  אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָצּורת

לאביו?! ּדֹומה ׁשּבן הּדברים ְְִִֵֶֶֶַַָָטבע
היה  יצחק ואילּו החסד, למדת מרּכבה היה אברהם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא
ּתכּונֹות  ּבעלי היּו והּבן ׁשהאב הרי הּגבּורה. למדת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה
ּבקלסּתר  ּגם להתּבּטא היה אמּור הּדבר מנּוגדֹות. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָאֹופי
לכן  ּכּידּוע. הּנפׁש, ּתכּונֹות מׁשּתּקפֹות ּבּפנים ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפניהם,
יצחק  ׁשל ּפניו קלסּתר את ליצֹור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּוצר

לּטבע. ּבניגּוד אברהם, לׁשל ְְְְִֶֶֶַַַָָּבדֹומה

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−

:äMàì Bì¬§¦¨«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑ ׁשהריâ מהר אברהם ּכׁשּבא ∆«¿»ƒ»»ְְֲֵֵֶֶַַָָָ

ל"ז  ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמֹורּיה,
יצחק  ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנה,
היתה  צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָעד
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ּובת יצחק ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּנֹולד
ּבּפרק  ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחּיי

רבקה  לּביאה,ãנֹולדה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשנים  ‡BÁ˙.ּונׂשאּה,äג' Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a ְִָָָ«¿≈ƒ««¬»¬

Ô·Ï∑ ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי »»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַֹ
ּבת  ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָלבן

למדה åרׁשע  ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֹ
‡¯Ì.מּמעׂשיהם  ÔctÓ∑:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון  'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם
ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְְִִֵֶֶַַַָָ"צמד
יׁשמעאל  ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ"ּפּדן

"ּפּדן  לׂשדה: ."קֹורין ְִֶַָָ
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ּבהיֹותֹו מתחיל ּבפרׁשתנּו יצחק ׁשל חּייו ימי ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסיּפּור
מׁשּמׁש זה וסּפּור לאּׁשה, רבקה את לקח ׁשאז ארּבעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבן
אף  וזאת, ועׂשו. יעקב הֹוּלדת – הּסיּפּור לעיקר ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֹהקּדמה
ּדברים  לֹו ארעּו ניׂשּואיו לפני חּייו ׁשנֹות ארּבעים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבמׁש
ּבגן־עדן  ׁשהּייתֹו ּוכמֹו־כן העקדה, נסיֹון – ּובראׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹרּבים,

לנּׂשּואיו. העקדה ׁשּבין הּׁשנים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבׁשלֹוׁש
אֹו (העקדה), נפׁש מסירת אינּה הּכּונה ׁשּתכלית ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָללּמד
יתּבר לֹו ּדירה עׂשּית העֹולם, ּבירּור אּלא לגן־עדן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהעליה
ּכּנאמר  ילדים, ּבהֹולדת קׁשּור זה ּובירּור ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָּבתחּתֹונים.

כח) א, ּוכבׁשּוה".(בראשית הארץ את ּומלאּו ּורבּו ְְְְִִֶֶָָָ"ּפרּו
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את־רבקה  ּבקחּתֹו ׁשנה ּבן־ארּבעים יצחק ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָויהי
ויצחק  רבקה. ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּבא
ּבּפרק  ּובֹו . . ׂשרה מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ׁשנים, ג' לּביאה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רבקה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָנֹולדה

רש"י)ּונׂשאּה ובפירוש כ. (כה, ְָָ

ׁשנים  ג' רבקה את נׂשא ׁשּיצחק נמצא זה רׁש"י ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּפרּוׁש
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת ְֲִִֵַַָָאחרי
ׂשרה חּיי ּבפרׁשת סז)והּנה .(כד, . רבקה את "וּיּקח ּכתּוב ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

התאּבל  עדין לרבקה נּׂשּואיו ׁשעד אּמֹו", אחרי יצחק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוּיּנחם
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת על ְְִִִַַָָָיצחק
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:'ekeädiE`x Dpi`W iR lr s`e§©©¦¤¥¨§¨

`NW icM D`Up ikd ENit` ,oFixdl§¥¨£¦¨¦§¨¨§¥¤Ÿ
:dxiar ixEdxdA didiåxn`Y m`e ¦§¤§¦§¥£¥¨§¦Ÿ©

lirl azMW oeiM opirnW xaM,c"k c"k) §¨¨§¦©¥¨¤¨©§¥
(h"kxnFl Wie ,'oal zFg`' ,'l`EzA zA'©§¥£¨¨§¥©

opirnW ltMdnC xnFl dvxC§¨¨©§¥©¥¤¨§¦©
dzid zwCvC FnvrA cirn aEzMdW¤©¨¥¦§©§§©¤¤¨§¨

:mdiUrOn dcnl `le`k dxez §Ÿ¨§¨¦©£¥¤



ני zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy
אסּור  ואּמֹו אביו על ׁשאפילּו הּוא הּדין הרי יקׁשה: ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻולכאֹורה

חדׁש מי"ב יֹותר ב)להתאּבל כז, קטן ּכל (מועד קּימּו והאבֹות , ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
נּתנה ׁשּלא עד ועוד)הּתֹורה ג צה, פרשה רבה ואם־ּכן (בראשית , ְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנים? ג' ׂשרה ּפטירת על יצחק התאּבל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָאי
החזקּוני ּפרּוׁש על־ּפי ליּׁשב גם ויׁש הובא סג. כד, שרה (חיי ְְְִִֵֵֵֶַַַ

מדרש) בשם פרשתנו הּפסּוקבריב"א שם)על שרה "וּיצא (חיי ֵֵַַַָ

העקדה  מּׁשעת ׁשם ׁשהיה מּגן־עדן, יצא "מהיכן – ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיצחק"
ׁשנים". ׁשלׁש עכׁשו ְִַַָָָֹעד

מּׁשעת  אּמֹו מּפטירת יצחק ׁשמע ׁשּלא נמצא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ּוכׁשּׁשמע  ּבגן־עדן. היה ּכי לאחרי־זה, ׁשנים ג' עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעקדה

רחֹוק  ׁשמּועה ּכדין קצר זמן אבלּות "וּיּנחם נהג ּומּיד ה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
אּמֹו". אחרי ְֲִִֵַָיצחק

(àë)äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑ «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆
לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹון .æנתּפּצר ּכל אני: ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ורּבּוי  הפצרה לׁשֹון וכן:ç'עתר', ח)הּוא, "ועתר (יחזקאל ְְְְֲִֵַַַַָָָ
וכן: העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", לה)ענן (שם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות (משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ
ׂשֹונא", למרּבֹות נׁשיקֹות למּׂשא,èּדֹומֹות והּנם ְְְְִִִֵַָָֻ

ּבלע"ז  ‡BzL.אנקרישר"א ÁÎÏ∑ ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ
זֹוéזֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו סד)ּומתּפּללת ּומתּפּלל, .(יבמות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

BÏ ¯˙ÚiÂ∑לּה ולא צּדיק ,ëלֹו, ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִִֵֶַַָָֹ
ולא  'לֹו' ,לפיכ רׁשע. ּבן צּדיק לתפּלת צּדיק ְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹּבן

.לּה ָ

(áë)änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äf¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,ּדרׁשני אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח על «ƒ¿…¬ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
זֹו רציצה היא מה ּזה ,ìׁשּסתם לּמה "אםּֿכן, וכתב: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהיתה  ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו ְְְְִִֵֶַָָָָָֹאנכי"?.
רץ  יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על  ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹעֹוברת
אלילים, עבֹודת ּפתחי על עֹוברת לצאת. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּומפרּכס

עם  זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשו
עֹולמֹות  ׁשני ּבנחלת ּומריבים ‡ÔkŒÌ.זה, ¯Ó‡zÂ∑ ְְְֲִִֵֶַַָ«…∆ƒ≈

העּבּור  צער ‡ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ ּומתּפּללת מתאּוה ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֶֶַַָ
ההריֹון  L¯„Ï.על CÏzÂ∑מדרׁשֹו .ׁשם ׁשל îלבית ֵַָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָ

'‰Œ˙‡ L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה .ׁשּיּגיד ƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

‡¯Èכא  d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

minkg izty

(`k)æi` dNErRd lAwnA o`M iM¦¨¦§©¥©§¨¦
m` iM ,iEAix oiprn FWxtl xWt ¤̀§¨§¨§¥¦§©¦¦¦
mB azM KklE ,iEAixl aFxTd 'dxvtd'©§¨¨©¨§¦§¨¨©©
mcFw FWxiR okle ,'xivtde' `WixA oM¥§¥¨§¦§¦§¨¥¥§¤
lr xn`i `l iM mbe ,'FYW` gkpl'§Ÿ©¦§§©¦Ÿ¥¨¥©
okle ,'xSRzp' oFWl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¦§©¥§¨¥
WFcTdW xnFlM ,dYRzp zNn wiYrd¤§¦¦©¦§©¨§©¤©¨

:Fl dSxzn did `Ed KExAçFpFvx ¨¨¨¦§©¤§
FzErnWn oi` 'xzrIe' zNnC xnFl©§¦©©¥¨¤¥©§¨
dxvtd oFWl `N` ,dNitY oFWl§§¦¨¤¨§©§¨¨

:dNitY oFWl `le `Ed iEAixeèFpFvx §¦§Ÿ§§¦¨§
iOp 'zFxYrpe'C xnFl xWt` Ki` xnFl©¥¤§¨©¦§©§¨©¦
K`id dWw oM m` ,`Ed iEAix oFWl§¦¦¥¨¤¥¨
lre ,dAxd wXpi `pFVdW xnFl KiIW©¨©¤©¥§©¥©§¥§©
mPde zFAExnl zFnFC' WxiR df¤¥¥¦§§¦¨
Fpi`W iR lr s` xnFl dvx ,'`Vnl§©¨¨¨©©©¦¤¥
dnFC mFwn lMn ,cg` mrR `N` wWFp¥¤¨©©¤¨¦¨¨¤
,minrR dAxd wWp EN`M eipirA§¥¨§¦¨©©§¥§¨¦
`de .eilr `VnM `id zg`d dwiWPde§©§¦¨¨©©¦§©¨¨¨§¨
,'ebe 'zFxYrp' oke ,i`d `iad `lC§Ÿ¥¦©§¥©§¨

oFWl iOp `EdW 'xzrIe' iAB lirl§¥©¥©¥¨¤¤©¦§
xninl ivn ied lirlC xnFl Wi ,iEAix¦¥©¦§¥¨¥¨¥§¥©
,zFpFWl ipW WOWn 'xzrIe' zNnC§¦©©¥¨¤§©¥§¥§
WxiRW FnM ,iEAix oFWlE dxvtd oFWl§©§¨¨§¦§¤¥¥

'lk` xAWl' iAB i"Wxd"c e"p `"n oOwl) ©¦©¥¦§ŸŸ¤§©¨

(xAWIeoFWl ,zFpFWl ipW WOWOW , ©¦§Ÿ¤§©¥§¥§§
WxiR 'Fl xzrIe' iAbe ,oipw oFWlE xkn¤¤§¦§¨§©¥©¥¨¤¥¥
`lC `Ed dxvtd oFWl 'xzrIe' oFWNW¤§©¥¨¤§©§¨¨§Ÿ
iEAix oFWl `Ed KExA WFcTd iAB KiIW©¨©¥©¨¨§¦
oM m`e ,mFlWe qg dAxzPW xnFl©¤¦§©¨©§¨§¦¥
iOp '`pFU zFwiWp zFxYrp' lW WExiR¥¤©§¨§¦¥©¦
mikixSW xnFlM ,`id dxvtd oFWl§©§¨¨¦§©¤§¦¦
la` ,F`pFUl wXIW `pFVA xivtdl§©§¦©¥¤¦©§§£¨
FWExiR 'Fl xzrIe' mBW WxiRW eiWkr©§¨¤¥¥¤©©¥¨¤¥
'xzrIe' oFWl lM oM m`e ,iEAix oFWl§¦§¦¥¨§©¥¨¤
Ep` oikixv oM m`e ,iEAix oFWl `Ed§¦§¦¥§¦¦¨
'`pFU zFwiWp zFxYrpe'C `xw Wxtl§¨¥§¨¦§©§¨§¦¥
:oiadl lwe ,zFAExnl zFnFC oFWlé §¦§§©§¨¦

lNRzdl millRzOd KxC oi`W itl§¦¤¥¤¤©¦§©§¦§¦§©¥
:df zOrl dfëxzrIe' ,i"Wxl dWwC ¤§ª©¤§¨¤§©¦©¥¨¤

mdipW `dC ,Dil irAin 'mdl̈¤¦¨¥¥§¨§¥¤
'Dl `le Fl' uxznE ,EllRzd¦§©§§¨¥§Ÿ¨

:'ekeak dxez

(ak)ì,Ff dvivx `id dn mzQW oeiM¥¨¤¨©©¦§¦¨
KxcM dvivx `id `nzQn oM m ¦̀¥¦§¨¨¦§¦¨§¤¤
dOl oM m`e ,zFxAErn miWp x`W§¨¨¦§¨§¦¥¨¨
Dpi` ike ,'ikp` df dOl' KM xg` aEzM̈©©¨¨¨¤¨Ÿ¦§¦¥¨

didIW zrcFi`N` ,xEAird xrv Dl ©©¤¦§¤¨©©¨¦¤¨
l"fx EWxCW FnM i`Ce('e b"q dAx ziW`xA) ©©§¤¨§©©§¥¦©¨

oM zFidl KxC oi`C ,dvix oFWl `idW¤¦§¦¨§¥¤¤¦§¥
KM xg` WxiR df lre ,miWp x`WA¦§¨¨¦§©¤¥¥©©¨
iNW xEAird xrSW 'oM m` xn`Ye'©Ÿ¤¦¥¤©©¨¦¤¦
:'ikp` df dOl' miWp x`Xn xzFi¥¦§¨¨¦¨¨¤¨Ÿ¦

îirAin ''d z` WxcYe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§Ÿ¤¦¨¥
ux`d lk `ln `lde ,'KlYe' i`n ,Dil¥©©¥¤©£Ÿ§Ÿ¨¨¨¤
zial dkldW `xaq oi`e ,FcFaM§§¥§¨¨¤¨§¨§¥
,miIw mW didW onfA xar lW FWxcn¦§¨¤¥¤¦§©¤¨¨¥©¨
oi`e .mW lW FpA oA did `EdC§¨¨¤§¤¥§¥
mdxa` lv` dkld `l dOl zFWwdl§©§¨¨Ÿ¨§¨¥¤©§¨¨
xnFl Wie ,`iap did `Ed mB ixdW¤£¥©¨¨¨¦§¥©



zeclezנב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåíénàì éðLe C ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
éònî:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח נאמר ,ðעלֿידי לׁשם «…∆»ְְֱִֵֵֶַַַָ
לּה אמר והּוא הּקדׁש, CË·a.ּברּוח ÌÈÈb ÈL∑ ְְֶַַַָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈

ּכתיב  ּכמֹוñּגיים ורּבי,ּגאים,)המּו(, אנטֹונינּוס אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
חּזרת  ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו לא òׁשּלא , ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻ

הּגׁשמים  ּבימֹות ולא החּמה יא)ּבימֹות ÈLe.(ע"ז ְְִִִַַַָָֹ¿≈

ÌÈn‡Ï∑'לאם' e„¯tÈ.'מלכּות'אּלא ôאין CÈÚnÓ∑ ¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈
לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים לתּמֹוöמן .וזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

ıÓ‡È Ì‡ÏÓ∑ נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו .÷לא ƒ¿…∆¡»ְְְִִֵֶֶֶָָֹֻ
אֹומר: הּוא כו)וכן לא (יחזקאל החרבה", "אּמלאה ְְֳִֵֵָָָָָֹ

ירּוׁשלים  ׁשל מחרּבנּה אּלא צֹור .נתמּלאה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«

i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְֲִִֵַָָָ
ילדתם  חדׁשים לז' ּכי ימיה מלאּו ׁשּלא .לדּתּה", ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹ

ÌÓB˙ ‰p‰Â∑ ּובתמ לפי חסר, מלא, "ּתאֹומים" ר ¿ƒ≈ƒְְְִִֵֵָָָָ
רׁשע  ואחד צּדיק אחד ּכאן אבל צּדיקים, .ׁשּׁשניהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(äë)eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
:åNò BîL§−¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ הּוא ּדמים øסימן ׁשֹופ (בראשית ׁשּיהא «¿ƒְִִֵֵֶָָ
ÚN¯.רבה) ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער ׁשל ùּכטּלית מלא À¿«∆∆≈»ְִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז  פלוקיר"א ׂשער, הּמלאה BÓL.צמר e‡¯˜iÂ ְְֵֵֶֶַַַָָ«ƒ¿¿¿

ÂNÚ∑ ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו הּכל ≈»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הרּבה  ׁשנים ּכבן .ּבׂשערֹו ְְְִִֵֶַָָ

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

minkg izty

milrdl oM aaFq `Ed KExA WFcTdC§©¨¨¥¥§©£¦
,xrhvi `NW oFixdd oipr mdxa`n¥©§¨¨¦§©©¥¨¤Ÿ¦§©¥
eUr `vIW mcFw mdxa` zn ixdW¤£¥¥©§¨¨¤¤¨¨¥¨
Fzzin `dYW icM ,drx zEAxzl§©§¨¨§¥¤§¥¦¨
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(åë)åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈
úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL àø÷iå©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤

:íúàŸ¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מדרׁש ׁשמעּתי ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְִִַַָ

ּפׁשּוטֹו:úאּגדה  לפי הּדֹורׁשֹו ּבֹו, אֹוחז היה 'ּבדין ְְְְִִֵַַָָָָ
הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹלעּכבֹו,
ׁשּתי  ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצא
אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבנים,
הּנֹוצר  עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהּנכנסת
יצא  ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבאחרֹונה,
ללדה  ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאחרֹון,
הּבכֹורה  את ויּטל רחמּה את ויפטר ליצירה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹּכראׁשֹון

הּדין  ÂNÚ.מן ·˜Úa∑ מסּפיק זה ׁשאין àסימן ִִַ«¬≈≈»ְִִֵֶֶַָ

מלכּותֹו, הימּנּולגמר ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה .עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
·˜ÚÈ BÓL ‡¯˜iÂá∑ֿהּואאמר:(הּקדֹוׁשּֿברּו ס"א «ƒ¿»¿«¬…ַַָָָ

ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף ׁשם, לבכֹורכם קריתּון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ'אּתם

יעקב". ׁשמֹו על )"וּיקרא יעקב, לֹו קרא אביו אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
העקב âׁשם  L‰.אחיזת ÌÈMLŒÔa∑ ׁשנים עׂשר ֲִֵֵֶַָ∆ƒƒ»»ִֶֶָ

להריֹון,מּׁשּנּׂש ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים ׁשעׂשה ãועׂשר ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ

עקרה  ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹאביו
ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהתּפּלל

ּתמימה  עֹולה להיֹות הּמֹורּיה סד)ּבהר .(יבמות ְְְִִִַַָָָ

(æë)ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN Léà¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ זמן ׁשהיּוäּכל «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְֶַָָ
ּבמעׂשיהם  נּכרים היּו לא מדקּדק קטּנים, אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהם
אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ˆÈ„.לבּתי Ú„È∑ ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ…≈««ƒ

אביו  את ּולרּמֹות היאּבפיו åלצּוד 'אּבא, וׁשֹואלֹו: ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא æמעּׂשרין  אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּמצֹות  N„‰.(תנחומא)מדקּדק LÈ‡∑ אדם ּכמׁשמעֹו, ְְְִֵַַƒ»∆ְְַָָָ

ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבקי ∑Ìz.ועֹופֹות חּיֹותçּבטל אינֹו ְְְְֵֶַַָ»ִֵָ
קרּוי  לרּמֹות, חריף ׁשאינֹו מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבכל

‡‰ÌÈÏ.'ּתם' ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ּבפיו אביו את ּולרּמֹות כז)לצּוד כה, (רׁש"י ְְִִִֶַַָָ

"יֹודע  הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהקׁשּו
היתה  ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָציד"
"איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, לציד ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָהּכּונה

וׁשם  לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"י ֹודע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׂשדה"
ׁשהּכּונה  מּובן ּתחּלה, ציד" "יֹודע ׁשּנאמר ּומּכ ּבציד. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעֹוסק
ולכן  לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָל'צידה'

ּבפיו. יצחק את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמפרׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaYd z`e glOd z` oixVrn K`id¥©§©§¦¤©¤©§¤©¤¤

ׂשדה  איׁש ציד ידע איׁש עׂשו ויהי הּנערים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוּיגּדלּו
אּבא  וׁשֹואלֹו ּבפיו, אביו את ּולרּמֹות לצּוד – ציד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָיֹודע
ׁשהּוא  אביו ּכסבּור הּתבן, ואת הּמלח את מעּׂשרין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא

ּבמצֹות רש"י)מדקדק ובפירוש כז. (כה, ְְְְִֵַ
אביו  את עׂשו רּמה אי הקׁשה ּכאן לדוד' ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּב'מׂשּכיל
את  מעּׂשרין אי" ּכׁשׁשאלֹו ּבמצֹות ּכמדקּדק ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלהחׁשיבֹו
עם  ׁשהּוא מֹורה היה זאת "ּבׁשאלתֹו הרי והּתבן", ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלח
זֹו ואין מּמעׂשר. ּפטּור ׁשּתבן הּדין יֹודע וׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהארץ,
לׁשמֹוע  לּבֹו נֹותן ׁשאינֹו אביו יאמר ּדאּדרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹערמה,

ּפטּור"? ּומה חּיב מה ידע הוה ּדאם־לא־כן ְִִִֵַַַַַַָָָָֹּבּלּמּודים,
ּכאן, רׁש"י ּפרּוׁש על מּברטנּורא עֹובדיה ּברּבי הקׁשה  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָעֹוד
נֹוציא  לעׂשרן ּבאנּו "אם הרי זֹו, היא ׁשאלה מה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּדלכאֹורה
טעם  ּומה הּמתעּׂשרים, הּדברים ּכׁשאר מעׂשרה אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמהן

זֹו"? ְִֵָלׁשאלה
הּכתּוב על רׁש"י ׁשּפרׁש מה על־ּפי זה לבאר כ)ויׁש יד, ל) ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אׁשר  מּכל מעׂשר אברהם לֹו "וּיּתן – מּכל" מעׂשר לֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ"וּיּתן

המפרׁשים ׁשּבארּו שם)לֹו", אריה וגור רׁש"י (ריב"א ׁשּכּונת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
רק  ולא נכסיו, מּכל מעׂשר אברהם ׁשהפריׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהׁשמיענּו

הּמלחמה. ְְִִַַָָמּׁשלל
למעׂשר  היתה עׂשו ּכּונת ּכאן ׁשגם לֹומר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה

ּבזה. וכּיֹוצא זרעים למעׂשר ולא נכסיו, מּכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכספים
עצמם, ּבפני חׁשיבּות להם אין ותבן מלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה

אֹות  חׁשיבּות ּוכׁשּמערבים להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
מׁשּתּמׁשים  ּובתבן ּבאֹוכלין, טעם נֹותן מלח ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָּגדֹולה.

וכּו'. לבנין לבנים ְְְְֲִִִֵַַָלעׂשּית
לׁשאֹול, היתה ׁשּכּונתֹו עׂשו, ׁשאלת לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
אי מעׂשר, להפריׁש ּכדי נכסיו ּכל שֹווי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכׁשּמעריכים
ּבפני  חׁשיבּותם לפי האם והּתבן. הּמלח ׁשֹווי את ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמעריכים
ּבפעל  ּבהם ּכׁשּיׁשּתּמׁש ׁשּלהם הׁשֹווי לפי אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעצמם,
ּומיּׁשב  ּבׁשוים. נתוּסף ׁשאז אחרים, ּבדברים ערּובם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻעל־ידי

ּבמצֹות". "מדקדק ׁשהּוא אביו ׁשּסבר מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָעל־ּפי־זה

(çë)ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
:á÷òé-úà úáäàŸ¤¬¤¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו .ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy)

ּבפירּוׁש - יצחק ׁשמֹו ׁשּגם - האריז"ל ׁשל ּדבריו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָיׁשנם
ּׁשאהב  "מה ּבפיו": ציד ּכי עׂשו את יצחק "וּיאהב ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסּוק

"ׁשּצדה  עׂשו", ׁשל ּבפיו ׁשהיה האֹור ּבׁשביל היה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאֹותֹו
כּו'". הּקדּוׁשה) (ניצֹוצֹות הּקדּוׁשה מן ְְְִִַַַָָָולקח

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר) ּברציחהè:ּדתימא ּכמה ד), נפׁשי (ירמיה עיפה "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.להֹורגים" ְְִ

(ì)íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
éò ék äfä íãàä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

minkg izty

(hk)è:Dil irAin 'arx `Ede' ,ok `l m`Cl dxez §¦Ÿ¥§¨¥¦¨¥¥



נה zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִֵֶַַֹ

מלעיטין  אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשנינּו:
‰‡„Ì.אֹותֹו' Ì„‡‰ŒÔÓ∑ אדּמֹות ואֹותֹו,éעדׁשים ƒ»»…»»…ְֲֲִָֻ

יֹוצ  ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת א הּיֹום ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלתרּבּות
חמׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּצר לפיכ ְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא.

מּׁשנֹותיו  קע"ה ëׁשנים וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק , ְְְִִִֶֶַָָָָָ

ולּמה  האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשנה,
החֹוזר  ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָעדׁשים?

ׁשאסּור (ּבעֹולם. ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

עגּלים  ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את להברֹות הּמנהג ּולפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלדּבר,

ימים  ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָואין

מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו וכלֿׁשּכן אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹונים

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', .)ועד ְְְְִִֵֵֵַַָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«

i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑ ׁשהּוא ּכּיֹום, דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵֶַַ
ּברּורה  מכירה לי מכר ּכ לפי ∑E˙¯Îa.ּברּור, ְְְִִָָָָֹ¿…»¿ְִ

ּכדאי  זה רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעבֹודה
להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' .ׁשּיקריב ְְִֶַַָָ

(áì)äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬
:äøëa éì¦−§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑),הּבכֹורה היא והֹולכת מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְְִִֶֶֶֶַָ

ה  עת ּכל ּתהא ועֹוד ׁשּלא אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות עׂשו:)עבֹודה אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּטיבּה אזהרֹות ì'מה 'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ְֲִֶַַַַָָָָָ

ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות סג)וענׁשין (סנהדרין ְְֳִִִִֶָָָָָ
'אני  אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ'אּלּו

ּבּה'? לי חפץ מה ּכן אם עלֿידּה, למּות הֹול. ִִֵֵֵֶַַָָָָ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úà¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

(ãì)ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑ הּכתּוב רׁשעֹו,îהעיד מקֹום על ׁשל עבֹודתֹו .ׁשּבּזה «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

åë(à)øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä̈−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézL §¦§¦−§¨«¨

(á)ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ
éìà øîà øLà õøàa:E ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

minkg izty

(l)éKEnqA aizkC(c"l wEqR)cifp' ¦§¦§¨¨§¦
on `p iphirld' aEzM o`ke ,'miWcr£¨¦§¨¨©§¦¥¦¨¦

:'mc`dëEriBd `nliC ,xn`Y m`e ¨¨Ÿ§¦Ÿ©¦§¨¦¦
aizkCn ,xnFl Wie .zEnl eizFpW zr¥§¨¨§¥©¦¦§¦

mdxa` iAB('g d"k lirl)`le 'raUe owf' ©¥©§¨¨§¥¨¥§¨¥©§Ÿ
wgvi iAB FnM mini aizM(h"k d"l oOwl) §¦¨¦§©¥¦§¨§©¨

x`WA oke ,'mini raUE owf'¨¥§©¨¦§¥¦§¨
:miwiCv`l dxez ©¦¦

(al)ìdPd' ,oM xn` arxd ipRn m`C§¦¦§¥¨¨¨¨©¥¦¥
:Dil irAin 'zn ikp`bl dxez ¨Ÿ¦¥¦¨¥¥

(cl)îxkOW azMW oeiM ,xnFl dvẍ¨©¥¨¤¨©¤¨©
dvx `NW DPin rnW awril FzxFkA§¨§©£Ÿ§©¦¨¤Ÿ¨¨

aIe' aYkinl Dil dOl oM m`e ,DA,'f ¨§¦¥¨¨¥§¦§©©¦¤
df `laC xnFl dvFx ,'ek cird `N ¤̀¨¥¦¤©¦§Ÿ¤
`Ed dGW `N` ,did rWxW opirci iOp©¦¨§¦©¤¨¨¨¨¤¨¤¤
iYWxitcM ,'ek aEzMd cird EN`M§¦¥¦©¨¦§¥©§¦

lirl('e zF` ,zA d"c 'k d"k)l`EzA zA iAB §¥©©¥©§¥
:mx` oCRn` dxez ¦©©£¨



zeclezנו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k ipy meil inei xeriy
i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑ למצרים לרדת ּדעּתֹו ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְְְִִֶֶֶַַָָָ

לֹו: אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד "אלּֿתרד ּכמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּתמימה  עֹולה ׁשאּתה לארץ ðמצרימה", חּוצה ואין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ל .ּכדאי ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ל ּכדאי לארץ חּוצה ואין ּתמימה, עֹולה (רש"י ׁשאּתה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ב) כו,

מדּגׁש לארץ ּברׁש"י ׁשּבחּוץ מדּגׁשת החּסרֹון ּבּמדרׁש ואּלּו , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
יׂשראל ארץ "מה מעלת הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

יצאת  אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ יצאת אם ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָעֹולה,
ׁשעל־ידי  סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחּוץ

היתה  אז ּוכבר ּבפעל, אברהם אֹותּה קנה הארץ ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהבטחת
רׁש"י  לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשֹונה

לאברהם קנּויה עדין היתה ּכמֹולא ארץ היתה והיא ּבפעל, ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ז)ּומהּו כד, שרה לארץ (חיי ּבחּוץ : ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבארץ. רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא

(â)Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä:E ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑"האּלה" .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk úà¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑לבנֹו אֹומר 'יהא ñאדם : ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְִֵֵָָ

אב  וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ּכזרעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָזרע
ואף  וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ּב" ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָֹֻלכּלן:

ּכן: מצינּו הּקללה ה)לענין האּׁשה (במדבר "והיתה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו, ׁשהּמקּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָלאלה",
סה)וכן: לבחירי",(ישעיה לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ

וכ'!ׁשהּנׁשּבע  ּכ עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא .אֹומר: ְְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָָ

(ä)ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו ÓLiÂ¯.ּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…
Èz¯ÓLÓ∑,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

לׁשּבת  ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ְְְְֲִַַָָƒ¿…«
ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹּדברים

ּדמים  ּוׁשפיכּות הרע ∑È˙BwÁ.ּגזל ׁשּיצר ּדברים ְִִֵָָÀ«ְִֵֶֶַָָ

חזיר  אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻואּמֹות
הּמל ּגזרת אּלא ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּולביׁשת

עבדיו  על ׁשּבעלֿ∑È˙¯B˙Â.וחּקֹותיו ּתֹורה להביא ְֲַָָָֻ¿…»ְְִֶַָָ
מּסיני ּפה, למׁשה .(ב"ר)òהלכה ְֲִִֶֶַָָֹ

ß oeygxn f"k ipy mei ß

(å):øøâa ÷çöé áLiå©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

Ëe¯ה  È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

a‚¯¯:ו  ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

minkg izty

ek(a)ðiWcw `Ed dlFrC xnFl Wi¥©§¨¨§¥
uEgl o`ivFdl oi`Xx oi`W miWcẅ¨¦¤¥©¨¦§¦¨§
LNW dxfr l`xUi ux` s` ,dxfrl̈£¨¨©¤¤¦§¨¥£¨¨¤§
uEgl z`vl i`Xx dY` oi`e `id¦§¥©¨©©¨¥§

:ux`lb dxez ¨¨¤

(c)ñ`l ,dtA 'EkxAzde' Wxtl FpFvx§§¨¥§¦§¨§§¤Ÿ
did oM m`C ,Lrxf zAiqA EkxAzIW¤¦§¨§§¦©©§¤§¦¥¨¨

:'LrxGn EkxAzde' xnFl Fld dxez ©§¦§¨§¦©§£
(d)òlM EniITW oeiM ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¨¤¦§¨

zFig` iYW awri `Up dOl dxFYd©¨¨¨¨¨©£Ÿ§¥£¨

cakFi mxnre FzFg` dpiC oFrnWe§¦§¦¨£§©§¨¤¤
ElAiw `lC xnFl Wie ,eia` zFg £̀¨¦§¥©§Ÿ¦§
l`xUi ux`A `N` mniIwl mdilr£¥¤§©§¨¤¨§¤¤¦§¨¥

ux`l uEgA Eid mde(o"Anxd):e dxez §¥¨§¨¨¤¨©§©



נז zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k ipy meil inei xeriy

(æ)àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®
íB÷nä éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé ék¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ

:àåä äàøî úáBè-ék ä÷áø-ìò©¦§½̈¦«©¬©§¤−¦«
i"yx£BzL‡Ï∑אׁשּתֹו כ)ּכמֹו:,ôעל הּוא"(לעיל אחי ."אמריֿלי ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

(ç)Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ
ìt Cìî÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½

:BzLà ä÷áø úà¥−¦§¨¬¦§«
i"yx£eÎ¯‡ŒÈk∑ עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין 'מעּתה נׁשמר öאמר: להיֹות נזהר ולא .עכׁשו', ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

'B‚Â CÏÓÈ·‡ Û˜LiÂ÷∑מׁשּמׁש .מּטתֹוׁשראהּו ««¿≈¬ƒ∆∆¿ְִֵֶַָָָ

(è)EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ
éàå àåä÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈

:äéìò úeîà-ït ézøîà ék¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨

(é)áëL èòîk eðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º
:íLà eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä ãçà©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

i"yx£ÌÚ‰ „Á‡∑ הּמיחדø,ּבעםהּמל ‡ÌL.זה eÈÏÚ ˙‡·‰Â∑ ּכבר ׁשכב, עלינּוהבאת ùאם .אׁשם ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

(àé)Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬
:úîeé úBî BzLàáe äfä©¤²§¦§−¬¨«

(áé)àåää äðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−
:ýåýé eäëøáéå íéøòL äàî¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

d˙z‡Ïז  (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡¯˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ ‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È¯‡ ‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL‡ ÈpÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈ƒ

ÈÎzÒ‡Âח  ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ·‡‡ÊÁÂ ‡k¯Á ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט  Ì¯a ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
¯Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

ÚÊk¯י  ‡Ï z„·Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ·ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡·BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

ÊÈc˜יא  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ·‡ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ∆∆»»«»¿≈»¿«¿≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d˙z‡·e ÔÈ„‰ ‡¯·‚a¿«¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

zLa‡יב  ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯Êe¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
:ÈÈ dÎ¯·e È‰B¯ÚL„· ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿≈¿»

minkg izty

(f)ôz` El`XW wEqRA rnWnC§©§©©¨¤¨£¤
,df KiIW K`ide ,aiWd wgvie dwax¦§¨§¦§¨¥¦§¥¨©¨¤
'lr' FWExiR KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¥©

:'ekeg dxez

(g)ömFwn giPd ,'swWIe' WExiR¥©©§¥¦¦©§
swWIe' okl ,WWg `le gEzR dtwWdd©©§¨¨¨©§Ÿ¨©¨¥©©§¥

:'Klnia`÷rci `pn ,ok `l m`C £¦¤¤§¦Ÿ¥§¨¨©
`nliC ,oEIr Kixve .dzid FYW`C§¦§¨§¨§¨¦¦¦§¨

,d`x wEXpe sERB(awri zlgp)d`xp , ¦§¦¨¨©£©©£Ÿ¦§¤
,`Ed xYEinC 'FYW`' zaiY wiIcC§¦¥¥©¦§¦§¨
FYW` dUrn wgvn didW cOln§©¥¤¨¨§©¥©£¥¦§

lr i"Wx WxiRX dnE ,WEOW EpiidC§©§¦©¤¥¥©¦©
`niY `lC ,'`xIe' lr `le 'swWIe'©©§¥§Ÿ©©©§§Ÿ¥¨
wiCvl dlilgC ,WOWn WOn Ed`xW¤¨¨©¨§©¥§¨¦¨§©¦
xbQW `N` ,gEzR oFNg giPdl EdFnM̈§©¦©©¨©¤¨¤¨©
Edfe ,Klnia` oiad df gMnE oFNgd©©¦Ÿ©¤¥¦£¦¤¤§¤
,dpade dgBWd xnFl dvFx ,'swWIe'©©§¥¤©©§¨¨©£¨¨
,oFNgd cbpM xnFl dvFx ,'oFNgd crA'§©©©¤©§¤¤©©

`xwOAW 'crA' lM FnMxzFQW mW oiIre) §¨§©¤©¦§¨§©¥¨¤¥

(m"`xd ixaC:h dxez ¦§¥¨§¥

(i)øz`ade' aizkCn wiIC i"WxC§©¦¦¥¦¦§¦§¥¥¨
iz` KlO` i`w i`e ,'mW` Epilr̈¥¨¨§¦¨¥©¤¤¨¥

oFWl Epivn iOp Kln iAB `dC ,xiRW©¦§¨©¥¤¤©¦¨¦§
.oiadl lwe ,aEWg mc` iAB oke ,miAx©¦§¥©¥¨¨¨§©§¨¦

(awri zlgp)Fl didCn wiIcC il d`xp , ©£©©£Ÿ¦§¤¦§¦¥¦§¨¨
`le s"l`d zgY lFBqA 'cg`' aFYkl¦§¤¨§¤©©¨¨¤§Ÿ

wEqRA WxiR oke ,g"YtAd"c f"h h"n oOwl) §©¨§¥¥¥©¨§©¨

(cg`M:'cg`M FOr oici oC'ù(awri zlgp), §©©¨¨¦©§©©©£©©£Ÿ

`dC ,cizr oFWl FWxtl xWt` i ¦̀¤§¨§¨§§¨¦§¨
dEv `dC cFre ,xar `EdW 'akW' xn`̈©¨©¤¨©§§¨¦¨

(`"i wEqR)`liOnE ,FYW` `idW fixkdl ¨§©§¦¤¦¦§¦¥¨
:Dlv` EaMWi `l`i dxez Ÿ¦§§¤§¨
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i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי »»∆«ƒְֲִֵֶֶֶַַָָ

עצמּה הּגֹוים ,úיׂשראל ׁשבעת Ma‰.(ב"ר)ּכארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ«»»
‡Â‰‰∑ ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה אףֿעלּֿפי «ƒְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
‰‰Â‡.(ב"ר)רעבֹון  ‰Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑ ׁשניהם ְָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶ

קׁשה  והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר Ó‡‰.לּמה? ְֶֶַַָָָָָָָָָָ≈»
ÌÈ¯ÚL∑ ראּויה ּכּמה על לעׂשֹות,àׁשאמדּוה ועׂשתה ¿»ƒְְְֲֲֶַַַָָָָָָ

'אמד  אמרּו: ורּבֹותינּו מאה. - ׁשאמדּוה זה,áאחת ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.היה'למעׂשרֹות  ְְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz ,zeclez t"y zgiyn)

כ"ק  מבאר ׁשערים" מאה יצחק... "וּיזרע הּפסּוק ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעל
חמיׁשים  יׁשנם ּכללי ׁשּבאֹופן צדק", ה"צמח ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאדמֹו"ר
ואפׁשרּויֹות: ּדרגֹות ׁשּתי יׁש עצמם אּלּו ּובׁשערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשערים,
למּטה, מּלמעלה הׁשּפעה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכפי
וכ למעלה. מּמּטה העלאה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוכפי

ׁשערים". "מאה ְִִֵָָָנֹוצרים
ׁשל  הּדרּגה הּוא: אּלּו ּדרגֹות ׁשּתי ּבין ההבּדלים ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחד
מּלמעלה, הׁשּפעה ׁשל ּבכיוּון ׁשהם ּכפי ׁשערים" ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ"חמיׁשים
ּתֹופס  ׁשה"מּטה" הרי למּטה, ירידה היא ׁשּמהּותּה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיון
מאֹור  נמׁש ּכאׁשר אף ולכן, זֹו. ּדרּגה לגּבי מקֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיזׁשהּו
ּכלׁשהי  אחיזה לּנס ׁשּתהיה צֹור יׁש הּטבע, ׁשּמעל נס ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
ׁשהם  ּכפי ׁשערים" "מאה ׁשל הּדרּגה זאת, לעּומת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּטבע.
אּלא  העֹולם, למגּבלֹות קׁשּורה אינּה העלאה, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּבכיוּון
מן  ולצאת להתרֹומם היא ה"העלאה" ּתכלית :ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהיפ

ׁשידּוד  ׁשל ּבאֹופן הם זֹו מּדרּגה הּניסים ,ּולפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהעֹולם.
ֶַַהּטבע.

ׁשערים" ל"מאה רׁש"י ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ההסּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו
ְִִִָּבפנימּיּותם:

ׁשל  ׁשּבכיוּון ׁשערים") "מאה מּתֹו) הּׁשערים חמיׁשים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָמּצד
הּתבּואה  צמיחת ּבעת ׁשרתה ׁשהּברכה לבאר יׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהמׁשכה,
ּבּדרּגה  הּׁשערים חמיׁשים מּצד ואילּו הּטבע. ּבמגּבלֹות –ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָ
ּולאחר  הּצמיחה לאחר ׁשרתה ׁשהּברכה יֹוצא, - ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיה
הּנֹובעים  הּניסים ּכי הּתבּואה, ׁשל המדּויקת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמדידה

הּטבע. ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן הם זֹו, ְְִִֵֶֶֶַַַָמּדרּגה
את  מדד ׁשּיצחק על־ידי הּוׂשגה העלאה ׁשל זֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָודרּגה
העלאה  היא הּמעׂשר ּתכלית ּגם ּכי מעׂשר, לצֹור ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּתבּואה
היה  זֹו עבֹודה על־ידי הּנֹובע האֹור ּגם ולכן למעלה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָמּלמּטה

העלאה. ׁשל ְֲִֶַָָּבכיוּון
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ּכיון  נֹוסף: ענין יׁש היה" למעׁשרֹות זה "אֹומד רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבדברי
את  למּדֹוד ּדֹורׁשת ׁשההלכה ּבאֹופן נקּבעה מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצות
ׁשעצם  יֹוצא, – הּמעׂשר היא מּמּנה ועׂשירית ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתבּואה,
הּתֹורה  ּתֹורה: ׁשל מדידה ּתֹורה, ׁשל מציאּות הּוא ְְִִֶֶֶַָָָָָה"אֹומד"
זאת, ּובכל .וכ ּכ היא הּתבּואה ׁשּכּמּות וקֹובעת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּפֹוסקת
מאה. ּפי עצמּה את והכּפילה זה מאֹומד "יצאה" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּתבּואה

התּבּטלה. הּתֹורה ׁשל הּמדידה ְְְֲִִִֶַַַָָָאפילּו
הּמציאּות, ׁשל מדידה על מדּוּבר ּכאׁשר הּׁשאלה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמתעֹוררת
ּבּמדידה  ׁשינּוי ׁשּיחּול ייּתכן ּכיצד א זאת. להבין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
"ורּבֹותינּו רׁש"י אֹומר על־ּכ אמת'? 'ּתֹורת לפי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָהּנקּבעת
וזֹוהי  (=אדֹון). הּבית ּבעל ּגדֹול, הּוא "רב" ְְִִַַַַַָָָאמרּו":
ּגדֹולים, זאת ׁשאמרּו אמרּו", "ורּבֹותינּו ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
ּתֹורה. ׁשל מדידה ּגם לׁשּנֹות יכֹולים ׁשהם הּכל, על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹאדֹונים
עּמֹו מתאחדת ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ּתֹורה לֹומד יהּודי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר
אז  רק ּפׁשּוטֹו, לפי ּגם ּכּמּובן, אׁשר ׁשּלֹו, "ּתֹורתֹו" ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָונעׂשית
על  הּבית' 'ּבעל להיֹות מ"רּבֹותינּו", לאחד להיֹות יכֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּוא

חז" אמרּו ועליו ּכביכֹול, רּבנן,הּתֹורה, – מלכי? "מאן ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ
היא  ּכ ּפסיקתם, ּוכפי והּמלכים, האדֹונים הם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשרּבנן

ְִַהּמציאּות.

יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא הּפסּוק על חז"ל ְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָֹּכמאמר
ימין  על ל "אֹומרים רּבנן ּכאׁשר אפילּו ּוׂשמאל", ימין ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹל
ענין  אפילּו ּכלֹומר, ימין". ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
אֹומרים  וחז"ל ׂשמאל, ׁשהּוא מגּדירה אמת' 'ּתֹורת ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָֹאׁשר
– תסּור..." "לא עצמּה: הּתֹורה ּפֹוסקת ימין, ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָֹעל־ּכ

להם. לׁשמֹוע ְִֵֶַָיׁש
על  אֹומרים ׁשחכמים ׁשעל־ידי־זה ,מּכ יֹותר לֹומר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
'ּתֹורת  הּתֹורה, ּכאׁשר ימין. נעׂשה הּוא – ימין ׁשהּוא ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׂשמאל
עצמֹו ׁשהּדבר לֹומר הּכּונה אין תסּור", "לא ּפֹוסקת ְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמת',
ׁשּלמעׂשה  הּתֹורה ציותה זאת ּובכל "ׂשמאל" נׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאכן
ּבאמת  ׁשהרי "ימין", ׁשּזהּו אֹומרים חכמים ּכי ,להיפ ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָינהגּו
אּלא  לאמת, ּבניגּוד לפעֹול ּתצּוה אמת' ׁש'ּתֹורת ייּתכן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלא
אמת' 'ּתֹורת מּצד מּוגדר זה ׁשּדבר ׁשּלמרֹות היא, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
הּכח  את לרּבנן העניקה עצמּה הּתֹורה הרי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׂשמאל",
ּפסקם, לפני ׁשהיה, הּדבר יׁשּתּנה ּפסקם, ׁשעל־ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלׁשּנֹות,

"ימין". ּבאמת להיֹות ְְֱִִֶֶָֹׂשמאל,
ּגֹומר  "לא־ל הּפסּוק על הּירּוׁשלמי ּבּתלמּוד לּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבדֹומה
החֹודׁש קידּוׁש ּבענין ּבית־ּדין ׁשל ּפסק־ּדין ׁשעל־ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעלי",
ׁשּפסק  ייּתכן והרי והּמציאּות, הּטבע מׁשּתּנים הּׁשנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָועיּבּור
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נט zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyily meil inei xeriy
כן, לפני ׁשּנתקּבלה העדּות ּביטּול על־ידי ּגם יּקבע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדין

וכּדֹומה. ּתֹורה) ׁשל (מציאּות אחרת נפסק לפיה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָואׁשר
אינׁשי  ׁשאר טּפׁשאי "ּכּמה הּגמרא לדברי ההסּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזהּו
קיימי  ולא ּתֹורה, ספר לפני) קמים (=אׁשר מקּמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדקיימי
ּדאילּו חׁשּוב), אדם לפני קמים (=ואינם רּבה ּגברא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמקּמי
(=ּובאּו חדא ּבצרּו רּבנן ואתּו ארּבעים, ּכתיב ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבספר
על  הּבית ּבעלי הם ׁשחכמים – אחד)" והפחיתּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמים
את  ּכביכֹול, לבּטל, ּכח להם העניקה הּתֹורה ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

הּתֹורה. ׁשל ְִֶַַָהמדידֹות
"סּור  ׁשל הענין לגּבי ׁשם הּגמרא זאת ׁשאֹומרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשם
את  הּיּסּורים, את להפחית חכמים ׁשל ׁשּבכֹוחם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמרע",
הּכתּובים  יּסּורים אפילּו יהּודי, ׁשל הארּבעים, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּמּכה
"רּבֹותינּו" ׁשל ׁשּבכֹוחם טֹוב", "ועׂשה לגּבי  ּגם ּכ ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה,
ּכל  את ּולבּטל עצּומה ּבכּמּות מּלמעלה הׁשּפעה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹורר
רב  ׁשּיּגיע – ּבברכה הּתֹורה מדידת את אפילּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהמדידֹות,

רויחי. – ּובכּולם ּומזֹוני, חּיי ּבבני ְְְְִֵֵֵֵַָָטּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr d jxk zegiy ihewl)

קׁשה והּׁשנה קׁשה יב)ׁשהארץ כו, (רש"י ְֶֶַָָָָָָָָ
הארץ  ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש
ּבפני  אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ("אינּה
לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש חֹוזר מה לׁשם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ּבּׁשנהההיאׁשהקׁשה ההיא .. ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּׁשני  ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, ההיא). ּובּׁשנה ּבארץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא
ׁשל החס  החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

חׁשּובה" מ"אינּה ׁשהפכה הארץ, על ּגם לרעה הׁשּפיע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּׁשנה
ּגם  לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל והחּסרֹון מּמׁש; ל"קׁשה" ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָסתם,
מּמׁש. ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 47 'nr d wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)
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יצחק" "וּיזרע הּפסּוק יב)על אליעזר (כו, ּדרּבי ּבפרקי איתא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכל (רפל"ג) את לקח אּלא חס־וׁשלֹום, ּדגן זרע יצחק ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וכי

לענּיים". צדקה וזרע ממֹונֹו ְְְֲִִַַַַָָָָמעׂשר
עד  ּדגן, זרע ׁשּיצחק ּבזה הּפלא ּגֹודל מהּו ּתמּוּה, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָולכאֹורה

"חס־וׁשלֹום"? זה על ׁשאֹומרים ּכ ְְְִֵֶֶַַָָּכדי
הּתניא ּבספר ּׁשּכתּוב מה על־ּפי זה לבאר על (פכ"ג)ויׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

היּו איבריהם ׁשּכל הּמרּכבה, הן ׁש"הן הּקדֹוׁשים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות
ימיהם". ּכל . . הּזה עֹולם מעניני ּומּובדלים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָקדֹוׁשים

חּיים' 'ּתֹורת נ"ע)ּובספר האמצעי אדמו"ר מבאר (לכ"ק ְְִֵֵֶַַָ
זה  ּבעסק "אין ּכי ּדוקא, צאן רֹועי האבֹות היּו זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּטעם

מחׁשבה  מּכל ּפנּוי להיֹות יּוכל הּיֹום וכל ּכלל, טרּדא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָׁשּום
טרּדא  יׁש האדמה "ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן לבּדֹו". לה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבלּתי

ּוקצירה" ּוזריעה ּבחריׁשה ב)ּודאגה קב, ויחי חיים .(תורת ְְְֲִִִַָָָָָ
והיינּו, חס־וׁשלֹום", ּדגן זרע יצחק "וכי ּבּמדרׁש מתמּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

מע  ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהיה ׁשּיצחק להיֹות אפׁשר ניני ּדהאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
חס־וׁשלֹום! ּוקצירה" ּב"זריעה התעּסק הּזה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעֹולם

לה' "ּבלּתי היתה היא ּגם יצחק ׁשּזריעת מתרץ, זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
ולכן  לענּיים", צדקה "זרע ּכי־אם "ּדגן" זרע לא ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹלבּדֹו",
העליֹון  "רצֹון אּלא ּגׁשמי, ענין הּדגן את ּבזריעתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ְַלבּדֹו".

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ׁשערים. מאה ׁשּמצא זה על נֹוסף ענין הּוא ה' ׁשּויברכהּו מׁשמע ׁשערים, מאה גֹו' וּימצא לאחרי ה', ויברכהּו ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּזה

ß oeygxn g"k iyily mei ß
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i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑ זבל אֹומרים: אבימלâׁשהיּו ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל .(ב"ר)ּפרדֹותיו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

וּיגּדל  עצמֹו, ּביצחק הגּדלה נעׂשה גֹו' יצחק וּיזרע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשעל־ידי
גו'. ִָהאיׁש

מאד  ּגדל ּכי עד וגדל הלֹו וּיל האיׁש ּכאן וּיגּדל ׁשאֹומר , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכנגד  הם הּגדילֹות ׁשג' לֹומר, ויׁש ּפעמים. ג' "ּגדל" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּלׁשֹון
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zeclezס zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyily meil inei xeriy
היא  האיׁש", "וּיגּדל "ויברכהּו". "וּימצא" "וּיזרע" הענינים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָג'
(וּיזרע), האתערּותא־ּדלתּתא ער ׁשּלפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָההמׁשכה
וגדל", הלֹו וּיל" ה"ממּלא". אֹור המׁשכת היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבכללּות
(וּימצא), האתערּותא־ּדלתּתא ער לפי ׁשּלא ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהיא
הלֹו" נאמר ולכן ה"ּסֹובב". אֹור המׁשכת הּוא ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבכללּות

ׁשּלמעלה  ה"ּסֹובב" ּבאֹור היא ההליכה ּדענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָוגדל",
ׁשאין  מּמקֹום ההמׁשכה היא מאד", "ּגדל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות.
ּדבכללּות  ה'), (ויברכהּו לׁשם מּגעת ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאתערּותא־ּדלתּתא
ּדאמיּתית  מאד", "ּגדל נאמר ולכן העצמּות. המׁשכת ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּוא

.יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא (מאד) הּבלי־ּגבּול ְְְְְְְִִִֵַַַָֹענין

(ãé)äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
ìt Búà eàð÷éå:íézL ©§©§¬Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ מׁשמע "עבּדה" אחת, עבֹודה מׁשמע "עבֹודה" אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָֻֻ
רּבה  .ּפעּלה ְַָָֻ
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i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑ ּתּקלה' ׁשאמרּו: הּבאֹותãמּפני הּגיסֹות מּפני לנּו, ּפלׁשּתאי'הם 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
סתימה  הּלב äלׁשֹון את מטמטם הּתלמּוד: ּובלׁשֹון ,. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy)

יכֹול  ּד"ּפלׁשּתים" ׁשהענין מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָמבֹואר
למרֹות  - וזאת ּדקדּוׁשה, ּד"ּפלׁשּתים" מהענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלהׁשּתלׁשל
"התּגּלּות  ּביֹותר, נעלית ּבחינה היא ּדקדּוׁשה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשּפלׁשּתים
לאין  ּובהתרחבּות ּובגלּוי ּבפילּוׁש ה' ּבדביקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהּׂשמחה
ּבהעּדר  אף־על־ּפי־כן ּברחבה", ּד"ואתהּלכה ּבאֹופן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקץ",
ּבחינת  הֹוללּות, ׁשל ׂשמחה מּזה לבֹוא יכֹול כּו' ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּזהירּות

ׁשחפר  ׁשהּבארֹות מצינּו ולכן ּד'לעּומת־זה'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפלׁשּתים
היינּו, אברהם, מֹות אחרי ּפלׁשּתים סתמּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָאברהם,
יכֹול  אברהם), (ּבחינת ּדקדּוׁשה האהבה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבהסּתּלקּות
ּדקליּפה, וׂשמחה הֹוללּות ּבחינת - לחיצֹונים יניקה ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָלהיֹות
ׁשעל־ידי־זה  הּיראה, מּדת ּדיצחק, החפירה - לזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהעצה

כּו'. החיצֹונים יניקת את ְְִִִִֶַַׁשֹוללים

(æè)zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
^ãàî epnî¦¤−§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ רחֹוקå העיר מן. ¿««¿»ִִָָ

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

minkg izty

(eh)ãm`C ,d`pw mEXn xnFl oi`e§¥©¦¦§¨§¦
EnYqIe miYWlR FzF` E`pwie' ok `lŸ¥©§©§§¦§¦©¦§§
irAin 'Extg xW` zFx`Ad lM z ¤̀¨©§¥£¤¨§¦¨¥

.Dil(awri zlgp)ipRnC d`xp ile , ¥©£©©£Ÿ§¦¦§¤§¦§¥
zF`xdl `NW ickE ,Enzq d`pTd©¦§¨¨§§¥¤Ÿ§©§
ok `l m`C ,'eke 'dlTY' Exn` d`pTd©¦§¨¨§©¨¨§¦Ÿ¥
xn`Ie 'ebe E`pwie' Kinqdl Fl did̈¨§©§¦©§©§©Ÿ¤
KM xg`e 'ebe 'EpOrn Kl Klnia £̀¦¤¤¥¥¦¨§©©¨

lke' Knq dOle ,'ebe 'xRgIe aWIe'©¨¨©©§Ÿ§¨¨¨©§¨
rnW ,'E`pwie' wEqRl 'ebe 'zFx`Ad©§¥©¨©§©§§©
EaWge ,Enzq d`pTd ipRn Dpin¦¨¦§¥©¦§¨¨§§¨§

Klie mz`pwA WiBxIWxW`ke ,mdn ¤©§¦§¦§¨¨§¥¥¥¤§©£¤
FYaWgn dniIwzp `NW Klnia` d`ẍ¨£¦¤¤¤Ÿ¦§©§¨©£©§

:'EpOrn Kl' WExitA Fl xn`äi"Wx ¨©§¥¥¥¦¨©¦
FnM mEBxYd WxtY `NW xnWpmixaC) ¦§©¤Ÿ§¨¥©©§§§¨¦

(h"i b"l,oFnhn oFWl `EdW 'lFg ipEnh'§¥¤§©§
oFWl oM mB `EdC WxiR okl̈¥¥¥§©¥§

:dnizqfh dxez §¦¨
(fi)åxn` Klnia` `dC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨£¦¤¤¨©

dpg dOle ,xxBn EpiidC 'EpOrn Kl' Fl¥¥¦¨§©§¦§¨§¨¨¨¨
aFxw `EdW oeiM xxB lgpA§©©§¨¥¨¤¨

:xirlgi dxez ¨¦
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(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçéøçà íézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬
:åéáà ïäì̈¤−¨¦«

i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות מּגרר æאת יצחק ׁשּנסע «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר ֲַַָָָ

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

מּלמּטה  העבֹודה ענין ּכללּות ׁשּזהּו - יצחק ׁשל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעבֹודתֹו
הסרת  הּוא ׁשענינּה ּבארֹות, ּבחפירת התּבּטאה - ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלמעלה

והה  הּוא ההעלם הּבאר ענין ׁשּכללּות ּגם ּומה כּו', סּתר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
למעלה. מּלמּטה היא הּמים ׁשּנביעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבאֹופן

יצחק  ׁשל ׁשעבֹודתֹו - לּבנים" סימן אבֹות "מעׂשה ענין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזהּו
ואחד  אחד לכל ּכח נתינת מהּוה הּבארֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבחפירת
הּנׁשמה, לאֹור להּגיע ּביכלּתֹו ׁשאין יטען ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּיׂשראל,
ּבגּוף  התלּבׁשּותּה מּצד והסּתר ּבהעלם ׁשהיא ּבׁשעה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּה
ּכי  הּנׁשמה, אֹור על ּומעלימים ׁשּמכּסים הּבהמית ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָונפׁש
ההעלם  הסרת ׁשל העבֹודה את ּכבר וסלל ּפתח ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
לנּו ּגם נתן ועל־ידי־זה הּבארֹות, חפירת על־ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוההסּתר
אלקּות, על וההסּתרים ההעלמֹות את להסיר הּכח ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת
כּו'" לבן זֹוכה "האב עדּיֹות: ּבמּסכת הּמׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּוכדברי
ּכל  את ה'אבֹות' מֹוריׁשים ּוכמֹו־כן ּדברים), ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ(ּבחמּׁשה
הּזקן  רּבינּו ּׁשּכתב מה ועל־ּדר אחריהם, לבניהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָעניניהם

מנהּו" וׁשמץ קצהּו ׁש"אפס רּבינּו, למׁשה ּבנֹוגע ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּב'ּתניא'
לעניני  ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי
רּבינּו מׁשה אֹודֹות מדּבר הּזקן ׁשרּבינּו (אף־על־ּגב ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹה'אבֹות'
ה'אבֹות'). ׁשל ענינם זה אין והרי רֹועים", מ"ׁשבעה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הֹוראה: ּגם מהּוה זה הרי - ּכח' ה'ּנתינת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹונֹוסף
ּכל  צרי ּכ - ּבארֹות לחּפֹור עבדיו את ׁשלח ׁשּיצחק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשם
הּכח  נפׁשֹו, ּכחֹות "עבדיו", את לׁשלֹוח מּיׂשראל ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאחד
ּכל  את על־ידם ּולהסיר עֹול, וקּבלת נפׁש מסירּות ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל

הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָההעלמֹות
מריבה, ׁשל ּומּצב מעמד ּתחילה היה יצחק ׁשאצל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּוכׁשם
רבּו ׁש"לא ּומּצב מעמד נעׂשה לבּסֹוף אבל גֹו'", ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹ"וּיריבּו
ּבאמרם  ּברית, עּמֹו וכרתּו לֹו, ׁשּסייעּו אּלא עֹוד ולא ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹעליה",
מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל ּגם ּכ - ה'" ּברּו עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"אּתה
לבּסֹוף  הּנה מנּגדים, לֹו יׁש ׁשּבתחילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשאף־על־ּפי

לֹו. ּומסייעים הם ּגם ְְְְִִִֵַַַמתהּפכים

(ë)íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚç∑ ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑ וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו .נתעּׂשקּו ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט  eÁkL‡Â ‡ÏÁa ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ· ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

„ÁˆÈ˜כ  ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆe¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

minkg izty

(gi)æKld xaM `dC ,uxzl FpFvx§§¨¥§¨§¨¨©
,dWw cFre .oxtg K`ide mXn wgvi¦§¨¦¨§¥¨£¨¨§¨¤
wgvi xfg dOl mdxa` oxtgW oeike§¥¨¤£¨¨©§¨¨¨¨¨©¦§¨
aizM dOle ,dWw cFr .oxtge©£¨¨¨¤§¨¨§¦
xfgW rnWnC ,'miYWlR mEnYqie'©§©§§¦§¦§©§©¤¨©
,mEnYqe miYWlR Exfge oxtge wgvi¦§¨©£¨¨§¨§§¦§¦§¦§
mEnYQW Epivn `l iM ,oM oiprd oi`e§¥¨¦§¨¥¦Ÿ¨¦¤¦§

'miYWlR' uxznE ,wgvi zxitg xg ©̀©£¦©¦§¨§¨¥§¦§¦
qxbe dfA Kix`d awri zlgp .'ek©£©©£Ÿ¤¡¦¨¤§¨©
wgvi rqPW mcFwe mEnYq miYWltE'§¦§¦¦§§¤¤¨©¦§¨
xg`W zF`xdl ,'oxtge xfg ,xxBn¦§¨¨©©£¨¨§©§¤©©
on wFgx xxB lgpA ogIe xxBn rqPW¤¨©¦§¨©¦©§©©§¨¨¦
oiIr ,'eke zFx`Ad xtge xfg xird̈¦¨©§¨©©§¥©¥

:mWhi dxez ¨
(k)çWxtY `NW dfA uxzl FpFvx§§¨¥¨¤¤Ÿ§¨¥

wqr `Ed `N` ,xErxr oFWl 'wUr'¥¤§¦§¤¨¥¤
lW `Ed dGd wqrd xnFlM ,WOn©¨§©¨¥¤©¤¤
EwVrzp :KEnqA azMW FnkE ,xErxr¦§§¤¨©§¨¦§©§

:xErxre daixnA 'eke`k dxez ¦§¦¨§¦§
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(àë)àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬
:äðèN dîL§−̈¦§¨«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּבארעא כב)וּניפּוׁש כו, (רש"י ְְְִַָ
לעיל  רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאת

יא) ב, ׁשּמימיו (ּבראׁשית ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ׁשּיצחק  היא הּכּונה ּכאן, ואף ּפיׁשֹון". נקרא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָמתּברכין

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל לפרׁשיתרּבה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּולרבקה  ליצחק היּו לא ׁשהרי ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ"ּופרינּו"

ּבנים. ׁשני ְִֵַָרק

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt i jxk zegiyÎihewl)

לׁשֹון  מעּתיק רׁש"י זה: רׁש"י ׁשּבפירּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"יינּה
" ענינים:וּניפּוׁשהּתרּגּום ּב' יׁשנם ׁשּבּפסּוק היינּו - ּבארעא" ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

הרחיב עּתה "ּכי הּבאה'א) ענין הּוא - ב)מּלמעלה לנּו" . ְְְְִִִִִַַַָָָָָ
עבֹודתוּניפּוׁש" ענין הּוא - רׁש"י האדם ּבארעא" ּומרּמז . ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

"הרחיב ׁשל "ה'ׁשהּתכלית - היא ּבארעא",וּניפּוׁשלנּו" ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
על־ידי יעבֹוד ׁשהאדם והאדם העֹולם ּבריאת ּכונת ּתכלית , ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּוכמֹו ּבזה, ויעבֹוד יתיּגע ׁשהאדם היא ה'") ("הרחיב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה
" הּוא: העבֹודה ואֹופן יּוּלד". לעמל "אדם וּניפּוׁשׁשּכתּוב ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

עםּבארעא  יעבֹוד ׁשהאדם ׁשּמּגיע העֹולם", עד ועניניו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכביכֹול ׁשהאדם ּכפי מֹוסיףלדרּגה הּבריאה על ("וּניפּוׁש") ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

אלקּות  ׁשּמגּלה היינּו - הּקּב"ה על־ידי נבראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהיא
אין  הּבריאה ׁשּמּצד ּכזה ּבמקֹום ּגם ּומצֹות) ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ(על־ידי

"נעׂשה ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשם, ּבגילּוי ׁשּוּתף אלקּות ְְֱֲֲִֵַַַַַָָָֹ
"מה  חז"ל אמרּו מּזה, [ויתרה ּבראׁשית" ּבמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהקּב"ה

עֹולמֹות". ּבֹורא אביכם אף עֹולמֹות, ּבֹורא ֲִֵֵֶַַָָָָהּקּב"ה
מּכיון הּדבר? אפׁשרי אי לטעֹון: מקֹום יׁש ׁשהּקּב"ה אמנם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

יכֹול  אי אּלּו, ּבהגּבלֹות ּבראֹו והּוא העֹולם, את ְְְְֵֵֶַָָָָָָָּברא
ּבזה? להֹוסיף - נברא - מלא אֹו ְְְִִֶֶַָָָָָּבן־אדם
עּתה "ּכי ּבּכתּוב: ּתחּלה מרּומז זה ּגם לנּוהּנה ה' ",הרחיב ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּיּוכל זה על הּכח ׁשּגם להרחיב ("לנּו")האדםהיינּו ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבא ּבּבריאה, יׂשראל מהּקּב"ה ּולהֹוסיף לבני ונתן ׁשהרחיב , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

- (ּובמילא ּביכלּתם ולכן והגּבלֹות, מּמדידֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכח
ּברּוחנּיּות, ּולהרחיבֹו העֹולם הגּבלֹות לבּטל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּתפקידם)
ּברכה  מֹוסיפים על־ידי־זה ּכי - ּבגׁשמּיּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובמילא
ׁשהּמקֹום  ּכצבי היא הּקֹודׁש וארץ גֹו', יבּולּה" הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ונתנה

ּבארעא".הּגׁשמי ׁש"וּניפּוׁש עד כּו' מתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
אלקי ה' "אנכי ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם מרּומז זה ענין והּנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה.
יׁש ּכאן ׁשגם - ואמלאהּו" ּפי הרחב מצרים מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמעל
- מצרים" מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי א) ענינים: ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשני

הּבא ענין -מּלמעלה הּוא (ואמּלאהּו)" ּפי "הרחב ב) . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
-האדם לעׂשֹות ׁשהּוא להרחיבצרי מּכפי יֹותר הּפה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

צרי ׁשהאדם (וכּנ"ל הּבריאה את להֹוסיףמּצד ּולהרחיב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ְִַָהּבריאה).

מּכיון להבין: צרי ּבזה ּבאֹופן ׁשהּקּב"ה וגם הּפה את ּברא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ה'" אנכי הלא וגֹו' לאדם ּפה ׂשם "מי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֲִִֶֶָָָָָָָֹֹמסּוים,

א  ׁשּבן־אדם- אפׁשר הּפה?ירחיבי את ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
אלקי ה' "אנכי הּכתּוב: ּב(ּתחּלת) הּתירּוץ ּבא זה ְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעל
מצרים  ׁשל ארץ היא מצרים" "ארץ מצרים": מארץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמעל
ממצרים  יׂשראל ּבני את "העלה" והּקּב"ה וכּו', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּוגבּולים
ואינֹו ׁשמדּיק - ּבארץ") "ּופרינּו (ואּדרּבא - אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּוגבּולים
היינּו ,"הּמעל" אּלא המקֹומֹות), (ּכברֹוב "הּמֹוציא" ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָּכֹותב

הּקּב"הׁשהעלה וצרילמעלהאֹותם יכֹול ולכן מהגּבלֹות, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
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סג zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iriax meil inei xeriy
ההגּבלֹות. את לבּטל - (והעֹולם) "ּפי "הרחב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות

יֹוסיפּורצֹונֹוזהּו יׂשראל ׁשּבני העֹולם ּבבריאת הּקּב"ה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכּנ"ל. זה, על ּכח להם הּנֹותן והּוא עבֹודתם, על־ידי ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעליה

ּבטענת  הענינים) (ּבפנימּיּות הּביאּור ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ[וזהּו
מה  מּפני ענּיים, אֹוהב אלקיכם "אם הרׁשע ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹטּורנּוסטרּופּוס
לּגיהּנם", מחיבּתן הּצדקה) (ּונתינת וכּו' מפרנסם ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹאינֹו
היינּו - וכּו'" ּבנים קרּוין "ואנן זה: על עקיבא רּבי ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָּותׁשּובת

ּדמּכיון טען, ּבאֹופן ׁשהּקּב"ה ׁשהּוא הענּיים את ּברא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
נתינת  (על־ידי ּבזה יֹוסיף ׁשּמיׁשהּו יּתכן אי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדענּיּות,

הם יׂשראל ׁשּבני עקיבא רּבי לֹו ענה זה ועל ּבניו הּצדקה), ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
- צדקה לתת ׁשּצרי א) מּובן: (ׁשעל־ידי־זה הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל

אי ב) הּׁש"ס, הם יכֹוליםּכפׁשט ּכי) הּבריאה, סדר לׁשּנֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו כּו' מּמׁש מּמעל אלקה לבני ׁשהּבן"חלק ויׁש כּו'", ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה  ׁשאין רק (לא ּובמילא מהגּבלֹות, ׁשּלמעלה ּכח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹיׂשראל
ואדרּבה: רצֹונֹו, זהּו אּלא) רצֹונֹו, על הּואהיפ הּכח הּנֹותן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ֶזה].
לא  יֹותר: עֹוד ונֹותן מבטיח ׁשהּקּב"ה זה ּבכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומפֹורׁש
ּגם  ּמסּייע ׁשהּוא אּלא העבֹודה, לפני ּכח ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרק

ׁשּתפעל  לתכליתּה, ותּגיע ּפרי ּתעׂשה ׁשהעבֹודה ,ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ׁשהאדם  על־ידי - "ואמּלאהּו" ּכדמסּים: - ּבעֹולם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהֹוספה
"ואמּלאהּו", ּכי הּוא מּובטח ,"ּפי "הרחב חלקֹו את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָיעׂשה

"ּפיו".ימּלאׁשהּקּב"ה ְִֵֶַַָָ
אינֹו ּבארץ" "ּופרינּו ּדפרׁשתנּו: ּבּכתּוב מרּומז  זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוגם
יהיה  אם (ׁשּספק ּבזה וכּיֹוצא ּבּקׁשה אֹו ּתפּלה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשֹון

לׁשֹון היא אּלא ּבפֹועל), ׁשאם וּדאיּכן מּובטחים, ּכּנ"ל ּכי - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא  העבֹודה את ועֹובדים הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָממּלאים

"ּופרינּוּבוּדאיּדֹורׁש, רק לא ּופֹועלים לּתכלית, מּגיעים ְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹ
" ּגם ּכי־אם הּקֹודׁש, ּבלׁשֹון - וּניפּוׁשּכתרּגּומֹוּבארץ" ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ְְַָּבארעא",
קֹודׁש, ולא חֹול הּוא ּתרּגּום ׁשּלׁשֹון ּבענין ְְְְְְִֶֶַַָָָֹוכּמבֹואר
ּכפי  ּבעֹולם רק לא והֹוספה הרחבה ּפֹועלים - ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּובנּדֹון־ּדידן
אּלא  העלם), מּלׁשֹון עֹולם - זה (ׁשּגם הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
- ּתרּגּום לׁשֹון - "ּבארעא" העֹולם ׁשל וכּו' חֹול ּבעניני ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָּגם

.יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ּבהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּגם
וראּוּוכׁשּתּוׁשלם ה' ּכבֹוד ּד"ונגלה הּיעּוד יתקּים זֹו, עבֹודה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּכיּבׂשרּכל ה'יחּדו ּדּבר".ּפי ְִִִֵַָָָָ

ß oeygxn h"k iriax mei ß

(âë):òáL øàa íMî ìòiå©©¬©¦−̈§¥¬¨«©

(ãë)éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé åéìà àøiå©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾
éáà íäøáà éýìûéëðà Ezà-ék àøéz-ìà E ¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦

ézëøáe:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úà éúéaøäå E ¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«

(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®
-éãáò íL-eøëiå:øàa ÷çöé ©¦§¨¬©§¥«¦§−̈§¥«

(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑,'מרחמֹוהי 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְֲִִַַַ
הּתבה, מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָסיעת

יד)ּכמֹו: ּכדי (שופטים ּדׁשמׁשֹון, מרעים" "ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵֵֵֹ
ארץ' ּדר' אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתהיה
ּכל  ּכן, ׁשאם אֹוהביו. סיעת ּכן, הּמלכּות על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלדּבר
סיעה  אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו ְֲִִִִֶַָָָָָֹסיעת

הראׁשֹון, ּכּלׁשֹון לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים. ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאחת
ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻואל

ּבּמקרא: ּדגמתּה יׁש סמּוכה, ס)ּתבה "עזרת (תהלים ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
נא)מּצר". מּיין"(ישעיה ולא לׁשֹון ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ְְִִִַָָֹֻ¬À«ְ

יחד  ׁשּנאחזין ואגּדה, .קבּצה ְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

(æë)éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

Ú·L:כג  ¯‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

‡‡כד  ¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È¯‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
ÏÈ„a Ca ˙È ÈbÒ‡Â CpÎ¯·‡Â È¯ÓÈÓ CcÚÒ·¿«¿»≈¿ƒ∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:Èc·Ú Ì‰¯·‡«¿»»«¿ƒ

Ò¯Ùeכה  ÈÈ„ ‡ÓLa ÈlˆÂ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
:‡¯Èa ˜ÁˆÈ È„·Ú Ôn˙ B¯Îe dkLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו  ¯¯bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe È‰BÓÁ¯Ó¿«¬ƒƒ…«≈≈

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿
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(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|øîàpå Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäzúéøá äúøëðå E §¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−

:Cnò¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'ראֹו' eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ֲִֵֵֵֶָָָ

אביéּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,ּובינ. ְִִֵֵֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהאלה
כח)ּוביני כו, (רׁש"י ִֵֶַ

מּמה  מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמׁשמע,
כג)ּׁשּנאמר כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר רש"י "אם (וראה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַֹ

טו) ד, ּבׁשּלחבראשית ּבפרׁשת אבל יט). "הׁשּבע (יג, ּכתב ְְְֲֵַַַַַַָָָָ

מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהׁשּביע,
לאחר  הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר "ואי הלכה: על־ּפי הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכן

סל"ה)זמן" רכח סי' יו"ד ׁשם.(שו"ע ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה . ְְְְֵֵַַַַָ
הּפסּוק על ורמּב"ן יג)אּברּבנאל כט, אּתכם (נּצבים ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

וגֹו'. ְְְֶַלבּדכם

(èë)Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
ì EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëåäzà íBìL §©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

:ýåýé Ceøa äzò©−̈§¬§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑z‡ë‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß oeygxn 'l iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìò:íéî eðàöî Bì ©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«
:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

minkg izty

(gk)éxn`wC oFWl ltM i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¤¤¨§¨¨©
xn`w df lre ,'LpiaE EpipiA EpizFpiA'¥¥¥¥¥¤§©¤¨¨©
`xwOdC xnFl dvx ,'eke '`p idY'§¦¨¨¨©§©¦§¨
,xnFl Kixv oke ,qxFqn `Ed EN`M§¦§¨§¥¨¦©
,'LpiaE ipiA `p ,EpizFpiA dl` idY'§¦¨¨¥¥¨¥¦¥¤
xW` dl`d didY ,FWExiR ikde§¨¦¥¦§¤¨¨¨£¤

siqFde ,'eke EpizFpiAzNn lr `"d ¥¥§¦¥©¦©
xERiq `EdW ipRn ,'xW`' zNnE 'dl`'¨¨¦©£¤¦§¥¤¦

mbe ,mdxa` mr didX dn mixaC§¨¦©¤¨¨¦©§¨¨§©
zixA FzF`W ipRn ,'mB' zNn siqFd¦¦©©¦§¥¤§¦
`Ed dvFx mdxa` mr xaM dUrW¤¨¨§¨¦©§¨¨¤
zNn siqFd okl ,wgvi mr mB zFUrl©£©¦¦§¨¨¥¦¦©
zNnC gkEn FWExiRnE ,'dYr mB'©©¨¦¥¨§¦©

:'`p' mFwnA `A `Ed 'dYr'hk dxez ©¨¨¦§¨
(hk)ëxn` EN`M ,mB' zNn siqFde§¦¦©©§¦¨©

FWExiR dxFYA aEzMd 'dY`' zNOW¤¦©©¨©¨©¨¥
aFxA `idW Ff `qxiB itlE .'dY` mB'©©¨§¦¦§¨¤¦§
''d KExA dYr'C xnFl Kixv mixtq§¨¦¨¦©§©¨§
,FWExiR ikde ,`id DWtp iR`A `zNin¦§¨§©¥©§¨¦§¨¦¥
dOl ,dlrn lX` mrh zpizp `EdW¤§¦©©©©¤©§¨¨¨
dYrW itl ,oM LOn miWwan Ep`̈§©§¦¦§¥§¦¤©¨

:dY` 'd KExAW Epi`xl dxez ¨¦¤§©¨
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(ãì)-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

:ézçä©«¦¦«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,לחזיר נמׁשל היה עׂשו ∆«¿»ƒ»»ְֲִִֵַָָָָ

פ)ׁשּנאמר: הּזה (תהלים החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּכל  ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּכ

ּבעליהן  יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעים
ּבן  'אּבא אמר: ארּבעים, ּבן ּכׁשהיה אֹותם. ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומעּנה

ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה .ארּבעים ְֲִִִֵַַָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון הייתם"(דברים ּולעּצבֹון ì"ממרים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל ,. …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‰˜·¯Ïe ˜ÁˆÈÏ∑ׁשהיּוîאלילים עבֹודת .(ב"ר)עֹובדֹות ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

:éðpä¦¥«¦
i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑ ּבעׁשנןðאּלּו ּומקטירֹות (ׁשל מעּׁשנֹות ׁשהיּו «ƒ¿∆»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

אלילים  הּמזּבח )לעבֹודת ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּׁשמים  נפּתחּו ׁשעה ּבאֹותּה לׁשחטֹו, רֹוצה אביו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָוהיה

ּדמעֹותיהם  וירדּו ּבֹוכים, והיּו הּׁשרת מלאכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוראּו
ּכדי  אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ עיניו. על ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָונפלּו

הּברכֹות  את יעקב .ׁשּיּטל ְֲִֶֶַַָֹֹ
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הּברכֹות את יעקב ׁשּיּטל א)ּכדי כז, לׁשאל,(רש"י יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
והרי  יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צרי הּקּב"ה היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּדּוע
רצה  ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו לֹו לגּלֹות יכֹול ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
על  אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּב"ה

מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף סרה מּלדּבר הּקּב"ה נמנע הרׁשע ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָעׂשו
וׁשבע  חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא יצחק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
מּכל  ּביֹותר להתרחק ׁשּיׁש על־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשנים),

מּיׂשראל! אדם על הרע לׁשֹון ׁשל ְְִִִֵֶַַָָָָּדּבּור
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מראת  עיניו וּתכהין יצחק ּכי־זקן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֽֽֽויהי
ּומקטירֹות  מעּׁשנֹות ׁשהיּו אּלּו ׁשל ּבעׁשנן – ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוּתכהין

אלילים רש"י)לעבֹודת ובפירוש א. (כז, ֱֲִִַַ
ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו לעינים מּזיק ׁשעׁשן אמת הן להבין: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי

כו) י, ׁשּמּזיק (משלי לֹומר אפׁשר אי א לעינים), ּוכעׁשן :ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

להתעּור  צריכֹות היּו עׂשו נׁשי ּגם ּדלפי־זה, עּורֹון, ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעד
?ִָמּכ

מראֹות", עיניו "וּתכהין היה יצחק ׁשאצל מה ּבזה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּבאּור
ׁשל  עׁשן היה ׁשּזה מּצד אּלא ּגּופא, העׁשן מּצד רק היה ִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹלא
ּברע", מראֹות עינים "טהֹור היה ׁשּיצחק והיֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעבֹודה־זרה,

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»
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zeclezסו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy
ּכ ּכדי ועד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכל היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹלא

ּבעיניו". נתיסם – ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁש"וּתכהין
נחּום  מנחם רּבי הּקדֹוׁש הרב אֹודֹות המסּפר ְְְְִֵַַַַַַָָָָֻֻּובדגמת

ל  והביאּו ּפעם ׁשּקרה והּוא מּטׁשערנאּביל, עּכּו"ם, חלב פניו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשנה  על־ּפי זאת הסּביר ואחר־ּכ החלב. את ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּב"אין  ׁשהּפרּוׁש רֹואהּו", יׂשראל ואין עּכּו"ם ׁשחלבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"חלב
אינֹו יהּודי עּכּו"ם, ׁשחלבֹו ׁשּכיון – הּוא רֹואהּו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל
לראֹות. יכֹול אינֹו הּוא לראֹות, צרי ּׁשּלא מה ּכי אֹותֹו, ְְִִִִֵֶֶַָָֹרֹואה

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«

i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ ּבן יהֹוׁשע רּבי  אמר …»«¿ƒƒְִֶַַַָֻ
חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרחה:
היה  ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש לפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשנים

קכ"ג הּסדר (ּבן סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב אמר:)ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע אני אּמי לפרק ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'ׁשּמא
"לא  :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים חמׁש ּבן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהריני
לפרק  ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָידעּתי

.אּבא  ַָ
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ּפחֹות  ׁשנים חמׁש יחיה ׁשהּוא יצחק ׁשל לחׁשׁשֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהסיּבה
גם  (ועֹוד: הטבע לפי ּביֹותר הנמּוך הגיל – אמֹו" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמ"ּפרק
וׁשבע  עׂשרים מאה את רק יצחק החׁשיב אמֹו" ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּב"ּפרק
ׁשחייה  ּבכ התחׁשבּות ללא למעׂשה, חיתה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהׁשנים
היֹות  היא, – נׁשמתּה") "ּפרחה העקידה עקב ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהתקצרּו,
ּכל  על הּביט הּוא ולכן הגבּורה. קו ׁשל ּבדרגה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָיצחק

הגבּורה. מדת לפי אֹותם ּומדד ְְְִִִִַַַָָָָָהענינים
ּכלּפי רק יצחק ׁשל נֹוהגֹו היה הּוא עצמֹוּכ ּכאׁשר אבל , ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

את ׁשל הזּולת ּבר ּביֹותר הנעלה ּבאֹופן ּברכתֹו היתה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשל  הענינים את הן ּכללה היא והצמצּום: הגבּורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיּפ

הּוא  עצמם ּבהם ואף "ארץ", ׁשל הענינים את והן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשמים",
" אף הארץ"ּומׁשמני הׁשמיםמטל ּכלל הנעלֹות ּברכֹות – ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ליׂשראל. משה ּומּברּכת לבניו יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּברּכת
אחד  הּוא יצחק אׁשר יהּודי, ּכל ׁשל לעבֹודתֹו ההֹוראה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
נֹוהג  יהּודי ּכאׁשר גם יצחק: מׁשל ענינים ּבֹו ויׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאבֹותיו,
לנהֹוג  הּוא צרי וכדֹומה, מחמיר הּוא ּולפיכ הגבּורה, קו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלפי
עליו  אחר, ליהּודי הדבר נֹוגע ּכאׁשר א עצמֹו. ּכלּפי רק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכ
ּולהׁשּפיע  הטֹוב, ּבמדת אליו להתקרב החסד, קו לפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלנהֹוג
עד  והגּבלֹות, צמצּומים ללא רחבה, ּביד טֹובה רֹוב ְְְְְְִִַַַָָָָָָֹעליו

הארץ". ּו"מׁשמני הׁשמים" "מטל – המרּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלמדה

(â)éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå: §¬¨¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑ לׁשֹון ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה כח)הׁשחזה, את (ביצה מׁשחיזין 'אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּסּכין,

יפה  נבלה ñּוׁשחט ּתאכילני ׁשּלא Èl.(ב"ר), ‰„eˆÂ∑ ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ¿»ƒ
ההפקר  הּגזל òמן מן .ולא ְְִִֵֵֶַַָֹ

(ã)él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa äìëàå§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«
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אמּות: ּבטרם נפׁשי ּתברכ ד)ּבעבּור ּבפרׁשתנּו(כז, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֽֽֽ
מֹותֹו. לפני עׂשו את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמסּפר

לא  האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוידּועה
הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ְְִֶַַָָידע

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

minkg izty

(b)ñ.dnibR oiMqA didi `NW ,WExiR¥¤Ÿ¦§¤§©¦§¦¨
ied eUrC idp xn`Y m`e ,m"`xd azM̈©¨§¥§¦Ÿ©§¦§¥¨¨¥
did xWM zwfgaC wgvil Fl onidn§¥¨§¦§¨¦§¤§©¨¥¨¨
Dil higW dedC oeiM sFq sFq ,eipirA§¥¨¥¨©£¨¨¥¥
ciar `nliC WEgip ,gxtC icdA sFrl̈©£¥§¨©¥¦§¨£¦
EvxiYW FnM uxize ,dclg Dil¥£¨¨§¥¥§¤¥§

oiNEg `xnBA(:'l sC).(awri zlgp)oi`e , ©§¨¨¦©©£©©£Ÿ§¥
`l wgvi `dC ,m"`xd zkix`l KxFv¤©£¦©¨§¥§¨¦§¨Ÿ
,zFIg `N` zFtFr Fl `iaIW WTiA¦¥¤¨¦¤¨©

KEnqA i"Wx Wxitcke(xW`M d"c 'f wEqR) §¦§¥¥©¦§¨¨©£¤

aB lr s`e .'iaSd mrhM icBd mrh iM'¦©©©§¦§©©©§¦§©©©
zvw rnWnC ,'LYWw' mB xiMfd `xwC¦§¨¦§¦©©§¤§©§©§¨

xninl `Mi` mFwn lMn ,zFtFr zFxil¦¦¨¨¦¨§¥©
xnFl dvFx ,dIgd lr i`w zWwC§¤¤¨¥©©©¨¤©
dUFr Fpi`W mFwnA dIgA dxFIW¤¤©©¨§¨¤¥¤
xg`e gFxal lkEY `NW icM dtixh§¥¨§¥¤Ÿ©¦§©§©©

:axgA dPhgWi KMò'il' ,ok `l m`C ¨¦§£¤¨©¤¤§¦Ÿ¥¦
aizM `d ,il dOl('c wEqR),'iN d`iade' ¨¨¦¨§¦¨§¨¦¨¦



סז zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy
ׁשעבֹודת  החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹּומבאר
- ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָיצחק
חפירה  על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ׁשּנראה ּבמקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאף
נמצאים  ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבעמק

חּיים". ִִַַ"מים
ׁשּנראה  ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,
ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻריק

קדּׁשה. ניצֹוצי ׁשם ּגם ְְִִֵַַָָֻמגּלים
היתה  ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָועל־ּפי־זה

לגמרי  הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלגּלֹות
יכֹולים  קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ה', ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעבֹודת

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלגּלֹות
יצחק  עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּומּזה
הּדברים  הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלגּלֹות
ּכרחֹוקים  הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ׁשּצריכים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹקל־וחמר
"מים  – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָמּתֹורה

אבֹותינּו. לדר ׁשּיׁשּובּו ְֲִֵֶֶֶַָחּיים",

(ä)Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNò¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם "להביא", .מהּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨
:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ּברׁשּותֹוô עלֿידי ׁשּיסּכים ,. ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−
éáàì íénòèî íúà äNòàå íéáè:áäà øLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: .(ב"ר)יצחק ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻ

ÌÈfÚ ÈÈ„b ÈL∑ ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הקריב  האחד היה, ּפסח אּלא והאחד לפסחֹו,öיצחק? ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי מטעּמים, ‡‰·.עׂשה ¯L‡k∑ ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ«¬∆»≈

הּצבי  ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְִִִַַַַַַ

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

minkg izty

:'eke WxiR oklc dxez ¨¥¥¥
(f)ôiptl' dwax dxn` Ki`e ,dWwe§¨¤§¥¨§¨¦§¨¦§¥

.wgvi xn` `NX dn ''d(awri zlgp), ©¤Ÿ¨©¦§¨©£©©£Ÿ

did eUrW xg`n ,i"Wxl dWwEdC§§¨§©¦¥©©¤¥¨¨¨
KxvEd dOl ,wgvi ipirA wiCv©¦§¥¥¦§¨¨¨§©
EPlik`i `NW KM lM mFId Fxidfdl§©§¦©¨¨¤Ÿ©£¦¤
df lre ,lfBd on `iai `NWe dlap§¥¨§¤Ÿ¨¦¦©¨¥§©¤
Eidi zFkxAdW dzid wgvi zpEM uxiY¥¥©¨©¦§¨¨§¨¤©§¨¦§
Kkitl ,Fci lr miMqIWe 'd zEWxA¦§§¤©§¦©¨§¦¨

dwax dxn` df lre ,xzFi mFId Ffxf¥§©¥§©¤¨§¨¦§¨
on ENit`e `iadl civ cEvl KldW¤¨©¨©¦§¨¦©£¦¦
ixacA giBWi `l eUrW `liOnE ,lfBd©¨¥¦¥¨¤¥¨Ÿ©§¦©§¦§¥
i`CeA oM m` ,dliap EPlik`ie eia`̈¦§©£¦¤§¥¨¦¥§©©
,Fci lr miMqi `l `Ed KExA WFcTd©¨¨Ÿ©§¦©¨
on `le 'mXn il gw' dxn` okl̈¥¨§¨©¦¦¨§Ÿ¦

:lfBdg dxez ©¨¥
(h)öwgvi clFp gqtaC il d`xpe§¦§¤¦¦§¤©©¦§¨

`xIe zWxtA i"Wx WxiRW FnMlirl) §¤¥¥©¦§¨¨©©¥¨§¥

('b h"imdini `Nnn `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¥§¥¤
miwiCv lW(.`"i dpXd W`x)minId ozF`A ¤©¦¦Ÿ©¨¨§¨©¨¦

,mizn md minId ozF`A oiclFPW¤¨¦§¨©¨¦¥¥¦
dWn iAB aizkC('a `"l mixaC)d`n oA' ¦§¦©¥¤§¨¦¤¥¨

WxiRW ,'mFId ikp` dpW mixUre§¤§¦¨¨¨Ÿ¦©¤¥¥
i"Wx(mW)xn`CnE ,'ini E`ln mFId' ©¦¨©¨§¨©¦§¨©

mFId `OW ,izFn mFi iYrci `l' wgvi¦§¨Ÿ¨©§¦¦¤¨©
:did gqR i`Ce ,'zEn`i dxez ¨©©¤©¨¨



zeclezסח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy

(é)éáàì úàáäåéðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬
:BúBî«

(àé)Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´
:÷ìç Léà éëðàå øòN̈¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

(áé)òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìò éúàáäå§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£ÈLÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים "מ (דברים ."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
:éì-ç÷ Cìå§¥¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi zFkxal ilMd©§¦§¦§¦§¨

ּבני קללת עלי אּמֹו לֹו יג)וּתאמר כז, זה (פרשתנו לכאֹורה ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֽ
יעקב, ּכמֹו ּובפרט ּבן, ּכל זֹו? היא נחמה איזֹו ּבאּור, ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדֹורׁש
ּבני"? קללת "עלי ּבּמענה הּתֹועלת מהי ואם־ּכן לאּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדֹואג
ליעקב  לבא צריכֹות היּו ׁשהּברכֹות הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹויּובן

ּדוקא: "מרמה" ְְְִֶֶַָָּבדר
ּדאדם  ׁשּופריּה מעין ּדיעקב "ׁשּופריּה ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹאיתא
ּפעל  והּוא הראׁשֹון, לאדם ּדֹומה היה ׁשּיעקב ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹון"
על־ידי  ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא ולהיֹות חטאֹו. על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָּתּקּון
נפלּו ערּום" היה "והּנחׁש ּדעל־ידי הּנחׁש, ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָהּמרמה
הּניצֹוצֹות  הֹוצאת אפן ּגם לכן מּטה; למּטה הּקדּׁשה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻניצֹוצי
ּדוקא, מרמה על־ידי הּוא – הּקדּׁשה לתחּום ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻוהחזרתם

ּתתּפּתל. עּקׁש עם ְְְִִִִִֵַָּכדכתיב:
אּלה, ּברכֹות לקּבלת ראּוי ּכלי הּמקּבל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּנה,
אּלא  וׂשכל, חׁשּבֹון ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי לא זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהרי
ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן עבֹודתֹו ּכׁשּתהיה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּדוקא
על־ידי  עׂשו אצל ׁשּנמצאים אּלה אֹורֹות ּכללּות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ(ׁשהרי

ודעת). לטעם ׁשּיכים אינם עץ־הּדעת, ְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָחטא
ׁשהּכלי  – ּבני" קללת "עלי ליעקב, רבקה מענה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה
ׁשל  לתנּועה ׁשּמּוכנים על־ידי ּדוקא הּוא אּלה ּברכֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלקּבלת
עצמּה על מקּבלת ׁשהיא הדּגיׁשה ולכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמסירּות־נפׁש.
אצל  ּגם מסירּות־נפׁש התעֹוררּות לפעל ּכדי נפׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמסירּות

ֲַֹיעקב.

(ãé)íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
:åéáà áäà øLàk©«£¤−¨¥¬¨¦«

(åè)úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà øLà£¤¬¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑ ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: הּנקּיֹות, «¬À…ְְְְִַַַָָָָ
מן  אֹותן ׁשחמד Èaa˙.נמרד ÷אחר: dz‡ ¯L‡∑ ְִִֵֶַַָָֹ¬∆ƒ»«»ƒ

אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים ּכּמה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

(י  È˙È˙Â נ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók נ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·a‡‰יג  ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

‡dnיד  ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒe ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו  d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

minkg izty

(eh)÷dIg `EdW oixaFq zFIgd Eid dcVl `vie cFxnp oWaNWkE ,zFIg ipin lM lW oixEIv mdA Eid micbAdW ,WExiR¥¤©§¨¦¨¨¤¦¦¤¨¦¥©§¤§¨¨¦§§¨¨©¨¤¨©©§¦¤©¨
:ogwlE cFxnp z` bxd eUre ,Flv` oi`aEfh dxez ¨¦¤§§¥¨¨©¤¦§§¨¨



סט zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy

(æè)ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−
:åéøàeö ú÷ìç¤§©¬©¨¨«

(æé)äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷òé ãéa§©−©«£¬Ÿ§¨«

(çé)äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈
:éða§¦«

(èé)éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦
éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac øLàk©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½

:ELôð épëøáz øeáòa©«£−§¨«£©¬¦©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ל הּמביא הּוא ,øאנכי, »…ƒ≈»¿…∆ְִִֵַָֹ

ּדּברּת∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא ועׂשו ּכאׁשר ּדברים ּכּמה ְְֵֶָ»ƒƒְְֲִִֶַַַָָָ
מתרּגם ∑L·‰.אלי  לכ הּׁשלחן, על מיסב לׁשֹון ֵָ¿»ְְְְְֵֵַַָָָֻֻ

.'אסּתחר' ְִַַ

(ë)éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå:éðôì E ©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

(àë)éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
:àì-íà åNò éða äæ äzàä©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק "ּכי ùאמר אמר: וזה , ¿»»«¬À¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' ."'הקרה ְֱִֶָֹ

(áë)ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
:åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷́©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון ּדּבר úּתחנּונים ׁשּמדּבר קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", :à אבי "יקּום :". «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

minkg izty

(hi)øxAcn awri did ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨©£Ÿ§©¥
`lde ,xn`Y m`e .mFlWe qg xwW¤¤©§¨§¦Ÿ©©£Ÿ
Fl xkn eUrW oeiM ,xTWn did oiicr£©¦¨¨§©¥¥¨¤¥¨¨©
,'LxFkA `Ed eUr' xn` Ki`e ,dxFkAd©§¨§¥¨©¥¨§¤
`N` eUrn Dgwl `l `EdC xnFl Wie§¥©§Ÿ§¨¨¥¥¨¤¨
dx`Wp dxFkAd la` ,dcFar oiprl§¦§©£¨£¨©§¨¦§£¨
cFre .mipW iR zlgp oiprl eUrl oiicr£©¦§¥¨§¦§©©£©¦§©¦§
lwe ,dciNl xFkA did eUrC xnFl Wi¥©§¥¨¨¨§©¥¨§©

:oiadlk dxez §¨¦
(`k)ùdid wgvi `de xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¦§¨¨¨

xnFl Wie .xEnB wiCvl eUr z` wifgn©£¦¤¥¨§©¦¨§¥©

,`Ed xEnB wiCSW oeiM ,zpzFPd `idC§¦©¤¤¥¨¤©¦¨
,dlHal minW mW `ivFn Fpi` Kkl§¨¥¦¥¨©¦§©¨¨
`dC awriA `Ed oMW lkC iR lr s`e§©©¦§¨¤¥§©£Ÿ§¨
eUrn wiCv xzFi Fwifgn did̈¨©£¦¥©¦¥¥¨
oeiM xaq mFwn lMn ,lirl ziWixtcM§¦§¦¦§¥¦¨¨¨©¥¨
Kli `NW xdGil lFki Fpi` eUrW¤¥¨¥¨¦¨¥¤Ÿ¥¥
`NW xidf xdfin ztFPh mFwnA¦§¦¤¦§©¨¦¤Ÿ
ipRn ,awrIn xzFi minW mW xiMfdl§©§¦¥¨©¦¥¦©£Ÿ¦§¥

mild` aWFi awrIW(f"k d"k lirl)`le ¤©£Ÿ¥Ÿ¨¦§¥§Ÿ
:sPEhn mFwnl `Aak dxez ¨§¨§¨

(ak)ú`pir zEriaH` zErnWnM i`C§¦§©§¨©§¦¥¨

xninl Dil ded cIn ,i`w `lwC§¨¨¨¥¦©£¨¥§¥©
,cFre .'LxFkA eUr ikp`' Fl xn`WM§¤¨©¨Ÿ¦¥¨§¤§

lirl(a"i wEqR)ilE`' FO`l xn`WM §¥¨§¤¨©§¦©
ExiMIW cgR `l dOl ,'ia` ipXni§ª¥¦¨¦¨¨Ÿ¨©¤©¦
,mieW Eid mlFw `N` ,FlFw zriahA¦§¦©¤¨¨¨¨¦
:mipEpgY ixaC lr i`TW WxiR oklà ¨¥¥¥¤¨¥©¦§¥©£¦

,xEnB wiCvM Fwifgn didW iR lr s`e§©©¦¤¨¨©£¦§©¦¨
iM ,FzrWx lr dxFn df oi` mFwn lMn¦¨¨¥¤¤©¦§¨¦
oFWlA mdixaCW mc` ipA dAxd Wi¥©§¥§¥¨¨¤¦§¥¤¦§
mdW iR lr s` `ixEhpw¦§§¨©©¦¤¥

:mixWMbk dxez §¥¦



zeclezע zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

(æë)eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑ מּׁשטף יֹותר רע ריח אין והלא «»«¿ֲִֵֵֵֶֶַַַֹ
עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא ּגןֿעדן áהעּזים, ÁÈ¯k.ריח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈«

'‰ BÎ¯a ¯L‡ ‰„N∑ ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו ׁשּנתן »∆¬∆≈¬ְְֵֵֶֶַַָ
זכרֹונםֿלברכה,âּתּפּוחים  רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית ְְְִִִֵֵַַָָָָ

ß elqk '` iyiy mei ß

(çë)õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
:Løéúå ïâc áøå§¬Ÿ¨−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּפׁשּוטֹו,(ב"ר)ãויּתן יּתן ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְֲִִִֵֵַֹ
לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּוסב
:ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

וגֹו'" הּׁשמים ‰ÌÈÓM."מּטל ÏhÓ∑,ּכמׁשמעֹו ְִִַַַָƒ««»«ƒְְַָ
ּפנים. להרּבה יׁש אּגדה האלהים?(ּומדרׁש מהּו אחר, דבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

"מׁשמּני  אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבדין,

ּב ,"מֹוׁשב יהיה ּכׁשעׂשה הארץ ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

יקרא  לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּבית

:לפיכ ּתגר. ח)עלי א לבבֹו",(מלכים את ּתדע אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּככל  ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאבל

יקרא  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י ּתגר, עלי(. ְְִִֶַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּביעקב ּׁשּכתּוב מה ּבֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹיקּויים
עניני  על ּדקאי הּמדרׁש ּפירּוׁש לפי הן וגֹו'", ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּׁשמים
"אין  (ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו והן ותלמּוד, מׁשנה מקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּתֹורה,

יחד  ּוׁשניהם ּבגׁשמּיּות, הרחבה ּפׁשּוטֹו"), מידי יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקרא
על  הם הּפירּוׁשים שּב' מּזה (ּכּמּובן ּבזה זה ׁשּקׁשּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכפי
עם  רּוחנּיּות לחּבר - הּכּונה לתכלית ּבהתאם ּתיבֹות), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹותן

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

Le˜כו  ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLe·Ïכז  ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜Le ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·e נ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח  ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„ נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

minkg izty

(fk)áEN`d micbAd cng eUrW itl§¦¤¥¨¨©©§¨¦¨¥
,oFW`xd mc`n oWxi cFxnpe ,cFxnPn¦¦§§¦§§¨¨¥¨¨¨¦

:ocr obA oWaFl did mc`eâxW`'e §¨¨¨¨§¨§©¥¤©£¤
xn` EN`M ,'dcVd' l` aW ,''d FkxA¥§¨¤©¨¤§¦¨©
,'aFh gix 'd FA ozp xW` dcVd gixM'§¥©©¨¤£¤¨©¥©

:migERY lW dcU `Edegk dxez §¨¤¤©¦
(gk)ã'oYie' aizM dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦§¦¤

m`e ,Ll oYie' FWExiR `N` ,e"ieA§¨¤¨¥§¦¤§§¦
ikd ENit` `hgd ipRn dkxAd wFqti¦§©§¨¨¦§¥©¥§£¦¨¦
itl Epiid df WExitE .'oYie xFfgi©£§¦¥¥¤©§§¦
lr siqFn FhEWR itlC ,l"f mWxcn¦§¨¨©¦§¦§¦©
dkxA Ll ozp' xnFl dvx ,oFW`x oipr¦§¨¦¨¨©¨©§§¨¨
dkxA cFr Ll oYie' xn`w okl ,'zg ©̀©¨¥¨¨©§¦¤§§¨¨
xnFl Wi ,FkxAW lirl Epivn okide ,'Ff§¥¨¨¦§¥¤¥§¥©

aizkCnf"k wEqR)(ozPW ,''d FkxA xW`' ¦¦§¦¨£¤¥§¤¨©
xW`' iM ,dkxA `Ed KExA WFcTd Fl©¨¨§¨¨¦£¤
dlrnl aEzMd 'ipA' l` aW ''d FkxA¥§¨¤§¦©¨§©§¨

(mW)xW` ipA gix d`x' xn` EN`M ¨§¦¨©§¥¥©§¦£¤
WFcTd Fl ozPW dcVd gixM 'd FkxA¥§§¥©©¨¤¤¨©©¨

:'aFh gix `Ed KExAhk dxez ¨¥©



עי zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy
ועד  ונגּבה", וצפֹונה וקדמה יּמה ּד"ּופרצּת ּובאֹופן ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּגׁשמּיּות,
ּבית", ׁשּקראֹו "ּכיעקב - הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹלבנין

הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל והּׁשלימה, האמיּתית ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָּבּגאּולה
צדקנּו. מׁשיח ְְְִִִֵַַּבביאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ויּתן": ויחזֹור "יּתן רׁש"י, ּומפרׁש גֹו'", האלקים ל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"ויּתן
ּגם  הרי - ויּתן" ׁש"יחזֹור הּצֹור מהּו מּובן: אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלכאֹורה
הּוא  יפה ּבעין הּנֹותן ׁש"ּכל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנתינה
מּלמעלה, הּנתינה אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנֹותן",
והגּבלֹות  מניעֹות ּכּמה ׁשּמּצד למּטה, הּנתינה ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינּה
מה־ּׁשאין־ּכן  ליּתן, ּׁשרֹוצה מה ּכל לכתחילה ליּתן יכֹול ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
ל יאמר "מי ׁשהרי ּכלל, ועיּכּובים מניעֹות ׁשאין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמעלה
ּומהּו הּכל, ּכבר ניּתן הראׁשֹונה ׁשּבּנתינה ּכ ּתעׂשה", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמה

ויּתן"? ׁש"יחזֹור ְֲִֵֶֶַַהּצֹור
'אֹור  ׁשל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ׁשהּנתינה - הּוא הענין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָא

יׁשנֹו ּולאחרי־זה הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד הּוא זה ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁשר',
הּתׁשּובה, עבֹודת על־ידי ׁשּבא ויּתן", ּד"יחזֹור הענין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם
ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות עד הרעה, מּדרּכֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשחֹוזר
מּסדר  ׁשּלמעלה מּבחינה חֹוזר' 'אֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל־ידי־זה
חדׁשה  נתינה ׁשּזֹוהי ּכ יׁשר', מ'אֹור למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ויּתן"). ְְֲִֵַ("ויחזֹור
ּכאׁשר  ולכן, הּתֹורה. ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ּגם זהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכאמּור,
מר, אתי קא אזי הפצה, ׁשל ּבאֹופן ּתהיה הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפנימּיּות

מׁשיחא. מלּכא ְְִַָָָּדא

(èë)øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò Eeãáòé©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eéëøáîe øeøà EE §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−

:Ceøä«
i"yx£En‡ Èa∑ ּבני" ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ

וכאן  אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
אחת  אּׁשה אּלא נׂשא אּמä"ׁשּלא "ּבני אמר: ,. ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ce¯a EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑ הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ
ארּור" ואֹוררי ּברּו מברכי" ט)אֹומר: כד .(במדבר ְְֲֲֵֶֶָָָ

ׁשלוה  וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם ואֹורריהם åהּצּדיקים , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
יצחק  לפיכ למברכיהם, קֹודמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומצעריהם
והרׁשעים  מברכים. לברּכת אֹוררים קללת ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָהקּדים
הקּדים  ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּתחּלתן

לקללה  .ּברכה ְְִָָָָ

(ì)éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À
åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé àöé Cà©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´

:Bãévî àa åéçà̈¦½−̈¦¥«
i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ יֹוצא .ּבא וזה æזה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèîàeä-íbNòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNò Eøëá§«Ÿ§−¥¨«

ÔÂkÏÓכט  CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ Èa CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

minkg izty

(hk)ä(dix` xEB)zFlzl dvx `NW , ©§¥¤Ÿ¨¨¦§
Eidi eipAW xnFl FnvrA dllTd©§¨¨§©§©¤¨¨¦§

:micaråmdNW zFxve oixEQi xnFlM £¨¦§©¦¦§¨¤¨¤
miCwd wgvi Kkitl ,dNigY oi`Ä¦§¦¨§¦¨¦§¨¦§¦
orh o"Anxde .'eke mixxF` zFllw§¨§¦§¨©§©¨©

Ll Kl zWxtA aizM dOl('b a"i lirl) ¨¨§¦§¨¨©¤§§¥

,'x`` LlNwnE Likxan dkxa`e'©£¨§¨§¨£¤§©¤§¨Ÿ

eixg` aizM ixdW uxize(mW)'Ekxape' §¥¥¤£¥§¦©£¨¨§¦§§
mcFw mixxF` zFllw mB ixd ,'ebe£¥©§¨§¦¤
mrlAW iR lr s`e .mikxan zMxal§¦§©§¨§¦§©©¦¤¦§¨

l`xUil xn`('h c"k xAcOA)Likxan' ¨©§¦§¨¥©¦§¨§¨£¤
dnl `N` df xn` `l ,'ebe 'KExÄŸ¨©¤¤¨§©
iOp i` ,mirWxd mr xAcl lBxEdX¤§©§©¥¦¨§¨¦¦©¦
mdl riBIW mzF` Kxan didW¤¨¨§¨¥¨¤©¦©¨¤

oM mB mdl didIW mirWxd dUrnM§©£¥¨§¨¦¤¦§¤¨¤©¥
:oiadl lwe ,'ek delW dNigYl dxez §¦¨©§¨§©§¨¦

(l)æ,il dOl zF`ivi iYW ok `l m`C§¦Ÿ¥§¥§¦¨¨¦
`vi dfe ,eia` ld`n `vi dGW `N ¤̀¨¤¤¨¨¥Ÿ¤¨¦§¤¨¨
m"`xde .ziAd l` `aE dcVd on¦©¨¤¨¤©©¦§¨§¥

:d`ivid hrin 'K`'C WxiR`l dxez ¥¥§©¦¥©§¦¨
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(âì)øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤
íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤

:äéäé Ceøa-íb eäëøáàå àBáz̈−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑.ּתמיהה לׁשֹון 'ּותוה', ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְִַָָ

ראה  ∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו èּפתּוחה ּגיהּנם çּומדרׁשֹו: ְְְִִִֵַָָָָָָƒ≈
ּכּמה  עם מׁשּמׁש לעצמֹו, אחר:éלׁשֹון ּדבר ּדברים. ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה .איפֹוא, ְִִֵֵֵַַַָֹ

ÏkÓ ÏÎ‡Â∑ מטעמים טעמּתי ëמּכל לטעם, ׁשּבּקׁשּתי »…«ƒ…ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ
È‰È‰.(ב"ר)ּבֹו Ce¯aŒÌb∑ אּלּולא' ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִֵֶַֹֹ

את  נטל לא לאביו, יעקב לכìׁשרּמה הּברכֹות', ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
.(ב"ר)מּדעּתֹוּוברכֹוîהסּכים  ְְְִִִֵַ

(ãì)äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò äøîe¨−̈©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óað∑ ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה (לקמן לׁשֹון ¬ƒ»»¿ְְֵַ

אחי כט) יעקב,ñ"הכי ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
עתיד  ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם לּמה על 'ּתנחּומא': לעקבני. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּקטן  ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחרד
מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלפני
?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"וּיעקבני

מצר  הייתי ּבכ' אמר: לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאמר
לּבכֹור  עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָוחרד,

יהיה"' ּברּו "ּגם ּכתרּגּומֹו∑È·˜ÚiÂ.ּברכּתי: ְְִִֵֶַַָ««¿¿≈ƒְְַ
מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. "וארב", ארבני. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ'ּוכמני',

לי  נתחּכם ּכמֹו∑‡ˆzÏ.'וחּכמני', הפרׁשה, לׁשֹון ְְְִִִֵַַַ»«¿»ְְְַָָ
"וּיּצל"("וּיאצל" אחרים: .)ספרים ְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

minkg izty

(bl)çdidi l"fx Wxcn itl oM m`e§¦¥§¦¦§©©©¦§¤
oFWl FrnWnM Fpi` 'cxgIe' lW WExiR¥¤©¤¡©¥§©§¨§
.mPdiB zgizR lr cgR `N` ,ddinY§¦¨¤¨©©©§¦©¥¦¨
Fpi` 'cxgIe' iOp FhEWR itlC iR lr s`e§©©¦¦§¦§©¦©¤¤©¥
`N` ,dcxg oFWl `N` ddinY oFWl§§¦¨¤¨§£¨¨¤¨
lr FrnWnM did dcxgdC xnFl dvẍ¨©§©£¨¨¨¨§©§¨©
iwER`lE ,'`Ft` in' lW Dinznd xaC̈¨©©§¦©¤¦¥§©¥
cgRn `Ed dcxgd WxcOd itl§¦©¦§¨©£¨¨¦©©

:mPdiBdè(dix` xEB)'eiYgYn' WExiR , ©¥¦¨©§¥¥¦©§¨
mre ocr oB qpkp awri mr iM eUr zgY©©¥¨¦¦©£Ÿ¦§©©¥¤§¦

:mPdiB dfézaMxEn dNnDpi`WWExiR ¤¥¦¨¥¤¥¨¦¨§¤¤

iptA oFWl `Ed wx ,'dti`'e 'dI`'n¦©¥§¥Ÿ©¨¦§¥
:'eke mipipr dOkl WOWn `Ede ,Fnvr©§§§©¥§©¨¦§¨¦

ë:il dOl 'lMn' ok `l m`Cì,dWwe §¦Ÿ¥¦Ÿ¨¨¦§¨¤
'ipawrIe'C `xw `lde(e"l wEqR)`Ed ©£Ÿ§¨§©©§§¥¦¨

il d`xpe .'didi KExA mB' wEqR xg ©̀©¨©¨¦§¤§¦§¤¦
dn' mx lFwA cIn wrv eUr i`CeaC¦§©©¥¨¨©¦©§¨¤
,'minrt df ipawrIe ,dGd g`d il dUr̈¨¦¨¨©¤©©§§¥¦¤©£©¦
,'didi KExA mB' xn`e eia` rnWe§¨©¨¦§¨©©¨¦§¤
xn`W eia` ixaC eUr rFnWM dPde§¦¥¦§©¥¨¦§¥¨¦¤¨©
ipawrIe' xn`W xg` 'didi KExA mB'©¨¦§¤©©¤¨©©©§§¥¦
Fl xn` f` ,FA giBWd `le 'minrt df¤©£©¦§Ÿ¦§¦©¨¨©

ip` xnFlM ,'awri FnW `xw ikd'£¦¨¨§©£Ÿ§©£¦
Fzaiwr LipirA aEd`W biVn©¦¤¨§¥¤£¦¨
'awri' FY`xw ikd mEXnE ,FzE`Oxe§©¨¦¨¦§©§©£Ÿ
minrR ipawrIW ,awr `le cizr oFWl§¨¦§Ÿ¨©¤©§§¥¦©£©¦

(l"Wxdn):î'didi KExA mB' ok `l m`C ©©§©§¦Ÿ¥©¨¦§¤
:FkxA xaM `ld ,il dOlcl dxez ¨¨¦£Ÿ§¨¥§

(dl)ðKExA' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨
:'didiel dxez ¦§¤
(el)ñaEzMX dOn x`Fan `EdW¤§¨¦©¤¨

eixg`(e"h h"k oOwl)mPg ipYcare' ©£¨§©¨©£©§©¦¦¨
:'ebe 'iN dciBdfl dxez ©¦¨¦



עג zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy
i"yx£¯È·b Ô‰∑ עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְִִִֶָָ

ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? ְִֶֶֶַַָָָָאֹותּה
ּגביר  ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, ּתקנה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָּבברכה?

ּומ  ,ל רּבֹוׂשמּתיו קנה עבד, ּׁשּקנה ‡BÙ‡.ה ‰ÎÏe ְְִֶֶֶַַַָָָָ¿»≈
‰NÚ‡ ‰Ó∑?ל ּלעׂשֹות מה אבּקׁש אפֹוא, .אּיה, »∆¡∆ְֲֲֵֵֵַַַַ

(çì)Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל  «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל"? ."הּכמֹות ְַָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ איטלי"א .(ב"ר)יון ׁשל òזֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יון ׁשל איטליא לט)זֹו כז, (רש"י ְִֶַָָָ
והרי  הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלרׁש"י
הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ויּתן־ל" ליעקב אמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכבר
ּבעֹולם  היתה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ׁשהּכּונה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּומתרץ,

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה נו,ולא (ׁשּבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונעץ ב) ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ׁשלמה ׁשּנׂשא ּבׁשעה :ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים ְְִֶֶֶַַָָָָָקנה

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåøLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe ãéøz̈¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑ ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' ּכמֹו ¿««¿¿ְְְְֵֶַַ
ּכמֹו: ב', אֹות לג)ּבמקֹום חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ְְְְְֲִֶֶַַַ

ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם (שמות צבאתם", È‰Â‰."על ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»

„È¯z¯L‡k∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד «¬∆»ƒְְְִִִַַָ
ּפתחֹון  ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּכלֹומר,

וגֹו'"ôּפה  עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על .להצטער ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

(àî)Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå åéáà̈¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷òé-úà¤©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑ אּבא את אצער ׁשּלא יׁשöּכמׁשמעֹו, ּפנים לכּמה אּגדה, ּומדרׁשי .. ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯Èƒ≈≈««¿»

Ècמא  ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈
:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

minkg izty

(hl)òlirl xn`PX dOn iwER`l§©¥¦©¤¤¡©§¥
(g"k wEqR),'ux`d iPnWnE minXd lHn' ¨¦©©¨©¦¦§©¥¨¨¤

d`EaYdW ,ux`d zFxiR` i`w lirlC¦§¥¨¥©¥¨¨¤¤©§¨
mipnW Eidi Lvx`AW zFxiRde§©¥¤§©§§¦§§¥¦
,mFwOd lr xn`p o`M la` ,miaFhe§¦£¨¨¤¡©©©¨
,ux`AW onXd mFwOn mFwOd didIW¤¦§¤©¨¦¨©¨¤¤¨¨¤
,'LaWFnA' `le 'LaWFn' xn`PW dfe§¤¤¤¡©¨¤§Ÿ§¨¤

aWFIW mFwOd lr dxFOW KgxM lr©¨§¨¤¤©©¨¤¥
z` KxiA `d dWw ok `l m`C ,mẄ§¦Ÿ¥¨¤¨¥©¤

:ux`d iPnWn zMxaA awrin dxez ©£Ÿ§¦§©¦§©¥¨¨¤
(n)ô(o"xdn)`vnp `NW xn`Y m`e ,§¦Ÿ©¤Ÿ¦§¨

,i`pY lr zFkxAd awril wgvi ozPW¤¨©¦§¨§©£Ÿ©§¨©§©
aizkC xnFl Wie(g"k wEqR lirl)Ll oYie' §¥©¦§¦§¥¨§¦¤§

,oicA rnWn 'midl`d' zNn ,'midl`d̈¡Ÿ¦¦©¨¡Ÿ¦©§©§¦

:'eke iE`x dY` m`W`n dxez ¤¦©¨¨
(`n)ödf z` ,rWx didW iR lr s ©̀©¦¤¨¨¨¨¤¤

iM ,eia` z` xrvn `dIW dUr `lŸ¨¨¤§¥§©¥¤¨¦¦
di`x `de ,eia`A cFaM FA bdFp did̈¨¥¨§¨¦§¨§¨¨

xn`PX dOn('g g"k oOwl)iM eUr `xIe' ¦©¤¤¡©§©¨©©§¥¨¦
'eia` wgvi ipirA orpM zFpA zFrẍ§§©©§¥¥¦§¨¨¦

:'ebean dxez



zeclezעד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy

(áî)çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéì àø÷zå©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

éçà:Eâøäì Eì íçðúî E ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
i"yx£‰˜·¯Ï „biÂ∑ ּׁשעׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּבלּבֹו EÏ.מהרהר ÌÁ˙Ó∑ לחׁשב האחוה על נחם ְְְִֵַƒ¿«≈¿ְֲִַַַַָָֹ
אּגדה: ּומדרׁש .ּולהרג ל להתנּכר אחרת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמחׁשבה

ּתנחּומים. ׁשל ּכֹוס עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכבר
ּתנחּומים  לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: על ÷ּולפי הּוא מתנחם , ְְְְְִִִֵַַַ

.ּבהריגתהּברכֹות  ְְֲִַַָָ

(âî)ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬
:äðøç éçà̈¦−¨¨«¨

(ãî)úîç áeLz-øLà ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
éçà:E ¨¦«

i"yx£ÌÈ„Á‡∑ מּועטים. ¬»ƒִָ

(äî)éçà-óà áeL-ãòúéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨
ézç÷ìe ézçìLå BlíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E ½§¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−

:ãçà íBé¬¤¨«
i"yx£ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה אהיה »»∆¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקֹובר
ׁשכלּתי" ׁשכלּתי, יקּום ו ∑ÌÎÈLŒÌb."ּכאׁשר אם ְְֲִִֶַָָָֹ«¿≈∆ְִָ

הּקדׁש ורּוח .ויהרגּו ּבניו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעלי
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה ּבּה ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנזרקה

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא יב)ּבפרק .(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(á)Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, ה"א øלבית לּה הטיל , «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג)ּבסֹופּה .(יבמות ְָ

d¯aמב  ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e ˙ÁÏLe ‡a«̄»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג  CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:Ô¯ÁÏ ÈÁ‡ Ô·Ï»»»ƒ¿»»

e˙Èc·מד  „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯¿»¿»

È˙מה  ÈL˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯z Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

˜„Ìמו  ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

minkg izty

(an)÷itl mB `lde xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ©§¦
xnFl Wi ,oinEgpY oFWl `Ed WxcOd©¦§¨§©§¦¥©
oFWNn Wxtl Ep`A m` ,FWExiR ikdC§¨¦¥¦¨§¨¥¦§

Fpi`e oinEgpY oFWl `EdW WxcOd©¦§¨¤§©§¦§¥
FWxtl lkEY f` ,daWgn oFWl§©£¨¨¨©§¨§
oi`e ,LzbixdA zFkxAd lr mgpzOW¤¦§©¥©©§¨©£¦¨§§¥

:oinEgpY qFM lr FWxtl Kixvbn dxez ¨¦§¨§©©§¦
gk(a)ø`lC ,daiY lM `weC e`l©©§¨¨¥¨§Ÿ

zFnWA `weC `N` df llM `vnp¦§¨§¨¤¤¨©§¨¦§



עה zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a ycew zay meil inei xeriy

(â)ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
:íénò©¦«

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מייבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .אֹותùׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
éøâî õøà-úà EzLøìíéýìû ïúð-øLà E §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:íäøáàì§©§¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָ

ּברכֹות  אֹותן יהיּו ,"ּבזרע "והתּברכּו ְְְְְְְֲִִַָָָָּגדֹול",
ּבׁשביל ,ל ואֹותֹו)מּמú,)האמּורֹות הּגֹוי אֹותֹו יצא ְְְְְֲִִִֵֵַָ

.הּמברהּזרע  ְֶַַַָֹ

ß elqk 'a ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ יֹודע ּמלּמדנּוàאיני .מה ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã;g"nyz'd elqk ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zegiyn)

(yici`n mebxz - 504Î498 'nr ` jxk ,g"nyz zeiecreezd

יעק  את יצחק ּד"וּיׁשלח לחרן,הּׁשליחּות ׁשּיל ּכדי היתה ב" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
והתּברר  ׁשהיה ּוכפי אּׁשה". מּׁשם לֹו "לקחת לבן, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבית
עֹולם") ׁשל אף ("חרֹון ּבחרן ּדוקא הרי – ּבפֹועל ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָאחר־ּכ
ּורבּו ּד"ּפרּו הּציוּוי את וקּיים מׁשּפחּתֹו את יעקב ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹהעמיד

ׁש"מיטתֹו ּובאֹופן ".ׁשלימה גֹו'", ְְִֵֶֶָָ
ּדירה  ּגם ׁשם עׂשה מׁשּפחּתֹו, את העמיד ׁשּׁשם לכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָונֹוסף

יתּבר עד ּבתחּתֹונים לֹו לבן, ּבצאן ההתעּסקּות על־ידי , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
החסידּות  ּובלׁשֹון וגֹו', רּבֹות צאן (ּבחרן) יעקב אצל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנהיה

לבן. ּבצאן ׁשהיּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות והעלה ׁשּבירר –ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
(מקֹום  לחרן ּבֹואֹו ּבטרם עֹוד ,ּבּדר ּבלכּתֹו ׁשּגם ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָועד
הינּו מראׁשֹותיו", וּיׂשם הּמקֹום מאבני "וּיּקח – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשליחּותֹו)
עליה, ּבהם ּופעל ּתחּתֹון) הכי נברא (ּדֹומם, אבנים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח

אלקים". ּבית יהיה גֹו' הּזאת ׁש"והאבן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹועד
ׁשּׁשליחּות  – מּיׂשראל ואחד אחד לכל ההֹוראה ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוזֹוהי
חרֹון  (חרן, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ירדה אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָנׁשמתֹו,

הן  גֹו'", ּורבּו "ּפרּו לפעֹול – היא ּבעֹולם) מקֹום ׁשל ְְְִִֵֶַָָָאף
עֹוד  על יהדּות ּבעניני להׁשּפיע ּברּוחנּיּות, והן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּכפׁשּוטֹו
"המלּמד  (והרי ּבפרט ותֹורה מצֹות, על־ידי יהּודי ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָיהּודי
אּומֹות  על להׁשּפיע וכן ילדֹו"), ּכאילּו ּתֹורה חבירֹו ּבן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאת
– ועד ׁשּלהם, הּמצֹות ׁשבע ׁשּיקימּו חרן) (ּתֹוׁשבי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם
מּסּוג  ׁשּלמּטה החלק ּגם ּכּולֹו, העֹולם ּכל את ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

.יתּבר לֹו לדירה הּמקֹום) (אבני הּדֹומם ועד ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהמדּבר,
– יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי אׁשר להֹוסיף, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹויׁש
ארם  לפּדן ּדוקא והל יצחק ׁשל מּמקֹומֹו יצא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיעקב
ּבמקֹומֹו ּגם היה ׁשּלא ענין נפעל – אּׁשה" מּׁשם לֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ"לקחת

יצחק: אצל לא וגם יצחק ְְְִִֵֶֶַָָֹׁשל
הפיכת  ׁשל העבֹודה ולכן, ּתמימה, עֹולה היה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָיצחק
לקדּוׁשה, – מּקדּוׁשה היפ ׁשהם אנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּסטרא־אחרא,
היה  ׁש"אברהם ואּמֹו ּכאביו [ּדלא אצלֹו ׁשּיכת היתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

הּנׁשים"]. את מגירת וׂשרה האנׁשים, את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמגיר

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה  ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»

minkg izty

,'dlaA' FnM ,zFvx`de zFnFwOd©§§¨£¨§¨¤¨
,milkA zvwE ,'dpFxag'¤§¨§¨§¥¦

:'dgAfOd'b dxez ©¦§¥¨
(b)LmXd df oipr dn ok `l m`C ¤§¦Ÿ¥¨¦§¨¤©¥

:o`klc dxez §¨
(c)úzMxaM Ll oYie' ok `l m`C§¦Ÿ¥§¦¤§§¦§©

zMxA z`' `l ,Dil irAin 'mdxa ©̀§¨¨¦¨¥¥Ÿ¤¦§©

DpzpE EPOn DlhPW rnWnC ,'mdxa ©̀§¨¨§©§©¤§¨¨¦¤§¨¨
mdxa` zMxA WxiR `NX dnE .dfl§¤©¤Ÿ¥¥¦§©©§¨¨
xzFi `Ed DA dMfIW ux`d zXExil¦©¨¨¤¤¦§¤¨¥
ux`d zXExiC mEXn ,eipA x`W lMn¦¨§¨¨¨¦¦©¨¨¤

dkxA `le `id dpYn(m"`xd):d dxez ©¨¨¦§Ÿ§¨¨¨§¥

(d)à(igxfn xESiw)`A dn miWwn Wi , ¦¦§¨¦¥©§¦©¨

rcFi `l m` ,rcFi Fpi`W EpricFdl§¦¥¤¥¥©¦Ÿ¥©
WIW rci i"WxC xnFl Wie .wFYWi¦§§¥©§©¦¨©¤¥
,miWxtnd iWExitM iRp` dOkA aXil§©¥§©¨©§¥§¥¥©§¨§¦
`Ed dfi` rci `l la` ,mW oiIre§©¥¨£¨Ÿ¨©¥¤
,`xwn lW zEhiWRd aXil iYin £̀¦¦§©¥©§¦¤¦§¨

:'KxCl dcv'A oiIree dxez §©¥§¥¨©¤¤



zeclezעו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a ycew zay meil inei xeriy
הּנה  ארם, לפּדן יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאמנם,
"מיטתֹו היתה - לארץ ּבחּוץ ׁשּבירר הּבירּורים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּלבד
ׁשל  ׁשענינֹו יֹוסף", יעקב ּתֹולדֹות "אּלה אׁשר ועד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשלימה",
ה"אחר" את ּגם לעׂשֹות אחר", ּבן לי ה' "יֹוסף – הּוא ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַיֹוסף
– "אחר" ּבבחינת לעת־עּתה ׁשהם אּלּו ׁשּגם היינּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָל"ּבן",
ּבבחינת  ּבאמת ׁשהם ׁשּמגּלים על־ידי־זה ּובפרט ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָיתהּפכּו,
ל"ּבנימין" עד הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ׁשל יחידֹו ּבנֹו – ועד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ"ּבן",
ּבּה אלקי ה' עיני אׁשר ארץ יׂשראל, ארץ ּבן ימין", "ּבן –ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ

ארץ עד קֹונּה.ׁשרצתה(אלֹוקּות), רצֹון לעׂשֹות ְְֱֲֶֶֶַַָָָ
את  יצחק מ"וּיׁשלח ללמֹוד ׁשּיׁש ההֹוראה מּלבד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
יׁשנּה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ׁשליחּותֹו אֹודֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיעקב"
אדמֹו"ר  מֹו"ח כ"ק ׁשל ּבפׁשטּות לׁשלּוחים מיּוחדת ְְְְְִִֶֶֶַַָָהֹוראה
הּוא  ׁשּלהם הּׁשליחּות ׁשּתֹוכן לכ ּבנֹוסף – ּדֹורנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָנׂשיא
רחֹוקים  רחֹוקים, למקֹומֹות ׁשּנׁשלחּו – יעקב ְְְְְְֲִִִִִִֶַֹּכׁשליחּות
ׁשעֹולם־ לזה [נֹוסף חרן ּגם ולפעמים ארם, ּפּדן ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּברּוחנּיּות,
ׁשּבעֹולם־ "חרן" הן אּלּו מקֹומֹות הרי "חרן", הּוא ּבכלל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּזה
ּכל  את ּבהם לפעֹול "אחרים" יהּודים לפּגׁש ּכדי ּגּופא] ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּזה
ּובנֹוגע  ּבני־יׂשראל לׁשאר ּבנֹוגע לעצמם, (ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהּנ"ל
ּבׁשמֹו ּבמיּוחד מּודגׁש הּדבר הרי – ּכּנ"ל) נח, ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלמצֹות

ּדֹורנּו: נׂשיא אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק ְְִֵֶַׁשל
"וּיׁשלח – "יצחק" הּוא (הּׁשני) יעקב",יצחקׁשמֹו את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

" – הּוא הראׁשֹון ּבן יֹוסף ּוׁשמֹו לי הוי' "יֹוסף על־ׁשם ," ְֲִִֵֵֵֵַָָָ
הּׁשלּוחים  ׁשל ׁשליחּותם מּטרת זֹוהי והרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָאחר".

ׁשאי  על־מנת – זה ּבכנס יעזרּוהּמׁשּתּתפים רעהּו את ׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
עבֹודת  את ּולהרחיב להֹוסיף אי טֹובֹות החלטֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָויקּבלּו

יעקב". את יצחק (יֹוסף) ּד"וּיׁשלח הּׁשליחּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹוקּיּום
להיֹות  צריכה הּנ"ל ּבכל ׁשהעבֹודה ּולהדּגיׁש, להֹוסיף ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָויׁש

(עבֹודת ׁשלּוחים ּבתֹור קּבלת־עֹול מּצד רק לא היינּו , ְְְֲִִַַַַַַָֹ
ּדבר ּבתֹור אּלא ּבּדבר ׁשּלהםעבד), עֹוסקים ׁשאז (ׁשליח), ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
לגמרי. אחרת ְְְֵֶֶַַַּבחּיּות

מעלת  יׁשנּה עבד) (עבֹודת ׁשּבקּבלת־עֹול ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָואף־על־ּפי
ּפרטי, ּכדבר ּבׁשליחּות ׁשעֹוסקים ּבׁשעה הרי – ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּביטּול

וזה (ּכּנ"ל), חּיּות ּבתֹוספת היא ּבקּיּום מֹוסיףהעבֹודה ּגם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ׁשּיעסקּו הּוא המׁשּלח ׁשל רצֹונֹו ולכן, ּבפֹועל. ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָהּׁשליחּות
הּביטּול  מּצד הּנה – ואם־ּכן ּפרטי, ּדבר ּבתֹור ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבזה
ּבתֹור  רק (לא ּתהיה ׁשהעבֹודה נדרׁש ּגּופא, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבקּבלת־עֹול

ׁשליח. ּבתֹור אּלא) ְִֶֶֶַָָעבד,
ּבמסירּות־ להיֹות צריכה הּׁשלּוחים ׁשעבֹודת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָואף־על־ּפי
הרי  – ּב'ביטּול' (לכאֹורה) קׁשּורה מסירּות־נפׁש אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָנפׁש,
ּדוקא  קׁשּורה המסירּות־נפׁש רּבֹות ׁשּפעמים ּבפֹועל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָרֹואים

הּמציאּות: ְְִֶַּבתֹוקף
רצֹונֹו מילּוי ּכאׁשר אזי ּבחליׁשּות, היא המציאּות ְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַּכאׁשר
ימנע  הּדבר ּבסּכנה, ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּבקׁשיים, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָקׁשּור
– הּמציאּות ּבתֹוקף ּכׁשהּוא אבל רצֹונֹו; את מּלמּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָאֹותֹו
לׁשם  ויפעל רצֹונֹו, את מּלהׁשלים ּבעדֹו ימנע לא ּדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּום

מסירּות־נפׁש. לזה ּכׁשּיצטר אפילּו הּמּצבים, ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכ
הרי, הּׁשליחּות, ענין ּכללּות אֹודֹות לעיל האמּור על ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָנֹוסף
ולימּוד  הֹוראה ללמֹוד אפׁשר ּדיצחק הּׁשליחּות מּסדר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּגם

ׁשּבדֹורנּו: יצחק" "וּיׁשלח ׁשל הּׁשליחּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּבסדר
" ּברכֹו – לחרן יעקב את ׁשלח ׁשּיצחק לויּתן־לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים
ְוגֹו'".

" – ּכלל הרגיל ּדר על ׁשּלא היא "יּתן ויּתן והּברכה ," ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ויּתן": ְְֲִֵַויחזֹור

ּולאחרי  הּברכה, עיקר את ּתחילה מברכים ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדהּנה
ּכזה  ּבאֹופן היתה יצחק ּברּכת אבל העיקר, על מֹוסיפים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָזה
– אריּבער") ("מלכתחילה ּבהֹוספה התחיל ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּמּלכתחילה

ּבוא"ו"ויּתן  "יּתן".הּמֹוסיף", לפני ְְְִִִִֵֵֶַָ
הּברכֹות  ּכל ּומקֹור "עיקר הּוא יצחק ּברּכת ּתֹוכן ְְְְְִִִֶַַַַָָָוגם:
ּביֹותר" וחּיּות אֹור ּבריּבּוי ההׁשּפעה ׁש"עיקר מּכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעֹולם",
ּבהם  ׁשּיׁש "לפי ּגבּורֹות, ּבחינת יצחק, על־ידי ּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּוא

כּו'". יֹותר עצּום ּבכח וחּיּות אֹור ְְְִֵֶַַָֹּתגּבֹורת
ויּתן־ל" – העֹולם ּבגׁשמּיּות לכל־לראׁש הן ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהּברכֹות
גֹו'" ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהאלקים

ּפׁשּוטֹו.ּבפׁשטּות  מידי יֹוצא מקרא אין , ְְְְִִֵֵֵַָ
ּכֹוללֹות  אּלּו ּברכֹות – עיקר) ׁשּזהּו ּכּמּובן (אבל לזה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונֹוסף
"מּטל  ּולדּוגמא: חז"ל, ּבמדרׁשי ׁשּבזה הּפירּוׁשים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּתלמּוד, זֹו ּדגן מׁשנה, זֹו הארץ ּומׁשמּני מקרא, זֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים

אּגדה", זֹו .ועֹוד ּתירֹוׁש ְִַָָ
ׁשליחּותֹו לפני יעקב את יצחק ׁשּביר לּברכֹות נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגם:
מּיד  ּובירכֹו חזר עצמּה הּׁשליחּות לאחר ּתיכף הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלחרן,
ׁשּד־י  וא־ל גֹו' אֹותֹו ויבר יעקב אל יצחק "וּיקרא ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹוד
את  ויּתן־ל עּמים, לקהל והיית וירּב ויפר אֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיבר
מגּורי ארץ את לרׁשּת אּת ּולזרע ל אברהם ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברּכת

ְוגֹו'".
יעקב  מקּבל – ּבפֹועל הּׁשליחּות ּבהתחלת ּגם זה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹּולאחרי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּו ּברכֹות הארץ את ּכעפר זרע "והיה א: ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָ
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
רגליו, יעקב "וּיּׂשא – ּביעקב מּיד ּפעל ׁשה ּדבר ועד ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",
את  לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהּובטח טֹובה ּבׂשֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּנתּבּׂשר

ּגדֹול". ׁש"ּכחֹו עד ללכת", קל ונעׂשה ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹרגליו
– זה ּבדֹורנּו יצחק" ל"וּיׁשלח ּבנֹוגע ּגם ללמֹוד אפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּכ

הּנֹוכחי: הּׁשלּוחים לכּנּוס ְְְְִִִֶֶַַּבקׁשר
מבר הּוא הרי – ׁשליח ׁשֹולח ׁשּבדֹורנּו ׁש"יצחק" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלפני
ויחזֹור  "יּתן – והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ּובברכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותֹו,
לעֹולם". הּברכֹות ּכל "מקֹור – ּגדֹולֹות הכי ּובּברכֹות ְְְְְֲִִֵַַָָָָָויּתן",
מּטל  האלקים ויּתן־ל" ּבגׁשמּיּות, ּברכֹות – ְְְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹֹּולכל־לראׁש
ׁשּיתּברכּו גֹו'", ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשמים
ּומזֹוני  חּיי ּבבני, – גֹו'" וירּב ויפר" ּבהרחבה, ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפרנסה
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רויחי. ּובכּולם ְְְִִֵֵָרויחי,

הרּוחנית  ּבעבֹודתֹו ּברכֹות ּכֹוללֹות הּברכֹות – זה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָּולאחרי
וקּיּום  הּתֹורה, ּופנימּיּות נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד הּׁשליח, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָׁשל
ּבהפצת  ּבפֹועל ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּברכֹות – ּובעיקר ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָהּמצֹות,

חּוצה. הּמעינֹות והפצת והּיהדּות ְֲֲֲַַַַַַַָָָָהּתֹורה
ּברּכת  את ּפעם עֹוד מקּבלים – הּׁשליח מינּוי ּבעת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָוכן
ּברכֹות  מּיד מקּבלים ּבׁשליחּותֹו, ּכׁשּיֹוצאים וגם ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ"יצחק",
הארץ  ּכעפר זרע "והיה – מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָנֹוספֹות
מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה י ּמה ְְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָּופרצּת
ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאדמה
הפצת  – וגֹו'" ּד"ּופרצּת הּׁשליחּות ּבקּיּום ׁשּיצליח ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוגֹו'",

חּוצה. ֲַַָָהּמעינֹות
והֹורה  אמר ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשהמׁשּלח, לכ נֹוסף ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
יהיּו הענינים ׁשּכל ּבתנאי מאביו הּנׂשיאּות את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּקיּבל

(ׁשהם ּב ׁשלּוחיו ּכל על חל ׁשהּדבר וכּמּובן ּוברחמים, חסד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואחד  אחד ּכל את המׁשּלח מבר – ּדהמׁשּלח) ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"ּכמֹותֹו"
ּגם  ואחר־ּכ הּׁשליחּות, מינּוי ּבעת ּבׁשליחּותֹו, ׁשּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפני

הּׁשליחּות. ְְְִַַַָּבהתחלת
"ל"זרע וגם הּׁשליחּות, זמן מׁש ּכל על נמׁשכֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּברכֹות

העֹולם. ּכל סֹוף ַָָָעד
הּׁשלּוחים  אצל – אּלּו ּברכֹות ּבקּיּום ּבפֹועל ׁשרֹואים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּוכפי
– ּבזה) (וכּיֹוצא ׁשנה עׂשרים ׁשנים, עׂשר לפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתמּנּו
ּובנֹות  ּבבנים מׁשּפחֹות והעמידּו ה', ּברּו הסּתּדרּו, ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָׁשּכּולם
ּובכּולם  רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני, ּובמצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָעֹוסקים
מּדר ׁשּלמעלה הּברכֹות את רֹואים – לזה ונֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָרויחי,
ּבהפצת  ׁשליחּותם ּבמילּוי הּׁשלּוחים ּבהצלחת ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָהּטבע

חּוצה. והּמעינֹות והּיהדּות ְְְֲַַַַַָָָהּתֹורה
ׁשּמּצד  אּלא, ּגדֹולֹות, הכי ּברכֹות הן אּלּו ּברכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוהרי,
וטֹועים  ּכדבעי, לזה לב ׂשמים לא לפעמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹהרגילּות,
הּדרּוׁשֹות. הּברכֹות ּכל את מהמׁשּלח מקּבלים ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלחׁשֹוב
ּבענינים  ּברכֹות ּומבּקׁשים הּׁשֹואלים לּׁשלּוחים מענה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּומּכאן
את  למּלא ׁשּיּוכלּו ּכדי ּבגׁשמּיּות, מּפרנסה החל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹונים,

צדדּיים: ּבלּבּולים ללא ּבמילּואּה ְְְְְִִִִִִָָָֹׁשליחּותם
לפני  עֹוד מהּׁשלּוחים ואחד אחד ּכל את מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמׁשּלח
הּברכֹות  ּבכל אֹותֹו ּומבר ּוממׁשי לׁשליחּותֹו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָצאתֹו
להיֹות: ׁשּיכֹולֹות ּביֹותר הּגדֹולֹות לּברכֹות עד לֹו, ְְְְְְִֵֶַַַַָהּדרּוׁשֹות
הּׁשמים  מּטל האלקים – ויּתן ויחזֹור יּתן – ויּתן־ל"ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
התקימּו ּכבר אּלּו מּברכֹות וכּמה וכּמה גֹו'", הארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומׁשמּני
ּביתֹו ּבני ּבחּיי הּפרטיים, ּבחּייו יתּבֹונן אם ּדי – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבפֹועל
למעלה  ׁשּלֹו הּׁשליחּות ּבקּיּום ּבעבר ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּובהצלחה

ׁשּבזה. המׁשּלח ּברכֹות ריּבּוי את ויראה – הּטבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָמּדר
ּכֹוחֹות  להֹוסיף – היא הּברכֹות ּכל ּכונת העיקר: והּוא ְְְְִִִַַַָָָָָועֹוד
רגליו  את לּבֹו "נׂשא אׁשר ּבפֹועל, הּׁשליחּות ּבקּיּום ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּומרץ
מּבלי  ּבעֹולם, ּבׁשליחּותֹו ּגדֹול" ו"ּכֹוחֹו ללכת", קל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָונעׂשה

ההעלמ  ּכל על ועיּכּובים הּבט ּומניעֹות והסּתרים ֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ְִִֶׁשּמּסביבֹו.

ׁשל  אף ּב"חרֹון הּׁשליחּות ּבקּיּום העבֹודה על־ידי ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָואדרּבה:
צאן  לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ יהיה – ְְְְְִִִִֶַַָָֹעֹולם"
ּברּוחנּיּות: עׁשירּות – וגם ּבגׁשמּיּות, מעׁשירּות החל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָרּבֹות",
– עּתה עד ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּגדֹול" "ּכֹוחֹו ׁשהיה ּכּמה ְְִִֶַַַַָָָָָעד
מנה  לֹו ׁשּיׁש ּו"מי ּבּקֹודׁש" "מעלין ּומֹוסיף ה ֹול ּתמיד ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

הלאה. וכן מאֹות", ארּבע רֹוצה מאתים מאתים, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
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i"yx£˙BÈ· ˙BÁ‡∑,"יׁשמעאל "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּמת  לּמדנּו אּלא נביֹות? אחֹות ׁשהיא יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיני
והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל
ּבן  הּפרק ּבאֹותֹו יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנביֹות
ּכׁשּנֹולד  היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָס"ג
"ויצחק  מּיצחק, יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשי"ד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיעקב,
היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשׁשים ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָּבן
נמצא, וגֹו'". יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָקל"ז,
ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיעקב

ׁשנה  י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן הלáמּכאן ואחרּֿכ , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יֹוסף  ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלחרן,

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד לא)אּלא ארּבעֿעׂשרה (לקמן עבדּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּצאן  ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשנה

ׁשּנאמר: היה, יֹוסף ל)מּׁשּנֹולד ילדה (לקמן ּכאׁשר "ויהי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָרחל
ׂשבע  ׁשל ז' ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּומּׁשם

לפרעה: אמר ויעקב רעב, ׁשל מז)ּוב' ׁשני (לקמן "ימי ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשנה  י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים ְְְֲִֵַַַָָָָֹֹמגּורי
מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף, ׁשל ּוׁשלׁשים יֹוסף לדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלפני

ּבן  היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד
ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים אֹומר והּוא קי"ו הרי ְְְֲִֵֵַָָֹס"ג,
ׁשּקּבל  ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי

ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן נענׁש(הּברכֹות לא אבל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל  ׁשהרי הּתֹורה. ּבזכּות מאביו עליהם, יֹוסף ּפרׁש א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּוׁשּתי  לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹיעקב

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה לג)ׁשנים ּבית (לקמן לֹו "וּיבן ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", עׂשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻּולמקנהּו
הוה  ּד'בית' ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, ְֲֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ּולחׁשּבֹון  החּמה. ּבימֹות הוּו ו'סּכֹות' הּגׁשמים ְְְְִִִֶַַַָָָֻּבימֹות
ׁשּירד  עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסּוקים
עֹוד  מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָלמצרים
לבית  ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָי"ד
נענׁש לא הּתֹורה זכּות ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹלבן
מּדה  ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם,

יׁשן  ּברׁש"י מצאתי ּכאן עד מּדה. ∑ÂÈLŒÏÚ.)ּכנגד ְְִִִֶֶַַָָָָָָ«»»
רׁשעתֹו על רׁשעה ׁשהיּו(הֹוסיף מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: רצה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

להבין  וקל ּכבר, הראׁשֹונֹות:)לֹו את ּגרׁש ׁשּלא , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d jxk zegiy ihewl)

יׁשמעאל  ּבת מחלת את וּיּקח יׁשמעאל אל עׂשו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיל
אברהם ט)ּבן את (כח, הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּכתּוב  ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל עׂשו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהליכתֹו
חּוץ  ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהיא
הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח נחת לעׂשֹות מעּונין הּוא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכאּלּו

וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלׂשאת
עׂשו  הטריח צדקּותֹו את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעׂשו
לקח  וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

יׁשמעאל ּבת מחלת אברהםאת להראֹות ּבן היתה ּכּונתֹו – ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּלקח

תולדות פרשת סימן חסלת על"ו פסוקים, ק"ו ססס
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:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«
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ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
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äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
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äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
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:ézçëL̈¨«§¦

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

`vnpe ,daif z`nehl miie`xd minid xyr cg` ly mipey`xd
icil dribd `l ok it lr s`e ,iyew `la mitevx mei d`n dz`xy

.[daif z`neh
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàîepl drinyn yecig dn - ©¨©§©¨

`id `ziixad zpeek :`xnbd zx`an .dfa `ziixadïànî é÷etàì§©¥¦©
øîàcy xaeqd zhiyn `ivedl -øáwä úçéúôì øLôà éà §¨©¦¤§¨¦§¦©©¤¤

[mgxd-]àìazii`xíc,dcilïì òîLî à÷`ziixad ly `pzd §Ÿ¨¨©§©¨
,íc àìa øáwä úçéúôì øLôàcz`nhp dy`d dzid ok `l m`y §¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

dz`x dcild mcew ixdy ,dzcila dngx zgizta daif z`neh
z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezn mipey`xd mini ipya
clzy xacd xyt` i` m`e ,iyilyd meia zxgnl dclie ,daif
daf ziyrpe ,iyilyd meia mb dz`xy `vnp mc zii`x `la
xyt` `l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn jkitle .[dlecb
m` s` dlecb daf ziyrp dpi` dfk ote`ae ,mc zii`x `la clzy

.mitevx mini d`n dz`x
:dpyna epipy.dLãç dic øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¨¨§¨

:dcedi iax ixac z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaadLãç dic ,ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaøjka ic - ©¦§¨¥¦©¦©§©¨¨§¨

.dpeixdl iriyzd ycega dy`d d`exy daifd mc z` xdhpy
,øéîçäìe ì÷äì øáca Léå,lwdl xacd `vei minrt ,xnelk §¥©¨¨§¨¥§©§¦

epi`y ,xingdl xacd `vei minrte ,ycegn xzei xdhn cledy
.dne`n xdhníéðL äúL÷ ,ãöékiyew jezn mc dy`d dz`x - ¥©¨§¨§©¦

miinei jyna [a`k ,xrv-]óBñad ycegdéðéîL,dpeixdlåxg`l §§¦¦§
mei cer dz`x oknúlçúa ãçàd ycegdeléôàå ,éòéLzm` ¤¨¦§¦©§¦¦©£¦

úlçúad ycegd,äãìé éòéLzdz`xy xg`l cin dcliy ,epiidc ¦§¦©§¦¦¨§¨
,dcill dii`xd oia iyewd on dzty `le ,el` mini dyelya mc

áBæa úãìBé Bæ éøäz`nehl sqepa ,daif z`neh d`nh ef ixd - £¥¤¤§
xdhn cled oi`e ,ipinyd ycega eid dzii`x ini aexy itl ,dcil
iriyzd ycega dz`xy meid eze` s` oecip ok lre ,el` zeii`x
ycega mini dyly dz`x eli`k dze` ep` mipce ,aexd xg`

.daif z`neh d`nhe ,ipinydìáàm`óBña ãçà íBé äúL÷ £¨¨§¨¤¨§
d ycegdúlçúa íézLe ,éðéîLd ycegdeléôàå ,éòéLzm`óBña §¦¦§©¦¦§¦©§¦¦©£¦§
d ycegd,äãìé éòéLzmini dyelya dz`xy xg`ly ,xnelk §¦¦¨§¨

,iriyzd ycegd seqa dzcil zr cr dieyiwe dxrv wqt el`
mewn lkn,áBæa úãìBé Bæ ïéàzeii`x lky dcedi iax xaeqy itl ¥¤¤§

jkitle ,od cled zngn ,iyewa iriyzd ycega dy`d d`exy
.[daif z`neh icil dze` ze`ian od oi`

ãà áø øîàdpéî òîL ,äáäà øa à,`ziixad ixacn cenll yi - ¨©©£¨©©£¨§©¦¨
cíéøb àøetéL äãeäé éaø øáñ÷xteydy dcedi iax xaeqy - ¨¨©©¦§¨¦¨¨¦

`ed ,dpeixdl iriyzd ycegd yeciwa oic zia ea mirwezy
die`x iriyzd ycegd qpkpy dryn ,xnelk .clil dl mxebd
iax xdhn jkitle ,`ed dcil onf ycegd lky `vnpe ,clil `id
wqt m` elit`e ,iyew jezn df ycega d`ex `idy mc lk dcedi

.dcild mcew okn xg`l iyewd
zclei dryzl zclei'dy ,dcedi iax ixac jezn x`azn
zclei minrt iriyzd ycega zcleid dy`y ,xnelk ,'oirhewnl
xaeq `ed ixdy ,eteqa minrte ervn`a minrt ycegd zligza
gxkdae ,ycegd zligza d`ex `idy mcd z` s` xdhn cledy
.[dryd dze`a zcll die`x xak `idy iptn `ed xacd mrh

:l`eny ly ezhiy lr dcedi iax ixacn dywn `xnbdéðéà- ¥¦
,oirhewnl zclei dryzl zcleidy ,xacd `ed jk ikeàäå§¨

[ixde-]ì àlà úãìBéå úøaòúî äMà ïéà ,ìàeîL øîàxg`íéúàî ¨©§¥¥¦¨¦§©¤¤§¤¤¤¨§¨©¦
íBé ãçàå íéòáLå,dlra mr dyniyy onfnì Bàxg`íéúàî §¦§¦§¤¨§¨©¦

ì Bà ,íBé íéðLe íéòáLåxg`ìLe íéòáLå íéúàîäLitl .mei §¦§¦§©¦§¨©¦§¦§¦§Ÿ¨
,mi`ln miycg dryz `ed dy` ly dpeixd onfy xaeq `edy
`id ixiyrd ycega oey`xd meiae ,mei miraye miz`n mdy
mr dyniyy onfn mei cg`e miraye miz`n xg`l epiidc ,zclei
zryne ,zxgnl `l` cin hlwp rxfd oi` minrty `l` ,dlra
miz`n xg`l zclei `id jkitle ,xeaird ini miligzn ezhilw
,iyilyd meid cr hlwp rxfd oi`y minrte ,mei mipye miraye

.mini dylye miraye miz`n xg`l zclei `id f`e
dpi` iriyzd ycega zcleid dy`y l`eny ixacn x`ean
x`azpy dnl xzeq df ixde ,eteqa `l` ycegd rvn`a zclei

.dcedi iax ly enyn `ziixaa
e ,cner `ed zwelgna df oipr ok` :`xnbd zvxznàeä,l`eny -

,dcedi iax zhiyk `ly dfa xaeqdøîàchwep -kzhiyíéãéñç §¨©§£¦¦
àéðúc .íéðBLàøä,`ziixaa epipy jky -àì íéðBLàøä íéãéñç ¨¦¦§©§¨£¦¦¨¦¦Ÿ

a àlà ïäéúBhî ïéLnLî eéämei,úaMa éòéáøickeàBáé àlL ¨§©§¦¦¥¤¤¨§§¦¦©©¨¤Ÿ¨
ïäéúBLð§¥¤
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המשך ביאוו למס' נדה ליום שבת קודש טמ' א



פב

יום ראשון - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט מרחשון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז מרחשון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' מרחשון
פרק כ

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח מרחשון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' כסלו
פרק כ

מפרק א עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' כסלו
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת תולדות 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 



פג oeygxn e"k oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ו ראשון יום
קונטרס אחרון  ,bpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã 'ä íã÷

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2,cala (miitpk)

oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynl enk

d miitpkdxwir,serd ly

,dklda z`aeny di`xd itk

"dxyk 'itb` elhip"y3m` ,

- serd ly miitpkd elhip

`ed xwird ,oky .xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

cegidy ,lynpa mb jk

dxezd iciÎlr dyrp dlrnl

(miitpk) "oitcb" ze`xwpd d`xide dad`d eli`e ,onvr zeevnde

dbixcnle mewnl zeevnde dxezd z` zelrdl ick wx zeynyn

"seq oi` xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye ,cegi eze`l mikiiyd

.inybd mlera odyk oda zelbzdl leki did `ly `edÎjexa

dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret d`xide

dpeekd iciÎlry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret opi` onvrlyk

oci lrye ,zelrzdl ogekay ielirl zeevnde dxezd zelrzn `wec

eze` iciÎlry "`edÎjexa seqÎoi` xe`" zelbzde dlrnl cegid didi

.cegi

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçalkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed - dpade
ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir dnkg"amler"a xze

yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky , - "zeliv`d
yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly lkyd :"`ed jexa
itk ,`ed jexa yecwd ly epevx `ed dkldd wqte ,`ed jexa
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta xne` owfd epaxy
jk oae`x orhiyky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr jky
m` mbe .jke jk dkldd wqt didi (lynl) jke jk oernye jke
ipy oia jeqkq oicÎzia iptl `aeiy ,mrt s` rx`i `l df
yecwd ly epevxa dlr jky oeeik ixd - el`k zeprha miyp`
dkldd wqt zrici mvr ixd - oicd wqt didi jky ,`ed jexa
ixetiq `xewyk ,j` ;`ed jexa yecwd ly epevx zrici `ed -
mixetiqay xacd zn` ik m` ixd ,cala dxezay zeiyrn
- jtidl e`] ,dlrnl miipgex mipipr lr mifnx minelb dl`

xwirdmifnexn mb mdy `l` ,dlrnl miipgexd mipiprd md
aezkk ,dhnl rxi`y itk xetiqd ly miinybd mipipra cala

mixtqa4j` ,["mipezgza zfnexe mipeilra zxacn dxezd" :

zenleray miipgexd mipiprdn ixnbl rcei `ed oi`y oeeik
miinybd mipipra wx `id dxezd xetiqa ezrici ,mipeilrd
icin `vei `xwn oi`"y) dhnl o`k dyrnd xetiqa erxi`y
dnkg"l dfÎiciÎlr xyewn mc` dyrp ,`eti` ,cvik - ("eheyt
epax ,lynl] ?"d`lir
d"n wxta xiaqn owfd
xtq ly oey`xd wlga
zkynd oipr "`ipz"d
xewnn miax mingx
,dlrnl mingxd
mingxd zcnn dlrnly
awriy itk ,"zeliv`"ay
zenyp xewn" lr jiynn
awri wyie" weqta fnexnd xac ,l`xyi zenyp lre "l`xyi
- lgxe ,"zeliv`"c mingxd zcn epiid awri) "jaie lgxl
`ed oi`yk ,j` .('eke ,l`xyi zenyp xewn ,"l`xyi zqpk"
xetiqd z` wx rcei `ed - dlrnl miipgexd mipiprdn rcei
ilan - `ed cvik ,inybd mlerd ly eheyta riten `edy itk
xyewn - mixetiqa mifnexnd miipgexd mipiprd z` rciy

- oaei xacd .[?"d`lir dnkg"aa áeúkM äî ét-ìòxtq - ©¦©¤¨©
dúBðek5÷ñBò íãàäL Bîk :á ãenò æè óc,dxeza - ©¨©©§¤¨¨¨¥

Ck ,ähîì,dxeza wqer mb -ï÷Béc,zenc -ïBéìòä íãàä §©¨¨§¨¨¨¨¨¤§
,"oeilrd mc`" -,'eë äìòîìoldl owfd epax xiaqny itk - §©§¨

mc`d ly dnypd yxey lr aqen df ("oexg` qxhpew"a)
- "oeilrd mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa `ed yxeydy)
`xwp (zexitqd xyra dfy enk) zecne oigen ly sevxt

mc`"e ,("mc`"oeilrddxeza wqer "dlrnldfÎiciÎlr ixd -
dxezay zeiyrn ixetiqa elit` ,dhnl dxeza wqer mc`dy
ely "oweic"dy iciÎlr - "d`lir dnkg"a xyewn `ed - cala

dlrnlweqirdy ,`vei ixd dfn ."d`lir dnkg"a xyewn
,"d`lir dnkg"l xyw ,envrlyk ,el oi` ,dhnl o`k mixetiqa
,d`a dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler df oi` ixdy
"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy z`tn `l` ,"d`lir dnkg"n

dlrnl."d`lir dnkg"a xyewn `ed df cvn - dxeza wqer
eweqiry drya wx mixen` mixacdy ,oldl xiaqi owfd epax
zeaezkd zeize`a (daygna) cala xedxda `ed dxeza
ixd ,xeaica zeize`d z` `han `edyk eli`e ;azkay dxeza
cnel `edy zeize`d zeler ,xeaicdn deedznd lewd cvn

o`kdhnldpeilrd dbixcna mb zeidl leki dfe .dlrnl -
."zeliv`"d mlera - xzeiaøîBì Lé ïëåwx -øeäøäa- §¥¥©§¦§

ayeg `edy.úBáeúkä úBiúBàa,xnelk ,azkay dxeza - ¨¦©§
mr dhnl dxeza wqery icedi oia xywdy ,lirl xn`py dn
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íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë
øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם 3ÌÈÂ˜È˙Â.ר"ח ˙Â¯Ú‰"· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"¯˘Ù‡ Í¯„· הערה מ פרק לעיל גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

פכ"ב.13.4. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות ש"פ.5.עשרה ונציא דפוס



oeygxnפד e"k oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wqery "oeilrd mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir dnkg"
lr qqazn dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnl dxeza

xedxd,calaøeacä ìáàdxezd zeize` z` `han `edyk - £¨©¦
,xeaica÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere -,Lnî úeìéöàì- ¥©§¥©§¨¦©£¦©¨

zexitqa wx `l ,xnelk
zpiga ody zebixcne
zenlera "zeliv`"

mixg`zeliv`"a `l` -
"ynndl`a xacd jk ,

zpigaa `id mzceary
miwicvd mde ,"dakxn"
ixnbl milhad milecbd
enk `edÎjexaÎyecwdl

wxta xaqeny itk) dilr akexl ixnbl dlhad "dakxn"d
mzxez ,dl`ay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ,h"l

,("zeliv`"a zeler mzceareBàdler dxeza xeaicdy -
äàéøáì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xin - ¦§¦¨¦§¦§¦
,íéiìëNdler ,f` ,'d zelcba zeppeazdne lkydn ze`ad - ¦§¦¦

xaqend itk ,dbydd mler `edy ,"d`ixa"d mlera xeaicd
,f"h wxt ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlgaBàxeaicdy -

dler dxezaäøéöéì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãa- ¦¦¨¦§¦§¦
,dad`e d`xin,íéiòáèeytpa raha zeniiwd dad`e d`xi - ¦§¦¦

,d`xi mb dkeza zllekd zxzeqnd dad`d `ide ,icedi ly
Îlr ze`ad dcearde dxezd zeler myy dbixcnde mewnde
mler `edy ,"dxivi"d mlera `ed zeirah dad`e d`xi ici
xtq ly oey`xd wlga f"h wxta xaqend itk ,"zecn"d

,"`ipz"dáecenil-àø÷n,xeaica -÷éìñdler df -íìBòî §¦§¨¨¦¥¨
,äiNòc úBøéôñ øNòì äfäzeize` xne` wx `ed xy`k - ©¤§¤¤§¦©£¦¨

mlera `ed - ler zlaw cvn dler df eil` mewnde ,dxezd
"diyr"d6,ïéøéåà ò÷ác íeMî7.'eëåmlerd oiay mixie`d - ¦§¨©£¦¦§

,ipgexd diyrd mlere inybd dfd,øeäøäa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§¦§
df oi` f` - daygn ly xedxda zeize`a ayeg wx `edyk

,mixen`d mipeilrd zenlerl dleràeäL "ï÷Béc"ä àlà¤¨©§¨¤
.'eëå BúîLð LøLdf cvne ,dxeza dlrnl wqer `ed mb - Ÿ¤¦§¨§

.(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn `edøäfa áeúkM äîe©¤¨©Ÿ©
,'eë éãéî ãéáò àì øeäøäc ä÷ óc â ÷ìçxedxdy - ¥¤©§¦§¨¨¦¦¥

,xac mey lret epi` (daygn),áèì elôà eðéäåmb - §©§£¦§¨
dxqg m` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk

ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlc `zexrz`"ddyrne`
xeaic,my xdefa .xac mey lret envrlyk xedxdd oi`

lret epi`y xedxd iabl df ixd ,xedxd zece` xacn `edyk

zay iabl xn`py dna ,my xacn `ed oky ,aeh `l xac mey8:
jvtg `evnn"xac xacemipipr zaya xacn icedi m`ay ,"

`iane dlrnl dler xeaicd oky ,mbt dyer `ed - leg ly
xacn `edyk wx df ,mxa .dlrnly zayd zyecwa oileg

xeaica,leg ly mipipr
xdxdn wx `ed m` j`
xedxdd oi` ,daygna
mey milret daygnde
xaecny ixd .dlrnl mbt
lret epi` "xedxd"y o`k
mey ,aeh `l oipr mey
,owfd epax siqen okl ,mbt
iabl mb xen` xacdy
xeaicd oipr xqgyk ,cala xedxd ly oipr df m`y ,aeh oipr
`l mb xac mey lret envrlyk xedxdd oi` - dyrnd e`

,xeaica did df eli` lret didy aehd xacaïiòxdefa -íL ©¥¨
áe'b wlg xdef -á ãenò àì óãmb dfy - xazqn jk - §©©

- xac mey lret xedxdd oi`y ,aehlmipiirnyk,my xdefa
zyecw "lawl" icky ,"miaeh mini" zece` my xaecn oky
"`zzlc `zexrz`" didzy gxkdd on ,"aeh mei" zgnye

iciÎlr ,(dhnln zexxerzd)dyrne`xeaicmikiynnd ,
ly "'igex gtiz"e) ,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
`ian okn xg`le ,(xeaic e` dyrnl miwewf `ly xne`y in
,dlrnl mbet ,leg ly mipipra zaya xeaicdy my xdefa
,my xdefd zpeeky ,dfn oaen ixd .xedxd okÎoi`yÎdn
,aeh ly oiprl rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy
cenr `"l sc 'b wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l`
,"`lirlc `caer xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a
dlertd m` ,dlrnl dlert zxxerzn dhnl dlert iciÎlry
zpkeye zkynpe dlrnly dyecw zxxerzn - dyecwa `id
gex dkiynn `id - l"x d`nehd cvn `id dlertd m`e ,eilr

lr d`nehddny ,my miiqn xdefde ,olvilÎ`pngx mc`d
`ed - xeaica ielzy dne ,dyrna `ed - dyrna ielzy
wx milret ,aehl mbe aehÎ`ll mby ,oaen mb dfn .xeaica
,xdefdn `vei miptÎlkÎlr .xedxdd `le ,dyrnd e` xeaicd
,epxn` o`k eli`e - dne`n milret mpi` daygne xedxdy
dxezay zeiyrn ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw iciÎlry
,dxeza wqer "oeilrd mc`"d ly "oweic"dy ,xacd lret -
epax xiaqi ?(dpeilr) "d`lir dnkg"a xyewn `ed dfÎiciÎlre
ick dlrnl lret epi` xedxddy ,`id xdefd zpeeky ,owfd
zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl
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ïåøçà ñøèðå÷
äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä

åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì
ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà
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מעולם 6. למטה מתפשטת אינה שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
- משנה לומד הוא ואם ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה" שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז - ה"אצילות"
שם, שאומר וכפי שם. בהגה"ה ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", - ו"מקרא" ב"יצירה", זה

אלא ב"אצילות" הם מתפשטת ‰‰˙ÂË˘Ù˙שכולם וקבלה בריאה, עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ב"תורה בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות ˘ËÈÏ"‡:7.בעולם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם הוא "כן

ועוד) שם המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע וכת"י".¯˜ÔÈÚÈבאתהלך. בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'



פה oeygxn e"k oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(dhnlnjiyndlzexxerzd) "`lirlc `zexrz`" (dhnl)
d`lrd"d ,daxc`e .xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln
ly xeaicde dyrnd z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln
`wec df ixd - oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez

daygn - xedxd iciÎlr
e`x .dpeeke,oiivl i

mixn`nd xtqay
cenr "`pf`il jldz`"
miwxt mi`aen my) q"w

dl`qxhpew" ly
dne" aezk `l ,("oexg`
dfy ,e"`ea ,"xdfa aezky
iptl aezky dnl jynd
aezky dn" `l` ,df
`edy ,xnelk - "xdfa
itk ,ycg oipr o`k ligzn
.my eipeiva oiivn iaxdy
lr `iyew ef oi`y ,jk
,df iptl xn`pd
xedxda d`ixwdy
oweic"a zlret daygne

z` xiaqdl ligzn owfd epax ,`l` ,"dlrnl oeilrd mc`d
dpeekd "icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky dny ,xdefd
`ed - dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnl jiynn `ed oi`y

.'eke lret okàìéòì àøòúàì eðéäc øîBì Léxxerl - ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨
,dlrnl,àzúì íMî CLîiL,dhnl -z`fxedxdd oi` ¤ª§©¦¨§©¨
,lretBzáLçî ÷ø9,dlrnl dlerd -äôéñBîe ,íL äøàLð ©©£©§¦§£¨¨¦¨

éãé-ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøå úôñBúa ,ìBãb øBà íL- ¨¨§¤¤§¦¨©£¦©§¥
cenilàø÷î,xeaica -,äiNòaL úBiNòî úBöîecenil - ¦§¨¦§©£¦¤©£¦¨

,"zeliv`"a xe` ieaix mitiqen zeiyrn zeevne `xwndøwòL¤¦©
ãeçiä`xwn cenil iciÎlr dyrpd "zeliv`"ay zexitqa - ©¦

,zeiyrn zeevn iciÎlre,äìòîì àeä,"zeliv`"a -÷ø §©§¨©
"úBøt"ämd ,dlrnl dyrpd cegidny -éãé-ìò ,äfä íìBòa ©¥¨¨©¤©§¥

øéòfî èòî øBà úëLîä,hrnd on hrn -ähîìxe`d - ©§¨©§©¦§¥§©¨
`ed ,"zexit"d ,dhnl jynpd,äNòîe øeacä éãé-ìò- ©§¥©¦©£¤

`zexrz`" mdy - zeiyrnd zeevnd meiwe `xwnd ceniln
(dhnln zexxerzd) "`zzlcjiyndl"`lirlc `zexrz`"

,(dlrnln zexxerzd)øeäøäa ïk-ïéàM-äî,xeaic ila -àì ©¤¥¥§¦§Ÿ
,íeìk CLîðdbixcnae mewna ixd - ,dlrnl `l` ,dhnl - ¦§¨§

xedxdd siqen my - zeevne dxez ici lry cegid dyrp mday
ieaix,xe`ïëìåeppi`e ,rny z`ixw zeize`a cala xdxdnd - §¨¥

,xeaica oze` `han,BúáBç éãé àöé àì:epiid - "ezaeg" -äî Ÿ¨¨§¥¨©
éLîäì ÷ø äfä íìBòì BúîLð äãøiMíéðBéìò úBøBà C ¤¨§¨¦§¨¨¨©¤©§©§¦¤§¦

,ähîìdhnl ekynei mipeilrd zenlerd ly zexe`dy - §©¨
,dfd mleraåë øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîkzcixiy - §¤¨§¥©¦©©

ick `id dhnl dnypdéLîäì.øBà Coky ,dnvr ornl `l - §©§¦
ytpde sebd z` owzl dilry oeeik ,oewizl dwewf `id oi`
mlera dhnl `wec mipeilr zexe` zkynd iciÎlr ,zindad
e` dyrn iciÎlr `wec `id dhnl xe` zkyndy oeeike ,dfd
xdxdy drya ixd ,xeaic
- xeaica `hia `le cala

daeg rvia `lef`vi `le
`ed xen`d lk .ezaeg ici
xe` zkyndl rbepa

- dhnlúBìòäì ìáà£¨§©£
,äìòîì ähnî- ¦©¨§©§¨

cnel `edy dxezdy
miiwn `edy zeevnde

dplrz,dlrnlàeä
äáLçî éãé-ìò à÷åc©§¨©§¥©£¨¨

,äáBèly dpeek iciÎlr - ¨
- 'd z`xie 'd zad`
,"daeh daygn" z`xwpd
eîéçøe eìéçc àìác- ¦§¨§¦§¦

d`xi ilaixd ,dad`e
oke cnel `edy dxezd

miiwn `edy zeevnd,àìéòì àçøt àìopi`) zegxet opi` - ¨¨§¨§¥¨
,dlrnl (zeler:á ÷øt 'äàeápä øòL'a áeúkL Bîëe§¤¨§©©©§¨¤¤

."'eë äáBè äáLçnäå"zeevnde dxezd z` dlrn `id - §©©£¨¨¨
lrnl.dáeúkM äîe,xen`d xdefa -,"'eëå ïéòé÷ø ò÷á"c ©¤¨§¨©§¦¦§

dlere miriwx rwea ,xeaic ,dxezd lewy - miriwx rwea dfy -
,dlrnlelôà eðéäå`ed dxezd xeaic ly lewdyk -àìa §©§£¦§¨

,eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ila -íéøácî ïkL-ìkîa §¦§¦§¦¨¤¥¦§¨¦
íéìèa`edyky ,xdefa my xne` milha mixac iabl m` - §¥¦

j` ,mbet df oi` - zaya leg ipipr ly milha mixaca xdxdn
dyere dlrnl dler df - xeaica dl` mixeaic `han `edyk

milha mixac m` ixd ,mbt mymilerdnkeÎdnkÎzg`Îlr -
miler - dyecw ly mixeaicyBæéà Lé íL íâc ,Bðéà äæ]¤¥§©¨¥¥

äåàzdpyi - milha mixaca - my mb ixdy ,di`x ef oi` - ©£¨
`lina ,dl` mixeaic xacl de`zn `edy ,de`z `idy efi`

df oi`zeinyb,xnel yi ,cala zeinyb okÎoi`yÎdn ,cala
epi`lekizelrlmleraipgexedyn mb dfa yi `l` -

,jkay de`zd - daygnd zeipgexnzFaY `zil xg` gQpA§ª¨©¥¥¨¥
EN`,[my mby epi` df" milnd (xg` ciÎazka) xg` gqepa - ¥

.opi` - "de`z efi` yiäáBè äcîc,aeh oipr -,äaøî- §¦¨¨§ª¨
iabl m` ,ixd .dketd dcn xy`n xzei daexn dcna zlrete
Îzg`Îlr ,dlrnl mbete dler xeaicy mixne` aeh `l oipr
dler dfy i`cea - dyecw ly oipr - daeh dcna dnkeÎdnk
ila mby xazqn ixdy `id dl`yd miptÎlkÎlr .dlrnl
epax uxzn - dlrnl dlere miriwx rwea df dad`e d`xi
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ïåøçà ñøèðå÷
÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî

'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå
úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî

èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì
øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì

äãøéù äî åúáåç éãé àöé àì ïëìå íåìë êùîð àì
äèîì íéðåéìò úåøåà êéùîäì ÷ø æ"äåòì åúîùð

úåìòäì ìáà øåà êéùîäì å"ëù ç"òá ù"îëäèîî
ø"åã àìáã äáåè äáùçî é"ò à÷åã àåä äìòîì

á"ô äàåáðä øòùá ù"îëå àìéòì àçøô àìäáùçîäå
àìá åìéôà åðééäå 'åëå ïéòé÷ø ò÷áã ù"îå 'åë äáåè
åæéà ùé íù íâã à"æ] íéìèá íéøáãî ë"ùëîá ø"åã

.äåàúåìà úåáéú àúéì à"ðáåðééä äáåøî äáåè äãîã [
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oeygxnפו f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ז שני יום
קונטרס אחרון  ,306 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ç"ò ïééò,cpw 'nr cr:òãåðë íéôà

:owfdL ,à÷åc "ïéòé÷ø" eðéä,"íéza"äå "úBìëéä"ä ïäly - ©§§¦¦©§¨¤¥©¥¨§©¨¦
d ,"oeilrd mc`"dzeipevig,"oeilrd mc`"d lyóeâa àìå§Ÿ§
,"ïBéìòä íãà"ä`edy ,"oeilrd mc`"d ly seba dler df oi` - ¨¨¨¨¤§

,mler eze` ly zexitqd xyrïkL-ìëå,dler epi`y --Lôða §¨¤¥§¤¤
äîLð-çeømc`"d ly - ©§¨¨

ly xe`d ody ,"oeilrd
eze`a xi`nd "zeliv`"

,mlerelôà,`l - £¦
íãà"a"oeilrd - §¨¨

øNò ïäL ,"äiNòc©£¦¨¤¥¤¤
.íéìëå úBøBà :úBøéôñ§¦§¥¦
zelrl leki `l my mb -

.dad`e d`xi ly dpeekd ea dxqgy xacáeúkL eäæå§¤¤¨
'íéðewz'a10eîéçøe eìéçc àìác ,,dad`e d`xi ila -àì ©¦¦¦§¨§¦§¦¨

:à÷åc 'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëézelrl leki df oi` - ¨§¨§¨§¨§¥©¢¨©§¨
cenrle'ied iptlj` ,zelrl leki df dlrnly mlera ,`wec
mcw"mler eze`ay zexitqd ,mler eze`ay zewl`d iptl ,'"d

xne` owfd epaxy dn .dad`e d`xi ila zelrl leki df oi` my -
" mi`xwp diyr ly mb milke zexe` zexitqd xyry o`kmcw

'd,xne` `ed (ideige edi` d"c) 'k oniq "ycewd zxb`"ae ,"
ly zexitq xyr ly milkd mb dne ,gexe ytp zexe`dy
md ,diyrÎdxiviÎd`ixa
,"`xapd yid ziy`x"
xe`n "oi`n yi" e`xapy
`ed o`k eli`e ,dnypd
yi - '"d mcw" jkl `xew
oi` okÎitÎlrÎs`y xnel

l llk dnec dfmi`xap
.diyrÎdxiviÎd`ixa ly
itebe "zeliv`" ly zelkidd jxcÎlr dfy ,xnel yi ile`e
micg`zn mde ,zvw my d`xpy itk ,"zeliv`" ly mik`lnd
."zeliv`c zekln" ly milkd lyzewl`d dfydnypd xe` mr
"oi`"n e`xap "r"ia"c "p"ef" beeifny ,my xne` ixd `ed jke
.mday dnypd xe` iciÎlr - miyrpe mixvep mi`xapd lk "yi"l

úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL 'íéiç õò' ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé-ìò íà-ék íéðôa íéðtmy - ¨¦§¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

"zekln"e "`"f" zexitqdy ,df iptl xne` `ed ,"miig ur"a
"zekln"e ,rityne xkf ,"xkc" `xwp "`"f") "zeliv`"ay

dawp ,"`awep" z`xwp
cegid dyrpyke ,lawne
`xwp df - mdipy oia
`edÎjixaÎ`ycew cegi"

"'izpikye1"`"f" oky ,
,"lcaen"e "yecw" `ed
Îyecwd) mlerdn dlrnl
"zekln"e ,(`edÎjexa
zpkeyy "dpiky" z`xwp
ly cegid ixd - mlera

ixd ,(mlera zewl` zelbzd jynezy lret zeklne `"f
dpd ,(dpiae dnkg zexitq) mxewnn elbzpe elv`p mdy drya
meiw oipr oiicr did `le `xap `l oiicr oey`xd mc`y oeeik
,mipta mipt ly cegia eid zeklne oitp`Îxirf m` ixd ,zeevnd

dkynd zkynp dzidyzinipteid - zeklna oitp`Îxirfn
wepil) odl rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki zetilwd
,cala "xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl ,(dyecwn
ick ,zeklne oitp`Îxirf ly zeipevigd wx dkynpy ,xnelk
oey`xd mc` `xapy ixg` ,`l` .zetilwl dwipi didz `ly
wiqtn) "mivewd ueviwe geqik" lretd xac - zeevn miiw `ede
zeklne oitp`Îxirfy f` zeidl leki did ,(mipevigd zwipi z`
icky ,epiid ,zxg` oeyla ."mipta mipt" ly cegia aey eidi

lawl dplkez `l zetilwdye) mlera zewl` zelbzd didzy
.zeiyrn zeevn miniiwnyk `wec df ixd (dpnn dwipiíòèå§©©

,øácä,my ,"miig ur"a xne` -íéáBè íéNòî éãé-ìò ék ©¨¨¦©§¥©£¦¦
íøBb,mc`d -.'eëå ïBéìòä âeeæmipt" ly dxfgdd dyrpe - ¥¦¨¤§§

oitp`Îxirfa "mipta
.zeklneéànà ,ïéáäìe§¨¦©©

?à÷åc "úBiNòî"- ©£¦©§¨
zeevn iciÎlr recn

zeiyrnz` minxeb `wec
ly dxfgde oeilrd beeifd
iciÎlr `le ,"mipta mipt"

?zexg` zeevnänî ïáeé¨¦©
a áeúkM"miig ur" - ¤¨§

éøö ék ,ã"îe ï"î øòLC ©©¦¨¦
,"ïétðà-øéòæc àá÷eðc ïéá÷eð ïéî" úBìòäì älçziptl - §¦¨§©£©¦§¦§§¨¦§¥©§¦

`awepn o"n z`lrd df iptl didzy gxkdd on - oeilrd beeifd
,`"fcáeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïä "àá÷eðc ïéá÷eð ïéî"e©¦§¦§§¨¥§¦©£¦¨§¤¨

.à ÷øt íLz`lrd" df iptl didzy gxkdd ony ,xnelk - ¨¤¤
ipiprn "o"nmlerdmyxyy) "mlerd" ly mipiprdy ,

,z`fy - dyecwa dlrnl elrzi ((`"fc `awep) "zekln"n
,mlerd ly miinyb mixaca zeyrpd zeiyrn zeevn iciÎlr
zewl` zelbzd jynizye oeilrd beeifd zeidl leki f` wxe
dpyiy dryay ,migihan cvik ,owfd epax xiaqi oldl .mlera
ztqez wepil zetilwd dplkez `l mlera zewl` zelbzd

:dyecwdn dwipiíéáBè íéNònä ,äpäåzeevnd ly - §¦¥©©£¦¦
,zeiyrndíéàø÷ð,"miig ur"a -,"íéöBwä õev÷å çeqk" ¦§¨¦¦©§¦©¦
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ïéòé÷øíãàä óåâá àìå íéúáäå úåìëéää ïäù à÷åã
ñ"é ïäù äéùòã íãàá 'éôà ï"øðá ë"ùëå ïåéìòä
àìëé àì ø"åã àìáã íéðå÷úá ù"æå íéìëå úåøåà

:à÷åã 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì

ïééòô"áô úøæçä ïéàù å"ô ç"ù úåãå÷ðä øòù ç"ò
éë øáãä íòèå .à÷åã úåéùòî úåöî é"ò à"ë
éàîà ïéáäìå .'åëå ïåéìòä âååéæ íøåâ è"òî é"ò
êéøö éë ã"îå ï"î øòùá ù"îî ïáåé à÷åã úåéùòî
'éçá ïä '÷åðã ï"îå à"æã '÷åðã ï"î úåìòäì äìçú
õåöé÷å çåñë '÷ð è"òîä äðäå .à"ô ù"ùîë äéùò
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פז oeygxn f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mxkay -a íéæçàpäzpigaa -,äiNò úðéça ïäL ,íéøBçà ©¤¡¨¦©£©¦¤¥§¦©£¦¨
a áeúkL Bîk"miig ur" -,ä ÷øt æî øòLiciÎlry ixd - §¤¨§©©¤¤

mipipr ly "ueviwe geqik" dyrp ,miaehd miyrnddl`yiy
mivewd zxinfn lynÎjxcÎlr - mipevigl dwipi zzl mgeka

erixti `ly mxkay
,mxkay mignvleðéäå§©§

áBhä úàìòä éãé-ìò©§¥©£¨©©
íäa æeðbäly mipipra - ©¨¨¤

,diyrúBöîa Laìîä©§ª¨§¦§
,BøB÷îì ¯ úBiNòî- ©£¦¦§

`edy ,aehd lyúMã÷ì¦§ª©
øákL úeìéöàä̈£¦¤§¨

.äøøáädf xac leki - ª§§¨
`iadlxexialmixacd

xexia miyxecd miinybd
l ,oewizeaehd z` `ived

.dyecwl ezelrdleäîe©
íL áeúkMur"a - ¤¨¨

,"miigïBLàøä íãàL¤¨¨¨¦
éãé-ìò ïk-íb ïwz¦¥©¥©§¥

,älôzwx `ly ,ixd - §¦¨
zeiyrn zeevn iciÎlr
`l` ,z`f lertl mileki

- ?dltz iciÎlr mbeðééä©§
,øeacä úBiúBà éãé-ìòzipgexd dpeekd iciÎlr `l - ©§¥¦©¦

zeize` iciÎlr m`Îik ,dltzayxeaicd,éåä åéúôN úîé÷òc©£¦©§¨¨£¥
,`id -äNòî2,ly oipr epyi dfa mby ixd -diyr,ïä ék- ©£¤¦¥

od xeaicd zeize`ïLøL øLà Bîãå óebaL úéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦¤©§¨£¤¨§¨
,ozeige -.dâpî,"`ipz"d xtq ly oey`x wlga xaqeny itk - ¦Ÿ©

e` dxezd zelin `hal ziwl`d ytpd geka oi`y ,f"l wxta
- (zeinyb miipiye oeyl ,dt ,miiztya `hal yiy) dlitzd
ÎlkÎlr .ynn sebd ixa`a zyaelnd zipeigd ytpd iciÎlr wx
itk ,"diyrc `awep" ly "o"n z`lrd" mb ixd o`k yi ,mipt

.zeiyrn zeevna xacdyäiNòc íéøeøaä ,äpäåmixxany - §¦¥©¥¦©£¦¨
,zeiyrn zeevn ici lr,ï"a íL éãé-ìò äøéöéì ïéìBò¦¦¦¨©§¥¥©

a áeúkL Bîk ,úeìéöàìå äàéøáì äøéöéîe"miig ur" - ¦¦¨¦§¦¨§©£¦§¤¨§
ïáeé äæáe .æ ïîéñ àé Leøc ï"î øòLwlg) xdefa xn`pd - ©©§¦¨¨¤¨

,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa xkfpk ,(` ,dw 'bøeäøäc- §¦§
,xeaica `hal ilan ,cala daygn,éãéî ãéáò àìepi` - ¨¨¦¦¥

,xac mey lret"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa ék"íéëìn"äî3 ¦§¦©£¨©©¦§¦¥©§¨¦
,"dâð"aL,diyr ly mipiprn `wec `id ef "o"n z`lrd" - ¤§Ÿ©

,lirl xkfpkéLîäì øLôà éàâeeæì äìòîlî ïétè C ¦¤§¨§©§¦¦¦¦§©§¨§¦
tðà-øéòæ,àá÷eðå ïé`"f" ,p"ef beeife cegi didiy ick - §¥©§¦§§¨

xe` jynpy dkyndd iciÎlr `ed ,"zekln"eoeilrdlrnly
"`awep"e (xkf) "xkc" cegia `edy enk jxcÎlr ,mdipyn

mze` `xa dawpe xkf" :aezk ixd ,dhnl (dawp)jxaiemze`
dkxa zeidl dkixvy ,"eaxe ext miwl` mdl xn`ie miwl`
oeilr gekn dkynde
zeclezde cegid liaya
i`e - cegidn mi`ad
z` jiyndl xyt`
dkyndd - "oitih"d
oi` m` - dlrnln
ly "o"n z`lrd"

,"dbep"n mixexiadék- ¦
,"`"f"Bnàî ÷ðéì äöBø¤¦©¥¦

,"dpia"n -òétLäì àìå§Ÿ§©§¦©
,ähîìdvex "`"f" - §©¨

dpnny - ,"dpia"n lawl
ritydl `le - d`a `id
iciÎlr wx ."zekln"a
"dbep"n "o"n z`lrd"
dlrnln mikiynn ,`wec
lrety xac ,oeilr xe`
ly avna didi "`"f"y
ick dcixie dkynd

beecfdle cgiizdlmr
,"zekln"a áeúkL Bîk"miig ur" -.á Leøc ï"î øòL §¤¨§©©§

àøecñ úéàc :á ãenò ãîø óc éãe÷t úLøt øäæ ïiòå§©¥Ÿ©¨¨©§¥©©§¦¦¨
,'eë àìkzñàì 'eëmiiwe ,xeaice dltz ly) xcq miiwy - §¦§©§¨

dlrnl cr ,zelkzqd(e dpeek iciÎlr dltz ly xcq mb
,"seq oi`"a dlrnïäå,owfd epax yxtn -älôzä úBðek §¥©¨©§¦¨

,'eë àìkzñàì íéâéOîe íéòãBiì íéðBéìò íéãeçéå- §¦¦¤§¦©§¦©¦¦§¦§©§¨
lertl ly oiprd zeidl leki mda ,"seq oi`" cr ,milkzqnl

amler,xeaic ila - cala zepeek ici lräîLð-çeø-Lôð ék¦¤¤©§¨¨
ïä ïîöò íälLz`lrd -íLôð úøéñîa ,"ïéá÷eð ïéî" ¤¨¤©§¨¥©¦§¦¦§¦©©§¨

,íétà úìéôðáe ,äøBzä ìòjil`" mixne` ea ,oepgz ly - ©©¨¦§¦©©©¦
'd"`y` iytp,ytp zexiqn ly oipr `edy ,:òãBpkixd - ©©

iciÎlr ,onvrlyk od ,mdly dnype gex ,ytpdy oeeik
xqgyk mb "lertl" mgeka yi - "o"n z`lrd" ,mytp zexiqn
xac ,j` ,(xeaic iciÎlr dyrpd o"nd z`lrde) xeaicd oipr
- `ed l`xyi ipa lka xcqd eli`e ,dlebq icigia xen` df
zeevn ici lr dyrpd diyr ly "o"n z`lrd" iciÎlry
cegid mikiynn dfÎiciÎlr `wec - xeaic iciÎlr e` zeiyrn
`edÎjixaÎ`ycew ly cegid ,zeklne `"f ly "mipta mipt"

.mlera zewl` zelbzd jiynn dfe ,'izpikye
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ïåøçà ñøèðå÷
ù"îë äéùò 'éçá ïäù íééøåçàá íéæçàðä íéöå÷ä
íäá æåðâä áåèä úàìòä é"ò åðééäå ä"ô æ"î øòùá
'éöàä úùåã÷ì åøå÷îì úåéùòî úåöîá ùáåìîä
é"ò ë"â ï÷éú ø"äãàù íù ù"îå .äøøáåä øáëù
éåä åéúôù úîé÷òã øåáãä úåéúåà é"ò åðééä äìôú
ïùøù øùà åîãå óåâáù úéðåéçä ùôðî ïä éë äùòî
ï"á íù é"ò 'éöéì ïéìåò 'éùòã íéøåøéáä äðäå .äâåðî
à"é ùåøã ï"î øòùá ù"îë 'éöàìå äàéøáì 'éöéîå
éìá éë éãéî ãéáò àì øåäøäã ïáåé äæáå .'æ 'éñ
'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî
éãå÷ô 'ô øäæ ïééòå 'á ùåøã ï"î øòùá ù"îë äèîì
úåðååë ïäå 'åë àìëúñàì 'åë àøåãñ úéàã á"ò ã"îøã
àìëúñàì íéâéùîå íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå äìôúä
äøåúä ìò ð"ñîá ï"î ïä ïîöò íäìù ï"øð éë 'åë

:òãåðë íéôà úìéôðáå
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א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל  היא , בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים" משבעת לשם
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מרחשון  כ"ח שלישי יום
,cpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øòùá ù"î ïéáäì,308 'nr cr.(éãå÷ô 'ô
,owfd epax xiaqd ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'ne h"l miwxta

,ozceare ozxez iciÎlr zenypd zeler eay mlerd zbixcne mewn

efi`a ielz dfy ,xiaqdedpeekozxez eyrp ('d z`xie 'd zad` ly)

zeppeazde lkyn exvepy (zeilky) d`xie dad`a eid od m` :ozceare

zeler od - 'd zelcba

`edy "d`ixa"d mlera

dad`d m`e ;dbydd mler

ody) zeirah od d`xide

od - (l`xyi ipaa raha

"dxivi"d mlera zeler

.zecnd mler `edy

dxezdy ,owfd epax xn` ok

zeler onvr dcearde

azexitqzpiga ody ,

,j` .zenlerd ly zewl`d

dxezdyk `ed df lk

dpeek jezn ze`a dcearde

- dilrd `id jk dpeekl m`zda ixd - d`xie dad` cvn - dnyl

dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"d mleradppi`,dnyl

ykdxqgdipt myl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxeza zyalzn diptdy)y `l` ,(zelxqg

elibxd jk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie 'd zad` ly "dnyl"d

od zexitqdy ,zenlerd ly zexitqa dler ely cenild oi` ,((eze`

dad` ila) "'ied mcw mwinl `lki `l enigxe eligc `la"e zewl`

dler `ed `l` ,(zewl`l dlriy ,'d iptl cenrl leki df oi` d`xie

iaxn owfd epax `iad jk lr .mik`lnd ly mnewn ,zenlerd zeipeviga

`ly dxez iciÎlry ,('a wxt "d`eapd xry"a) xne`y ,l`hiee miig

dpeeka `ly zeevn iciÎlre ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka

dnyl dpeek ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d mlera mik`ln mi`xap

itk ,llk dpeeke daygn ila dfy df oi` j` ,d`xie dad` cvn d`ad

xneg ilra md mik`lnd lke" milna my z`f oiivn owfd epaxy

dxeve'x axd laewnd wicvd oe`bd ,iaxd ia` ly exe`ial m`zday ,"

xneg ilra md mik`lndy oeeiky ,`id dpeekd ocrÎeznyp wgvi iel

mb da yi ,mik`lnd e`xap dpnny dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve

dpeeke daygn mb ea yi xeaica cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg"

d`ad "dnyl" dpeek ila ,epiid "dpeek ila" `l` ;("dxev"d ody)

.d`xie dad`n

mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezn ixd ,miptÎlkÎlr

ly ef dilrne ,"dxivi"d mlera "dler" dxezdy ,epiid ."dxivi"d

oi` dltza :dl`yd zl`yp jk lr .mik`ln my mi`xap dxezd

,dhnl zigcp `id - dpeek ila `id dltzdyk :jk mi`ven ep`

dxez zeezyn - dpeeka od dltzde dxezdy drya ,`eti` ,cvik

dl yiy efk `id dpeekd m`y) zeler od da dbixcna dltze

dltz ly mbe dxez ly mb dilrd - "d`ixa"d mlerl zekiiy

zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`e ;"d`ixa"d mlera `id

miiw ,dpeeka `ly odyk eli`e ,("dxivi"a `id dilrd - "dxivi"l

"dxivi"d mlera dler `id dxezay ,dltzl dxez oia lcad

`id dpeeka `ly dltzae ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xape

oc df `yepa ?dhnl zigcp

"oexg` qxhpew"a owfd epax

:oldl cnlpy

áeúkM äî ïéáäì§¨¦©¤¨
,á ÷øt 'íéãeçiä øòL'a§©©©¦¦¤¤
iax ly "micegid xry" -
qtcpy itk) l`hiee miig
"mixry dpeny"a
wlg `ed (epcia miievnd
itke ."ycewd gex xry"n
zg`a) iaxd xirdy
,(zeyecwd eizegiyn

zncwda aezkxry"
,"d`eapd xry") "mixry" dnkl wlgzn `edy "micegid

lr xird iaxde .("zepeer oewiz xry"e "ycewd gex xry"eweic
cg` oipr lr oiivn `ed "`ipz"a 'n wxtay ,owfd epax ly
oipr lre ,"d`eapd xry"a dfy ("micegid xry"n `ian `edy)
,dxaqd zyxcp ,jkl m`zda ."micegid xry"a `edy - ipy
"dnyl `ly dxez"ny oiprd lr xacn `edyke 'n wxta recn
xry"n z`f `ian `ed - "dxivi"d mlera mik`ln mi`xap

"d`eapd.'a wxtíéàøáð äðeëa àlL äøBz éãé-ìòc§©§¥¨¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦
çìL úLøt øäfäî àéáä íLå ,äøéöéä íìBòa íéëàìî1: ©§¨¦§¨©§¦¨§¨¥¦¥©Ÿ©¨¨©§©

,xazqn myny -'eë ãéáàúàc àì÷ úéìc"lew oi` - §¥¨¨§¦§¨¦
itke ,lewd x`yp `edy mewn dfi`a `l` ,mlerdn ca`pd
yi lwna d`kd ly lewd elit`y ,xdefdn my `ian `edy
`edy dfi`a x`ypy xg` lew lr drtydl cr ,drtyd el

,mlera mewn."'eë ò÷áe ÷éìñc àúBìöe àúéøBàc àì÷ øa©¨¨§©§¨§¨§¨¦¨©
ixd ,riwxd z` rweae dlery dltzde dxezd lew `ivedl -
dler `ed `l` - dhnl x`yp dltzde dxezd lew oi`y

.dlrnlíìBòa íéëàìî eàøáð älôzä úðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©©§¦¨¦§§©§¨¦§¨
,äøBzä úðekî Bîk äàéøaädltze dxez ixd zeezyn - ©§¦¨§¦©¨©©¨

- dbixcn dze`a zeler odizyy ,dpeekde dceard oipra
,"d`ixa"d mleraúéçãð äðek àìáe,dltzd -ähîì §Ÿ©¨¨¦§¥§©¨

:á ãenò äîø óc éãe÷t úLøt øäfa áeúkL Bîk ,éøîâì§©§¥§¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©©
'eë äàzz òé÷ø Bb",(xdefd oeyla) "d`i" dpi` dltzdyk - ¨¦©©¨¨

(oezgz) "d`zz riwx"a zigcp `id ,dpeek `la `idy ,xnelk
oldl my xne`y itke ."`nlr eb oixacn"y oi`zz oiriwxdn

:xdefa,"'eë ïàìéñt ïéúBìö ïéø÷àczeltz ze`xwpd - §©§¦§¦§¦¨¨
,zeleqt:á ãenò àø óc ìä÷iå úLøt íL ïiòåxne` my - §©¥¨¨¨©©©§¥©©
,xdefd."'eë úeàé à÷ãk älî àéä éà"ly) dlnd m` - ¦¦¦¨¦§¨¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìàìù äøåú é"òã á"ô íéãåçéä øòùá ù"î

íùå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð äðååëá
øá 'åë ãéáàúàã àì÷ úéìã çìù 'ô øäæäî àéáä
úðååëî äðäå 'åë ò÷áå ÷éìñã àúåìöå àúééøåàã àì÷
úðååëî åîë äàéøáä íìåòá íéëàìî åàøáð äìôúä
øäæá ù"îë éøîâì äèîì úéçãð äðååë àìáå äøåúä
ïéúåìö ïéø÷àã 'åë äàúú òé÷ø åâ á"ò ä"îøã éãå÷ô 'ô
äìî àéä éà á"ò à"øã ìä÷éå 'ô ù"òå 'åë ïàìéñô
àìù äìôúì äøåú ïéá ùøôää êà .'åë úåàé à÷ãë
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א.1. קסט, ב. קסח,



פט oeygxn g"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dpennd - dpeeka `id dltzd ,xnelk) irack `id (dltz
,oaen jkn .(dlrnl dze` dlrne (dze` wypn) "dl wiyp"

`wck" `idyk wxy"ze`i- irack)dpeekadler `id (
dler `id oi` - dpeeka `ly `id dltzdyk j` ,dlrnl

ixd zl`yp .dlrnl
y oeeik ,dl`ydmrdpeek

,dltzde dxezd zeezyn
dxqgyk ,`eti` ,recn
dxezdn mi`xap ,dpeekd
"dxivi"d mlera mik`ln
dler mler eze`a oky)
dltzd eli`e ,(dxezd
riwx'a ,dhnl zigcp

?'d`zz
äøBz ïéa Løôää Cà- ©©¤§¥¥¨

,dpeeka `lyälôúì¦§¦¨
ïáeî äðeëa àlL¤Ÿ§©¨¨¨
äøBzä ãenì ék ,åéìàî¥¥¨¦¦©¨
`ly `edy mixne`yk -

Îy epiid ,dpeekaàeä
,ãîBlM äî òãBéå ïéáî¥¦§¥©©¤¥

,ììk ãenì éø÷éî àì éëä-åàìác`xwp df oi` df ila - ¦§¨¨¥¨¦§¥¦§¨
cenil,llk÷ø,`ed dpeeka `ly cenil -àìa ,íúñ ãîBlL ©¤¥§¨§Ÿ

ì äðekdîL`ad -,éelb úðéçáa BaìaL 'ä úáäàî- ©¨¨¦§¨¥©£©¤§¦¦§¦©¦
dad`d cvny - dnyl dxezd cenil zeidl jixv jky
j` ,dxez cnel `ed - `edÎjexaÎyecwdl ealay dielbd

,jk xacd oi` elv`,úéòáhä úøzñîä äáäàî ÷ødad` - ©¥©£¨©§ª¤¤©¦§¦
ea dxqg j` ,dxez cnel `edy drya elv` zxxey cala ef

ef dad`y ,eala dielb didzy dad``iazz` cenll eze`
,cnel `edy dxezdì àlL ãîBì Bðéà CàLnî dîL- ©¥¥¤Ÿ¦§¨©¨

dipt cvn didi cenildyìcbúäì,dnecke "ax" el e`xwiy - §¦§©¥
,àLîL ïî àìéòì ÷éìñ àì àäc ,'eëepi` dfk cenil beq - §¨¨¨¦§¥¨¦¦§¨

,ynydn dlrnl dlera áeúkL Bîkxdef -éçéå úLøô §¤¨§¨¨©©§¦
,á ãenò âëø ócxne` weqtdy dny -2mc`l oexzi dn" : ©©

dxezd lnrl dpeekd oi` ,"ynyd zgz lenriy elnr lka
xne` `ed okn xg`l .ynyd on dlrnl ,"`yny on `lirl"y
`xwi oiba" df m` ,(dxez lnr) "`ziixe`c `lnr" elit`y ,my
,"ynyd zgz" ok mb `ed ,(invrd eceake exwei liaya) "'ilic

,dlrnl dler df oi` ,okyBúðeëå BzáLçnL íeMî eðééäå§©§¦¤©£©§§©¨¨
,dnecke ceak ly dipt myl z`f dyer `edy -úBLaìúî ïä¥¦§©§

øeacä úBiúBàa,exeaica `hiay dxezd ixaca -ïðéàå §¦©¦§¥¨
.àìéòì à÷ìñì ïúBà úBçépîdiptd - dlrnl zelrl - ©¦¨§¨§¨§¥¨

dxez ly xeaicd zeize` z` zxver 'dtilw'd cvn d`ay
,dlrnl zelrlnéîð éëäåo`k mb oke -àlL älôúa §¨¥¨¥¦§¦¨¤Ÿ

,äðeëa-d`liqt `zelv dze` deeyn `l df la` - n"ditc §©¨¨
jiynnc edfe .minyl - zillkd ezpeek elv` yic oeik -

x`ane3-úBøæ úBáLçî áMçnL-ef f"nc - n"ditn `ly ¤§©¥©£¨¨
'ek dhnl 'ek dnewnl ekiynne xeacda zyalzn3,xnelk -

yexit ly dpeekd ila
z` dyer dpi`y ,zelind

- dltzddleqtoeeik ,
,zillkd dpeekd el yiy
myl lltzn `edy
aygny `l` ,miny
,xnelk ,zexf zeaygn

y zeaygnyexitn `l
daygn ixd - zelind
xeaica zyalzn ef dxf
- dhnl eze` dcixene
opi` el` zexf zeaygn
zeize`l zexyt`n
,dlrnl zelrl dltzd
BúðekL éðtî àlà)¤¨¦§¥¤©¨¨

,íéîMìixd `ed - ©¨©¦
ÎjexaÎyecwdl lltzn

zeaygn zeaaxrzny `l` ,`edzexf,ezltzaCëì,okl - §¨
,úBìòìå øæçì ì÷a ïewz dì Lé,dzgcp eil`y mewndn - ¥¨¦§©©£Ÿ§©£

ìk úBlôzî úèwìî úçà älôz elôà äðeëa ìltúnLk§¤¦§©¥§©¨¨£¦§¦¨©©§ª¤¤¦§¦¨
,äðMämeiae ,dpeeka dltzdn cg` wlg lltzd cg` meia - ©¨¨

zelitzd lkn ,cgi zetq`znyk ixd ,'eke ,ipy wlg - ipy
f` zeler - dpeeka zg` dltz ,dnily dpy jynay4lk

,dpyd lk ly zelitzdúLøt 'Cìî Lc÷î'a áeúkL Bîk§¤¨§¦§©¤¤¨¨©
.(éãe÷tdlrnl `id ,dpeeka `ly dxezy ,ixd ,mipt lk lr - §¥

dpeeka `ly dxezny ,dpeeka `ly dltz xy`n ,cg` hxta
dpeeka `ly dltz eli`e ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap
dxez ly "dpeeka `ly"d xy`k ,ipy cvn .dhnl zigcp
(dipt idefy) dlrnl zelrl dl xyt`n epi`y oipr lr qqean
`edyk - dltza ,oky .dpeeka `ly dltzn dhnl f` `id -
zg` dltz mb llek ,dpeeka dltz ,okn xg`l ,lltzn
;dlrnl dltzd aey dler - dnily dpy zelitzn zhweln
df oi` ,dnyl dpeeka dilr xfeg `edyk mb ixd dxeza eli`e
,daeyz zeyrl eilr `l` - dipt jezn cnly dxezl liren
'dtilw'a zelba `id dxezd - daeyz dyer `edy cre
seq lk seq ixd icedi lky oeeik ,`l` .diptd d`a dpnny
weqri mlerl" ,okl - "gcp epnn gci `l" ixdy ,daeyz dyri
ly "dnyl `ly" llek) "dnyl `ly zeevne dxeza mc`
,daeyz dyriyk ,"dnyl `a" didi seqÎlkÎseq ixd ik ,(dipt

."`ipz"a h"l wxt seqa owfd epax xiaqny itk
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ïåøçà ñøèðå÷
òãåéå ïéáî àåä äøåúä ãåîéì éë åéìàî ïáåî äðååëá
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מרחשון  ל' חמישי יום
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כסלו  א' שישי יום
קונטרס אחרון  ,dpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ç"òôá ù"î ïéáäì,310 'nr cr.'åë à"æã

'íéiç õò éøô'a áeúkM äî ïéáäì1äfä ïîfác ,2zexeca - §¨¦©¤¨¦§¦¥©¦§©§©©¤
,mipexg`døeøaä øwò,`ed -à÷åc älôzä éãé-ìò3,- ¦©©¥©§¥©§¦¨©§¨
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ribze xxazzy ,("dbep" ztilwn `id dzeigy) zindad
onfay ,"miig ur ixt"a xne` - jxazi myd zad`ldfd,xwir

,`wec dltzd oipr ici lr `ed ,edzd zevevip xexiaóà©
.älôzäî äìòîì äøBz ãeîìzLdxez cenlze" ixdy - ¤©§¨§©§¨¥©§¦¨

"olek cbpk4xwir ,`eti` ,recn ,"dltz oeir"n mb dlrnl ,
- ?`wec dltz ici lr `ed xexiadéãé-ìòL ,àeä ïéðòä̈¦§¨¤©§¥

,'eë úeìéöàa øBà ïéôéñBî úBöîe äøBzdpyi ixd - ¨¦§¦¦©£¦
`edÎjexaÎyecwd rawy dnk ,"yxey ceq"ay dkyndd
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mikiynn dcear ici lry dn ,"ztqez ceqa"y dkyndd

dtqeddlrn dlrnl ,"xwird lr daexn" - "ztqez"de ,dfa
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cäøBz ãeîìz éãé-ìò ;úeìéöà"seq oi` xe`" mikiynn - ©£¦©§¥©§¨
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lret `ed jk ,(cneld mc`d ly) dbyde oigena ixd `ed
zeinipt ixd md oigene) zexitqa oigen zkynd dlrnl

,(zexitqdúBönä íei÷áe"seq oi` xe`" mikiynn - §¦©¦§
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"ïétðà øéòæ" úBøéôñ§¦§¥©§¦
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dyrp - "zeliv`c `"f" ly milkd zeipevigay dkynddne
zeinyba wx lret df ixd - dfd mleray zeevna zeyalzd

.mlerd zeinyba `l j` - zeevnde dxezd lyälôzä ìáà£¨©§¦¨
-äøéöé-äàéøáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä àéä¦©§¨©¥¨¦§¦¨§¦¨

,ãáìa úeLaìúä Cøãa àì ,à÷åc äiNòyalzn xe`dy - £¦¨©§¨Ÿ§¤¤¦§©§¦§©
,dxeza xacdy itk ,dfd mlera jynp xac eze`e xg` xaca

øBàä ÷ø"seq oi`" ly -,Lnî,dfd mlera lret -ìúBpL ©¨©¨§©
,äìBçä àtøúiL ,íäL úBîkî íéàøápäzywa ici lr - ©¦§¨¦¦§¤¥¤¦§©¥©¤

,dltzay "epi`tx"dãéìBéå õøàì íéîMî íLbä ãøéå§¥¥©¤¤¦¨©¦¨¨¤§¦¨
dçéîöéå6.xe`dy ixd ,"mipyd zkxa" ly dkyndd ici lr - §©§¦¨

.miinybd mi`xapa iepiy lret,úBöîe äøBza ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¦§
ïélôzä óì÷a éepL ïéàL,oilitzd zeiyxt eazkp mdilry - ¤¥¦¦§©©§¦¦
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìé"ò øåøéáä ø÷éò äæä ïîæáã ç"òôá ù"î

äìòîì äøåú ãåîìúù óà à÷åã äìôúä
'éöàá øåà ïéôéñåî î"åú é"òù àåä ïéðòä .äìôúäî
úéîéðôá ú"ú é"ò 'éöàã íéìëá ä"á ñ"à øåà 'éô .'åë
íéìëä úéðåöéçá úåöîä íåé÷áå ïéçåîä úåëùîä åðééäã
íéùáìúîù ÷ø 'éöàáù à"æ ñ"éáù é"äð 'éçá íäù
äìôúä ìáà .æ"äåòáù íééîùâä úåöîå äøåúá ò"éáá
êøãá àì à÷åã ò"éáì ä"á ñ"à øåà úëùîä àéä
íéàøáðä úåðùì ùîî øåàä ÷ø ãáìá úåùáìúä
íéîùî íùâä ãøéå äìåçä àôøúéù íäù úåîëî
éåðéù ïéàù î"åúá ë"àùî .äçéîöéå äãéìåéå õøàì
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת "לכאורה
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ מזכיר Ú‚¯Îבזמה"ז. לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ אבל ,

"היו  ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע) (דלא כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה
יותר  גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם" המוחין מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן
לגבי  בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה לגבי לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - )
לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק - הראשונים בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה.

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא ˘ËÈÏ"‡:3.איך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א  "בתחלת
ה"ז הויÂÂˆÓ˙דנוקבא שפתיו דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא החזרת ÚÓ˘‰מעשיות כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (

מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע' ההמשכה שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ
ספ"ב". (קה"ת) תו"א שבסו"ס הצ"צ  מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן  - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה א'4.כוונת פרק פאה

אליהו").5.מ"א. ("פתח בהקדמה י.6.תקו"ז נה, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ



צג elqk '` iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïúçðä éãé-ìò,oilitzd ly -òBøfáe Làøa7.zgpd ici lr - ©§¥£¨¨¨¨Ÿ©§©
cvn oilitzd slwa iepiy deedzn `l ,y`xd lr oilitzd
oilitzd ici lr jynpd gend ceariye oigend zkynd
iepiy deedzn `l cid lr oilitzd zgpd ici lre ,y`xay

ici lr oilitzd slwa
ly oilitz ly dkyndd
caryl dzrtyde ci

.aldúBöîa íâå§©§¦§
øîb àeä ïúiNòL¤£¦¨¨§©

ïúåöîitk `ly - ¦§¨¨
,oilitza xacdy
oilitzd opyi dligzay
oze` oigipn okn xg`le
,rexfd lre y`xd lr
zeevnd elit` `l`
dznlyd `id oziiyry
lynl enk) devnd ly
e` ,dxez xtq zaizk
m`zda) dkeq znwd

devn meyn da yi dnvr dkeqd ziiyry zericl8yi o`k - (
ixd ,j` - ziyrp devndyk envr xaca iepiy xakéepMä- ©¦

,xaca deedznyíéîL éãéa àìå ,íãà éãé-ìò àeä©§¥¨¨§Ÿ¦¥¨©¦
,älôúák`txziy dlega ,mlera iepiy zlret dltzdy - §¦§¦¨

,'ekeLdltzd,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî úeiçä úëLîä àéä ¤¦©§¨©©©¥¥¨
;ìBëé ìk Bcáì àeäLmlera cg` avnn zepyl egekae - ¤§©Ÿ¨

,dlegd ietix ly avnl dleg ly avnn ,xg` avnl dfd
,ginvz ux`dy ick myb cxiye,Cëìäå,okle -éLîäì éãkC §¦§¨§¥§©§¦
,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàdfd mlera -éìa øLôà-éà ¥¨§©¨¦¤§¨§¦

.à÷åc ähîlî "ïéá÷eð ïéî" úàìòädhnly mc`dy - ©£¨©©¦§¦¦§©¨©§¨
(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" dyere "o"n" dlrn
xiaqiy itke ,dhnl "seq oi` xe`" jiyndl dltza ezceara
,mc`d ly leab ila zpigaa dcear efy ,oldl cin owfd epax
`hazn dfae dlrnly leabÎilad jiyndl ilk `idy

."o"n z`lrd"d,úeìéöàaL äøBz ãeîìúì ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§©§¨¤©£¦
ef dkyndy ,dxezd cenil ici lr zkynp dkynddy iptl

,"zeliv`"a xwira ,lirl xen`k ,`idúãçéîädxezd - ©§ª¤¤
zcgeinéëä-åàìa,jk oia -.àeä-Ceøa ìéöànaxe`"a - §¨¨¥©©£¦¨

ef dkynd lr oi`y oeeike ."zeliv`"d mler liv`dy "seq oi`
z`lrd" zyxcp `l - dhnl "seq oi` xe`" zkynd zeidl

.dhnln "o"n:epiax w"k ztqeddf ji`e"o"nq"``l (zekiiye)
dl didiye) "oiawep oiin" zeidl leki df cvike - "x`an f"r -
:oldl owfd epax xiaqn jk lr - "seq oi` xe`"l (zekiiy
úðéça àéä ,íãà ìL Baìå Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå- §©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦¤¨¨¦§¦©

zad`,ìeáb éìa "Là étLø","seq oi`" enk -åila dad` - ¦§¥¥§¦§§
ef leab,"Eãàî" úàø÷ðila ,"jc`n lka" `idy dad`d - ¦§¥§Ÿ¤

c`n" dfy zexnl .mc`d ly leabj"c`n" ,"jlymc`ay ,
jk lr sqepae ,leab zpigaa df ipy mc`ae leab ila df cg`
ixd `ed elek mc`dy

ilad elit`e ,labenleabÎ
lka ,leab ok mb `ed ely

- xacd witqn z`féãk§¥
,óBñ-ïéà úðéça øøBòì§¥§¦©¥
leab ila .leab ilae -
leab ila - dlrnly
z`lrd"d ixdy ,izin`
oirn zeidl dkixv "o"n
dilry xe`d ote`e zpiga
dfy dryae ,jiyndl
leabÎila ly dpigaa
z`lrd" ef ixd - mc`a
leab ila"d jiyndl "o"n
,seq oi` - "dlrnly

c úBøeáb éãé-ìò eðééäåmyÎç"ôøä ïä ïäL ,â"ñ288 - §©§©§¥§§¤¥¥¨
.'eë ïéöBöéðzceara "jc`n lka" ly "`evx"de dad`d - ¦¦

my ly zexeabn dkyndd ici lr mc`a zeyrp ,ely dltzd
milkn mi`ad ,edzd zevevip g"txl xewn `edy myd ,"b"q"
"`evx"d mb jk ,dlabd ila "`evx"a eid edzc zexitqy ,edzc
.dlabd ila ,"jc`n lka" zpigaa `ed dnypd ly dad`de

"äòL éiç" älôzä úàø÷ð ïëìå9àéä ,`id "dry" - §¨¥¦§¥©§¦¨©¥¨¨¦
,äiNò-äøéöé-äàéøáa úãøBiä úeëìîheytd yexitd - ©§©¤¤¦§¦¨§¦¨£¦¨

mlerd ipipr lr dywa `id dltzy ,`ed "dry iig" ly
itk ,zepefne mely ,d`etxl dywa :onfd xcb zgz mipezpd
,yxeya `ed xacdy itk owfd epax yxtn o`k .yxtn i"yxy
,onfd xewn ixd `id "zekln"d zxitqy ,zepeilrd zexitqa
,deda "Kln" ,"jelni jln jln" ly oiprd epyi "zekln"a ,oky¤¤
zcxei "zekln"y itk cgeinae ,cizra "jelni"e xara "Kln"¨¨
zenlerd zeig ef ixd ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler zeigdl
mikiynn dltz ici lry oeeik ixd .onfd oipr mda yiy
,"zekln"d zxitq ici lr z`fe ,diyrÎdxiviÎd`ixaa dkynd
,"dry iig" dltz z`xwp okl - diyrÎdxiviÎd`ixa xewn

äøBúåz`xwp -"íìBò éiç"20,"mler" ,zexitqay -àeä §¨©¥¨
"ïétðà øéòæ"10ïéãe÷t ç"îø ék ,ly dyrdÎzeevn 248 - §¥©§¦¦§¦

,dxezøéòæ"c úBøéôñ øNòc íéìk øNòa ïé÷lçúî ïä¥¦§©§¦§¤¤¥¦§¤¤§¦¦§¥
.'eë "ïétðà,"zeliv`"ay zexitq ixd `id "oitp`Îxirf"e - ©§¦

zenler seq `id `"fy aezk dnexz zyxt seq "xe` dxez"ae
.diyrÎdxiviÎd`ixan ixnbl dlrnl ,seqÎoi`d
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ïåøçà ñøèðå÷
úåöîá íâå òåøæáå ùàøá ïúçðä é"ò ïéìéôúä óì÷á
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî
éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,הטעם י"ל ואולי (מוחין), בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - לזרוע ראש תש"י "מקדים הנחת כי
ÂÈÚ·'עשי בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎ תש"י בהנחת כי מצותן", גמר הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) בעת

וש"נ.Ì˙¯˘˜Â.".8צ"ל תרמא. ר"ס אדה"ז א.9.שו"ע י, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוחין ממשיכין תומ"צ שע"י "כנ"ל
דז"א". בי"ס וכו'



elqkצד 'a ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ב' קודש שבת יום
,310 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áúë à"îá äðäå,310 'nr cr.à÷åã ò"éááù

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 -ïä äNò-úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥¥
íéãñç 'äaixd `id ,dyrÎzevn lky ,zeliv`c `"f ly - §£¨¦

,zewl` zkyndle cqgl ilkä"ñLezeevn 365 -äNòú-àì §¨Ÿ©£¤
,'eëå úBøeáb 'äaoipr ixd od zexeaby ,zeliv`c `"f ly - §§§

- dlabde mevnv ly
Î`ld zeevn odn ze`a
dlabd ody dyrz
dyecwd zrtyd zxivrl
,"mipevig"l ribz `ly
áúk øçà íB÷îáe13 §¨©¥¨©

ïäL(613) b"ixz - ¤¥
od ,zevndïéçøà â"éøz©§©¨§¦

,'eë àçøà ãçî ïéëLîð¦§¨¦¥©¨§¨
,(zekynd) mikxc 613 -
zg` "jxc"n zekynpd

,(dkynde xewn)àeäL¤
.'eëå úéðeðáìoael - ©§¦§

,"oeilr xzk" ly cqge
itk ,llk dxeab oi` my
zil" :(my) xdefa oeyld
- "`wizr i`da `l`ny
dxeabe l`ny oi`
zeinipta) "wizr"a
micqg m`Îik ,("xzk"d
yi dxe`kl ixd .cala

"nxy xne` `ed o`k :dxizq meyn jkamilka od zeevnd g
od dyrÎzeevn g"nxy xne` xdefae ,`"fc zexitq xyr ly
mewnae ,`"f ly zexeab 'da dyrzÎ`l d"qye ,micqg 'da
"zipepal" `idy dbixcna od zeevndy ,xne` `ed xdefa xg`

?llk zexeab da oi`y ("oeilr xzk" ly oaeld),ïéðòä Cà©¨¦§¨
ç"îø ïwúì úBönä ìkL248 -,"ïétðà øéòæ" éøáà ¤¨©¦§§©¥§¨¥§¥§¥©§¦

ïéìeìkä ,ïéçîa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîä éãé-ìò©§¥©§¨©¥¨§Ÿ¦©§¦
,úBøeáb 'äå íéãñç 'äagena dihpd ,mc`a lynÎjxc lr - §£¨¦§§

g"nx owzl `ed zeevnd oipry oeeik ,ixd ;dxeable cqgl
ly milka od zeevny ,mixne` okl - "`"f" ly mixa`d
ici lr `"fc mixa`d g"nx mipwzny oeeike .`"fc zexitqd
- zexeab 'de micqg 'da mdy ,oigena "seq oi` xe`" zkynd
.zexeab 'de micqg 'da od zeevndy minrtl xne` `ed okl

,'eë úéðeðáì àeä ïéçnä øB÷îe,"xzk" ly -âðòä àeä §©Ÿ¦©§¦¨Ÿ¤
éLîäì ïBéìòä õôçåøéòæ"c ïéøáà ç"îøì ähîì øBàä C §¥¤¨¤§§©§¦¨§©¨¦§¨¥¨¦¦§¥

,"ïétðà,"dlrn" iabl "dhn" z`xwp "xzk" iabl "`"f" - ©§¦
â"éøúì äëLîää ú÷lçúîe613 -éôì ,úBièøt úBëLîä ¦§©¤¤©©§¨¨§©§©©§¨§¨¦§¦

CLîð íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa ïBâk ,úBönä Cøò úðéça§¦©¤¤©¦§§¦§¨¨§¦£¨¦¦§¨

øéòæ"c ãñçc éìkä úeiðBöéçì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¦¦©§¦§¤¤¦§¥
,"ïétðàjynp dhnl cqg ici lr ,"`pini `rexc cqg" - ©§¦

myk ,xnelk ,"zeliv`"c cqgn "`pini `rexc"a
`id mc`d ly (dhnln zexxerzdd) "`zzlc `zexrz`"dy
`id jk ,cqg ly dlerta
"`lirlc `zexrz`"d
(dlrnln zexxerzdd)
dkynd dlrnl zlretd
,(`"fc cqg) cqg ly

ïéðécä íei÷áeici lr - §¦©¦¦
ly mipipra zeevnd meiw
"seq oi` xe`" jynp ,oipic

,äøeáb úéðBöéçaly - §¦¦§¨
,`"f.'eë íéîçøáe- §©£¦

e` mgxn mc`dyk
- eytp lr mingx xxern
oi` xe`" dfÎiciÎlr jynp
mingxd zcna "seq

.`"f ly (zx`tz)Cøãå§¤¤
äëLîää øáòîe- ©£©©©§¨¨

"seq oi` xe`"n zkynpd
,`"fc milkd zeipeviga
úeiîéðt éãé-ìò àeä©§¥§¦¦
ïäL ,ïäéúBçîe íéìkä©¥¦Ÿ¥¤¤¥
,l`xyi oa ly ezceara -

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -íéiìëNici lr zexvepd - §¦§¦¦§¦¦
,zeppeazde lky,íéiòáè Bàcg` lk rahay d`xie dad` - ¦§¦¦

,zecn od zeipyde ,oigen od zepey`xd - l`xyinL- ¤
dlrnly zexitqa.úeìãâå úeðè÷c ïéçî úBðéça ïä- ¥§¦Ÿ¦§©§§©§

,miirah d`xie dad` mc`a lynl enk `ed "zephwc oigen"
zexvepd d`xie dad` mc`a lynl enk `ed "zelcbc oigen"e
dnn dxizq mb oi` ,mipt lk lr .(miilky) lkyd ici lr
(dkynde) xe`n zekynp zeevnd b"ixz lky xne` `edy
`ed dkyndd yxeyy itk df oky ,'eke "zipepal"dn ,cg`

."xzk" ly oeilrd utge bperaäæìå,okle -eðaø äLî Lwa §¨¤¦¥Ÿ¤©¥
,õøàa úBéeìzä úBiNòî úBönä íi÷ì ãàî íBìMä-åéìò̈¨©¨§Ÿ§©¥©¦§©£¦©§¨¨¤

`xnbdy itk -14jkÎlk dvx epax dyny dny ,zxne`
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היום יום . . . צו

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ּוְבַמֲעלֹות  ַעְצמֹו  ֶחְסרֹונֹות  ּבְ ית  ֲאִמּתִ ָרה  ַהּכָ ּבְ ַעְצמֹו,  ַמהּות  ָלַדַעת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ י הּוא  ָהֲאִמּתִ ֶרְך  ַהּדֶ
ֲאָנחֹות  ּבַ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְולֹא  ֹפַעל,  ּבְ ֲעבֹוָדה  ּבַ ָנם  ְלַתּקְ  – ַהֶחְסרֹונֹות  ֶאת  יֹוְדִעים  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַעְצמֹו. 

ְלַבד. ּבִ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי 
הה"מ והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט 
השי"ת דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי 

מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ָהיּו ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב  ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי ִמּזִ ּבָ ׁשֶ ר: ּכְ ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[:  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ַהּמַ
ֵרְך  ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך יֹאַהְבָך. ֲעׂשֵ "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ְיָקֶרְבָך".

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ לֹא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ָלִלי  ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ
סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָנה  ּוָ ּכַ ְלָמה  ִנׁשְ ָרִטּיֹות...  ַהּפְ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ְוִאחּוד  ְבֵצרּוף  ּדִ ִריָאה...  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלְכָללּות 

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ
ה. ה־ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל־ַאַחת־ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֵאר ּגֶֹדל ַהּזְ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ַנת ֲאִמיַרת  ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ּבְ ְוֶאֶפס ָקֵצהּו  ִסְפֵרי ֹקֶדׁש,  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ל ַמְעָלה  ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
ויום 

חמישי



צז היום יום . . . 
ה'  ּוְבנֹוֵתיֶכם,  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ם  ַאּתֶ ְרכּו  ְתּבָ ּתִ ֹזאת  ּוִבְגַלל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ְוַאׁשְ א(,  ִבים,  ִמְכּתָ )ֹקֶבץ 
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ּנֹוְתִנים  ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ ָידֹו  ּבְ ְוִנֲעַנע  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ַחּיּות  ִנּתֹוֵסף  ים אֹותֹו,  ּוְמַחּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ְלָעִני  ְצָדָקה 
ר  ְמַחּזֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ  – ַהְפָלָאה.  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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v"ndqeצח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  חשון כ"ו ראשון יום ממון? - הנאה טובת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò Búéðä øñàL éî¦¤¨©£¨¨©
ìò ïäéúBðzî ïéìèBðå ïéàa elà éøä ¯ íéiålä ìòå íéðäkä©Ÿ£¦§©©§¦¦£¥¥¨¦§§¦©§¥¤©
.ïéøeñà elà éøä ¯ 'elà íéiåìe elà íéðäk' :øîà íàå ;Bäøk̈§§¦¨©Ÿ£¦¥§¦¦¥£¥¥£¦

משנה ': ה 'כסף מבאר 

כרבא  פוסק  א)הרמב "ם  פה, ממון ',(נדרים - הנאה  ש 'טובת 

שירצו, לוי או כהן לאיזה המתנות את לתת  הבעלים  זכות כי

והמעשר התרומה  על בעלים  הם  כאילו נחשבת זו  וזכות 

על  לאסרם  הלוויםwlgויכולים  או  ולוים מהכהנים אלו ("כהנים

על אלו") המתנות  את  אסר  אם  אבל .lkוגם והלווים , הכהנים 

והרי הנאה  טובת  כל לו אין  אותן , לתת  יכול  אינו  לישראלים

והלווים הכהנים  ולכן  בעלות , כל ללא דארעא ' כ 'עפרא  הן

כרחו". על מתנותיהן  ונוטלין  "באין 

את לאסור יכול  הבית שבעל הרמב "ם  פסק  איך  והקשה :

שיש הנאה ' 'טובת מצד הלווים  או  מהכהנים  לחלק המתנות 

הרמב "ם  לדעת  והרי  בהן , ה"ו)לו פ"ה אישות שקידש(הל' ישראל 

טובת אלא  בה  לו "אין  כי מקודשת , אינה  בתרומה  אשה 

oennהנאה ... dpi` d`pd zaehe?"

ותירץ :

זו הרי ההנאה  במודר  אך ממון , אינה  הנאה  טובת  אמנם

הנאה " במודר אסור ויתור  "אפילו כי  עליו , ונאסרת הנאה 

ב) לב, שאדם(נדרים דברים  אפילו  אסור  הנאה  שלמודר היינו ,

חצרו דרך לעבור  כגון  עליהם, ה"ג)מוותר  פ"ו זה(לעיל גם כי

מבעל  תרומתם  נוטלים  הכהנים  כאשר ולכן, הנאה . נחשב 

הבית שבעל הנאה  זו הרי כך, על טובה לו ומחזיקים  הבית 

עליהם . אסרה

ב)והנצי "ב  פד, נדרים שדה ביאר :(מרומי

את לתת  הבית  לבעל אסור  ממון  אינה  הנאה  טובת  אם  גם 

שמצותmiiciaהמתנות וכיון  עליהם , הנאתו שאסר  לאלו 

דוקא  היא  כהונה  מתנות  dpznנתינת  zxeza ozepyk מתנות")

א) יא, ב"מ בהו"ֿ כתיב נתינה שלאכהונה לאלו רק  לתת  הוא  רשאי

והלווים הכהנים  כל על  הנאתו  אסר  אם  אבל בהנאה, אסרם 

ליטול  הם  רשאים  נתינה , מצות  לקיים באפשרותו ואין

ממון' הנאה  ש 'טובת לדעה  (ואמנם  כרחו  בעל מתנותיהם

הנאה 'טובת הרמב"ם  לדעת  אך גזל, משום  ליטול  אסורים 

ממון'). אינה

ה'תש"פ  חשון כ"ז שני יום ונזירות  בנדרים – ככולו' היום מקצת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰'ãçà Lãç íòBè éðéàL'¤¥¦¥Ÿ¤¤¨
ìL øeñà ¯.úòì úòî ,íéøeîb íBé íéL ¨§Ÿ¦§¦¥¥§¥

שנדר . משעה שלמים  יום שלושים  היינו – לעת' 'מעת 

עד  איסור לנהוג עליו  בצהריים שתיים  בשעה  נדר  אם  וכגון 

זו. בשעה  השלושים ליום 

ולכן ככולו ', היום  'מקצת  בידינו כלל  הרי  להבין: ויש 

בנזירות לנהוג  צריך אינו  יום ' שלושים  נזיר  'הריני האומר 

עד  רק  אלא  שנדר  מהרגע  שלמים  יום  יוםzligzשלושים 

זה ? כלל  חל לא  כאן ומדוע  השלושים,

אפרים ' ה 'מחנה  לד)ומבאר  סי' נדרים :(הל'

לגבי לא  אך חיובית , עשייה  לגבי  נאמר  כולו ' היום  'מקצת 

נ אדם כאשר  ולכן , העשייה. zexifpaודר שלילת  bedpl במשך

עד בנזירות די – יום  ואיןzligzשלושים  השלושים  יום 

נודר  כאשר אך בכולו, lek`lצורך `ly למשך מאכל איזה

שלושים כל במשך הנדר  על לעבור  לו אסור  – יום שלושים

מלאים . לימים הכוונה  זה  ולענין  הימים 

אחר : באופן שביארו ויש 

היום 'מקצת  אומרים  תורה  בדין  התלוי דבר  בכל  אכן,

לפי נקבעים  נדרים  אך  `mcככולו ', ipa oeylאומרים אין ובזה 

ככולו '. היום  'מקצת 

מאחר אך האדם , קבלת  ידי  על חלה  הנזירות  שגם  ואע"פ 

בתורה  מפורשים  דיניה  וכו')ופרטי  יין שתיית כשאדם(איסור הרי

התורה כללי  פי  על  שתחול בדעתו  נזירות, עצמו  על מקבל

עצמו על כשאוסר  אך ככולו', היום  'מקצת  בזה אומרים  ולכן

על  רק  נקבע דינו  בתורה , מפורש  שאינו  דבר  לעשות בנדר 

היום 'מקצת  בזה  אומרים  ואין  אדם  בני בלשון  המקובל  פי

ט)ככולו ' סי' יהושע .(נחלת

ה'תש"פ  חשון כ"ח שלישי יום לארץ  בחוץ נזירות

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰,úâäBð úeøéæpä ïéà¥©§¦¤¤
BúBà ïéñðB÷ ¯ õøàì äöeça øæpL éîe ;ìàøNé õøàa àlà¤¨§¤¤¦§¨¥¦¤¨©§¨¨¨¤§¦
ìàøNé õøàa øéæð úBéäìå ,ìàøNé õøàì úBìòì BúBà ïéáiçîe§©§¦©£§¤¤¦§¨¥§¦§¨¦§¤¤¦§¨¥
õøàì äöeça äfä ïîfa øãpL éî ,Cëéôì | .øãpL íéîiä ïéðîk§¦§©©¨¦¤¨©§¦¨¦¤¨©©§©©¤§¨¨¨¤

.íL úeøéæð âäBð äéäéå ,ìàøNé õøàì úBìòì BúBà ïéôBk ¯¦©£§¤¤¦§¨¥§¦§¤¥§¦¨
משנה ': ה 'כסף והקשה 

ב)במשנה  יט, שנדרה(נזיר המלכה  בהילני מעשה  הובא 

עלתה נזירותה , את  שהשלימה  ולאחר  לארץ  בחוץ  נזירות 

שניה . פעם נזירות  לנהוג  חכמים  לה  והורו ישראל לארץ 

ומה מרצונה . עלתה  אלא  לעלות  חייבוה  שלא ומשמע 

בגמרא  אותו(שם)שמבואר קונסים לארץ  בחוץ נדר (כיון שאם

נזיר) ד"ה שם תוס' ראה טומאה. עליה גזרו שחכמים העמים בארץ נזירות ,שקיבל

dlrהיינו  m`y, שניה פעם  נזירות  לקבל  אותו  קונסים  לארץ 

לא  לעלות !edeaiigאבל 

ומבאר :

יום כל הרי העמים , ארץ  על טומאה  גזרו שחכמים  כיון 
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חייבוהו ולכן  דרבנן  טומאה  על עובר  הוא שם  נמצא  שהנזיר 

את חייבו לא  שחכמים  ומה ישראל. לארץ  לעלות  חכמים 

משום שהוא  יתכן  ישראל, לארץ  לעלות  המלכה הילני 

אולי או  לארץ  שעלתה עד נזירותה  על  ידעו לא  שחכמים 

עניני את לנהל כדי  לארץ בחוץ  להשאר צריכה  היתה 

הממלכה .

טוב ' יום  מ"ו)וה 'תוספות  פ"ג ביאר :(נזיר

בחוץ שנזר  מי ולכן מדרבנן  רק  היא  העמים  ארץ טומאת 

וחייבוהו קנסוהו חכמים אך  נזירות , שם לנהוג יכול לארץ 

רק שהוא  וכיון בשנית . נזירות  ולנהוג ישראל לארץ לעלות

לאחר אלא  מיד לעלות  המלכה  הילני את חייבו לא קנס 

בחוץ נזירות  הנודר בכל גם  וכך לארץ . בחוץ  נזירות שנהגה 

את שהשלים לאחר  חלה  ישראל לארץ  לעלות  חובתו לארץ ,

בבית נזירות  לנודר דומה  זה ואין  לארץ . בחוץ  נזירותו 

לוקה השתהה  ואם מיד  לצאת  שחייב  ה"ח)הקברות  פ"ו ,(להלן

היא העמים  ארץ  טומאת  ואילו  מדאורייתא  טומאה  זו שם כי

מדרבנן.

שנדר  "מי הרמב"ם  שהוסיף  מה  dfdועל onfaבחוצה

נזירות", נוהג  ויהיה  ישראל לארץ  לעלות  אותו כופין לארץ 

הזה בזמן הרי לעלות , אותו כופים  מדוע הראב "ד: הקשה

לארץ ? מחוץ  ישראל  ארץ  שונה  ובמה מת  טמאי כולנו

אך  מת , טמאי  כולנו אמנם  הרדב "ז : שגזרוומבאר כיון 

שם ששוהים  שעה  שכל נמצא  העמים  ארץ  על טומאה 

mitiqen.למעט צריך בטומאה , למעט שאפשר  וכל  טומאה ,

ה'תש"פ  חשון כ"ט רביעי יום יום  בכל - המשיח ביאת זמן

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰øéæð éðéøä' :øîBàä̈¥£¥¦¨¦
.íìBòì øeñà äæ éøä ,øãð ìça íà ¯ 'Bá àa ãåc ïaL íBia©¤¤¨¦¨¦§Ÿ¨©£¥¤¨§¨

כי חלה  הנזירות  דוד , בן משיח בביאת  נזירותו את  המתנה 

ביום . בו משיח יבוא  שמא לחשוש  יש  החול מימות  יום  בכל

אבן ' ה 'טורי  ב)והקשה  יא, :(ר"ה

אליעזר רבי שם)לדעת  ממצרים(ר"ה ישראל נגאלו בניסן  ,

ixyzae, יהושע רבי  ולדעת  להיגאל, עתידיםoqipaעתידים 

ימות בכל נזירות  דיני עליו חלים  מדוע כן, ואם  להיגאל.

נזירות דיני עליו לחול יכולים  אליעזר רבי  לדעת  והרי  החול,

ניסן ? בחודש  רק יהושע  רבי ולדעת  תשרי, בחודש  רק 

ותירץ :

א)בגמרא  צח, לוי(סנהדרין בן  יהושע  רבי  של  ביאורו  הובא 

בעתה ה ' "אני העתידה  הגאולה  על האומר הפסוק  על 

משמע – 'בעתה' כי סתירה , כאן  יש  שלכאורה  אחישנה",

משמע ו 'אחישנה' מראש , שנקבע  בזמן תהיה  שהגאולה 

הכתוב אלא זמנה, לפני הגאולה בוא  את  ימהר  שהקב"ה 

- זכו  שאם זכו`dpyigאומר  לא  ואם לבוא , תמהר והגאולה ,

–dzra.

'לא כאשר הם  בניסן או בתשרי הגאולה זמני גם  זה  ולפי 

יום , בכל  לבוא  משיח יכול יזכו , ישראל  אם  אבל זכו ',

הגמרא  בהמשך בן(שם)כמבואר  יהושע  לרבי  אמר שמשיח

ככתוב 'היום ', שיבוא  ה)לוי צו, בקולו(תהלים אם  - "היום 

חלה נזירותו  בא , דוד שבן  ביום  נזירות  הנודר  ולכן, תשמעו ".

הגאולה . זמן  והגיע  'זכו' שישראל יתכן כי 

מאהבה ' ריא)וב 'תשובה  סי' ביאר :(ח"א

כפי הגאולה , שלימות אינה  עדין דוד  בן משיח ביאת 

הרמב "ם  אֿד)שכתב  הל' פי"א מלכים את(הל' יבנה שהמשיח 

בדרך  לילך ישראל כל ויכוף  ישראל, נדחי  ויקבץ  המקדש 

כל  ונצח והצליח עשה  "אם ה', מלחמות וילחם  התורה

משיח  זה הרי במקומו... מקדש  ובנה  שסביביו  האומות 

אף יום  בכל  להיות יכולה משיח  ביאת ולכן, בודאי".

בניסן. או בתשרי  תהיה  השלמה  שהגאולה

ה'תש"פ  חשון ל' חמישי יום הקברות? בבית כהן

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰ì ñðëðäáz äcLa íL ¦§©§¨§¦¨¥¨
.ä÷Bì Bðéà ...àîèðå äáéæònä úà åéìò òøôe Bøáç àáe ,ìcâîe¦§¨¨£¥¨©¨¨¤©©£¦¨§¦§¨¥¤
בקרב קברים ? גבי על במכונית  לנסוע לכהן  מותר האם 

המתירים דעת ולכאן. לכאן צדדים  נאמרו זמנינו  פוסקי

שלפנינו. בהלכה  דיוק  על היתר , בין מסתמכת ,

הטומאה , בפני חוצץ  שאוהל קובעת  ההלכה  הנה, כי 

ממנה מונע  האוהל – לאוהל  מחוץ  הטומאה  אם כלומר,

א)להיכנס  יב, מת טומאת .(הל'

ממקום שזז נייד אוהל דהיינו, זרוק '. ב 'אוהל הדבר  שונה 

הוא אין  כן  ועל כאוהל , להגדירו שאין  נפסק לגביו למקום ,

הטומאה  בפני ה)חוצץ  יא, .(שם

שנכנס נזיר  כאן: ההלכה  על  קושיה  מתעוררת  זה, לפי

שנפתח לב לאחר  רק נטמא  'תיבה 'סגורה , בתוך הקברות  ית 

התיבה ולכאורה , לכן . קודם  לא  המעזיבה"), את  ("פרע  הגג 

הטומאה ? בפני מפסיקה היא  והכיצד זרוק ', 'אוהל  הינה 

למלך' ה 'משנה רק(שם)מסביר  הכוונה  זרוק' ש 'אוהל  ,

העמים לארץ  "הנכנס  הרמב "ם : כלשון באוויר , המרחף  לדבר 

זאת , לעומת  כאן, באוויר". הפורחין  ומגדל תיבה בשידה 

בפני המפסיק  רגיל כאוהל ודינה  הקרקע, על נגררת  התיבה 

הטומאה .

מרחפת , ואינה  בקרקע  נוגעת  שהיא  כיון  למכונית : ובנוגע 

לטומאה מאפשר  שאינו  רגיל כאוהל  – זו לדעה  – יהא  דינה

מסוימים . בתנאים זאת  להתיר  ויש  פנימה , לחדור

(brx 'nr ,dzkldk mipdkd zxdh)
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ה'תש"פ  כסלו א' שישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰éBb
lì ìôBð Bðéàå ;Bøãð éôk ïúBð ...'éìò éîc' :øîàLïéàL ,äkL ¤¨©¨©¨©¥§¦¦§§¥¥©¦§¨¤¥

÷ãa Bà úéaä ÷ãa ÷fçì øãð Bà äáãð íééBbä ïî ïéìa÷î§©§¦¦©¦§¨¨¤¤§©¥¤¤©©¦¤¤
¯ ìàøNé úòc ìò øãð íà ...?ïäa äNòi äîe ...íéìLeøé§¨©¦©¥¨¤¨¤¦¨©©©©¦§¨¥
÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç ,ïäì äàøiM äîa ïéc úéa eäeàéöBé¦¥¦§©¤¥¨¤¨¤¦¤¤©©¦¤¤

.eæðbé ,'ézøãð íéîMì' :øîà íàå ;íéìLeøé§¨©¦§¦¨©©¨©¦¨©§¦¦¨§
משנה ': ה 'לחם והקשה 

הגוים " מן  מקבלים  "שאין כאן  הרמב "ם  דברי  לכאורה ,

מתנות בהלכות לדבריו  סותרים  ולירושלים , הבית  לבדק נדבה 

ה"ח)עניים  ממנו(פ"ח מקבלים  אין  הבית  לבדק  שהתנדב "גוי :

מסוים הדבר  היה  לו. מחזירין  אין ממנו לקחו  ואם  לכתחילה ,

מסוים דבר להם יהא  שלא כדי לו , מחזירין  אבן  או  קורה  כגון

מהגוי ! מקבלים אין מסוים  דבר  שרק  היינו  במקדש ",

' הגוי אמר  שאם  הרמב "ם כתב  כאן נדרתי ',minylועוד:

'בדק שאינם  לדברים  בנדבותיו  להשתמש אפשר  שאי  כיון

מדוע להקשות  יש  זה ולפי  יגנזו, – ירושלים ' ובדק  הבית 

מעילה  בהלכות  הט"ו)כתב  הבית(פ"ה לבדק  אם  גוים , "קדשי :

בערכין  הגמרא  מדברי  והרי  בהם ", מועלין ב)הקדישו ,(ה,

ואם בהם, מועלין אין להגנז  שדינם  גוי נדבת  שדמי עולה 

מדוע יגנזו , הקדש  לשם  הגוי שנדרי כאן  הרמב "ם  כדברי

בהם ? מועלין

וביאר :

ואינו ומעריך נודר  שהגוי באופן  הרמב "ם מדבר  כאן

אנו ואין ישראל" דעת  על "נדר  אלא מטרה  לאיזה  מפרט

מהגוי מונעת  שהתורה  כיון הבית  לבדק  שכוונתו אומרים 

מקבלים ולכן וגו '"), לבנות  ולנו לכם ("לא הבית  לבדק לנדב 

דין ובית  מסוים ' שאינו 'דבר  והן מסוים ' 'דבר  הן ממנו 

ובדק הבית  מבדק  חוץ  להם , שיראה דבר  לכל  אותו מוציאים

ב"גוי מדובר עניים  מתנות  בהלכות אבל acpzdyירושלים.
ziad wcal,כלל ממנו מקבלים אין לכתחילה ואז במפורש  "

ודבר לו, מחזירים  מסוים ' 'דבר  ממנו לקחו אם  בדיעבד אך

חלק אין  "ולכם  שנאמר  אף  כי  מחזירים , אין  מסוים ' 'שאינו 

ניכר , אינו וה'זכרון' שה 'חלק ' כיון בירושלים ", וזכרון וצדקה

להתיר . יש 

מועלים גוי  שקדשי מעילה, בהלכות  הרמב "ם  שכתב  ומה 

הבית לבדק היא  שנתינתו פירש  כאשר רק  זה  הרי – בהם

אלא נגנזת  אינה נתינתו  שאז מסוים ', 'שאינו  ובדבר

בה . מועלים ולכן הבית  לבדק  בה משתמשים 

ה'תש"פ  כסלו ב' קודש שבת בערכין  - מסלע פחות נתינה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰àlL éøä£¥¤Ÿ
àlà ,òìqî úBçt epnî ïéç÷Bì ïéà ¯ òìñ elôà Bãéa àöîð¦§¨§¨£¦¤©¥§¦¦¤¨¦¤©¤¨
íìL Cøò ïzé ¯ øéLòäå Bãé äàöî íàå ;áBç åéìò ìkä øàMé¦¨¥©Ÿ¨¨§¦¨§¨¨§¤¡¦¦¥¥¤¨¥

.äøBza áeöwä©¨©¨
כפי לתת עליו  משגת , ידו  ואין  עני הוא  הנודר אם 

כלל,שהער נותן  אינו סלע  אפילו לו  אין וכאשר  הכהן . יכו 

בתורה". הקצוב  שלם  ערך  "יתן יעשיר כך אחר אם  ורק 

העשיר , כך ואחר מסלע פחות בתחילה  נתן זאת  בכל ואם 

הסכום לבין שנתן  מה  בין ההפרש  את  רק  לשלם  עליו האם

שישים ) עד עשרים מבן לזכר סלעים  חמישים  (למשל, המלא 

חמישים לתת  וחייב  כלל  נחשבת  אינה  הקודמת  שנתינתו או

שלמים ? סלעים 

שבערכין' ב)ב 'הפלאה  ז' 'אין(ערכין הרמב"ם  שמלשון  כתב

מקבלים אין שלכתחילה  משמע  מסלע ' פחות  ממנו לוקחין 

ולא מסלע  פחות  ממנו  קיבלו אם אבל מסלע, פחות ממנו 

לערך  להשלים  אלא צריך אינו העשיר , ובינתיים לו  החזירו 

שלם .

הקודש ' ב 'נזר שם)אך  שפחות(ערכין הרמב "ם  מלשון הבין

נחשבת אינו  מסלע פחות  שנתן ומה 'ערך' בכלל  אינו מסלע 

הערכה  בה  נתקיימה  לא  הכהן")כי לשלם("והעריכו ועליו  ,

שיש העריך שהכהן  במקרה  אמנם , שלמים. סלעים  חמישים 

הרי שקלים , תשעה  רק נתן ולמעשה  סלעים  עשרה הנודר  ביד

סלעים ואחד ארבעים  רק  לשלם  עליו יהיה  שהעשיר  לאחר 

סלעים לחמישים  ההפרש  את  להשלים  הדברים כדי  (וכמשמעות

והי"א), ה"ז נחשבת .להלן הראשונה  הנתינה  כי

חינוך' ט)וה 'מנחת  אות שנ הענין:(מצוה עצם  על  תמה 

שיש יותר  מסתבר והרי מסלע , פחות  מקבלים  אין מדוע

עליו ישאר והשאר מסלע , פחות  אפילו  סכום , כל ממנו  לקחת 

"אין  במשנה שנאמר  ומה  (ולאoikxrpחוב , מסלע " פחות 

'oigwel'אינו מסלע  פחות  לו  יש  שכאשר  לפרש  אפשר  ,(

xhtpלתת שעליו אף ל'ערכו', ישלים  יעשיר  ואם  בנתינתו ,

יותר יהיה  אולי שהרי ישלים , וכשיעשיר לו  שיש  מה עתה

הקדש "? יפסיד ולמה יתן, לא  זה  "וגם  עני

על ידי לימוד התורה )לימודי ה'( נעשה בניין העולם )בוניך(, כי קיום העולם הוא על-ידי התורה.
ממאמר י"ג כסלו ה'תשכ"ז
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת
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‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«
C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,

לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים
בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ
¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈

ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»
Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿

Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆
.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא

.„¯ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¬À»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»≈»«∆«¬…

B˜ÏÁÏ „Á‡ Ïk ÒkÈÂ19‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;20 ¿ƒ»≈»∆»¿∆¿¿ƒ≈»ƒ¬À»
CB˙a :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,B˙È·Ï ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk -»∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .22ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL , ∆ƒ¬ƒƒ¿»≈»≈»¿≈∆¬ƒ
BÊ ¯ˆÁa ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Ïe ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ „ÈÓÚ‰Ï23. ¿«¬ƒ≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ¿»≈

הבתים,17) שלפני והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל שיש
בה. שותפים ארבע 18)שניהם בית לכל שיש חלוקה, כדי

ארבע  בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות

עומדת 19)שיחלוקו. ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון
שכל  בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר
עדיין  הוברר שלא ומתוך שטחה, בכל בה ישתמש אחד
שמא  כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו
הרגל. בדריסת אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא

לכוף 20) יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין
חצ  "שכל לחלוק, חבירו על את אמות ארבע בה שאין ר

חצר". קרוייה אינה אמות בן 21)ארבע אליעזר ר' כדעת
לאחד  אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב,
ולא  לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים מן
שתהא  קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף
תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל לגמרי קנוייה החצר
למפרע  הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש
שבשעה  נמצא, זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו

נכנס. הוא בשלו לתוכה, כדי 22)שנכנס בה שיש בין
בה. שאין בין שותפים 23)חלוקה, יכולים אלה בכל כי

שרגילים  אלא זה. על זה לעכב מזה) זה  הנאה נדרו (שלא
אסורה  הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו שיכול וכל לו,

.‰‡lL Ô‰Ó „Á‡ ¯„Â ,¯ˆÁa ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»À»ƒ¿»≈¿»«∆»≈∆∆…
Ba ‰‰È24B˜ÏÁ ¯kÓÏ ¯„Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÈM‰25. ≈»∆«≈ƒƒ∆«≈ƒ¿…∆¿
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ה'תש"פ  כסלו א' שישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰éBb
lì ìôBð Bðéàå ;Bøãð éôk ïúBð ...'éìò éîc' :øîàLïéàL ,äkL ¤¨©¨©¨©¥§¦¦§§¥¥©¦§¨¤¥

÷ãa Bà úéaä ÷ãa ÷fçì øãð Bà äáãð íééBbä ïî ïéìa÷î§©§¦¦©¦§¨¨¤¤§©¥¤¤©©¦¤¤
¯ ìàøNé úòc ìò øãð íà ...?ïäa äNòi äîe ...íéìLeøé§¨©¦©¥¨¤¨¤¦¨©©©©¦§¨¥
÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç ,ïäì äàøiM äîa ïéc úéa eäeàéöBé¦¥¦§©¤¥¨¤¨¤¦¤¤©©¦¤¤

.eæðbé ,'ézøãð íéîMì' :øîà íàå ;íéìLeøé§¨©¦§¦¨©©¨©¦¨©§¦¦¨§
משנה ': ה 'לחם והקשה 

הגוים " מן  מקבלים  "שאין כאן  הרמב "ם  דברי  לכאורה ,

מתנות בהלכות לדבריו  סותרים  ולירושלים , הבית  לבדק נדבה 

ה"ח)עניים  ממנו(פ"ח מקבלים  אין  הבית  לבדק  שהתנדב "גוי :

מסוים הדבר  היה  לו. מחזירין  אין ממנו לקחו  ואם  לכתחילה ,

מסוים דבר להם יהא  שלא כדי לו , מחזירין  אבן  או  קורה  כגון

מהגוי ! מקבלים אין מסוים  דבר  שרק  היינו  במקדש ",

' הגוי אמר  שאם  הרמב "ם כתב  כאן נדרתי ',minylועוד:

'בדק שאינם  לדברים  בנדבותיו  להשתמש אפשר  שאי  כיון

מדוע להקשות  יש  זה ולפי  יגנזו, – ירושלים ' ובדק  הבית 

מעילה  בהלכות  הט"ו)כתב  הבית(פ"ה לבדק  אם  גוים , "קדשי :

בערכין  הגמרא  מדברי  והרי  בהם ", מועלין ב)הקדישו ,(ה,

ואם בהם, מועלין אין להגנז  שדינם  גוי נדבת  שדמי עולה 

מדוע יגנזו , הקדש  לשם  הגוי שנדרי כאן  הרמב "ם  כדברי

בהם ? מועלין

וביאר :

ואינו ומעריך נודר  שהגוי באופן  הרמב "ם מדבר  כאן

אנו ואין ישראל" דעת  על "נדר  אלא מטרה  לאיזה  מפרט

מהגוי מונעת  שהתורה  כיון הבית  לבדק  שכוונתו אומרים 

מקבלים ולכן וגו '"), לבנות  ולנו לכם ("לא הבית  לבדק לנדב 

דין ובית  מסוים ' שאינו 'דבר  והן מסוים ' 'דבר  הן ממנו 

ובדק הבית  מבדק  חוץ  להם , שיראה דבר  לכל  אותו מוציאים

ב"גוי מדובר עניים  מתנות  בהלכות אבל acpzdyירושלים.
ziad wcal,כלל ממנו מקבלים אין לכתחילה ואז במפורש  "

ודבר לו, מחזירים  מסוים ' 'דבר  ממנו לקחו אם  בדיעבד אך

חלק אין  "ולכם  שנאמר  אף  כי  מחזירים , אין  מסוים ' 'שאינו 

ניכר , אינו וה'זכרון' שה 'חלק ' כיון בירושלים ", וזכרון וצדקה

להתיר . יש 

מועלים גוי  שקדשי מעילה, בהלכות  הרמב "ם  שכתב  ומה 

הבית לבדק היא  שנתינתו פירש  כאשר רק  זה  הרי – בהם

אלא נגנזת  אינה נתינתו  שאז מסוים ', 'שאינו  ובדבר

בה . מועלים ולכן הבית  לבדק  בה משתמשים 

ה'תש"פ  כסלו ב' קודש שבת בערכין  - מסלע פחות נתינה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰àlL éøä£¥¤Ÿ
àlà ,òìqî úBçt epnî ïéç÷Bì ïéà ¯ òìñ elôà Bãéa àöîð¦§¨§¨£¦¤©¥§¦¦¤¨¦¤©¤¨
íìL Cøò ïzé ¯ øéLòäå Bãé äàöî íàå ;áBç åéìò ìkä øàMé¦¨¥©Ÿ¨¨§¦¨§¨¨§¤¡¦¦¥¥¤¨¥

.äøBza áeöwä©¨©¨
כפי לתת עליו  משגת , ידו  ואין  עני הוא  הנודר אם 

כלל,שהער נותן  אינו סלע  אפילו לו  אין וכאשר  הכהן . יכו 

בתורה". הקצוב  שלם  ערך  "יתן יעשיר כך אחר אם  ורק 

העשיר , כך ואחר מסלע פחות בתחילה  נתן זאת  בכל ואם 

הסכום לבין שנתן  מה  בין ההפרש  את  רק  לשלם  עליו האם

שישים ) עד עשרים מבן לזכר סלעים  חמישים  (למשל, המלא 

חמישים לתת  וחייב  כלל  נחשבת  אינה  הקודמת  שנתינתו או

שלמים ? סלעים 

שבערכין' ב)ב 'הפלאה  ז' 'אין(ערכין הרמב"ם  שמלשון  כתב

מקבלים אין שלכתחילה  משמע  מסלע ' פחות  ממנו לוקחין 

ולא מסלע  פחות  ממנו  קיבלו אם אבל מסלע, פחות ממנו 

לערך  להשלים  אלא צריך אינו העשיר , ובינתיים לו  החזירו 

שלם .

הקודש ' ב 'נזר שם)אך  שפחות(ערכין הרמב "ם  מלשון הבין

נחשבת אינו  מסלע פחות  שנתן ומה 'ערך' בכלל  אינו מסלע 

הערכה  בה  נתקיימה  לא  הכהן")כי לשלם("והעריכו ועליו  ,

שיש העריך שהכהן  במקרה  אמנם , שלמים. סלעים  חמישים 

הרי שקלים , תשעה  רק נתן ולמעשה  סלעים  עשרה הנודר  ביד

סלעים ואחד ארבעים  רק  לשלם  עליו יהיה  שהעשיר  לאחר 

סלעים לחמישים  ההפרש  את  להשלים  הדברים כדי  (וכמשמעות

והי"א), ה"ז נחשבת .להלן הראשונה  הנתינה  כי

חינוך' ט)וה 'מנחת  אות שנ הענין:(מצוה עצם  על  תמה 

שיש יותר  מסתבר והרי מסלע , פחות  מקבלים  אין מדוע

עליו ישאר והשאר מסלע , פחות  אפילו  סכום , כל ממנו  לקחת 

"אין  במשנה שנאמר  ומה  (ולאoikxrpחוב , מסלע " פחות 

'oigwel'אינו מסלע  פחות  לו  יש  שכאשר  לפרש  אפשר  ,(

xhtpלתת שעליו אף ל'ערכו', ישלים  יעשיר  ואם  בנתינתו ,

יותר יהיה  אולי שהרי ישלים , וכשיעשיר לו  שיש  מה עתה

הקדש "? יפסיד ולמה יתן, לא  זה  "וגם  עני
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ÈMa ‡e‰ ‰‰È ‡lL ¯„26Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«∆…≈»∆«≈ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈
B˙eL¯aL ÈtÓ ,B˙È·Ï27ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÒÎ ‡e‰ ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¬»≈»
¯ˆÁa LnzL‰Ï28e¯‡aL BÓk ,29. ¿ƒ¿«≈∆»≈¿∆≈«¿

ישתמש 25)ממנו.24) אם לשני מכשול ונתן הואיל
ידו. על חברו ייכשל שלא למכרו, לכופו נותן הדין בחצר,

באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את מן 26)אבל
חלוקה.27)השני. כדי בה ריחיים 28)שאין להעמיד

וכדומה. כי 29)ותנור חלקו, את למכור לכופו אין אבל
יפה  נזהר אהיה אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא

להיכשל. שלא

.Â‡‰a ¯eÒ‡ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙ »»∆»ƒ«»«¬»«∆»ƒ¿≈∆
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯ˆÁÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿ƒ»≈∆»≈ƒ¿≈∆≈
ElL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡ ,ÒÎ È‡ E¯·Á ÏL CB˙Ï30. ¿∆¬≈¿¬ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿∆¿

מפסיד 30) ואינו שותף שאינו השוק, מן אחד שאפילו
לו  מותר זאת בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום,
ברירה", "יש ומטעם יעקב בן אליעזר כרבי להיכנס,
אבל  חלוקה. כדי בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר
ואין  שיחלוקו. עד להיכנס לו אסור חלוקה כדי בה כשיש
ולא  הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס אלו ייאסרו לומר,
יודע  אתה אין מהם, אחד כל של חלקו הנדר בשעת הוברר
ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו
ועובר  חברו לחלק נכנס מהם אחד כל שמא לחוש, ועלינו
מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי נדרו? על
האיסור  שיישאר חברו, על לאסרה מהם אחד יוכל שלא
חברו  נכסי אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו

בדין. ואינו חברו, על

.ÊÈ¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ ˙Bn‡‰ ÔÓ ‰n‡ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»«À»ƒ»À««¿¬≈
¯˙BÈa Ô‰Ó ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê31˙BÁÙa Ô‰Ï ¯kÓÏÂ32. ∆À»ƒ«≈∆¿≈¿ƒ¿…»∆¿»

Ô‰Ó ÁwiL BÏ ÔÈÚÓBL Ì‡ ,Ì‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈∆
˙BÁÙa33¯zÓ - ¯˙BÈa ¯kÓÈÂ34Ô‡k ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .35 ¿»¿ƒ¿…¿≈À»¿≈¿ƒ»

¯kÓÈ ‡lL36ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb37LÈ‡Ó ¯„ ‡Ï È¯‰L , ∆…ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«∆¬≈…»«≈ƒ
È‡ Ì‡L ,dlk ‰n‡Ó [‡l‡] ,ÂÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k „Á‡∆»¿≈∆ƒ¿…»»∆»≈À»À»∆ƒƒ
¯Á‡ ÌÚ ÔzÈÂ ‡OÈ - ‰Ê ÌÚ ÔzÏÂ ‡OÏ BÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»ƒ»¿ƒ≈ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒ«≈

CÎÈÙÏ39ÔÏÈ‡LÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ Ô˙È‰ ¯Ò‡ Ì‡ ,40 ¿ƒ»ƒ»«¬»»»»»¬≈∆«¿ƒ»
Ô‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ Ì‰Ó Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ,Ô˙B‡ ‰ÂÏÓe41. «¿∆»¬»…ƒ¿«≈∆¿…ƒ¿∆≈∆

הרגיל.31) שלא 32)מהמחיר כדי המקובל, מהמחיר
אומה, אותה מאנשי יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה
מאה  שווה לקח אפילו מנכסיהם, ליהנות שלא נדר אם אבל
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים

ממנו.33) ייהנו שלא ממוצע 34)כדי במקח כאן ומדובר
וללוקח  למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע), ולא חריף (לא
כשימכור  אפילו חריף במקח כי בשווה, שווה נמכר כשהוא
זה  כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח הנאה בו אין בשוויו
כי  בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר

בלבד. הוא אלא בזה ייהנו לא הנייתם 35)הם כשאסר
כשם 37)בפחות.36)עליו. נהנה, ונמצא בפחות,

פנים, בשום לו ימכור שלא מחברו הנאה מודר כל על שגזרו
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח דברי 38)שמא שיעור

עליו. שנגזור כדי אחד, מאיש נדר לא "שהרי הם: כך רבינו
- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח, אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר
ייקח. שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï - ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï ¯eÒ‡ - ¯ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על  שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף שבתבואה, העשירי החלק
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק עני מעשר כלומר,
עני  מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס לפי בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני  שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני  למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום
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.‡ÈÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה

ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק אישות שבהלכות פי על ואף עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו
הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב" אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.·ÈB¯·ÁÏ ÔÈ‡Â B¯·Á ÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰ - ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a ¯eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡·e BÏ Ô˙57¯zÓ ‰Ê È¯‰ -58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע, ואני לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני שנתן המדיר,
אפרע. ואני לו תן לחנווני: אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.‚ÈB˙Èa ‰È‰59,¯ˆ˜Ï e‰„O ,¯c‚Ï B¯„b ,˙B·Ï »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a ¯eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡·e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô¯ÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ Ú¯ÙÏ ¯zÓ ‰fL e¯‡a ¯·Îe ,B·BÁ BÏ Ú¯tL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

B·BÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי זה שאין פי על אף
כאן: רבינו כתב כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני, אצל הולך כתב: הקודמת שבהלכה

בניין. לצרכי נפש, חיי צרכי בין ההבדל זהו כי לכתחילה,
הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת

.„ÈÔ˙B - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿≈«…«≈
da ¯zÓ ‰l‰Â ,‰zÓ ÌeMÓ ¯Á‡Ï62ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈ƒ«»»¿«»À»»¿ƒ≈

ÚÏq‰ ÏÚ ÁÈpÓ - ¯Á‡ Ì‰nÚ63Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡Â ƒ»∆«≈«ƒ«««∆«¿≈¬≈≈
ÏÎB‡Â ÏËB ‰l‰Â ,ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÔÈ¯˜ÙÓ64. À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…¿«»≈¿≈

מוכיחים 62) שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי על אף
ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע. משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.ÂË‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡B·ÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ¯ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡B·iL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
ÔB‚k .¯eÒ‡ - ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡B·iL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿

‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ·‡ ‡B·iL ‰ˆB¯ ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba¯68B˙cÚÒ È¯‰L ;B˙cÚqÓ ÏÎ‡Ï «¿«≈»∆∆¡…ƒ¿À»∆¬≈¿À»

Â .BÏ ˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡lL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ‡ˆBik Ïk ÔÎ ««»»∆…»«¿«¿¿≈…«≈
‰Êa69. »∆

אלא 65) גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים
מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני כדי להערים, הוא רוצה

וכדומה.67)התסכים.66) נישואין שהדבר 68)סעודת
לאחר. ונותנה בנו לנישואי סעודה מכין אדם שאין ידוע,

לא 69) משנה" ה"כסף ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון
אם  אבל לנתינתו, סמוך כך לו כשאמר אלא רבינו נתכוון

מותר. זה הרי כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה

.ÊËdLÈc˜‰ Ì‡L ‰zÓ Ïk70˙Lc˜Ó ‰È‰z ‡Ï71 »«»»∆ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆À¿∆∆
˙Ó ÏÚ ‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .‰zÓ dÈ‡ -≈»«»»¿»«≈»∆«»»«¿»

¯Á‡Ï d˙B˜‰Ï72‰˜iL ˙Úa ‰˜ ¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»¿«≈¬≈∆»«≈»»¿≈∆«¿∆
ÔBL‡¯‰ BÏ73B˙B‡Ï ÔBL‡¯‰ BÏ ‰˜‰ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿

ÈM‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ‡Ï ‰˜ ‡Ï - ¯Á‡74. «≈…»»…»ƒ¿…«≈ƒ

הקדש.70) לצרכי הקדישה 71)לשמים, ואם הואיל
גם  מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל
כי  זה, מקבל ידי על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר
"מעשה  שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא זו אין

והי  הנאה הימנו מודר אביו שהיה משיא באחד, (המדיר) ה
במתנה  לך נתונים וסעודה חצר לחבירו: ואמר בנו, את
בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי אלא לפניך ואינם
לשמים. מוקדשים הם הרי הם שלי אם [=החבר], אמר,
שתקדישם  שלי, את לך נתתי לא המדיר], [=הבן לו אמר
אלא  שלך, את לי נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים.
ויהא  לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא
שאם  שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי עוון
שהלכה  פי, על ואף מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה
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שלא  עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא:
אין  כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זו הרי החזירה
שיאכל  כדי אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו

זמן.72)אביו. קנאה 73)לאחר לא שהראשון פי על אף
אם  כי לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו
זכה  לחבירו: כאומר זה ואין - זמן. לאחר לשני להקנותה
אינה  הזכייה כל ששם פלוני, בה שזכה לפלוני, זה בדבר
כאן  אבל המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי עצמו, בשביל
בגמרא  ושם זמן. לאחר לשני שיקנה כדי הראשון, קנה
סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו,
סודר  הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה שהרי
את  השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת)
בחזרה  הקונה יקבלו זה שסודר פי, על אף לקונה, שדהו
לא  הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי
קונה  שכל ומכאן לקונה, השדה להקנות מנת על אלא היה
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על

נתקיים 74) לא אם תנאי, על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר
המתנה. בטלה התנאי

.ÊÈ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Bza ÏÚa ÏÚ B˙È‰ ‰¯Ò‡pL ÈÓƒ∆∆∆¿»¬»»«««ƒ¿∆
‰‡ÈˆBÓe Ô‰a ˙È‰ ‰È‰zL È„k ˙BÚÓ Bz·Ï ˙˙Ï»≈¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆¡≈»∆ƒ»

‰ÈˆÙÁa Ô˙B‡75È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â dÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »«¬»∆»¬≈∆≈»¿≈»¬≈
‡‰È ‡lL „·Ï·e ,‰zÓa CÏ ÔÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»ƒ¿«∆…¿≈
CÈÙÏ ˙˙B z‡M ‰ÓÏ eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï¿«¿≈¿»∆∆»ƒ¿¿«∆«¿∆∆¿ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈLaÏzM ‰ÓÏ B‡76:dÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ»«»
Èˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈¿«¿≈¿»∆∆»«∆ƒ¿ƒ

Ô‰a ÈOÚ77‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Óe ,ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ»∆…»»««««∆ƒ¿∆«¬∆
Ô‰a78˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ dÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»«»«»»¿»«»«¿»

‰zn‰ ‰È‰zL L¯t ‡ÏÂ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L∆≈¿«¿≈¿»∆¿…≈≈∆ƒ¿∆««»»
È¯‰ - Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ B‡ CÎÏe CÎÏ ˙‡f‰«…¿»¿»¿«∆ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈

‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜79Â ;,¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„ »»»«««∆¡…≈∆»¿»»∆»
B˙BÁ ˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L80. ∆¬≈»«¬»«¿

איש,75) לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי
זה  נמצא (הרווחים), הפירות אוכל והבעל קרקע בה תילקח
המעות  נתן כאילו זה והרי הנאה שהדירו מחותנו נהנה

ואסור. לבעל, ישיר לאשה 76)באופן המעות הקנה שלא
בלבד, דבר לאותו אין אלא דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך

בה. חלק לה 77)לבעל הקנה דבר לאיזה לה, פירש ולא
מה 78)המעות. אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

ששמואל  רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי שתרצי
שאין  מנת על מאמרו: על נוסף זה את לה לומר מצריך
שתרצי  מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך
שתרצי  דבר לאותו אלא שלך יהיו שלא לומר, כוונתו עשי"
אלא  חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות
דבר  ולאותו דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה
לא  בתו אף שהרי בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד.

דבר. לכל אותן בעלה.79)קנתה כיד אשה שיד
לו 80) שאסור פי על ואף הבעל. אותן קנה זאת ובכל

בהן  לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות

דבר  בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מותר, רבים צרכי
הנאה. היתר בו לאדם שאין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהותר 1) נדר הדבר, נתקיים ולא מסויים בדבר התלוי נדר

ולא  הנודר כוונת אחר שהולכים בכולו, דינו מה מקצתו
איני  לביתך האומר: בין ההבדל הדיבור, משמעות אחר
בלא  המותרים דברים נכנס, איני זה לבית לאומר: נכנס,

לחכם. שאלה

.‡¯„pL ¯·c B¯„ ˙ÚLa L¯Ùe ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓƒ∆»«ƒ¿«≈≈ƒ¿«ƒ¿»»∆»«
BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -3B‡ B¯„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿

¯·„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯·„ B˙B‡a B˙Úe·L¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי זה שהרי לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ"ט, נדרים בירושלמי וכמבואר הדבר, בטל התנאי

.·˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú¯ ·ÏkL ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú¯ ‰È·‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz ·‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…

˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
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מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
(כסףֿ שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È¯‰ - ¯„p‰ ˙ÚLa B‡ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
¯Ò‡ ?„ˆÈk .B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú ¯eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

¯ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Ó·e ¯ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
¯ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B¯„21e¯‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב שהוא לפי לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני 21)(משנה שיבא
כך  נדרתי אני ויאמר: הדיוטות שלשה לפני או מובהק חכם
הייתי  לא וכך, כך לי שיארע יודע הייתי ואילו ונחמתי, וכך
הייתי  לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח" ה"אור לדעת - יש כאן והי"ב. ה"ה פ"ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס:
יודע  הייתי אילו שאומר: אעפ"י כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע, הייתי "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי לא בקרוב, בנו את משיא

.ÂBlk ¯z‰ - B˙ˆ˜Ó ¯z‰L ¯„ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk .‰Úe·Laƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ

ÚÈb‰LÎe ,Ôa¯˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÂÈ˙B¯t≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ·‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯Ê ÌÈL‡Â ÂÈ·‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

¯zÓ25ÔÈ¯zÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
- ¯zÓ È·‡Â ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈ¯zÓ Ôlk È¯‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆
ÌÎlk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È·‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆

ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk È¯‰ - È·‡Ó ıeÁ ÔÈ¯eÒ‡28;ÂÈ·‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ˆ˜Ó ¯Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

¯„B ‰È‰ ¯„pL29ÂÈ·‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג ) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
כוח  הורע דבריו החליף ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ"י  לאחרים, ביחס - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי  מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי יודע... הייתי אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ אסורים כולכם
כח  הורע החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסףֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.ÊÈ·Ï Ú¯ ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa¯˜ ÔÈi‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ È·Ï ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È¯‰ :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈÚÓ≈«ƒ¿»¿¬≈«¿À»»∆ƒ¿≈≈«ƒƒ
:¯Ó‡ elÙ‡Â ,¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒ≈«¬ƒ»«
ÔLi‰Â ¯eÒ‡ L„Á‰ :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«»ƒƒ≈∆»»»¿«»»

L„Á·e ÔLia ¯zÓ - ¯zÓ31el‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÈi‰ Ïk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«»ƒƒ≈»«≈¬ƒ»«

ÔMÈÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔMÈÓ‰ ÔÓ ıeÁ32Ïk ÔÎÂ . ƒ«¿À»¬≈∆À»«¿À»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik33. «≈»∆

הותר 31) וממילא נדרו, מקצת ועקר דבריו, החליף שהרי
נדרו,32)כולו. הורע לא כבתחילה דבריו והעמיד הואיל

בשעת  בכלל היה שלא המיושן, על מתנה אלא זה שאין
וכפירוש  סו. (נדרים למעיים יפה שהוא ידע אילו נדרו,
יין). לענין רבינו למד וממנו בצל, לענין כו: שם הגמרא
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שהבצל 33) טועם, שאני בצל "קונם סו. שם שאמרו כמו
!? ללב יפה כפרי) (בצל הכופרי והלא לו: אמרו ללב, רע
הבצלים", בכל אלא הותר בלבד בכופרי ולא בכופרי, הותר

כו. שם בגמרא שהוסבר וכפי

.ÁÔÏÏ‚aL ÌÈ¯·c ÔÈ‡B¯ - ÚaL B‡ ¯„Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
ÔÈÎÏB‰Â ,Ôek˙ ‰Ê È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏe ,¯„ B‡ ÚaLƒ¿«»«¿≈ƒ≈∆¿≈∆ƒ¿«≈¿¿ƒ

ÔÈÚ‰ ¯Á‡34¯eac‰ ÚÓLÓ Ïk ¯Á‡ ‡Ï ,35?„ˆÈk . ««»ƒ¿»…««»«¿««ƒ≈«
ÚÈf‰Â ,ÌÈzLt ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ‡OÓ ÔeÚË ‰È‰36 »»»«»∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«

‰L˜ BÁÈ¯ ‰È‰Â37ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿»»≈»∆¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
È„‚a LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÏ ÌÈzLt B‡ ¯Ó∆̂∆ƒ¿ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿≈

Ô˙BqÎÏe ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ38‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿«»¿≈»∆»
ÔÏÈLÙ‰Ï39ÂÈ¯BÁ‡Ï40¯Óˆ È„‚a Le·Ï ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆

Ô˙LÈ·Ïa ¯ÚËˆÂ41ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
¯zÓe ,ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ¯zÓe ,LaÏÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ¯Ó∆̂∆¿»»ƒ¿À»ƒ¿…»»À»

Èf‚a ˙Bqk˙‰Ï42„‚·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯Óˆ ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒ¿«≈∆∆»¿∆∆
¯Óˆ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הנדר.34) שבדיבור.35)כוונת המילולית ההבנה
המשא.36) שהצמר 37)מכובד קשה, ריחו שהיה או

ה"נמוקי  וכפירוש נה: בנדרים (משנה קשה ריחם והפשתים
שם). בהם.38)יוסף" לתלותם.39)להתכסות

להפשילם 40) אלו של שדרכם אלא לפניו, לטענם וכלֿשכן
ולפיכך  נדר, שנצטער שבענין שם). יו"ט (תוספות לאחוריו
שם). (רש"י לטענם לו ואסור להתכסות, לו מותר

שם).41) ורא"ש (ריטב"א כובדם מחמת או ריחם מחמת
נטוה.42) לא ועדיין שנגזז אלא 43)צמר נדר שלא

מדברי  ונראה וברש"י). שם, (ברייתא בו שנצטער ממלבוש
וגם  בלבישה גם אסור סתם, הצמר מן שהנודר רבינו,

וכסףֿמשנה). (ר"ן בטעינה

.ËB˙·B¯˜ ‡OiL epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰44,Ô‡ÓÓ ‡e‰Â »¿«¿ƒƒ∆∆ƒ»¿»¿¿»≈
e¯ˆÙe45;ÌÏBÚÏ B· ‰‰z ‡lL ÚaL B‡ ¯„Â Ba »¿¿»«ƒ¿«∆…≈»∆¿»

‰‰z ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»«∆…≈»∆
B˙ek ÔÈ‡L ;BÏ ˙B‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÏ B·¿»¬≈≈À»≈»∆≈«»»

˙eLÈ‡ ÌLÏ ‡l‡46. ∆»¿≈ƒ

רבינו 44) ומפרש אחותו". "בת הנוסח: סג: נדרים ובמשנה
להשתדל  אדם וחייב מצוה הוא ועוד נהוג, שהוא לפי שם:
- ז) נח, (ישעיה תתעלם" לא "ומבשרך שאמרו כמו בזה,

סב: יבמות וראה אחותו, בת הנושא הרבה.45)זה בקשו
סג:).46) (נדרים נישואין

.ÈB‡ ÚaLÂ ,Ô‡Óe BÏˆ‡ „ÚÒiL B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬≈∆ƒ¿«∆¿≈≈¿ƒ¿«
È¯‰ - ÔBˆ ˙tË BÏ ‰zLÈ ‡ÏÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„»«∆…ƒ»≈¿≈¿…ƒ¿∆ƒ«≈¬≈
Ôek˙ ‡lL ;ÔBˆ BÏ ˙BzLÏÂ B˙È·Ï Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰cÚÒa BnÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡lL ‡l‡ ‰Ê47ÔÎÂ . ∆∆»∆……«¿ƒ¿∆ƒƒ¿À»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

לו 47) מותר וכן לו. מותר צונן טיפת אבל מרובה, שתיה
שאמרו  כמו אחרת, בסעודה בביתו ולשתות לאכול
לאחר  אסור, המשתה "תוך מ"ח) פ"ד, (נדרים בתוספתא

ובר"ן). שם (נדרים מותר" המשתה

.‡ÈÌB˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙È·Ï »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49Ô¯ÎÓ B‡ ¬ƒ≈«≈¿∆∆≈ƒ¿»≈¿»»

ÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆À»¿ƒ»≈««ƒ¿ƒ««»∆ƒ
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Á˜Bl‰ ÔÓ B‡ L¯Bi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B˙eL¯a Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

¯eÒ‡50. »

רומי 48) בדפוס וכן התימנים, ובכת"י ה"ג. לעיל מפורש
ושדך  נכנס, איני "לביתך אלא: איננה. "קונם" תיבת ר"מ

י. אות לעיל בביאורנו וראה לוקח". הבית 49)איני בעל
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ"ה,

.·ÈdÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
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È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני ביום חובו

נתקבלתי. כאילו הריני המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למקומותיהם,1) אדם בני לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡·e2ÔÓÊ B˙B‡·e3.Ba ÚaL B‡ ¯„pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ C¯c Ì‡ :ÏM·Ó‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏM·Ó ÔÈ‡¯BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ·˙·e ÌÈÓa ÏMa˙pL ¯O·Ï ‡l‡ ÏM·Ó ˙B¯˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -6˜eÏL·e7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰ - ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ ¯Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי כי

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ"א. פ"ו, לנדרים (רע"ב הראוי מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב"א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני בלשון כי צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק

מבושל. נקרא: מדי, יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי"א. פ"ה, על 6)לעיל צלוי כיֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט.). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי  כתוב שכן מבושל, נקרא צלוי גם תורה שבלשון
וידוע, כמשפט". באש הפסח "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי צלי. אלא נאכל הפסח שאין
הפסח  את "תזבח וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב נתבשל ולא
ה"ג.9) פ"ט, שבת הל' השווה האש, מתולדות חומם שאין

רותחים.10) מעיינות שאר נדרים 11)כגון וב'ירושלמי'

במעושן  מותר אם המבושל, מן בנודר נסתפקו ה"א, פ"ו
שזה  וכנראה, בספק. ונשארו טבריה, בחמי ומבושל ומטוגן
הולכים  ומספק בזה, מוסכמת אדם בני לשון שאין במקום

(כסףֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.·ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„12˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„·Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«

ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ -13. ≈»∆»¿»»ƒ«

כמו 12) מאד, וחריפים במלח הרבה המתובלים מזון מיני
זכר  מלוחים נאכל אנו "אף סו.): (קידושין שאמרו

וראה 13)לאבותינו". אדם. בני לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„14˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ Le·k15Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

- „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆

לשם 14) וכדומה) חומץ (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ שנינו: - ב נא, נדרים במשנה,
שאני  כבוש ירק, של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע, לשאינו הידוע, השם בין הוא: ההפרש
ירק. של והוא הידוע, לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע: בעיקר (תטעה) תפשע "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע אם כלומר, אדם". בני
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע, שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע"פ זמן ובאותו מקום באותו אדם בני לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט' אין שאם השלוק, מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק, לבשר אלא שלוק לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈ¯B˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈

ÌÈ¯„18- ¯·Ú Ì‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ ˜ÙÒ ÏÎÂ , ¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
‰˜BÏ BÈ‡19. ≈∆

ה"ה.18) בסמוך שאין 19)מבואר דברו, יחל לא משום:
הי"ד. פ"ה לעיל השווה הספק, על לוקים

.‰ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ ¯„ ?„ˆÈk20ÔÓLa ≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈÓLÓL ÔÓL·e ˙ÈÊ21ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈ¯B˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈ¯B˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ

Ì‰ÈLa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ÔÓL22‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL ÏÚ23. «∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

עשבוני,21)משתמשים.20) צמח והוא ביוונית, ֶַָססמה
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ולמאור. למזון שמן מפיקים א.22)שמזרעיו נג, נדרים
יש  סתם, שמן שומשמין לשמן אף קוראים שמיעוטם כיון
"הנודר  אמרו: ושם שם). (ר"ן נתכוין אליו שמא להסתפק
- זית) שמן אלא בה מצוי (שאינו ישראל בארץ השמן מן
מצוי  (שאין ובבבל זית, בשמן ואסור שומשמין בשמן מותר
ומותר  שומשמין בשמן אסור - שומשמין) שמן אלא בה

זית". הי"ד.23)בשמן לקמן ראה

.ÂCÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL C¯cL ¯·c Ïk24ÂÈÏÚ »»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ ¯Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
¯Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ¯Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa ¯„ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ ¯„Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ
˙BÙBÚ ¯O·a ¯eÒ‡ - ¯Oa‰27¯zÓe ,ÌÈ·¯˜·e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»

ÌÈ·‚Áa28‡lL ¯„pL ˙Úa ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…
ÛBÚ ¯O·Ï B‡] „·Ïa ‰Ó‰a ¯O·a ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«

[„·Ïa ‰Ó‰·e29elÙ‡Â ÌÈ‚c ¯O·a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¬≈∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÏÚ CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa30. ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»¬≈∆

שולחו.24) עם ולהתייעץ רוצה 25)לשאול אם ושואלו
לא  לו אומר אינו אבל בשר, במקום דגים לו לקנות הוא
מין  בכלל שהדגים שומע, אתה מכאן ירקות, אלא מצאתי

עקיבא). רבי וכדעת נד: (נדרים הם אם 26)בשר כגון
בדלועין, אסור זה הרי עלי, בקדירה המתבשל ירק אמר:
עליהם  נמלך והשליח בקדירה, מתבשלים הם שאף
לקמן  (ראה בקדירה המתבשל ירק להביא לו: כשאומרים

עליהם 27)ה"י). נמלך והשליח בשר, בכלל שהם
אתה  בשר איזה השולח: את ששואל שליחותו, בתחילת
נמלך  אינו דגים ואילו עוף? בשר או בהמה בשר רוצה,
הוא  בשר מצא ולא כשהלך שליחותו, בסוף אלא עליהם
בכלל  שהעופות הרי דגים? לך אקנה שמא ושואל, חוזר
שם). בנדרים הסוגיא ע"פ (כסףֿמשנה מדגים יותר הם בשר

(שם).28) עליהם נמלך אינו השליח וגם בשר, מין שאינם
קשים 29) שהדגים וידוע עיניו, לו שכאבו כגון לדגים, ולא

כ:). במעילה וכן שם, (נדרים עינים הואיל 30)לכואבי
לא  ודאי עיניו, כאב מחמת דגים לאכול לו אסור כה ובין
יאכלם  לא שממילא דגים, בשר עליו לאסור בנדרו נתכוין

ובר"ן). (שם

.Ê‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈ·a ¯zÓ - ÏM·Ó‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„·Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ ¯„Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈz¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰¯„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰¯„˜a33˙BÙÈ¯ ÔB‚k ,34˙B·È·Ïe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰¯„˜Ï „¯Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ ¯Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰¯„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה
(כסףֿ פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב
המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ"ג): פ"ג, (שבת המשנה

תתערב, - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט, נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ"ו, (נדרים ב'ירושלמי'
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסףֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט):34) יז, (שמואלֿב ככתוב לגריסים, כתושים חיטה מיני
ע  הרפות"."ותשטח מקמח,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי לעיני "ותלבב ו) יג, (שם, ככתוב
ואח"כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י

אלא 36)בשמן. רב, זמן אותם מבשלים שאין קמח דברי
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב. פ"ו נדרים רב 37)ב'ירושלמי' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי' יו"ד ה'טור' ולדעת מט.). בנדרים (משנה
ואח"כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ ¯zÓe46¯zÓ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47- ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ ¯eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
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משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה
שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.ÈÔÈÚeÏ„a ¯zÓ - ˜¯i‰ ÔÓ ¯„Bp‰50¯„Bp‰ . «≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈLÈ¯Îa51˙BËBÏÙ˜a ¯zÓ -52- ·e¯k‰ ÔÓ ¯„Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

·e¯k‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna ¯eÒ‡53ÈÓ È¯‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk -55¯zÓ - ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ ¯„ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏ·za ¯zÓ - ·Ë¯‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
·Ë¯a ¯zÓ - ÔÈÏ·z‰ ÔÓ ;BaL58ÔÓ ¯„Bp‰ . ∆ƒ«¿»ƒÀ»»…∆«≈ƒ

ÔÈÒÈ¯b‰59‰t˜Óa ¯eÒ‡ -60ÔÈÒÈ¯b ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח של וצהוב גדול פרי והיא מדלעת, ריבוי
"ירק", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק מצאתי לא ואומר: עליו נמלך שהשליח

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי, בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק מין
כדברי  לאוך, ובלועזית: מ"א, פ"ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ"ב). פ"א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי". ישראל,52)"וכרתי בארץ הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ"א. פ"ב, שני למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני
"ואת  ישראל". שבארץ הכרתין שם - "קפלוטות מ"ט: פ"ו,
כי  קפלוטיא, ה'ירושלמי': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי והוא ראש, ביוונית: קפלוט השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב: נג, דרים
- אספרגוס שם: רבינו ולדעת באספרגוס". אסור הכרוב,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח:).54)שיהיה". ברכות (רש"י שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי לט.) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי ה"ד: פ"ח, ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני

ברוטב. טעם וליתן ב:58)הקדירה נב, נדרים ברייתא,
ברוטב". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב "מן
נב, שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש

שם. ובפירושנו הי"א, פ"ה לעיל והשווה פולים 59)א.

וסמיך.60)טחונים. מעובה נדרים 61)תבשיל משנה,
עליהם  גריסים שם עדיין במקפה, שנתנם אע"פ ב: נג,

שם). (רא"ש

.‡È,ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa ¯zÓe62ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ ¯eÒ‡ - ÈÏÚ Ú˜¯«̃¿«»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ ÔÈ‡L63Ú˜¯wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,64. ∆≈»¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

נה:).62) (נדרים האויר מן אלא הארץ מן יונקים שאינם
גדלים  שהכמהין אלא אחת, ממשפחה הן ופטריות כמהין
על  גדלות והפטריות נראים, חפירתה ואחר הקרקע, תוך
ב  מ, לברכות בפירושו יונה' ו'רבינו ה'ערוך'). (מוסף הארץ
הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע"ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע"פ 64)שרשים גדלים הם הארץ מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב'הגהות
ואיֿאפשר  הואיל חל, נדרו אין עלי, שבעולם פירות כל
א. טו, בנדרים כמבואר שוא, נדר זה הרי עליו, יעבור שלא
כל  קונם יאמר: אם אמנם ר"י. בשם שם ב'תוספות' וראה
שהרי  - חל נדרו זה, דבר אעשה אם עלי, שבעולם פירות

נדרו. לאיסור יצטרך ולא תנאו, על יעבור שלא אפשר

.·È‰M‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ‰M‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚·e ÌÈˆÈ··e ·ÏÁ·e ÌÈ‡ÏË·e ÌÈÈ„‚a ¯zÓe66. À»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
ÌlÎa ¯eÒ‡ - ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â67. ¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»
ÌÈ‡˙a ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ıÈw‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰68. «≈ƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

השנה 65) של תשרי עד האדמה, פרי בין אילן, של בין
שם). יוסף' וב'נמוקי נה: (נדרים שאין 66)הבאה יונים,

שם). (ריטב"א פירות נקראים ודוקא 67)אלה שם, גמרא
אסרם  אבל בו, לעמוד יכול שהוא ידוע זמן עד עליו שאסרם
שם). (ר"ן לקיימו לו שאיֿאפשר נדר, זה אין - לעולם עליו

סב. אות לעיל הערתנו בניגוד 68)וראה ביד, הנקצצות
דבר  משמעה "קיץ" לשון כי בסכין, הנקצצות לענבים

וברא"ש). סא: (נדרים ביד הנלקט

.‚È¯wÚa ¯‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„a :‡e‰L ,ÏB„b‰69 «»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»
Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt ¯·„a ¯eÒ‡ ¯„Bp‰ ‰Ê :¯Ó‡˙Â ‰¯Bz ‰Ê ¯wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt ¯·„a ¯zÓeÀ»¿»»¿ƒ

מנהג 69) שם אין אם אלא אלו, כל נשנו ולא ב. נא, שם
(רדב"ז). חכמים ששנו מה על תסמוך קבוע, לשון ולא

שם. ובביאורנו ה"א לעיל והשוה

.„ÈÔÈÈa ¯zÓ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ¯„Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
L„Á‰71ÔÓLa ¯zÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72- ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯Óz L·„a ¯zÓ73˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .74ıÓÁa ¯zÓ - À»ƒ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆
˙BiÂ˙Ò75ÌÈÁetz ÔÈÈa ¯zÓ - ÔÈi‰ ÔÓ .76ÔÓM‰ ÔÓ . ƒ¿»ƒƒ««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆

ÔÈÓLÓL ÔÓLa ¯zÓ -77L·„a ¯zÓ - L·c‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«
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ÌÈ¯Óz78˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ıÓÁ‰ ÔÓ .79ÔÓ . ¿»ƒƒ«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ
˙B˜¯Èa ¯zÓ - ˜¯i‰80ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O «»»À»¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈

ÈÂÏ81B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ ¯„ ‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ¿«≈¿…»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈…«≈»∆

ב.70) נב, נדרים אין 71)משנה, הענבים, כטעם שטעמו
אחר  שם זה והרי השם, אחר אלא הטעם אחר הולכים אנו
רטז, סי' ליו"ד (ש"ך א. סו, זרה בעבודה רבא כדעת לגמרי,
מאכלות  הל' והשווה כח). ס"ק שם הגר"א ובביאור כז, ס"ק

הי"ד. פט"ז, שם.72)אסורות שם 73)נדרים, משנה,
א. הסתיו,74)נג, בימות בגפנים הנשארים רעים ענבים

חומץ. מהם היוצא 75)ועושים לחומץ זה נתכוין שלא
(שם). (שם).76)מהם ענבים יין משמע יין, שסתם

ה"ה,77) לעיל וראה (שם). זית שמן משמעו שמן, שסתם
כא. אות דבש 78)ובביאורנו אלא אינו דבש שסתם

(שם). שהחמיץ 79)דבורים טוב ליין אלא נתכוין שלא
וב'תוספות'). ולא 80)(שם גינה, ירק משמעו ירק, וסתם

(שם). זריעה בלא מאליו העולה שדה הרוצה 81)ירק
ירקות  ולומר: לירק, שם לחבר צריך שדה", "ירקות לומר
"הפעם  כמו: חיבור, - לוי שם). (רא"ש כולם וכן שדה,

לד). כט, (בראשית אישי" ילוה

.ÂË˜Oa ¯zÓ - ˙eÒk‰ ÔÓ ¯„Bp‰82‰ÚÈ¯È·e83 «≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
‰ÏÈÓÁ·e84‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÔÓ . «¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»

˙È·a ¯zÓ - ‰iÏÚ‰ ÔÓ ¯„ .˙Èa‰ ÏÏÎa85ÔÓ . ƒ¿«««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ
Lb¯c‰86,Lb¯„a ¯eÒ‡ - ‰hn‰ ÔÓ ;‰hÓa ¯zÓ - ««¿≈À»¿ƒ»ƒ«ƒ»»¿«¿≈

.‰pË˜ ‰hÓ BÓk ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»

משיער.82) (משנה,83)ארוג תפור שאינו ועבה גס בגד
עזים  יריעת מפרשים: ויש שם). רבינו וכפירוש נה: נדרים

שם). יוסף' ('נמוקי אהלים שוכני מאד 84)של עב מסך
ויש  (שם). לבגד ראויים אינם אלו וכל ממטר, להגן
על  בהם להתכסות אלא מועיל זה היתר שאין מפרשים,
- בגד מהם עשה אם אבל מלבוש, דרך זה שאין הכתפים,
יוסף'). ('נמוקי גס ממין שהוא אע"פ ללבשו אסור

נו.).85) שם (משנה, העליה בכלל הבית מיטה 86)שאין
עולים  וממנה גדולה, מיטה לפני אותה שנותנים קטנה
מיטה  מפרשים: ויש רבינו). וכפירוש (שם, הגדולה למיטה
"וישבת  שם). ישראל', ('תפארת הבית לקשט העשויה קטנה
דרגשין. ורמית מתורגם: מא) כג, (יחזקאל כבודה" מטה על

.ÊËÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Û‚‡‰87ÌÈÙÏÂ88¯zÓ - BÊ ¯ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL ¯„ . »¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»

dÓeÁ˙Ï Òk‰Ï89d¯eaÚÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,90. ¿ƒ»≈ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»

הדלתות"87) "יגיפו מגזרת: במפתן, הדלת נקישת מקום
ג). ז, הדלת 88)(נחמיה סגירת מן אבל ב. נו, שם משנה,

שם). (רש"י מותר - המפתן עובי על בבתים 89)ולחוץ
אומר  הכתוב וכן סביבותיה, העיר רוח לכל אמה שבאלפיים
באמה" אלפים . . . לעיר מחוץ "ומדותם ה): לה, (במדבר

ובגמרא). (שם, לעיר חוץ נחשב שתחומה הבתים 90)הרי
טפחים  וארבעה אמה שבעים בתוך לעיר מחוץ היוצאים
ועיבורה  בולט, שכריסה מעוברת כאשה רוח, לכל סביבותיה

והשווה  הרע"ב). וכפירוש שם, (משנה כעיר נחשב עיר של
א. נג, בעירובין וכן ה"א, פכ"ח, שבת הל'

.ÊÈÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡·e ,¯ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ ¯„Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»

¯zÓ - Ô‡kÓ91ÌL ‰‰ML Ïk :¯ÈÚ‰ È·LBiÓ ¯„ . ƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL92- ÔkÓ ˙BÁt ; ¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈

¯zÓ93. À»

והשווה 91) העיר. כבן עדיין נחשב שאינו א. ה, בבאֿבתרא
או  חודש שניםֿעשר בעיר הדר "וכל ה"ה: פ"ו, שכנים הל'
הדברים  בכל העיר בני עם נותן דירה, בית בה שקנה

וכו'. בן 92)הצריכים" עדיין נחשב שאינו אע"פ שם.
שדר  ממי נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב נחשב העיר,
ס"ק  ריז סי' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי"ט דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב, בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈ¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«

˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ
ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ

¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»
Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«

ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«
BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
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עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.

שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎ·e113Ï‡¯OÈa ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯È ÈÏBÚÓ ¯„ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa ¯zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114¯zÓ - Á ÈaÓ ¯„Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ¯‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡¯˜ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח"כ אמת, גירות בארץ, ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב, ככתוב גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע"פ והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי  אמר וכבר הי"ז. פי"א, שני מעשר בהל' כמבואר בארץ,
לרגל". עולה אינו קרקע, לו שאין מי "כל ח:) (פסחים אמי
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע"פ
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע בניו: ישראל נקראו להקב"ה,
(ישעיה  הכתוב וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח בני
אהבי". אברהם זרע . . . עבדי ישראל "ואתה אומר: ח) מא,

.‡ÎÈ·e Ï‡ÚÓLÈ È·a ¯zÓ - Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ ¯„»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯OÈa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :¯Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ·117:·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰¯·‡ ˙k¯a ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב.116) לא.117)בני נדרים (משנה, בישמעאל ולא 
שם). אע"פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח, רבינו נתכוין

אמר  יצחק שהרי אברהם", "זרע נחשב אינו יצחק, בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב:

בזרעך  "והתברכו יח) כב, על (בראשית זרע שאותו הרי ,"
בפירושו  ורבינו ד). כח, שם, רש"י (ראה נאמר בלבד יעקב

הקב"ה  אמר שהרי מוסיף: מי"א) פ"ג, (נדרים למשנה
לא  בארץ זרעך יהיה גר "כי יג) טו, (בראשית לאברהם
פ"י  מלכים הל' והשווה יעקב. זרע אלא היה לא וזה להם"
ליעקב  אמר יצחק שהרי מילה), (ממצות עשו "ויצא ה"ז:
לבדו  שהוא מכלל - ולזרעך לך אברהם ברכת את ויתןֿלך

וכו'. הישרה" ובדרכו בדתו המחזיק אברהם של זרעו

.·ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯eÒ‡ - ÌÈÏ¯Ú‰ ÔÓ ¯„»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119- ÌÈÏen‰ ÔÓ ¯„ .Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯eÒ‡120ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„·BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe¯˜ ‰Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ
,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»

ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן

הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי ב. לא, נדרים משנה,
שמאמין  במי במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו

מילה". בברית מאמין שאינו מי וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ¯‚a ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰124- ÌÈ¯b‰ ÔÓ ; «≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
Ï‡¯OÈa ¯zÓ125ÌÈ‰Îa ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰ . À»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ

Ï‡¯OÈa ¯zÓ - ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe126. ¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
¯zÓ - ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa ¯zÓ - ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»

ÌÈ‰Îa127ÂÈa È·a ¯zÓ - ÂÈaÓ ¯„Bp‰ .128ÏÎ·e . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â ¯„Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

‡e‰129.

אע"פ 124) כי בגרים, מותר אברהם" "מזרע הנודר אבל
- אבותינו" "אלקי בתפילה: ואומרים אברהם", "בני שהם
('נמוקי  בלבד ישראל כיֿאם אברהם" "זרע נקראים אינם

הריטב  בשם לא.).יוסף' נדרים נדרים 125)"א, תוספתא
גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ"ד, פ"ב

(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין
נקראו  שהכהנים בכתוב, מקומות בהרבה שמצינו אע"פ
בני  הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב לויים,
הכהנים  אין אדם, בני בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק"
לענין  הם חלוקים כי כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב"ז). מת וטומאת התורה קריאת בבא128ֿ)המתנות,
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה

ה'תש"פ  מרחשון כ"ז שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האיסור,1) זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים

עונת  לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה
הנודר. בלשון הגשמים

.‡¯eÒ‡ BÈ‡ - ÌBi‰ ÌÚBË ÈÈ‡L ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈«≈»
CLÁzL „Ú ‡l‡2¯eÒ‡ - „Á‡ ÌBÈ ÌÚBË ÈÈ‡L . ∆»«∆∆¿«∆≈ƒ≈∆»»
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B¯„ ˙ÚMÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ3CÎÈÙÏ .4ÌÚBË È‡L ¯„Bp‰ , ≈≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»«≈∆¬ƒ≈
¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰5ÏÎ‡È ‡Ï - CLÁzMÓ6 «««ƒ∆À»ƒ∆∆¿«……«

Ï‡MiL „Ú CLÁzMÓ7Ú·MÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÌÎÁÏ ƒ∆∆¿««∆ƒ»≈¿»»¿≈»∆»ƒ»«
ÍLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙¯Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È¯‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«¿∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL L¯Ù‰ ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ∆¿≈∆≈∆»∆

היום.2) נגמר היום 3)שאז בחצי הנדר בשעת עמד ואם
היום. חצי עד למחר לטעום לו נדר 4)אסור ואם הואיל

לעת. מעת אסור אחד" תורה.5)"יום מדברי 6)מדין
נדרו.7)חכמים. לו לאכול 8)להתיר לו שאסור בעוד

לעת. מעת שלם יום הדין מצד

.·ÌBÈ ÌÚBË È‡L ¯„9˜ÙÒ È¯‰ -10˙ÚÓ ¯eÒ‡Â , »«∆¬ƒ≈¬≈»≈¿»≈≈
- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ¿≈¿≈∆»¿ƒ»«««∆»≈»

‰˜BÏ BÈ‡11BÊ ˙aL ÌÚBË È‡L .12¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aM‰ ÈÓÈ ¯‡La13¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿»¿≈««»¿««»«¬≈À»

˙aLa „Á‡Ó14˙Á‡ ˙aL ÌÚBË È‡L .15‰Ê È¯‰ - ≈∆»««»∆¬ƒ≈«»««¬≈∆
‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים

מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«

‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»

BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך

שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת
הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.Â‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.Ê„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
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‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»
„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«

„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.ÁÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿
„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««

ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.ËıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם
פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.È„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

מקדים 47) בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
על 48)להגיע. אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי
ולהקל. להיפך הדין הורגלו 49)והוא נדרו במקום שאם

אינו  הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור

.‡È¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈

d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי
בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל

שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים
שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,
(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה

בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
על  שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.·ÈÔÈ‡L :dÏ ¯Ó‡Â ÔÂLÁ¯Óa BzL‡ ˙‡ ¯Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙È·Ï ÈÎÏz Ì‡ ÁÒt‰ „ÚÂ «¿∆¡≈ƒƒ»¿««∆«ƒ≈¿ƒ¿≈

BÏ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ˙BkÒ „ÚÂ ÌBi‰Ó CÈ·‡»ƒ≈«¿«À¬≈¬»≈»
„iÓ60CÏz ‡nL ‰¯Êb ,61ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â . ƒ»¿≈»∆»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ÈÙÏ d˙B‡ ‰p‰Ó ‡e‰ È¯‰Â62. «¬≈¿«∆»ƒ¿≈«∆«¬≈∆∆
ÁÒt‰ ¯·Ú63È‡z‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,64‰Ê È¯‰ - »««∆«««ƒ∆»««¿«¬≈∆

B¯„a ÔÈlÁ ‚‰Ï ¯eÒ‡65‰‰˙Â CÏzL dÁÈp‰Ïe66, »ƒ¿…Àƒ¿ƒ¿¿«ƒ»∆≈≈¿≈»∆
¯„pL BÓk ‚Á‰ „Ú ¯eq‡ da ‚‰B ‡l‡67ÏÚ Û‡Â , ∆»≈»ƒ«∆»¿∆»«¿««

¯·ÚL ÔÓÊ ¯eq‡a ¯„p‰ ‰ÏzL Èt68‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»»«∆∆¿ƒ¿«∆»«¿≈…«≈
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ÁÒt‰ ¯Á‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â .‰Êa69‰¯eÒ‡ dÈ‡ - »∆¿ƒ»¿»«««∆«≈»¬»
BÏ ˙B‰lÓ70. ƒ≈»

לא 60)מעכשיו.59)משלי.58) שעדיין פי על אף
יחל.61)הלכה. לא משום: למפרע עובר בעלה ונמצא

מהנה 62) אם נדרו על ועובר הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה,

אותה.63) והינה הפסח לפני שהלכה העונש 64)אחרי
הפסח. לפני להנהותה שלא עליה שהדירה 65)שהטיל

הסוכות. עד אביה לבית לילך נדרו 66)לא שחילל מאחר
אביה  לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
גם  אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד
אמצעי  כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר
לעבור  שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, ובנדר

יחל. לא על תלך.67)עוד לפני 68)שלא הנאה איסור
איסור  לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה אין הפסח,

על 69)בנדרו. עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא
תנאו. את חילל ולא אסורה 70)נדרו, שעדיין פי על אף

שנית  לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך
ע  ולא הואיל לו, תיהנה ולא שלא הראשונה, הכפייה על בר

הפסח. לפני הנהה

.‚ÈdÏ ¯Ó‡71‚Á‰ „Ú ÈÏ ˙È‰ z‡ ÔÈ‡L :72Ì‡ »«»∆≈«¿∆¡≈ƒ«∆»ƒ
„iÓ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ - ÁÒt‰ „Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz73. ≈¿ƒ¿≈»ƒ««∆«¬»≈»ƒ»

d˙B‡ ‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â74È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿»¿«∆»¬≈
‚Á‰ „Ú B˙È‰a ‰¯eÒ‡Â .‰˜BÏ ‰Ê75CÏÈÏ ˙¯zÓe . ∆∆«¬»«¬»»«∆»À∆∆≈≈

ÁÒt‰ ÚÈb‰MÓ ‰È·‡ ˙È·Ï76. ¿≈»ƒ»ƒ∆ƒƒ««∆«

הפסח.71) לפני 73)הסוכות.72)לפני תלך שמא גזירה
יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא בידיו 74)הפסח

תנאי.75)ובהסכמתו. על עברה פי 76)שהרי על אף
לילך  אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
ומשהגיע  הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי
שלא  לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח
שלא  הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג
להניחה  בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך
הלך  תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך

ונגמר.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מתי 1) עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר קטן

שומרת  נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב
חכמים  תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב בחיי ויתומה יבם

בנותיהם. נדרי בהפרת

.‡˙a ‰pË˜e ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa ÔË»̃»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«»«
ÔÈa ,e¯„ B‡ eÚaLpL ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈»»¿∆»∆ƒ¿¿»¿≈

¯q‡ È¯„2Lc˜‰ È¯„ ÔÈa3ÔÈ˜„Ba -4ÔÈÏ‡BLÂ Ô˙B‡ ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»¿¬ƒ
e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ Ì‡ .Ô˙B‡5eLÈc˜‰ ÈÓ ÌLÏe »ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿¿≈ƒƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ÌÈÓi˜ Ô‰È¯„ - eÚaLÂ6‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ…
ÌeÏk Ì‰È¯·„·e Ì‰È¯„a ÔÈ‡ - eÚ„È7ÔÈÎÈ¯ˆe . »¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿¿ƒƒ

dlk ‰M‰ Ïk ‰˜È„a8‰¯OÚ ÌÈzL ˙L ‡e‰L , ¿ƒ»»«»»À»∆¿«¿≈∆¿≈
.ÔË˜Ï ‰¯OÚ LÏL ˙Le ,‰pË˜Ïƒ¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

ycew zegiyn zecewp

dxyrÎzg` za dphwe ,cg` meie dpy dxyrÎmizy oa ohw"
."'ek ...oze` oil`eye oiwcea excp e` eraypy ,cg` meie dpy

יודעין  ונמצאו זו שנה בתחילת נבדקו שאם כתב, ובהמשך
שנה. באותה שוב נדרו אם להבדק צריכין נדרן, ונתקיים

בגמרא  והלא זה, דין לרמב"ם מניין משנה' ה'כסף והקשה
ידעה  ולא דבדקינא "היכא שרק משמע מה:) (נדה
צריך  אין ידעה אם אבל שוב, אותה בודקין להפלות"
"היכא  היתה בגמרא הרמב"ם שגירסת ומתרץ שוב. לבדוק
המשניות  מפירוש אבל הרדב"ז, תירץ וכן וידעה" דבדקינא
"ולא  אכן היא הרמב"ם לפני שהיתה שהגירסא רואים
לקח  מהיכן לדוכתה' קושיא 'הדרא ואם־כן ידעה",
מי  לשם יודעים אם בדיקה צריכין וקטנה שקטן הרמב"ם

זו. שנה בתוך שידרו פעם בכל נדרו
פירוש  של בתרא' 'מהדורא נדפסה האחרונות בשנים
"ומצאנום  הגירסא נדפסה אכן ושם לרמב"ם, המשניות
כגירסת  לבסוף סבר שהרמב"ם כך על המעידה מבינים"

להפלות". ידעה "...ולא הגמרא
נקט  קמא' שב'מהדורא מזה להבין: צריך זאת ובכל
הגירסא  והיא להפלות" ידעה "ולא בגירסא הרמב"ם
גם  מקום שיש מובן ישראל, בתפוצות שהתפרסמה
ב'מהדורא  בו חזר מדוע להבין צריך וא"כ זו, לגירסא

בתרא'.
בנוסח  המהדורות, שתי שבין שינוי עוד בהקדים ויבואר
ובת  שתים־עשרה בן על כתב קמא' שב'מהדורא הנפוץ
מקום, בכל אליה הרמוז נדרים עונת היא "זו אחת־עשרה
ואז  הגדלות שלפני בשנה מתחילה הנדרים שעונת כלומר
שעונת  כתב בתרא' ב'מהדורא משא"כ נבדקין. נדריהן
מגיל  ולנקבה והלאה שלוש־עשרה מגיל לזכר היא הנדרים
הגירסאות  ששתי לומר יש ועל־פי־זה שתים־עשרה,
מהי  - השיטות בשתי תלויות ו'בתרא' קמא' שב'מהדורא

נדרים. עונת
חזקה  כי ה"קטן" בדעת חזקה אין הרמב"ם, שיטת לפי
אין  הקטן אצל אבל ישאר, שכך מוחזק שהדבר פירושה
בכך  דעת בר שהוא היא מתכונותיה שאחת שכלית דעת
במוחש  שרואים וכפי משתנה, אינה השכלית שמסקנתו
"ואין  פסק ולכן בנקל, לשנות אפשר הקטן של דעתו שאת
צריכין  אין שנה בתחילת יודעין ונמצאו הואיל אומרים
שבין  והחילוק כולה". השנה כל אותן בודקין אלא בדיקה,
להפלות" "וידעה או להפלות" ידעה "ולא הגירסאות שתי

מהי - השיטות בשתי הנדרים.תלוי עונת
להפלות" ידעה ולא דבדקינא... .. "סד"א בגמרא הגירסא
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לקטנה, י"ב "שנת הוא נדרים שעונת לשיטה מתאימה
בדין  גדול יותר חידוש יש זו שיטה לפי כי לקטן" י"ג ושנת
ש"נמצאו  אע"פ השנה" כל אותן "בודקין מקודמו: זה
הוא  נדרים שעונת לשיטה משא"כ השנה". בתחילת יודעין
הרמב"ם), (כמסקנת לזכר וי"ג לנקבה שתים־עשרה אחר
להפלות" ידעה ולא "בדקינא שאם לקס"ד מקום שאין הרי
נדרים  עונת שזוהי ומכיון לבדוק, יצטרכו לא שוב
הלא  הגירסא לנקוט הרמב"ם מוכרח בתרא') (ל'מהדורא

להפלות". וידעה דבדיקנא... "סד"א.. נפוצה
('f oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:
צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,

נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.·BÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ

dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.‚e‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»

Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆
ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««

˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא

וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
שנתן  מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

ה"א. שם:17)לעיל פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין
וכו'. נבדקים" נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת
אלא  אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע
י"ב  לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא
נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר קיים נדרה

מיוחדת.

.„ÏÈ‡B‰18,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„ - ÌÈÏB„b‰ ÈLÏ eÚÈb‰Â ƒ¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆«»ƒ
eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ e‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…≈ƒƒ»ƒ«¬«ƒ…«¬
‡ÏÙn‰L ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .¯·c ÏÎÏ ÌÈÏB„‚19 ¿ƒ¿»»»¿»»∆ƒƒ¿≈»∆«À¿»

LÈ‡Ï CeÓq‰20BLc˜‰21¯„ B¯„Â Lc˜‰22ÏÚ Û‡ . «»¿ƒ∆¿≈∆¿≈¿ƒ¿∆∆««
eÚaL B‡ Ô¯„ eÏlÁ Ì‡ ,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„pL Ètƒ∆ƒ¿≈∆«»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿
ÈzL e‡È·ÈÂ eÏÈc‚iL „Ú ,ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - eÙÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯ÚO23. ¿»

התחלת 18) כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס
המתחילה  הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא הלכה.

וכו'. נדרים עונת היא וזו לפרק 19)במילים: שהגיע מי
הכתוב  מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות הראוי זמן
לבן  י"ג במלאות וזה נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ לבת, סמוך 20)וי"ב
שערות. שתי הביא לא שעדין גדול, בדפוס 21)לכלל
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הקדש. הקדשו מה 22)ר"מ: - יפליא כי "איש מו. נדה
יודע  שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד
יודע  - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים". נדריו להפליא,
לכלל  לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש
שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם אחת שנה גדול,
והשוה  י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות

הט"ו. פ"א, ערכין הל' גדולים 23)לקמן נעשים אינם כי
וכמבואר  שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין

מו:. בנדה

.‰eLÈc˜‰L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰Â ÏB„b‰ ‡·e eLÈc˜‰ƒ¿ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆¿≈∆ƒ¿ƒ
‰˜BÏ -24BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯„ Ì‰È¯„pL ÌeMÓ , ∆ƒ∆ƒ¿≈∆¿»ƒƒ«»¿

e¯‡aL25. ∆≈«¿

ומשלם 24) שלוקה בזדון ההקדש מן הנהנה כל כדין שם,
מ"לא  ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה
יב, (דברים תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז)

שם. הסמוך 25)כמבואר שהמופלא הקודמת, בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש

.ÂÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙aL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿≈∆¿≈»»¿
·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈÓi˜ ‰È¯„ „Á‡26B‡ ∆»¿»∆»«»ƒ¿∆…»¿»ƒ¿»»

elÙ‡ ,·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÚa‰ ˙eL¯aƒ¿«««¬»ƒ»¿»ƒ¿»»¬ƒ
‰¯Ú ‡È‰ È¯‰Â ‰ÏÈc‚‰27¯ÙÓ ‰È·‡ -28‰È¯„ Ïk ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ«¬»»ƒ»≈≈»¿»∆»

Ïk :¯Ó‡pL ;BÚÓL ÌBÈa Ú·MzL ˙BÚe·L ÏÎÂ¿»¿∆ƒ»«¿»¿∆∆¡«»
.¯ÓB‚Â d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,¯ÓB‚Â ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„¿»∆»∆¡»∆»¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿≈

לקמן 26) כמפורש ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון
בסמוך.27)הכ"ה. שערות 28)מפורש שתי משהביאה

חדשים  ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא
ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת גמורים,

ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא

.Ê¯b·zL „Ú ?¯ÙÓ ‰È·‡ È˙Ó „ÚÂ29BÈ‡ - ‰¯‚a . ¿«»«»ƒ»≈≈«∆ƒ¿«»¿»≈
dÏ ¯ÙÓ30‰ÓÏ‡ ¯„k ‰È˙BÚe·Le ‰È¯„ Ïk È¯‰Â , ≈≈»«¬≈»¿»∆»¿∆»¿≈∆«¿»»

dLÙ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯L‡ Ïk :Ô‰a ¯Ó‡pL ,‰Le¯‚e¿»∆∆¡«»∆…¬∆»¿»««¿»
.¯ÓB‚Â¿≈

בית 29) "בנעוריה יז) ל, (במדבר ככתוב ע. בנדרים משנה
שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה יקום 30)אביה"

עליה.

.Á?‰È˙BÚe·Le BzL‡ È¯„ ÏÚa‰ ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈≈«««ƒ¿≈ƒ¿¿∆»
‰tÁÏ ÒkzMÓ31‰pL¯‚iL „Ú ÌÏBÚÏ ¯ÙÓ ‡e‰Â . ƒ∆ƒ»≈«À»¿≈≈¿»«∆¿»¿∆»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbÈÂ32˜ÙqÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ .33¯ÙÈ ‡Ï - ¿«ƒ««≈¿»»»¿»¿…∆∆ƒ»≈…»≈

dÏ34È‡z ÏÚ Ëb dÏ Ô˙ .35ÔÓÊ ¯Á‡Ï B‡36‡Ï - »»«»≈«¿«¿««¿«…
ÌÈ˙ÈaL ÌÈÓia ¯ÙÈ37dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ÈÓ ÔÎÂ . »≈«»ƒ∆≈»«ƒ¿≈ƒ∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ˙‡OÂ38da ‡ˆBiÎÂ39ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ»«¬≈«¿»«»¿«≈»≈«««
‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰40È·iÁÓ ‰˙È‰ . »ƒ¿…»«¬¿≈ƒ¿»∆»»¿»≈«»≈

ÔÈÂ‡Ï41È·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,42‰È¯„ ¯Ù‰Â ,‰OÚ »ƒ¿≈»ƒ«≈«»≈¬≈¿≈≈¿»∆»
ÔÈ¯ÙeÓ el‡ È¯‰ -43. ¬≈≈»ƒ

הוא 31) זה ויחוד עמה, ויתייחד ביתו, לתוך שיביאנה

שנינו  וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא
לרשותו", שתיכנס עד מיפר הבעל "אין עג:) (נדרים במשנה
נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש

הפרם". לא 32)אישה ועדיין שליח בידי שלחו שאם
רלד  ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע

ו). קרוב 33)ס"ק ספק הרבים, ברשות גט לה שזרק כגון
הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו

שם,34) החכמים כדעת עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
כיון  מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים:
להפר, יכול ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן
כמבואר  נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם

ה"א. פי"ב, מגורשת,35)לקמן תהיה התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין

לאחר 36) אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר
יום. הסופית 37)שלשים לתחולתו הגט נתינת שבין
עד.). ודינה 38)(גיטין לפנינו חי בא הראשון שבעלה

ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ומזה, מזה לצאת
בטל 39) הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון

ה"ז). פירשו 40)(שם צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
כדי  אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם,
ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה בעלה, על תתגנה שלא

אישות 41) בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון
ה"ז. ואדומי 42)פ"א, מצרי או גדול, לכהן בעולה כגון

הקידושין  אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור
בהן  תופסין קידושין שאין כריתות לחייבי בניגוד תופסין,
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן

זוטא"43) ב"ספרי אמרו וכן ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא
לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות
וכו'. הדיוט" לכהן גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות
כיון  דיבורֿהמתחיל פט: ביבמות התוספות דברי והשווה
שאין  אע"פ ב"שניות" אבל שם. הדיבור בסוף ירתי, דלא
אמרו  ה"ו) פ"א, אישות (הל' סופרים מדברי אלא איסורן
כתובה... לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם : בתוספתא
נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי (בעלה) ואין
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמים כי והטעם,
היפר  ואפילו כלל, אישות דין להן אין ה"שניות" ולפיכך

כריתות. חייבי כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה

.Ë‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú44ÌÚ ·‡‰ ‡l‡ ‰È¯„ ¯ÙÓ ÔÈ‡ - «¬»¿…»»≈≈≈¿»∆»∆»»»ƒ
ÏÚa‰45BÈ‡ - Bc·Ï „Á‡‰ ¯Ù‰ Ì‡Â .„Á‡k «««¿∆»¿ƒ≈≈»∆»¿«≈
¯ÙeÓ46Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ,Bc·Ï ÏÚa‰ ¯Ù‰ . »≈≈«««¿«¿»¿»«ƒ¿»…∆

‰˜BÏ dÈ‡ - ·‡‰ ¯ÙiL47. ∆»≈»»≈»»

לחופה.44) נכנסה לא ועדיין הארוס.45)שנתקדשה
איש 46) "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

מאורסה  לנערה מכאן - יז) ל, (במדבר לבתו אב בין לאשתו
משמע  שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה
והבעל  האב שרשות מדבר, הכתוב אחת שבאשה להם,
שותפים  ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים
"בנעוריה  הפסוק: בסוף כמודגש מדבר, הכתוב ובנערה בה,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". שם 47)בית
הנדר, מכל האיסור חצי ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח.
שם  הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא
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אם  הואֿהדין סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט.
לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר

.È¯czL ÏÎÂ .‰È·‡ ˙eL¯Ï ‰¯ÊÁ - Òe¯‡‰ ˙Ó48- ≈»»»¿»ƒ¿»ƒ»¿…∆ƒ…
Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰È‰Lk ¯ÙÓ ·‡‰49¯Á‡ ·‡‰ ˙Ó . »»≈≈¿∆»»…∆∆ƒ¿»≈≈»»««

¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‰¯„Â ,‰Ò¯‡˙pL50; ∆ƒ¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
‰tÁÏ ÒkzL „Ú BzL‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה
(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,

מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י
שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי

שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.‡È‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»
,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»

‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,
לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי
לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.·ÈdÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ
ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«

ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע
הט"ו. פי"ב, לקמן וכמבואר שמיעה, ביום אלא הפרה שאין

.„È¯Ù‰Â Bc·Ï ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe¯‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò¯‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»
ÌBia61ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÒe¯‡Â ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È¯„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
כך. ע"י נגרע הארוס של חלקו שחלקו 60)ואפילו נמצא

לאביה, להורישו ראוי שאינו עד מאד, קלוש הארוס של
הנדר. על כלל שמע לא למחר,61)שהרי תתארס אם כי

מיפר  הבעל שאין האחרון, הארוס עם להפר האב יוכל לא
הי"ז. פי"ב, לקמן וכמבואר האב, שמוע ביום אלא

אם 62) אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב אבל עא. נדרים
נתרוקנה  הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא
נחלשה  הבעל, בחיי והפר האב וקדם הואיל כי לאב", רשות
סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות
ממלא  הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי
עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום

ברדב"ז). לאחר 63)וכן הארוס מת אם לומר צורך ואין
הוא  וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע
לעיל  (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס לאב להורישו

הי"א).

.ÂË˙ÓÂ ¯Ù‰Â ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÚÓL64ÚÓL Ck ¯Á‡Â , »«»ƒ¿≈≈»≈¿««»»«
ÌBia Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,·‡‰65Òe¯‡‰ ÌÚ ‰È·‡ - »»¿ƒ¿»¿»¿«≈«»ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡‰66.‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ »«¬¿≈ƒ¿»∆»

ההפרה 64) כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה
הנדר 65)בימיו. ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי

שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום
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התארסה  אפילו אזי למחר, עד אביה שמע לא אילו אבל
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר,

להלן 66) כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו האב אבל
עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט
להפר  יכול שאינו רבינו וסובר להפר". יכול "אין שאמרו:
האב  ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו.
עם  אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו שמרוב לירשו, יכול
מקום  כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס
נראה  וכן נט. אות לעיל כאמור חי, הוא וכאילו הראשון

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי

.ÊËÌBia Ba ˙Óe ,Òe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL»«»ƒ»¿…»«»»≈«
¯Ù‰Â Òe¯‡‰ Ìb ÚÓML B‡ ,Òe¯‡‰67˜˙ML B‡68 »»∆»««»»¿≈≈∆»«

ÌBia Ba ˙Óe69‰˜B¯˙ -70·‡Ï ˙eL¯71ÏBÎÈ ·‡‰Â , ≈«ƒ¿¿»¿»»¿»»»
¯Ù‰Ï72Ìi˜Â Òe¯‡‰ ÚÓL .73B‡ ,ÌBia Ba ˙Óe ¿»≈»«»»¿ƒ≈≈«

ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ˙Óe ˜˙LÂ ÚÓML74ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆»«¿»«≈«∆¿«¬»≈»»»
¯Ù‰Ï75. ¿»≈

ביום.67) קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
מפר  היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לה לגלות

לו. גרמה שמיתתו אלא יום, התימנים:70)באותו בכת"י
מה  כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
שהיתה  זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו,

סח.). לנדרים (רא"ש בה סח.71)לו נדרים ברייתא
(ביאור 72) הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

כשלא  הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א
הואיל  לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע
כדי  בו אין הארוס, בחיי להפרה ראוי זה נדר היה ולא

סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו אישר.73)להוריש
שהרי 74) בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה שאינו דעתו גילה

ולא  היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר
קיומו. זהו - הפרת 75)היפר ואין הארוס, קיימו שהרי

ואפילו  סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב
לאחר  מועילה, הפרתו אין שמעו, ביום אתמול האב היפר

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה

.ÊÈÌ‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÚÓML ¯Á‡ Òe¯‡‰ dL¯b≈¿»»»««∆»«¬≈∆»≈ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ¯ÙÈÂ ‰˜È˙Lk ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ«««»«¬

ÌBia Ba Ò¯‡iL76Òe¯‡ ÌiwL BÓk ÔÈLe¯b‰ B‡ , ∆≈»≈««≈ƒ¿∆ƒ≈»
ÔBL‡¯77ÌÈ¯„p‰ eÓi˜˙ ¯·kL ,78. ƒ∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

רשות 76) נתרוקנה שהרי ביום, בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). יוכל 77)האב שלא הארוס שיודע מכיון

זה  הרי הגירושין, קודם היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר
ובר"ן). עא: (נדרים קיים האב 78)כאילו הפרת ואין

נפשטה  לא זו שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה
ואפילו  להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא
ספק  מכח עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה
גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה,

הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל

.ÁÈÚÓL79ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,·‡‰ ˙Óe dÏ ¯Ù‰Â ·‡‰ »«»»¿≈≈»≈»»¿««»»«
·‡‰ ˙eÓiL Ì„˜ ÏÚa‰ ÚÓL elÙ‡ ,ÏÚa‰80‡Ï - «««¬ƒ»««««…∆∆»»»…

¯Á‡ ÌÏBÚÏ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÚaÏ ˙eL¯ ‰˜B¯˙ƒ¿¿»¿«««¿≈»¿»≈¿»««
˙eÙzLa ‡l‡ ¯ÙÓ Òe¯‡‰ ÔÈ‡L ;·‡‰ ˙BÓ81. »»∆≈»»≈≈∆»¿À»

ארוסה.79) שהיה 80)בהיותה אע"פ להפר, הספיק ולא
שעה. באותה להפר סח:).81)ראוי (שם ובחייו האב עם

לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון
שאביה  אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר:
מיפר  בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם קיים אינו
לעיל  כמבואר נערה, היא ואפילו כך, אחר שתדור נדריה

האב. מרשות מוציאים שהנישואין ה"ח,

.ËÈÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙Óe dÏ ¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL»«»¿≈≈»≈¿««»»«
·‡‰82¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓML B‡ ;83Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Óe ,dÏ »»∆»«»»¿≈≈»≈«««…∆

ÚÓLiL84,el‡ ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ Bc·Ï ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«≈»»¿«»¿»≈¿»ƒ≈
ÔBL‡¯ Òe¯‡Ï e‡¯pL85Òe¯‡ ˙eÙzLa ‡l‡ , ∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿À»»

ÔB¯Á‡‰86ÌBia Ba ‰Ò¯‡˙ Ì‡ ,87e¯‡aL BÓk ,88. »«¬ƒƒ¿»¿»«¿∆≈«¿

הט"ו.82) לעיל הנדר,83)מבואר את החליש הפרתו ועם
כך. ידי על נגרע הבעל של חלקו צורך 84)ואפילו ואין

להורישו  הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר
ס. אות לעיל וכמבואר השני, כיון 85)לארוס עא. נדרים

ולהורישם  להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו
לאב". רשות "נתרוקנה כאן: אומרים אין ולפיכך לאב,

הראשון.86) מקום כממלא נידון האחרון הארוס שם.
הי"ד. לעיל יוכל 87)וכמבואר לא למחר, נתארסה אם כי

ההפרה  כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה
עם  היום הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום
שמע  ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל

.ÎÒe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ,Bc·Ï ‰È·‡ dÏ ¯Ù‰Â ‰¯„»¿»¿≈≈»»ƒ»¿«¿…»«»»
„ÚB˙eL¯Ï ‰ÒÎpL89ÔÈ‡L ;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈»¿»≈∆≈

Ì„˜ ‡l‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ B˙Òe¯‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈ƒ¿≈¬»««∆ƒ»∆»…∆
·‡‰ ˙eÙzLa ¯ÙnL ‡e‰ B˙eL¯Ï ÒkzL90. ∆ƒ»≈ƒ¿∆≈≈¿À»»»

CÎÈÙÏ91‡ˆ˙ ‡lL „Ú ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„ ‰È‰ ¿ƒ»»»∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ«∆…≈≈
ÌÈ¯„ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ B˙eL¯Ó Bza92CB˙a z¯„pL ƒ≈¿≈»»¿»ƒ∆»«¿¿¿

‰ È˙Èa.ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯ ≈ƒ¬≈≈»ƒ

לו.89) ונשאת מרשות 90)לחופה יצאה כבר ומשנשאת
ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה,

ה"ח. לעיל הפרה 91)כמבואר לה תועיל ולא הואיל
אביה. מרשות משיצאה נשואיה, אלה 92)לאחר אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, עליהם שמעתי שלא

.‡ÎÔÎÂ93ÏÚa‰94¯ÓB‡ B˙eL¯Ï Òkz ‡lL „Ú , ¿≈««««∆…ƒ»≈ƒ¿≈
dÏ95ÈÒkz ‡lL „Ú CÈzÒ¯‡MÓ z¯„pL ÌÈ¯„ Ïk : »»¿»ƒ∆»«¿¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆…ƒ»¿ƒ

ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰ È˙Èa CB˙a96È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L . ¿≈ƒ¬≈≈»ƒ∆«««≈≈ƒ¿≈
Ì˙B‡ ÚÓL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BzL‡97. ƒ¿««ƒ∆…»«»

מחובר 93) והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
תקנה  אין הבעל הפרת בלי שהרי ובצדק, הקודמת, להלכה

ת"ח.94)לנדריה. מה 95)כשהוא א"כ לומר. דרכו
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וגם  אביה על גם מוסב חכמים" תלמידי "דרך רבינו: שכתב
בעלה. עב:96)על נדרים כמבואר 97)משנה האב, וכן

תמצא  "אם עג. שם שאמרו ממה גם שם. הגמרא בסוגיית
היא  שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר
תמצא  אם שאמרו: מקום שכל הגאונים, כשיטת ההלכה,
פי"ב  לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר

(פר  לשמוע שהראוי מעכבת הי"ג, השמיעה אין לחרש) ט
בו.

.·ÎÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ CÏ‰98ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡ »«»»ƒ¿≈«««∆»¿¿≈
ÔÈ¯ÙÓ dÏÚ·e ‰È·‡ ÔÈ„Ú - ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¬«ƒ»ƒ»«¿»¿≈ƒ

‰È¯„99ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ¯ÒÓ .100e¯ÒnL B‡ ¿»∆»»«»»ƒ¿≈«««∆»¿
,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ÈÁeÏL¿≈»»ƒ¿≈«««≈»»»¿»≈

B˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L101¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ‡ÏÂ ,102, ∆¬≈»»≈¿¿…«««»¿»≈
ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L103e¯‡aL BÓk ,104. ∆≈«««≈≈«¿ƒ¿∆≈«¿

בעלה.98) לבית להביאה או 99)שבאו שהאב עוד שכל
פט.). (נדרים מרשותו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו

עמה.100) הלך אין 101)ולא ושוב לשלוחיו, כשמסרה
לה  מיפר לבדו בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה נדריה 102)(רדב"ז).
מסירתה. לפני נישואיה.103)שנדרה קודם שנדרה מה

אין 104) והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל
"הרי  מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה
נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב שמסר
יכול  אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון
התוספות  וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה לא כלומר, להפר"

שם.

.‚ÎÌ·È ˙¯ÓBL105¯Ó‡Ó dÓ·È da ‰OÚ elÙ‡ ,106, ∆∆»»¬ƒ»»»¿»»«¬»
˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ „Á‡ Ì·È elÙ‡Â107È¯„ ¯ÙÓ BÈ‡ - «¬ƒ»»∆»ƒ»»««≈≈≈ƒ¿≈

‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú BzÓ·È108. ¿ƒ¿«∆»»∆»

לאחיו 105) זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה
על 106)להתייבם. היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי

וזהו  בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו
ה"א). פ"ב, יבום בהל' רבינו (לשון מאמר" הנקרא

נשים 107) שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין
ליבם  בהחלט זקוקה שהיא באופן זו, אלא להתייבם אחרות

"שאין 108)זה. עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה
כשם  מיתה) יתחייב עליה הבא (שזר ליבם גמורה היבמה
חייב  רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה
יניא  אישה שמוע ביום "ואם בה: קורא אני ואין מיתה),
- למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר

.„ÎÂÈÁ‡Ï ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú BzÓ·È ‰˙È‰109Ìi˜ ‰È·‡Â »¿»¿ƒ¿«¬»¿…»»¿»ƒ¿»ƒ»«»
˙Á‡k ‰È¯„ ÌÈ¯ÙÓ ‰È·‡Â Ì·i‰ ÔÈ‡ -110‡l‡ , ≈«»»¿»ƒ»¿≈ƒ¿»∆»¿««∆»

¯czL Ïk ¯ÙnL ‡e‰ Bc·Ï ·‡‰111da ‰OÚ elÙ‡Â . »»¿«∆≈≈»∆ƒ…«¬ƒ»»»
¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;‰Ò¯‡Ó ‰¯Úk dÈ‡ - ¯Ó‡Ó Ì·i‰«»»«¬»≈»¿«¬»¿…»»∆≈««¬»

¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜112e¯‡aL BÓk ,113. ∆«¿»»ƒ¿»»¿∆≈«¿

לחופה.109) לכנסה הספיק שלא נערה 110)המת, כדין

אביה 111)המאורסה. לרשות וחזרה הארוס מת שהרי
שלא  מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י. לעיל וכמבואר לגמרי,
רשות  ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה
אביה  יכול שלא הזכירו לא שם שבמשנה תדע, לאביה.
דיבורֿהמתחיל  עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר
אבל  לאחיו, מאורסה כשהיתה זה וכל בזה. שנסתפק כשם,
אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה
כמבואר  נערה, היא ואפילו לעולם לרשותו חוזרת אינה

הכ"ה. לפטרה 112)בסמוך או נדריה, להפר או ליורשה
אלא  התורה מן ביבמה קנין שאין חליצה, בגט אח"כ

ליבמות 113)בביאה. ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב.
המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה

רחמנא". בה כתבה וביאה

.‰Î‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰¯Ú114B‡ ‰ÓÏ‡˙Â «¬»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»
ÈiÁa ‰ÓB˙Èk BÊ È¯‰ - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ¬≈ƒ»¿«≈

·‡‰115Èt ÏÚ Û‡Â ‰È¯„ ¯ÙÓ ‰È·‡ ÔÈ‡Â , »»¿≈»ƒ»≈≈¿»∆»¿««ƒ
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚL116. ∆¬«ƒƒ«¬»

לגמרי.114) אביה מרשות חוזרת 115)יצאה ואינה
נדריה. להפרת אביה פט:116)לרשות בנדרים משנה

אם  "וכן הי"ב: פ"ג אישות הל' והשווה שם. ובגמרא
אין  אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה

לעולם. בה רשות לאביה

.ÂÎ‰È·‡ ‰È¯„ eÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»¿¿»∆»»ƒ»
‰¯‚aL „Ú dÏÚ·e117ÈiÁa ‰ÓB˙È ˙ÈOÚpL „Ú B‡ «¿»«∆»¿»«∆«¬≈¿»¿«≈

·‡‰118‰È¯„ È¯‰ -119ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓi˜120ÏBÎÈ »»¬≈¿»∆»«»ƒ¿≈«««»
‰È·‡ ˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L ,¯Ù‰Ï121BnÚ ¯ÙÓ ‡e‰L ¿»≈∆¬≈»»≈¿»ƒ»∆≈≈ƒ

˙eÙzLa122ÏÚa‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,123. ¿À»«¬«ƒ…ƒ¿¿»ƒ¿«««

ה"ז.117) לעיל כמבואר אביה, מרשות מוציאה ובגרות
והרי 118) נתקדשה, ושוב ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

ארוסה. עכשיו ועכשיו 119)היא נערה, בהיותה שנדרה
אביה. בחיי יתומה שנעשתה לפני נדרה או בגרה,

האחרון.120) נישואיה.121)ארוסה או התבגרותה עם
לבדו.122) להפר הארוס ביד כח בשעה 123)ואין

הבעל  אין הבעל, לרשות עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה.
(משנה  ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי מיפר
א  עמ' שם אמרו וכן שם). רבינו וכפירוש פט: נדרים
החזירה  ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה
שמשנה  עב. שם בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו
ושוב  אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו
בשותפות  אלא מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה

רלד  ליו"ד הגר"א (ביאור לה).האב ס"ק

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מפיר,1) שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

הפרת  לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי בין ההבדל
או  האב שתיקת בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים

שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום לצערה, כדי הבעל

.‡ÌÈ¯„p‰ Ïk2;BÚÓL ÌBÈa ¯ÙÓ ·‡‰ ˙BÚe·M‰Â »«¿»ƒ¿«¿»»≈≈¿»¿
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‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ Ïk :¯Ó‡pL3ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰ Ï·‡ . ∆∆¡«»¿»∆»∆¡»∆»¬»«««≈»
LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ˙BÚe·Le ÌÈ¯„ Ïk ‡l‡ ¯Ù‰Ï4, ¿»≈∆»»¿»ƒ¿∆≈»∆ƒ∆∆

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a Ô‰L B‡5B‡ ‰ÚaLpL ÔB‚k , ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿∆ƒ¿¿»
ÏÁÎz ‡lL ‰¯„6ËM˜˙z ‡lL B‡7ÔÈa :¯Ó‡pL ; »¿»∆…ƒ¿…∆…ƒ¿«≈∆∆¡«≈

BzL‡Ï LÈ‡8. ƒ¿ƒ¿

האב 2) שבין דברים ואינם נפש, עינוי בהם אין ואפילו
חילק 3)לבתו. ולא יקום". לא נפשה, על אסרה "אשר

האשה  נדרי בהפרת שהדגיש כדרך לנדר, נדר בין הכתוב
נפש, לענות . . . נדר "כל יד): (שם, בה שנאמר בעלה ע"י
ז. אות להלן בביאורנו וראה יפרנו". ואישה יקימנו אישה

וכדומה.4) יין תשתה לא או היום תאכל שלא נדרה כגון
עט:).5) לנדרים (רא"ש לבינה בינו איבה הגורמים דברים
"כחלת 6) מ) כג, (יחזקאל ככתוב כחול, בצבע עיניה את

עדי". ועדית מנוולת.7)עיניך תיראה שלא מקפיד ובעלה
עט:).8) (נדרים לבינה" שבינו נדרים מיפר שהבעל "מלמד

ב'ירושלמי' וכן קנה, אות מטות פ' שב'ספרי' להעיר, וראוי
- לבתו אב בין לאשתו איש "בין דרשו: ה"א, פי"א  נדרים
נפש  עינוי בהם שיש נדרים אלא מיפר אינו הבעל מה
שיש  נדרים אלא מיפר אינו האב אף לבינה, שבינו ונדרים
סותר  זה ולכאורה לבינה". שבינו ונדרים נפש עינוי בהם
ללא  בתו נדרי כל את להפר יכול שהאב רבינו, דעת את
זה  שדרש השיב: לוני"ל לחכמי בתשובתו ורבינו הגבלה,
שמעון" רבי 'ספרי' ש"סתם שמעון, רבי לפי אלא אינו
כך, סובר היה התלמוד ואם יחיד, דברי והם פו.) (סנהדרין
משני  באחד מקום בשום מצינו ולא זה, מזכיר היה
בהפרת  אלא זה חילוק שיזכירו בתוספתא ולא התלמודים
שדבר  מציין, משנה' ה'כסף ומרן האב. בהפרת ולא הבעל
ב'ירושלמי' אמרו בפירוש שהרי בהשגחה, שלא נכתב זה
שבינו  ודברים נפש עינוי נדרי אלא מיפר האב שאין (הנ"ל)
שדרשת  רבינו, את מצדיק המשנה' וב'מרכבת לבינה.
מאורסה, נערה על מכוונת הנ"ל הירושלמי וכן ה'ספרי',
הכתוב, הקישם זה ולענין נדריה, מפירים וארוסה שאביה
להפר. יכול לא אביה אף להפר, יכול הארוס שאין נדר שכל
אביה  ברשות והיא ארוסה שאינה בנערה מדבר רבינו אבל
הרא"ש  דעת אולם נדריה. כל מיפר הוא ולפיכך לגמרי,
בזה, שוים והבעל שהאב סח.) (שם הר"ן וכן עט.) (נדרים
וראה  לבינה, ובינו נפש עינוי נדרי אלא מפירים שאינם

קיֿקיא. ס"ק רלד סי' ליו"ד הגר"א בביאור

.·ÌÈ¯·„Ï LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Óe«≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆ƒ¿»ƒ
¯ÙÓ - LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„p‰L ?dÈ·Ï BÈaL∆≈¿≈»∆«¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆≈≈

ÌÈ¯Á‡ Ï‡Â BÓˆÚ Ï‡9BÓˆÚÏ - dÈ·Ï BÈaLÂ ; ∆«¿¿∆¬≈ƒ¿∆≈¿≈»¿«¿
¯ÙÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ÏÂ ,¯ÙÓ10. ≈≈¿«¬≈ƒ≈≈≈

מופר.9) נדרה לאחרים, ונשאת בעלה גירשה שאפילו
ולאחרים". לעצמו "מיפר התימנים: נדרים 10)ובכת"י

להלן. וכמבואר ב. עט,

.‚¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL ‰¯„ ?„ˆÈk11,dÏ ¯ÙÓ - ≈«»¿»∆…∆¡…»»≈≈»
ÌÏBÚÏ Ì„‡ Ïk ÌÚ ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â12‰¯Ò‡ . ¿ƒ¿∆À∆∆∆¡…ƒ»»»¿»»¿»

LÈÓLz ‰ÈÏÚ13B˜ÏÁ ¯ÙÈ - ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk14, »∆»«¿ƒ»»»∆»»»≈∆¿

‡È‰ È¯‰ - ‰pL¯‚È B‡ ˙eÓiLÎe ,ezLnLÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿««¿¿∆»¿»¿∆»¬≈ƒ
Ì„‡ Ïk LÈÓL˙a ‰¯eÒ‡15‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .16. ¬»¿«¿ƒ»»»¿≈…«≈»∆

נפש.11) עינוי בו שיש נדר זה לאחר 12)הרי אפילו
זה. מבעלה תתאלמן או והרי 13)שתתגרש אישות, חיי

לבינה. שבינו דבר ה"ט.14)זה להלן ראה
נמצאת 15) לאחרים, מיפר אינו לבינה שבינו שבדברים

נדרה. את חכם לה יתיר לא אם להנשא אסורה זו אשה
הם  אישות חיי אם נפשטה, שלא בעיה - ב פא, בנדרים
בה  הולכים ומספק נפש, עינוי או לבינה שבינו דברים
ב  עט, שבנדרים להעיר וראוי הי"ז). לקמן (רדב"ז להחמיר
בעלה  לה הפר אם לבינה, שבינו בדברים שאפילו סיכמו, -
דעתו  שוודאי מופר, נדרה הרי - החזירה ואח"כ וגירשה
רבינו  מדברי נראה וכן אשתו, שתהיה זמן כל לה להפר
אסורה  ותהיה יגרשנה שמא להפר "צריך שכתב: ה"י, להלן
מותרת  תהיה מתחילה לה יפר אם מזה משמע לו", לחזור

(מעשהֿרוקח). ויחזירה כשיגרשנה אפילו כגון 16)לו
רקמה. תלבש לא או תכחול שלא נדרה

.„ÏB„b ÈepÚ „Á‡17ÔË˜ ÈepÚ „Á‡Â18ÈepÚ „Á‡Â , ∆»ƒ»¿∆»ƒ»»¿∆»ƒ
‰ÚL ÈÙÏ B‡ ‰a¯Ó ÔÓÊÏ ‡e‰L19¯ÙÓ Ïk‰ - ∆ƒ¿«¿À∆¿ƒ»»«…≈≈

.ÏÚa‰«««

שתיה.17) או רחיצה וקישוט,18)כגון כיחול כגון
ה"ה. בסמוך -19)כמבואר ב פ, בנדרים שאמרו כמו

הרי  היום", ארחץ אם לעולם, עלי רחיצה "הנאת שאמרה:
ולפיכך  ניוול, אצלה נחשבת אחד יום רחיצת מניעת שאפילו
לזמן  אחד יום בין הבדל שאין ומכאן להפר, יכול בעלה

(לחםֿמשנה). שעה לפי לעינוי והואֿהדין מרובה,

.‰B‡ ,ÌBi‰ ıÁ¯z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆…ƒ¿««
L·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡lL B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lL20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
‰Ó˜¯21elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙÓ - ÌBi‰ ƒ¿»«≈≈¿≈…«≈»∆¬ƒ

Ú¯ ÏÎ‡nÓ ‰¯„22B˙B‡ ‰ÓÚË ‡lL ÔÈnÓ B‡ »¿»ƒ«¬»«ƒƒ∆…»¬»
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÓiÓ23. ƒ»∆»¬≈∆»≈

גדול.20) עינוי נחשבים אלה צבעונין,21)כל אריג
הם  השנים ואלה רקמה". "ואלבישך י) טז, (יחזקאל ככתוב
(לחםֿ ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב והוא לבריאותה, ומזיק רע שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי' ליו"ד (ט"ז נפש עינוי זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
לה. רע שהוא כתוב: סא, סעיף שם ובשו"ע נא). ס"ק רלד

אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ"ג, פ"ז נדרים תוספתא
שם). דוד', ('חסדי ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי בהם יש אלו נדרים שני נמצאו

סא. סעיף רלד סי' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„24˙Á‡·e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

ממנה 24) תאכל לא ואם נקיה, פת היתה שאחת כגון
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לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי כיֿאם לאכול אחרת פת לה שאין או תתענה,
במניעת  עוד תתענה ולא תשבע, מהן אחת תאכל ואם אלו,

וברא"ש). פב: (נדרים השניה שאין 25)אכילת מכיון
נדרה  אין וגם לה, מועילה הבעל הפרת אין עינוי, בשניה
אומרים  ואין יוחנן), כרבי (שם, הראשונה בהפרת לה מופר
בהתרה  שאומרים כדרך כולו, הופר מקצתו שהופר נדר
טעות  הנדר את עושה החכם התרת כי ה"ח), פ"ח, (לעיל
היה  שלא כולו, הותר מקצתו והותר והואיל מתחילתו,
הפרת  אבל קיים, הנדר כל שיהא אלא נדרו בשעת בדעתו
והשאר  הופר, שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל

ה"י. פי"ג, לקמן והשווה שם). (רא"ש עומד באיסורו

.Ê¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»

Ïth‰Ï26˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ
˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï29. «¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

יכולה 27)לטרוח.26) שהרי נפש, עינוי זה אין אבל
יוסי  וכרבי עט: נדרים (משנה, אחרת מדינה מפירות לאכול

שבינו 28)שם). דבר אלא נפש עינוי זה ואין הואיל
בנדרים 29)לבינה. הסוגיא וכסתימת ה"ב. לעיל כמבואר

נפש, עינוי משום להפר יכול "אינו יוסי: רבי לפי - ב פב,
לבינה". שבינו נדרים מפר אבל

.Á˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈ·Ï BÈaL32BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL , ∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïa33ÔB‚k ,(dlÎ) ƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿

.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

הבריות.30) הנאתה 31)מן לאסור נתכוונה שלא הבריות,
ממנו. ליהנות מותרת זו הרי - לה יפר לא ואפילו ממנו,

להפר",32) יכול "אינו כתוב: ושם ב. פג, נדרים משנה,
הוא  מיפר אבל נפש, עינוי משום מיפר אינו רבינו וסובר
אזי  לה, יפר לא ואם (כסףֿמשנה). לבינה בינו משום
תוכל  ולא לו, גם מליהנות אסורה תהיה כשתתגרש
רב  לפי שם בגמרא כמבואר ההפקר, מן אלא להתפרנס

ה"י. פ"ז לעיל והשווה מדוקדק,33)נחמן, אינו הלשון
אבל  (כסףֿמשנה). כולה מאומה הנאתה כתוב: היה וכאילו
אפילו  זה אין בלבד, אחד מאדם הנאתה אלא נדרה לא אילו
רבי  לפי כלל, להפר יכול ואינו לבינה שבינו דברים בכלל
(נדרים  האומר לשמואל בניגוד כמותו, פוסק שרבינו יוסי,
שמא  נפש, עינוי משום מיפר", - עלי פלוני "הנאת פב.):
רישא  אלא דיבורֿהמתחיל שם בר"ן וראה אליו. תצטרך

(לחםֿמשנה).

.Ë‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t ¯ÒB‡Ï35‡e‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¬≈««««≈¿≈
¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏ ¯ÓB‡L∆≈»¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«

„aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÌeÏk36¯‡La dÏ37˙eÒk ¿ƒ¿≈∆¿À¿»»ƒ¿≈¿
‰BÚÂ38˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,39·‡ .Ì‡ Ï ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»¬»««¿ƒ¿¬»»«»ƒ
ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆»¿«¿»∆≈

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó40. «¬ƒƒ∆»»»»»»»

שם).34) וברש"י טו: (נדרים להנאתו לו היא שמשועבדת
שאינו 35) בדבר חבירו אוסר אדם אין כי חל, הנדר שאין

ה"ג. פ"ה, לעיל כמבואר מתחייב.36)שלו,
אישות.38)מזונותיה.37) וכן 39)חיי ה"ב. פי"ב,

שם. לאסור 40)בנדרים, הרשות לה יש כי ב. טו, שם
ה"ו, פי"ד אישות הל' והשווה עצמה. על תשמישה הנאת
עלי  גופך יאסר לו: שאמרה כאן: ומדובר ה"ל. פ"א, ולעיל
ממש  בו שאין דבר היא תשמישך" "הנאת כי מתשמיש,
בר"ן  וראה ה"י. פ"ג, לעיל כמבואר עליו, חל הנדר ואין

מן. והא דיבורֿהמתחיל ב טו, לנדרים

.ÈÔ‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡41‡lL ‰¯„pL B‡ , »¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL42e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿
Lc˜‰‰Â ıÓÁ‰Â ¯e¯ÁM‰44,„eaÚM‰ ÔÈÚÈ˜ÙÓ «ƒ¿¿∆»≈¿«∆¿≈«¿ƒƒ«ƒ¿

ÏÚa‰ „eaÚLÏ ˜efÁ eOÚ ÌÈÓÎÁ45‰ÏBÎÈ dÈ‡L ¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿«««∆≈»¿»
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ÈtÓ ,BÚÈ˜Ù‰Ï46‡e‰ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿≈∆¬»»ƒ

‰pL¯‚È ‡nL ,¯Ù‰Ï47BÏ ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â48. ¿»≈∆»¿»¿∆»¿ƒ¿∆¬»«¬…

את 41) להקדיש ונתכוונה שבראן, להקדושֿברוךֿהוא
מהם. ליהנות לבעלה אסור וממילא להקדש, ידיה מעשי

אישות 42) בהל' כמבואר בו, זוכה שהבעל ידיה, למעשה
בעלי. על בעלי פירות יאסרו כאומרת: זו נמצאת ה"ד, פי"ב

ב.43) פו, ונדרים ב. נט, ששיעבד 44)כתובות לווה כגון
זה  הרי - למזבח והקדישו ממנו, חובו לגבות למלוה שורו
שיעבד  אם וכן אחר, ממקום חובו גובה והמלוה קדוש,
חמץ  איסור הפסח, והגיע חובו בעל לנכרי חמצו ישראל
והחמץ  הואיל בהנאה, ונאסר הנכרי משעבוד מפקיעו בפסח
שחרור: וכן בפסח, ביערו ולא ישראל של ברשותו נשאר
וחזר  חובו, תמורת למלוה הכנעני עבדו את הלווה שיעבד
חובו  גובה והמלוה משוחרר עבדו הרי ושחררו, הלווה

אחר. אשתו.45)ממקום ידי  מעשה מדברי 46)על
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים חכמים,

נט:). (כתובות ה"ט פ"ג, לעיל יחול 47)כמבואר ואז
ידיה. למעשה לו משועבדת אינה שמשגירשה נדרה,

שלא 48) להזהר לו ואיֿאפשר ידיה, במעשה שנאסר לפי
שהאשה  אחרת מלאכה לו תעשה או לו תאפה ושלא תטחן
שם). ובר"ן פה. נדרים (משנה, לבעלה לעשות חייבת
בכל  לעולם, עדיין בא שלא דבר אוסר אדם שאין ואע"פ
אע"פ  לבעלה, ידיה מעשה הנאת לאסור האשה יכולה זאת
כדבר  קדוש הוא נדר איסור כי כלום. עשתה לא שעדיין
לו  אין הנדר גם כי פדיון, לו שאין מזבח, קדושת המתקדש
על  גם חל הוא ולפיכך עליו, שנאסר למי ניתר ואינו פדיון
בסמוך  וכמבואר נט:), (כתובות לעולם עדיין בא שלא דבר
חכמים  תיקנו בעלה, עם שהיא עוד שכל אלא, זו. אות בסוף
אבל  הבעל, שעבוד את לחזק כדי הנדר, יחול שלא
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שהרי  עליו, ידיה מעשי נאסרו - אחת שעה משנתגרשה
בכתובות  הגמרא סוגיית ע"פ (כסףֿמשנה שעבודו נפקע
הקדיש  שאם ה"ח, פט"ו הקרבנות מעשה הל' וראה שם).
עדיין  בא לא שהדבר אע"פ חל ההקדש מזבח, לקדושת דבר
זכר  תלד אם ואמר: מעוברת, בהמה לו "היתה שאם לעולם,
שעובר  אע"פ עולה" יקרב זכר ילדה . . . עולה הוא הרי
מכירה  בהל' מלשונו כמבואר לעולם, בא שלא דבר נחשב
לעולם, בא שלא כמי הוא הרי עובר, "ואפילו ה"י: פכ"ב,
הקדש  ולענין רוקח'). ('מעשה קנה" לא - לעובר והמזכה
הל' לקמן ראה לעולם, בא שלא דבר על חל הוא אם דמים,

כח. הכ"ו, פ"ו, ערכין

.‡Èda ‰‰È ‡lL ‰¯„ B‡ ‰ÚaL49dÏÚa È·‡ ‡Ï ƒ¿¿»»¿»∆…≈»∆»…¬ƒ«¿»
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÂÈ·B¯˜ ¯‡Le ÂÈÁ‡ ‡ÏÂ50ÔÎÂ . ¿…∆»¿»¿»≈»¿»≈¿≈

EzÓ‰a ÈÙÏ ÌÈÓ Ôz‡ ‡lL :‰¯„ Ì‡51ÈÙÏ Ô·˙Â ƒ»¿»∆…∆≈«ƒƒ¿≈¿∆¿¿¿∆∆ƒ¿≈
E¯˜a52,LÙ ÈepÚ Ô‰a ÔÈ‡L ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈»∆ƒ∆∆

˙BÎ‡ÏnÓ ÌÈ‡Â ,dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·cÓ ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿≈»ƒ¿»
Ô‰a ˙·iÁ ‡È‰L53.¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ«∆∆»∆¬≈∆≈»¿»≈

ידיה.49) ממעשה או א.50)ממנה, פה, נדרים משנה,
אישות 51) בהל' כמבואר תבן, לה ליתן חייבת שהיא אע"פ

השקאת  שסתם מים, לה ליתן חייבת אינה ה"ה, פכ"א
חוץ  לצאת הנשים דרך ואין במעיין, או בנהר היא בהמה

(כסףֿמשנה). בהל'52)לביתן כמבואר בו, חייבת שאינה
שהבהמה  שם, בביאורנו מפורש והטעם, שם. אישות,
צרכי  כשאר תבן, לה ליתן חייבת ולכן לרכיבה, לו מיוחדת
לצורך  שאינה לחרישה, העומד בקרו אבל בעלה, של הגוף
ברש"י  וראה תבן. לו ליתן חייבת אינה - הבעל של גופו
להעיר, וראוי בהמתו. דיבורֿהמתחיל: סא: לכתובות
הנוסח: רבינו, דברי מקור שהיא - ב פא, בנדרים שבברייתא
אלא  בקרך", לפני ומים בהמתך, לפני תבן אתן "שלא
לפני  ותבן בהמתך, לפני מים אתן "שלא שם: גורס שרבינו
פ"ה, בכתובות הרי"ף גירסת אחר בזה ונמשך בקרך".
לבהמתו  אלא לבקרו תבן ליתן חייבת האשה אין שלפיה,

רלד). סי' סוף ליו"ד יוסף' ('בית מלאכה 53)בלבד על כי
לו, משועבדת והיא הואיל חל, נדרה אין בה, חייבת שהיא
רבות, שפחות לו והכניסה ביותר עשירה שהיא לא אם
נדרה  ואז ה"ו) פכ"א אישות הל' (ראה בה חייבת שאינה

ב. פא, לנדרים בר"ן כמבואר חל,

.·ÈeÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ·‡ÏÂ ÏÚaÏ LÈ≈«««¿»»¿»≈¿»ƒ∆¬«ƒ…»
Ô‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ54¯eÒ‡ ÔÈi‰ :‰¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿…∆∆¿»»∆≈«¿∆»¿»««ƒ»

ÏÚ Û‡ ,¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ‡ Ì‡ ÈÏÚ»«ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ¬≈∆≈≈««
‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ‰ÎÏ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt55‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…∆∆¿»¿≈…«≈

‰Êa56. »∆

צ,54) דף ושם שם. נתן כרבי ולא כחכמים, - ב פט, נדרים
מחשבות  "מפיר יב) ה, (איוב מהפסוק לכך סמך הביאו - א
טרם  בלבד למחשבה אפילו הפרה שיש הרי ערומים",

חל. אין 55)שהמעשה חכם, ע"י הנדר התרת לענין אבל
הי"ד. פ"ו, שבועות בהל' כמבואר הנדר, שיחול עד לו מתיר

איזה 56) אעשה אם בעלי, הנאת עלי תיאסר שאמרה: כגון

ולא  עשתה שלא אע"פ מיפר זה הרי לאבי, או לאביו שירות
הי"זֿיח. פי"ג, לקמן והשווה פט:). שם (משנה, נאסרה

.‚ÈÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÏÚa‰ B‡ ·‡‰57.ÔÈ¯ÙÓ ÌÈ‡ - »»«««∆≈¿ƒ≈»¿≈ƒ
ÔÚÓL ‡lL ÌÈ¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡58Èe‡¯‰ , ««ƒ∆«««≈≈¿»ƒ∆…¿»»»»
Ba ˙·kÚÓ ‰ÚeÓM‰ ÔÈ‡ ÚÓLÏ59. ƒ¿…«≈«¿»¿«∆∆

שומעים.57) ואינם שמדברים חרשים שאומר:58)שהם
מופרים. יהיו שמעתים), לא (אפילו אשתי שנדרה נדרים כל
בלא  מיפר שהאב והואֿהדין הכ"א. פי"א, לעיל וכמבואר

ה"כ. שם כמבואר ואינו 59)שמיעה, חרש שהוא זה אבל
"ושמע  עג.) (נדרים אמרו וכן מיפר, אינו - לשמוע ראוי
אמרו: מטות, פרשת וב'ספרי' חרש". לאשת פרט - אישה
פ"ד  יבום הל' והשווה החרש". את להוציא - אביה "ושמע

ה"ו. פי"ז, הקרבנות מעשה והל' הי"ג,

.„È¯ÙÓ BÈ‡ ‰ËBM‰60ÔÈ‡ ÔËw‰ .ÏÚa ÔÈa ·‡ ÔÈa , «∆≈≈≈≈»≈«««»»≈
˙eLÈ‡ BÏ61È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰Â .¯ÙÓ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ƒ¿ƒ»≈≈≈¿«««≈≈ƒ¿≈
ÂÈL ÈzL˙Á‡k62ÂÈ˙Ba ÈzL È¯„ ¯ÙÓ ·‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»»¿««¿≈»»≈≈ƒ¿≈¿≈¿»

˙Á‡k63. ¿««

וכן 60) (רדב"ז). כלום מעשיו אין דעת, לו שאין כיון
ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב ה"ט, פ"ט עדות
ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב. קיב, ביבמות וכמבואר ה"ו), פי"א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
הואֿ ה"ד) פי"א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי להפר ראוי שהיה הדין
הי"ח, פ"ה יבום ובהל' יט. קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח'). ('אור התורה מן שמיפר ודאי שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב"ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע"פ א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ"א: פ"ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב"ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
שתי  להפר יכול הבעל שאין - א עג, לנדרים בר"ן הובאה
וראה  וחברתה. אותה ולא הוא, דוקא "ואותה" כאחת, נשיו
כאחת, סוטות שתי משקים "אין ה"ב: פ"ד סוטה בהל'
מפני  הטעם עיקר ששם אלא הכהן", אותה והעמיד שנאמר:
ולא  תפחד לא חברתה צוות ומפני בחברתה", גס "שלבה

(לחםֿמשנה). שם בנדרים כמבואר תודה,

.ÂË˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk - ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰64. ¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ¯ÙÓ È¯‰ - ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»

ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰65ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰¯„ . ««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
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ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ¯ÙÓ -66ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰¯„ .67 ≈≈»«»¿»¿«ƒ
Ì‡Â ;¯ÙeÓ - CLÁz ‡lL „Ú dÏ ¯Ù‰ Ì‡ :‰ÎLÁ¬≈»ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú dÏ ¯Ù‰ ‡Ï68. …≈≈»«∆»≈»≈»¿»≈

שהן 64) שעה, באותה למחר עד זה ביום שמיעה משעת
שעות. וארבע הלילה 65)עשרים אחר הולך שהיום

יום  בוקר, ויהי ערב "ויהי ה) א, (בראשית ככתוב שלפניו,
שלאחריו.66)אחד". בלילה לא סמוך 67)אבל

ואין 68)לחשיכה. הבא, ליום נחשב שלאחריו שהלילה
עו:). נדרים (משנה, שמעו" "ביום זה

.ÊË?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Óe69 «∆∆»«»ƒ∆
‰ÏÈla ¯ÙnL ,„nÏÓ70¯ÙÓ ÔÎÂ ‰ÏÈla ‰¯„ Ì‡ ¿«≈∆≈≈««¿»ƒ»¿»««¿»¿≈≈≈

ÌBi‰ Ïk71e¯‡aL BÓk ,72ÌÈÓÈ ‰nk ‰˙‰LÂ ‰¯„ . »«¿∆≈«¿»¿»¿»¬»«»»ƒ
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â¿««»»«»»«««¬≈∆≈≈¿

dÚÓML ˙Úa ‰¯„ el‡Îe ,BÚÓL73ÌBÈa :¯Ó‡pL ; »¿¿ƒ»¿»¿≈∆¿»»∆∆¡«¿
„·Ïa d¯„ ÌBÈa ‡Ï ,BÚÓL74. »¿…¿»¿»ƒ¿«

תחילת 69) בין שיש שיעור לעת", "מעת לכאורה שמשמעו
שעות  וארבע עשרים דהיינו אחר, יום לתחילת אחד יום

שם). ולא 70)(ר"ן בלילה, אפילו שלם יום שמשמעו
בלילה  ולא ביום שמעו" "ביום של הפשוטה כמשמעות

שם). הוא 71)(גמרא יכול הלילה, בתחילת נדרה שאפילו
שלאחריו. היום סוף עד וראה 72)להפר הקודמת. בהלכה

שם. ובביאורנו ה"ח, פי"ג וצריך 73)לקמן סופר, טעות
ששמע. התימנים: בכת"י הוא וכן ששמע. וכן 74)להיות:

והאב  מיפר והבעל "הואיל קנג: מטות, פ' ב'ספרי' אמרו
אף  נדר, כיום ושמיעה חרישה בו עשה הבעל מה מיפר,

נדר". כיום ושמיעה חרישה בו נעשה האב

.ÊÈ,¯Ù‰Â ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿≈≈
ÔÈ‡ - BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â Òe¯‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe¿««»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿≈
ÌBÈa d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL .¯ÙeÓ ‰Ê∆»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿
,‰ÈÏÚ ‰È¯„e LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ Ì‡Â .¯ÓB‚Â BÚÓL»¿¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆»»∆»
¯Á‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯ÓB‚Â BÚÓL ÌBÈa dLÈ‡ ÚÓLÂ¿»«ƒ»¿»¿¿≈»»«¿»∆««
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Òe¯‡‰ ÚÓLÂ ·‡‰ ¯Ù‰L∆≈≈»»¿»«»»¬≈∆≈≈¿

·‡‰ ÚBÓL75,¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«»»¿«ƒƒ»«»¿≈≈
- BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Â¿«««»»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿
·e˙k‰ ‰Ò¯‡Ó ‰¯ÚaL ÔÈpÓe .¯ÙeÓ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ∆¿«¬»¿…»»«»

?¯a„Ó76dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â :‰hÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ¿«≈∆¬≈≈¿«»¿ƒ≈ƒ»
¯ÓB‚Â dÏ LÈ¯Á‰Â dLÈ‡ ÚÓLÂ ,¯ÓB‚Â ‰¯„77. »»»¿≈¿»«ƒ»¿∆¡ƒ»¿≈

ÏÏkÓ78BÓk ,Òe¯‡ ‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡‰ dLÈ‡L ƒ¿»∆ƒ»»»¿«¿»»¿
e¯‡aL79. ∆≈«¿

הכוונה 75) - בארוס האמור שמעו" ש"ביום רבינו סובר
ביום  היתה הארוס ששמיעת כלומר, האב, שמיעת ליום

(לחםֿמשנה). האב הכתוב:76)שמוע משמעות אולי
גמורה. לנשואה לאיש" תהיה היו זה 77)"ואם ופסוק
לה. מיפר לבד שבעלה מדבר, אתה 78)בנשואה מכאן

וב'ירושלמי'79)למד. א. סז, בנדרים חכמינו דרשוהו וכך
שם. ובביאורנו ה"א, פי"א לעיל והשווה ה"א. פ"י נדרים
שאין  רבינו, לדברי ראיה מביא רמב, ל"ת מצות  ובסמ"ג

אחד, ביום שניהם כששמעו אלא מפירים והאב הארוס
(הראשון) הארוס שמע "כשלא א: עב, נדרים הש"ס מדברי
מכאן  מיפר, (השני) הארוס (יכול) מצי ביום ובו האב ושמע
להיות  צריכה שניהם ששמיעת הרי מיפר", מצי לא ואילך
האב  "ושמע היא: שלפנינו הש"ס שגירסת אלא יום. באותו
מיפר  כשהוא האב על מוסב וזה וכו', מיפר" מצי ביום דבו
חולק  הרמב"ן ואמנם עמו. מיפר השני כשהארוס ולא לבדו,
אחד, ביום שניהם שמעו לא אפילו ולדעתו רבינו, דברי על
ס"ה, רלד סי' יו"ד בשו"ע וראה שמעו. ביום מיפר אחד כל
"יש  בשם: הרמב"ן ודעת סתמית, כדעה רבינו דעת שהביא

אומרים".

.ÁÈd¯ÚˆÏ È„k ˜˙LÂ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL80Û‡ , »«»»«««¿»«¿≈¿«¬»«
¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,d¯„ Ìi˜Ï BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»«

Ïha ‡ÏÂ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰81‰È¯„ eÓi˜˙ -82‰¯„ . «¿…≈≈¿…ƒ≈ƒ¿«¿¿»∆»»¿»
¯Ù‰L ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ dÏ ¯Ù‰Â¿≈≈»»»«««¿ƒ…»¿»∆≈≈
BÊ È¯‰ - ÔB„Êa d˙Úe·L ÏÚ B‡ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ¿»¿»«ƒ¿»«¿»»¿»¬≈

‰¯eËt83ek˙pL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÈ‡B‰ ,¯eq‡Ï ‰ ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ
¯z‰‰ ‰OÚÂ84ÁÏÒÈ '‰Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯eËt - ¿«¬»«∆≈¿»¿«∆∆¡««ƒ¿«

d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,dÏ85˙kÓ d˙B‡ ÔÈkÓe . »ƒ≈ƒ»ƒ»…»«ƒ»««
˙ec¯Ó86.¯eq‡Ï ‰ek˙pL ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿ƒ

ycew zegiyn zecewp

dxare xtidy drci `l `ide lrad e` a`d dl xtde dxcp"
dze` oikne ...dxeht ef ixd ,oecfa dzreay lr e` dxcp lr

."xeqi`l dpeekzpy iptn zecxn zkn

(בתו), ישראל לכנסת (האב) הקב"ה של אהבתו גודל מצד
בעניין  נכשל יהודי כאשר וגם אותה", אביה ש"הניא בוודאי
פטורה". זו ו"הרי לה" יסלח "ה' - בזדון ואפילו רצוי לא
ב. הדיין. עיני לפי א: היא מרדות, מכת אותה שמכין ומה
לה" יסלח ש"ה' יודע הדיין כאשר ולכן השעה, צורך כפי
ש"מכין  שנפסק אע"פ הרי ומלאה, גמורה סליחה היינו
הכי  בדבר שדי לדיין יראה בוודאי מרדות" מכת אותה
שנמצאים  חשבון הדיין שיעשה ועל־אחת־כמה־וכמה קטן.
עוסקים  ואעפ"כ הגלות זמן של ומכופל כפול בחושך
דוחק  מצד רק זה הרי נכשל ח"ו ואם ומצוות, תורה בענייני
שרצונו  הרמב"ם פסק־דין על־פי ובפרט וכו'. השעה
הוא  "יצרו ורק המצוות" כל "לעשות יהודי כל של הפנימי

יחטא. ולא הבן יעשה ומה שתקפו",
('g oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

מתכוון 80) אינו והוא נדרה, לקיים שדעתו סבורה, שתהא
ובר"ן). עח: (נדרים מכאן לאחר לה שיפר אלא לכך,

עליה,81) אותו שאסרה הדבר לעשות אותה כפה שלא
ה"ה. פי"ג, להלן א.82)כמפורש עט, שם הסוגיה מסקנת

יכול  אינו שוב לאלתר, לקיים עלֿמנת שתק שם: הר"ן וכתב
ביום. בו ואפילו שעברה.84)ממלקות.83)להפר, לפני

דברים 85) "והרי שם: ומסיים זה, פסוק על מטות פ' 'ספרי'
קלֿ סליחה, צריכים המופרים נדרים אם ומה קלֿוחומר,
אמרו: - א כג, ובנזיר מופרים". שאינם לנדרים וחומר

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



mixcpקכד zekld - d`ltd xtq - oeygxn g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומה  בוכה. היה זה, פסוק אצל עקיבא רבי מגיע "כשהיה
טלה  בשר בידו ועלה חזיר, בשר בידו לעלות שנתכוון מי
חזיר, בשר בידו לעלות המתכוין וסליחה, כפירה טעון -

עלֿאחתֿכמהֿוכמה". – חזיר בשר בידו מכות 86)ועלה
שם  נזיר (משנה, מזידה תהא שלא להוכיחה כדי מדרבנן,
עיני  מראה כפי מקום, בכל האמורה מרדות ומכת וברש"י).
רידוי  - מרדות שם). (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בזה ירגיל שלא בתוכחה,

קמא.). לחולין (רש"י עליו

.ËÈB‡ ‰È·‡ dÏ ¯ÙiL Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ‰¯„»¿»¿»¿»«ƒ¿»…∆∆»≈»»ƒ»
È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â ÌBia Ba ÚÓML Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa«¿»««ƒ∆»««¿≈≈»¬≈

Ba ‰¯·ÚL ¯·c ÏÚ ˙·iÁ BÊ87˙e˜ÏÓ Ì‡ ;88- «∆∆«»»∆»¿»ƒ«¿
Ôa¯˜ Ì‡Â ,˙e˜ÏÓ89.Ôa¯˜ - «¿¿ƒ»¿»»¿»

מכאן 87) הותר אלא מעיקרו הנדר נעקר לא הבעל שבהפרת
כא: (נזיר באיסור נדרה על עברה זו נמצאת ולהבא,
הט"ו. פי"ג לקמן והשווה כב.) שם הסוגיה וכמסקנת

דברו".88) יחל "לא משום: לוקה זו הרי נדרה, על שעברה
ה"ה. פ"א, לעיל שבועת 89)כמפורש שנשבעה כגון

קרבן, חייבת זו הרי - ואכלתו פלוני מין תאכל שלא ביטוי,
ה"ג  פ"א, שבועות בהל' נזירה כמבואר להיות שנדרה או .

ספר'). ('קרית טמא נזיר קרבנות להביא שצריכה ונטמאה,
מהככר  בשוגג כשאכלה הכוונה, שמח' ה'אור ולדעת
בהל' רבינו כדברי מעילה, קרבן חייבת זו הרי ממנה, שנדרה

בנדרים". מעילה "יש ה"ט: פ"ד, מעילה

.Î·‡Ï LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ˜˙LÂ d¯„ ÚÓL»«ƒ¿»¿»«ƒ¿≈∆…»»≈«∆≈»»
¯Ù‰Ï ÏÚaÏ B‡90Ï·‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï LiL Ú„iL B‡ , «««¿»≈∆»«∆≈»∆¿»≈¬»

‰¯Ù‰ CÈ¯ˆ ‰Ê ¯„pL Ú„È ‡Ï91ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,92Ú„È …»«∆∆∆∆»ƒ¬»»¿««¿«»«
¯„p‰ ˙ÚL ‡È‰ el‡k B˙ÚÈ„È ˙ÚLe .¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿««∆∆

B˙ÚeÓL ˙ÚL B‡93.ÌBi‰ Ïk ¯ÙÈÂ , ¿«¿»¿»≈»«

לבינה.90) בינו של ולא נפש עינוי של לא נדר, שום
להפרתו.91) וזקוק גמור נדר כמה 92)שהוא לאחר אפילו

לנדרה. ביום 93)ימים הפיר אם אבל ב. פז, נדרים משנה,
הפרה. הפרתו אין הפרה, צריך זה שנדר ידע ולא שמעו,
נדר, שזה ידע שלא ומתוך ידיעה, אינה ידיעה שמקצת

(רדב"ז). כלום ואינה לנדר קודמת הפרתו נמצאת

.‡ÎBza ‡È‰L ¯e·ÒÂ ,BzL‡ ‰¯„94ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , »¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
¯ÈÊa ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc95¯e·ÒÂ , ««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»

Ôa¯˜a ‰¯„pL96;Ôa¯˜ ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , ∆»¿»¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»
[dÓˆÚ ‰¯Ò‡L] ¯e·ÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»
[dÓˆÚ] ¯Ò‡Ï ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,ÌÈ·Úa«¬»ƒ¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»
˙¯„Bp‰Â ¯„p‰ Ú„iLk ¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ·Úa«¬»ƒ»ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆

‰f‰ ¯„p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙¯„Bp‰ ÌLÏ97‡Ï :¯Ó‡pL . ¿≈«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…
d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰98˙¯„BpÏ -99ÚÓLÂ :¯ÓB‡Â .dÓˆÚ ≈ƒ»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«

LÈÂ .‰¯„ ¯„ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú - d¯„ ˙‡ ‰È·‡»ƒ»∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈
‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡ ¯Ù‰Ï BÏ100. ¿»≈»«¿ƒ»

נדרה.94) בתו לו: נזירה.95)שאמרו להיות
כקרבן 96) עליה שיהיה ואמרה זה, יין עצמה על שאסרה

פו:). לנדרים שאם 97)(ר"ן ומובן, ב. פו, נדרים משנה,
טעותו  על והעמידוהו להפרתו, דיבור כדי תוך הודיעוהו
כדי  ש'תוך ולהפר, לחזור צריך אינו הקודמת, בהפרתו ורצה
(לחםֿ א. פז, שם בסוגיה כמבואר דומה, כדיבור דיבור'

ה"ח. פ"ח, אבל הל' והשווה התימנים,98)משנה). בכ"י
בפסוק. וכן אינה. זו פ'99)תיבה וב'ספרי' ב. פו, נדרים

שאם  לה, מתכוון שיהא - אביה" לה "והחריש דרשו: מטות
ויפר". יחזור זה הרי - שאשתי הייתי כסבור ואמר בתו נדרה

ה"כ.100) לעיל כאמור שמועתו, כיום ידיעתו שיום

ה'תש"פ  מרחשון כ"ח שלישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שבין 1) ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד

בהפרת  שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול
בהפרה  שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר נדרים,
הנדר  הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר
נחשב  הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הפרתו ודין בלב

ומשובח. לזריז

.‡Ìi˜Ó B‡ Ì„‡ ¯ÙÓ2ÏÎa Bza B‡ BzL‡ È¯·c ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙¯kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰¯Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ

הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.·¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5¯„p‰ ˙¯È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .B¯wÚÓ6:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7È¯czL8‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯„ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

¯Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ Èe¯L B‡ ,CÈÏ ¯zÓ10‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

¯ÈzÓ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
B¯ÙÓe B˙lÁzÓ ¯„p‰ ¯˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב
רוצה.7) שכבר 8)איני לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד

ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות
חכם. ידי על נדר ונימוק.11)התרת טעם ידי על הנדר

שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא
ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
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מנת  על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה
וריפאה  רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין

מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן
הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:

הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.ËÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ô‡kÓ27B‡ ÔÈÓi˜ Ô‰ È¯‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÓ ‡B·‡L „ÚÂ ƒ»¿«∆»ƒ»¿ƒ¬≈≈«»ƒ

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰28ÁÈÏL ‰OÚ . ¬≈≈»ƒ…»«¿»»»ƒ«
dÏ ¯Ù‰Ï29:¯Ó‡pL ;ÌeÏk BÈ‡ - dÏ Ìi˜Ï B‡ ¿»≈»¿«≈»≈¿∆∆¡«

ep¯ÙÈ dLÈ‡Â epÓÈ˜È dLÈ‡30BÓˆÚa - ·‡‰ ÔÎÂ . ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿≈∆¿≈»»¿«¿
BÁeÏLa ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿

מכאן.27) שאצא שעה לא 28)מאותה שעדיין נדרים כי
כי  בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו
הדין  והוא בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי
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נדרים  הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין
באו  שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
את  - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא

היפר. לכלל בא לא עדיין) נדרה,29)חל שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר

כאן 30) כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על אף
שדווקא  יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה

השליח. ולא ולא 31)הבעל אביה אותה" אביה הניא "כי
השליח.

.ÈÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.‡ÈBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.·ÈÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.‚ÈB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על

אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה
כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם

חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני
דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן

על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו
דברו". יחל "לא

.„Èz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נישאת 52) לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
אלא  לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי

מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת שאין 53)וודאי
לרשותו. שתיכנס עד לבדו מיפר שנדרה 54)הבעל מה

נישואיה. קודם

.ÊÈ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ ‰È‰iL dÏÚa ˙Áz ‰¯„»¿»«««¿»∆ƒ¿∆«»»»»∆»
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ ‰È‰zL B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿««¿ƒ
ÌÈLÏL CB˙a dL¯‚ B‡ ˙ÓÂ ,dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â ,ÌBÈ¿≈≈»«¿»»≈≈¿»¿¿ƒ
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‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו

הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈
¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ

ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת

חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא
מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא

הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא

אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש משום:78)לא
הספק. על לוקין שאין דברו, יחל לא

.‚ÎÔBÎÏ È„k ÌÈ¯„ ¯„pL ÈÓ79Ôw˙Ïe ÂÈ˙BÚc ƒ∆»«¿»ƒ¿≈¿≈≈»¿«≈
‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ?„ˆÈk .ÁaLÓe ÊÈ¯Ê ‰Ê È¯‰ - ÂÈOÚÓ«¬»¬≈∆»ƒ¿À»≈«¿ƒ∆»»
ÈÓ B‡ ;ÌÈzL B‡ ‰L ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡Â ,ÏÏBÊ≈¿»«»»«»»»»¿«ƒƒ

‰‚BL ‰È‰L80ÔÓÊ BÓˆÚ ÏÚ ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÔÈÈa ∆»»∆¿«ƒ¿»«««ƒ««¿¿«
‰a¯Ó81ÌÏBÚÏ ˙e¯ÎM‰ ¯Ò‡ B‡ ,82‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ¿À∆»««ƒ¿¿»¿≈ƒ∆»»
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ÌÈBÓÏL Û„B¯83ÔB‰Ï Ï‰·Â84BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡Â , ≈«¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«««¿
BÊ ‰È„Ó ÈL‡ ˙È‰ B‡ ˙Bzn‰85‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ««»¬»««¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»»

¯ÈÊa ¯„Â ,BÈÙÈa ‰‡b˙Ó86el‡ ÌÈ¯„a ‡ˆBiÎÂ ;87 ƒ¿»∆¿»¿¿»«¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈
‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯„·e .Ì‰ ÌMÏ ‰„B·Ú C¯c Ôlk -À»∆∆¬»«≈≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈

‚ÈÒ - ÌÈ¯„ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‰a88˙eLÈ¯tÏ89. »∆»¿¬»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

ycew zegiyn zecewp

fixf df ixd ,eiyrn owzle eizerc opekl ick mixcp xcpy in"
."'ek ... gaeyne

הרמב"ם  של שונה התייחסות מצינו אחרים מקומות ובשני
אדם  ירבה לא ..." כתב: שלאח"ז בהלכה הנדרים: לעניין
מדברים  יפרוש אלא בהם עצמו ירגיל ולא איסור בנדרי
"ציוו  כתב: דעות ובהל' נדר", בלא מהן לפרוש שראוי
שמנעתו  מדברים אלא עצמו אדם ימנע שלא חכמים
תורה  שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו ... בלבד התורה
הלשונות  שלושת אלה אחרים". דברים עליך אוסר שאתה
מדברים  פרישות א. הם. ה' בעבודת דרכים שלושה -
לפרוש  לא ג. נדר. בלא פרישות ב. נדר. על־ידי המותרים
שונות  בדרגות עוסקים ושלושתם המותרים. מדברים

ה'. שבעבודת
למטה  יורד מותרות אחרי שנמשך נמוכה בדרגה המצוי
וממילא  אלו, מדברים לפרוש כדי לנדר וזקוק על־ידם יותר
אדם  ישנו ממנו, למעלה נדר. על־ידי היא שלו ה' עבודת
אבל  לנדר, זקוק אינו וממילא מותרות אחרי נמשך שאינו
הר  ה', בעבודת הנעלית לדרגה הגיע לא שעדיין י מאחר

הזכירו  ולכן המותרים, מדברים עצמו את מפריש הוא
מזה  למעלה אבל עצמה. בפני נפרדת בהלכה הרמב"ם
שהדבר  עוד חושש שאינו ה' בעבודת נעלית דרגה ישנה
את  גם ולזכך לברר ותפקידו ירידה, אצלו יגרום המותר
אמרו  ועליו שיפילוהו, חשש אין שהרי המותרים, הדברים

כו'". תורה שאסרה מה דייך "לא
('h oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. בשוחד.85)אץ להיכשל שלא כדי
אכלתי 86) לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים,
למלאות  הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה,
יצרי  עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש
במי  שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי

שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

.‰Î‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈

ycew zegiyn zecewp

.'d zceara d`xed cenll xyt` el` zekldn

קדושה, לפעול יהודי של הגדול כוחו מתבטא בנדרים
בדומה  החולין, בדברי הקב"ה עם והתקשרות חיבור

קרבן. לקדושת
מהתחייבות  מתיירא שיהודי קורה לפעמים מזה: וההוראה
או  לזה כח לו שאין וחושש מצוות, ולקיים תורה ללמוד

וכו'. לכך ממון לו שחסר
שעל־ידי  והנזירות הנדרים מעניין ההוראה באה כך על
ועד"ז  חולין. בענייני קדושה לפעול יהודי יכול בלבד דיבור
אותה  ומקיים התחייבות עצמו על לוקח כשיהודי בנזירות
כמו  ופשוט קל בעניין כשמדובר אפילו הקב"ה, של לכבודו
שכוונתו  שכיון הקב"ה אומר ראשו, שערות לגלח שלא
מיוחדת  קדושה אצלו שמתווספת הרי שמים, לשם
כי  עצמו, לאדם תועלת בזה יש ממילא ובדרך על־ידי־זה.
הכבוד  הוא רצונו, ולעשות לקב"ה נחת־רוח לגרום הזכות

לאדם. גדול הכי
(a"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)
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להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ
‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««
.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.‡¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿

לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"
ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י
בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה

גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע
נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל

רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,

מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב
"ואע"פ  הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
חייב  בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין

הל'15)להנזר". והשווה נדרו, את קיים שלא ונמצא
ה"י. פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט נזירותו.16)תרומות קבלת

ג:17) מעשה 18)נדרים בו שאין לאו על לוקים שאין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



zexifpקל zekld - d`ltd xtq - oeygxn g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל'
עליו  קיבל ולא ואיחר, לנזירותו זמן קבע אם והואֿהדין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו,

.‰¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL „Ú :˙e¯ÈÊa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒƒ¿»»»»
ÔÂÈk ‡l‡ ;BaÏaL ÔÈÚk ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ BÚÓLnL∆ƒ¿»≈∆»»»»ƒ¿»∆¿ƒ∆»≈»

BaÏa ¯ÓbL19ÌÈÚL ÌÈ¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â20 ∆»«¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»ƒ∆ƒ¿»»
Û‡Â ,˙B˜BÁ¯ ˙BÈÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿«
‡e‰ È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÔBLÏ ÔÚÓLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈

¯ÈÊ21. »ƒ

נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל ב:21)תכנם נזיר
דיבורו  משמעות את (=משלימה) מגלה לבו שמחשבת

שם). (תוספות

.Â‰È‰‡ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»»ƒ≈¿»»¿»«∆¿∆
,‰Ê BÓk ‰È‰iL ‰È‰ BaÏ·e ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆¿∆

BÓk ‰È‰‡ ¯Ó‡Â L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â22ÔÎÂ .‰Ê ¿««ƒ∆…≈≈¿»«∆¿∆¿∆¿≈
‰‡ ‰È‰‡ :¯Ó‡Â B¯ÚOa ÊÁ‡ Ì‡23‡‰‡ B‡ , ƒ»«ƒ¿»¿»«∆¿∆»∆¡≈

ÏkÏÎÓ24ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ;ÏÒÏÒÓ ‡‰‡ B‡ , ¿«¿≈¡≈¿«¿≈∆»«¬≈ƒ
ÏkÏÎÓ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÏÒÏÒÓ25ÁlLÏ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , ¿«¿≈¬≈ƒ¿«¿≈¬≈»«¿«≈«

Ú¯t26¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -27¯Èf‰Ï BaÏa ¯Ó‚iL ‡e‰Â .28. ∆«¬≈∆»ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ

ה"ד.22) פ"ב, לקמן והשווה שם. ובכת"י 23)נזיר
התלויה  במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים:
נזיר  עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
הריני  דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו
שלא  נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל כזה).
בבית  האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר
(תוספות  עצמו בכלי אחז כאילו בכך, ומגביהו כלי של יד
פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם

ובביאורנו. הראויה,24)הכ"ג בצורה ראשי שערות מסדר
לעשות  "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון
שיער  גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך). כלכל"
ג. בנזיר הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות

הוא". שער גידול לשון - כשתפס 25)"כלכול ומדובר,
שם). נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער

שער 26) פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב מלשון שער, לגדל
ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו",

ב.27) נזיר הקודמת.28)משנה בהלכה וכמבואר ב: נזיר

.ÊÌÈ¯tˆ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡29¯ÈÊ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«¬≈»«ƒ√ƒ««ƒ∆»»»ƒ
BÈ‡ - ¯Èf‰Ï BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ≈¿»»¿««ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ≈

¯ÈÊ30ÌeÏk ÂÈ˙ÙO· ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,31. »ƒ«¬≈∆¿ƒ∆…ƒƒ¿»»¿

שנטמא,29) נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
י. ו, במדבר חכמים.30)ככתוב וכדעת ב. נזיר משנה

וספק 31) נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב ג:). (נזר להקל נזירות
נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם

.ÁÈÈepk Ïk32˙BÓB˜Ó ?„ˆÈk .˙e¯ÈÊk - ˙e¯ÈÊ »ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿
¯eac‰ ˙‡ ÔÈpLnL ÌÈ‚lÚ‰33ÈÈ¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â »ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆«ƒ¿»«»¬≈ƒ

ÁÈÊt ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ34¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -35. »ƒ»ƒ«»ƒ«¬≈∆»ƒ

לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.ËÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו

שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. (כסףֿואינו נתן" בי
משנה).

.‡È:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»

epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆
BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס.46) היין (משנה 47)מן  עליו נזירות  דקדוקי וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי "ויין וֿז) לא, (משלי הכתוב מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח עליו 49)ישתה שאסר
כי  לשתות, בו המפצירים את לסלק ונתכוין כקרבן, זה כוס
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קלי zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכל  אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם
בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע

.·ÈB˙Be¯Ï È„k ÒBk BÏ e˙pL ¯BkL ÔÎÂ50:¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆»¿¿≈¿«¿»«
B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ¯ÈÊ [ÈÈ¯‰] (‰Ê È¯‰)¬≈∆¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»¿
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;˙e¯ÈÊpa ·iÁ BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ¯˙BÈ B˙B‡ e¯kLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ52ÌeÏk ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -53·iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
·eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ

ycew zegiyn zecewp

eze`a xeq` df ixd ... ezeexdl ick qek el epzpy xekiy"
."aeig xa epi` ...hel ly ezexkyl ribd m`e ...cala qekd

האסור  לשיכור גם הנוגע חיוב" בר "אינו בלשון לדייק ויש
הכבוד  מן זה שאין הוא הטעם ששם והגם למקדש, לבוא
יש  מכל־מקום הדעת, בלבול של במצב למקדש שיכנס
על־דרך  מהחיוב, למעלה הוא חיוב" בר ש"אינו לדייק
ומבואר  למקדש, יין שתויי שנכנסו ואביהוא בנדב שמצינו
ממש, הנפש בכלות היתה שעבודתם חסידות בספרי
ואנשים" אלקים "המשמח יין" "שתויי בעניין וכמרומז
הגילוי  מצד הוא יין" "שתויי ועניין הבינה, ספירת על וקאי
אלא  והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן הבינה דספירת
במדידה  היא הנדרשת העבודה כי נאסרה זו שעבודה
ש"נכנס  ר"ע של כעבודתו דווקא, בגוף נשמה והגבלה

בשלום". ויצא בשלום
ש"אינו  היא שיכור של ההגדרה מדוע לבאר יש על־פי־זה
למעלה  היא עבודתו כי למעליותא, שהוא חיוב" בר
תפילת  בעניין שמצינו על־דרך חיוב. אין זה ועל מהגבלה,
לבוא  יכולה אינה מעלתה גודל שמפני רשות, ערבית

חיוב. של באופן
(b"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,

יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה
שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל

לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L , ƒ¿«ƒ¿≈¿»∆≈»¿ƒƒ¿≈»¿»»
e¯‡aL BÓk67. ¿∆≈«¿

בדעתי.61) תימן: ובכ"י רומי, ויניציאה,62)בדפוס בדפ'
איננה. זו לרפואתו.63)תיבה יין וצריך 64)ששותה

לא  ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ולטפל להם להטמאות
אלא  מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה

(שם).65)הוא. בכל שהחכמים 66)ומותר סבור. שהיה
ככר  שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו
היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם כקרבן עלי אסור זה
יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה

שגגות. נדרי פ"ד,67)דיבורֿהמתחיל נדרים הל' לעיל
שהם  אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א.
בלשון  שם, כרש"י מפרש שרבינו אלא אונסים", "נדרי
מפני  "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני,
לשתות, חכמים לו שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו
שוגג  שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן
(שם) המשנה שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב

.ÊË‡Ï - ‰¯ÈÊ ÈÏ‚¯ È¯‰ ,‰¯ÈÊ È„È È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»ƒ¿ƒ»¬≈«¿ƒ¿ƒ»…
ÌeÏk ¯Ó‡68‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÊ È„·k ,¯ÈÊ ÈL‡¯ È¯‰ . »«¿¬≈…ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆

- ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ,¯·È‡ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯ÈÊ»ƒ∆«¿»»≈»∆ƒƒ»≈ƒ««
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ69. »ƒ»«¬≈»ƒ¬≈∆»ƒ

כא:68) תלויה 69)נזיר שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
החי  מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי בו,
שהכבד  הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות",
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אם  אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר הוא אם
דקדק  ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל
הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל "שאם לכתוב:
והשווה  שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו

ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן

.ÊÈBÏ „ÏB Ì‡ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈ƒ«
B‡ ˙a BÏ ‰„ÏB Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa≈»»¬≈∆»ƒ¬»ƒ¿»«

ÌeËÓË70ÒBÈ‚B¯c‡ B‡71¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ -72:¯Ó‡ . À¿«¿¿ƒ≈∆»ƒ»«
B‡ ˙a BÏ „ÏB elÙ‡ ,„ÏÂ ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»¬ƒ««

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË73BzL‡ ‰ÏÈt‰ . À¿¿«¿¿ƒ¬≈∆»ƒƒƒ»ƒ¿
¯ÈÊ BÈ‡ -74¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙Â ‰¯ÊÁ .75. ≈»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¬≈∆»ƒ

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו "שאין
פ"ב,71) אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש

נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש ושניהם כה), הכ"ד,
שם. אינו 72)כמבואר אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה

שם). (רע"ב אלו וכל בת ולא זכר, אלא בן שם,73)נקרא
נתכוון  חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם

יג.). שם ולא 74)(גמרא קיימא, של ולד היה לא שמא
נזירות  וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד

שם). (רש"י זה 75)להקל הרי וילדה, "חזרה במשנה שם
הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר".
זה  שהרי הריון, מאותו וילדה חזרה אם לומר צורך ואין
של  ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר,
לשתים, ונחלקת היא אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בנזירות,1) המתפיס דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת

להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש
נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות

.‡‚‚BLa ¯ÈÊa ¯„Bp‰2Ò‡a B‡3Ê¯ÊÏ ¯„pL B‡ «≈¿»ƒ¿≈¿…∆∆»«¿»≈
B¯·Á4È‡·‰ C¯c B‡5¯‡La ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 ¬≈∆∆¬«¬≈∆»ƒ¿»
ÌÈ¯„7ÌÁÂ ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓe .8‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ ¿»ƒƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿¬≈∆

¯‡L ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,B˙e¯ÈÊ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰9. «¿»ƒ

נדרו 2) ובשעת היום, אכלתי אם נזיר הריני שאמר: כגון
כה:), (נדרים היום שאכל אח"כ ונזכר אכל, שלא בטוח היה
הט"ו. פ"א, ולעיל ה"ג, פ"ח נדרים הל' לעיל וראה

נזיר,3) שאתה לנו, נדור לו: ואמרו מוכסים, שהדירוהו כגון
נדרים  הל' לעיל ראה ונדר. במכס, שחייב דבר עמך יש אם

ה"א. הריני 4)פ"ד, לו שאמר כגון בדעתו, יעמוד שלא
ה"ג. שם, ראה אצלי. לסעוד תבוא לא אם גוזמה 5)נזיר

עיר  חומת ראיתי לא אם נזיר, הריני שאמר: כגון והפלגה,
את  לספר אלא זה נתכוין "שלא לרקיע, עד גבוהה פלונית
ה"ה. פ"ג, שבועות הל' לעיל רבינו כדברי החומה". גובה

כשאר.6) התימנים: רבינו 7)בכת"י כתב וכבר ב. יא, נזיר
איסור", נדרי מכלל נדר היא "הנזירות ה"א: פ"א לעיל

בנזירות  גם נוהגים נדרים, בשאר הנוהגים דברים ולפיכך
תלוי  הנזירות שעיקר ה"ה, פ"א לעיל נתבאר וכן (רדב"ז).
להנזר  בלבו גמר לא ודאי - נאנס או ששגג וכיון בלב,

רוקח'). פ"ד,9)מתחרט.8)('מעשה נדרים הל' ראה
לנדרים, נזירות הכתוב שהשווה אמרו, - א ג, ובנדרים ה"ה.
כשם  לה'", להזיר נזיר, נדר "לנדור ב) ו, (במדבר שנאמר
שכשם  ומכאן כן. נזירות אף יחל", ב"לא עובר שבנדרים
('קרית  כן נזירות אף לו, מוחלים (החכם) אחרים שבנדרים,
שם: ששאלו א. כב, במכות מפורשים והדברים ספר').

לחכם. בשאלה שישנו כלומר, נזיר?" "והרי

.·ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï CÏ‰Â ,¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ10¯ÊpL ƒ∆»«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»¿¿»∆»«
B‡ e·‚pL Ô‡ˆÓ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa Ì‡È·iL ˙Úc ÏÚ«««∆¿ƒ≈ƒ¿…¿≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿
¯Ê ‰Ó‰a‰ ‰·‚ ‡lL „Ú Ì‡ Ô‰Ó ‰Ó‰a ‰·‚ƒ¿¿»¿≈»≈∆ƒ«∆…ƒ¿¿»«¿≈»»«

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -11B‡ ‰„·‡L B‡ ‰·‚pL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿»∆»¿»
˙eÚËa ¯Ê ‰fL ,¯ÈÊ BÈ‡ - ¯Ê ‰˙nL12. ∆≈»»«≈»ƒ∆∆»«¿»

ככתוב 10) לשלמים, ואיל לחטאת, כבשה לעולה, כבש
יד. ו, במדבר אומרים 11)בתורה ואין א. לב, נזיר משנה,

כי  נודר, היית כלום - בהמתך שתיגנב יודע היית אילו לו:
ואינו  הנדר לאחר שנתחדש בדבר = ב"נולד" פותחים אין
שבועות  ובהל' ה"ה, פ"ח נדרים הל' לעיל כמבואר שכיח,
נדרו  בשעת בלבו "גמר שכיח, זה ואין הואיל כי הי"ב. פ"ו,
שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני ה"ג: פ"ח, נדרים
אינו  - ב לב, בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰13e¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a14. ¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

בסמוך 13) כמפורש חבירו, בנזירות נזירותו שהתפיס
הבאה. ש"המתפיס 14)בהלכה ה"ג, פ"ג נדרים הל'

חייב". - בנדרים

.„È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈
¯ÈÊ ‰Ê15ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ
ÔÈiÓ16‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L B‡ , ƒ«ƒ∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆
¯ÈÊ17ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .18,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â »ƒ¿≈ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ

[¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL ÚÓLÂ]19¯Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈ¯ÈÊ Ôlk -21. «¬ƒ«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

ה"ו.15) פ"א, לעיל והשווה א. ג, יין.16)נזיר מלשתות
אמר 17) לא כשערו, ושערי כפיו פי אמר: אבל ב. כא, שם

בהם  תלויה שהנשמה דברים אינם והשיער שהפה כלום,
הט"ז. פ"א, לעיל וראה הריני 18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב: תלמיד שלום שאילת כדי שהוא
הי"ז). פ"ב, שבועות הל' (לעיל רבי אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס
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ושלאחריו  השני והותר, השני נשאל ואם כולם, הותרו -
פ"ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט,

.‰¯Ó‡ B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈»«
'È‡Â'22„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ -23. «¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

שנתכוין 22) ולומר דבריו, בכוונת להסתפק שיש אע"פ
בן. לו גם לכשיוולד נזיר שכוונת 23)להיות א. יג, נזיר

נזיר, הריני שאמר: ועיקרם, הראשון דברי גוף על חבירו
ולא  שם בגמרא בעיה שזוהי ואע"פ נזירותו. התפיס ובזה
גופו  על "אםֿתמציֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע"
כ"אםֿתמציֿ שההלכה הש"ס, שבבעיות "אםֿתמציֿלומר"

(רדב"ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔB¯Á‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי 25)להיות את בפניו לו להביע שלא
"אםֿ שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו
שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:

(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
LÈ‡Ï ÔÈÂL Ô‰L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡Ï…¿ƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ

‰M‡Ïe43. ¿ƒ»

בו 38) הכריעו ולא . . . הצבי ומן העז מן מורכב "מין
בפירוש  רבינו (לשון היא" חיה או בהמה מין אם חכמים

מ"ח). פ"ב, ביכורים אלו.39)המשנה, אנשים ששה
הי"א.40) בסמוך אמת 41)כמבואר אמרו כולם נמצאו

שם). רבינו וכפירוש לד. נזיר בסמוך 42)(משנה, כמבואר
פ"ג,43)הי"א. נזיר (תוספתא כולם דברי נתקיימו ולפיכך

מי"א).

.‡Èel‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ44˙Bˆn‰ ÈÈÚa -45‡Ï , ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa46,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - ÈBk‰ ÈÎ¯c ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿

Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa ‡Ï47,Èeqk ÔeÚË BÓc ?„ˆÈk . …¿ƒ¿¿«¿≈«»»ƒ
‰iÁk48‰Ó‰·k ,¯eÒ‡ BaÏÁÂ ;49ÌÈ‡Ïk ‡e‰ È¯‰Â ; ¿«»¿∆¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÂ ‰iÁ BÈ‡ el‡k ,‰iÁ‰ ÌÚ ÔÎÂ ‰Ó‰a‰ ÌÚƒ«¿≈»¿≈ƒ««»¿ƒ≈«»¿…
‰Ó‰a50‰iÁÂ ‰Ó‰·k ,‰ËÈÁL ÔeÚËÂ ;51Ba LÈÂ . ¿≈»¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯„52BÓB˜Óa ¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,53. ¿»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌÈL‡k ,Ô·Ïa ‡nËÓ :ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ54‡nËÓe ; ¿≈«¿¿ƒƒ«≈¿…∆«¬»ƒƒ«≈

ÌÈLk ,Ì„‡a55‡Ï ,È¯·Ú „·Úa ¯kÓ BÈ‡Â ; ¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ…
ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î56B‚¯B‰‰Â ;57,ÂÈÏÚ ‚¯‰ - «¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿∆¡»»»

ÌÈLÎe ÌÈL‡k58„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ . «¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ¿»∆»
BÓB˜Óa ·˙kÈ59. ƒ»≈ƒ¿

האנדרוגינוס.44) הדיני.45)של בכת"י 46)במובן
אינה. לכוי, בנוגע הזו הפיסקה כל דם 47)התימנים,

מכיסוי.48)שחיטתו. פטור בהמה, שחיטת דם אבל
מותר.49) חיה חלב אבל בהמה, ואסור 50)כחלב
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מינו. עם אלא בהמה על ולא חיה על לא להרביעו
מ"חֿיא.51) פ"ב ביכורים במסכת מפורשות 52)הכל והן

שם. הל'53)במשנה, ה"א; פ"ג, טוב יום בהל' כגון
ועוד. ה"ו פ"א, הטומאה אבות הל' ה"ה; פ"ט, ביכורים

הזכר.54) לזרע כינוי - לובן קרי. ובעלי שדם 55)זבים
מ"בֿג). פ"ד, (בכורים טמא ונדתן עברי 56)זיבתן שעבד

נמכרת  והבת הוא. נקיבה ספק וזה האיש, אלא נמכר אינו
לעבד  בנו את מוכר האב אין אבל אביה, ע"י קטנה כשהיא

וברע"ב). מ"ה, מ"ד.58)במזיד.57)(שם שם
הי"א;59) פכ"ב, ביאה איסורי הל' ה"ח; פ"ו, יבום הל'

ועוד. ה"ג פ"ט, עדות הל'

.·ÈÌÈÁ˜t Ì‰Ó ,Ìc‚k ÌÈ‡a ÌÈL‡ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ60 ¿≈ƒ»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»≈∆ƒ¿ƒ
ÌÈÓeÒ Ì‰Óe61el‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡Â , ≈∆ƒ¿»«∆»¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÁ˜t62,ÔÈÁ˜t el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â , ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿ƒ
:¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡L ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¿»««≈
¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ
ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒÂ ÔÈÁ˜t el‡L∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÓeÒ ‡ÏÂ ÔÈÁ˜t ‡Ï el‡63ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ -64. ≈…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬≈À»¿ƒƒ
Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ.‰ ¿≈…«≈»∆

פתוחות).60) =) פקוחות שעיניהם עוורים.61)רואים,
פקחים.62) ביניהם שיש אמת, הפקחים 63)ודבריו כי

פקחים, אינם שביניהם והסומים סומים, אינם שבהם
דבריו. ההלכה 64)ונתקיימו מקור את מציין הרדב"ז

איננה. - שלפנינו נזיר ובתוספתא בתוספתא,

.‚ÈÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜65È¯‰ - ¯ÈÊa ¯„Â »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¬≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…

˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰66ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,67¯ÈcÓ LÈ‡‰Â . ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙BÚÏ ‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊa ÔË˜ Ba ˙‡∆¿»»¿»ƒ««ƒ∆…»¿«

ÌÈ¯„68‰Ê ¯·„Â .¯ÈÊa da ˙‡ ˙¯cÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈»ƒ»«∆∆∆¿»¿»ƒ¿»»∆
‡e‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰69.ÌÈ¯„ ¯‡La ‚‰B BÈ‡Â , ¬»»ƒƒ««»»¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ

מי 65) לשם ויודע אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בן שהוא
ה"אֿד. פי"א, נדרים הל' לעיל כמבואר שאפילו 66)נדר,

שתי  הביא שלא אלא אחד, ויום שנה שלשֿעשרה לו מלאו
דברים. לשאר גדול נעשה לא עדיין שנדרו 67)שערות,

תורה, מדברי זה "ודבר שם: רבינו שמטעים וכמו קיים,
דברי  ע"פ נדר" ונדרו הקדשו לאיש, הסמוך שהמופלא
ולפיכך  שם, לקיש וריש יוחנן וכרבי ב. מו, נדה הש"ס

בעזרה. חולין ואינם קרבנותיו, הקטן שהוא 68)מביא
אחד. ויום שנה שתיםֿעשרה מבן משה 69)פחות שקיבל

וכתב  שם). בגמרא יוחנן וכרבי כח: נזיר (משנה, מסיני
סמך  לו אין - הקבלה "מפי שם: המשנה בפירוש רבינו
היא  הלכה שם) (בגמרא שאמר מה והוא רמז, ולא בתורה
ה"ח, פ"ג אבל ובהל' הי"ב, פ"ג לקמן והשווה בנזיר".
את  הדירה שחנה שמצינו, אע"פ רוקח' ה'מעשה וכתב ועוד.
לא  "ומורה יא) א, (שמואלֿא ככתוב בנזירות, בנה שמואל
הט"ז) פ"ג, ולקמן סו. שם במשנה (ראה ראשו" על יעלה
והדירו  ידה על הסכים אלקנה אביו שגם לומר, כרחנו על -
זה. על עמד הוא שאף שם, לשמואל ברד"ק וראה הוא. גם

פלפל  ל, סימן ז"ל שפירא מאיר רבי למורי המאיר' וב'אור
הרבה. בזה

.„È,¯ÈÊ ‰z‡ È¯‰ :ÔËw‰ B·Ï ¯Ó‡L ·‡‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«ƒ¿«»»¬≈«»»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ B‡ ,¯ÈÊ ÈBÏt Èa :¯Ó‡L B‡70˜˙LÂ , ∆»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬≈∆»ƒ¿»«

È˜ec˜c Ïk Ba ‚‰Ï ·‡‰ ·iÁÂ .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Ôa‰«≈¬≈∆»ƒ¿«»»»ƒ¿…»ƒ¿≈
‡È·Ó - ‡ÓË Ì‡Â ,˙e¯ÈÊ71‰‡ÓË Ôa¯˜72, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿«À¿»

¯‡Lk ,‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Ó B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»√»ƒ¿»
.ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ«¿ƒ

מדיר,70) האיש דיבורֿהמתחיל - ב כח, נזיר וב'תוספות'
נזיר. הריני שיאמר לבנו שיצוה או האב 71)הוסיפו:

בנו. ה"ג.72)בשביל פ"ו, לקמן וכמבואר גדול, נזיר כדין
מולק  והכהן לחטאת, ואחת לעולה אחת תורים, שתי ומביא

כט.). (נזיר נבילה משום בזה ואין מחטאתו ואוכל

.ÂË,ÂÈ·B¯˜ eÁnL B‡ ‰Ê ¯·„a ‰ÁÓe Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»«≈ƒ»¿»»∆∆ƒ¿»
‰OÚ È¯‰L ,ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ B¯ÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»

BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ73ÂÈ·B¯˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL «¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»
¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e¯ÈÊa74BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ . ƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈

LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?B¯Èc‰Ï75. ¿«ƒ«∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ

דעתם.73) שגילה התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
וכתבו 74) הי"ב. פ"ט, לקמן וראה ב. כח, שם משנה,

אם  אבל כששמעו, מיד כשמיחו דוקא שם, ה'תוספות'
בכך  אין מיחו, הנזירות שהתחילה ואחר מיחו, לא בתחילה
הנזירות  עליו שחלה זמן "וכל שם: רבינו פירש וכן כלום.
לבטלה". קרוביו ולא הוא לא יכול אינו בה, והתנהג
וגלח, קטן כשהוא "הדירו שנינו: מ"ט פ"ג, שם ובתוספתא
ונראה, אביו". נזירות הימנו בטלה שערות, שתי שהביא או
כבר  שהתחיל לאחר אף הנזירות, מבטלות שערות ששתי
יו"ט' ב'תוספות וראה שם). ('תוספות' נזירותו ימי למנות
מסתפק  - ב כח, לנזיר בפירושו והרא"ש מ"ה. פ"ג, לסוטה
כי  מחאה, מחאתו אם למתים, שנטמא או יין הבן שתה אם
שמח' וב'אור בגופו. מעשה שהוא לגילוח, דומים אלו אין
אבל  מחאה, זו הרי מרצונו בעצמו הבן שתה שאם מכריע,
את  שהמגלח מחאה, זו אין טימאוהו או קרוביו השקוהו
מחאה. מחאתם ולפיכך הי"א), פ"ה, (לקמן לוקה הנזיר
ה"כ) (שם, לוקה אינו והמטמאו, הנזיר את המשקה אבל

מחאה. מחאתם אין שלשֿעשרה 75)ולפיכך בן שיהיה
לכל  הוא קטן עדיין אז עד כי שערות, שתי ויביא ויום, שנה

רבי. כדעת כט:) (נזיר שבתורה המצוות

.ÊË˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

ycew zegiyn zecewp

."l`xyi ipa l` xac xn`py ,zexifp mdl oi` miiebd"

ויובן  ובתגלחת, ביין שמותרים פירט לא מדוע להבין וצריך
מתן־תורה  קודם גם ונדר שבועה של גדר שמצינו בהקדים
התחייב  טעם מאיזה צ"ע שלכאורה אבימלך, שבועת כמו
בני  מצוות ז' בכלל שבועה דין אין והרי שבועתו, לקיים

דור נח. שבני ה'חזקוני' שפירש מה על־פי לומר ויש .
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אדם  בני שחייבים מצוות שקיימו שלא על נענשו המבול
כתב  וכן נצטוו. שלא אע"פ הדעת סברת מכח לשמרן
המצוות  "כל ברכות) למסכת (בהקדמתו גאון ניסים רבינו
מתחייבים  הכל כבר דלבא, ובאובנתא בסברא תלויין שהן
ועל  עליו הארץ, על אדם אלקים ברא אשר היום למן בהן
שמירת  שגם לומר, יש ועפ"ז דורים". לדורי אחריו זרעו
"סברת  מכח בהם, שחייבים בדברים נכלל שפתיו מוצא

נח. בני מצוות שבע בכלל שאינם אף הדעת"
ותגלחת, ביין מותר הגוי יהיה מקרה בכל שלא לומר, יש עפ"ז
"הריני  אמר אם הנזירות, את עליו קיבל אופן באיזה ותלוי
כיון  כלל, נזיר דין עליו חל לא בזה הרי כישראל" נזיר
שאי־ דבר על כנשבע זה והרי התורה, נזירות מדין שנתמעט
ביין  מותר ובמילא שבועה, כאן שאין לקיים לו אפשר
"מן  או התגלחת" מן נזיר "הריני אמר אם אבל ובתגלחת.
"מכח  אלא נזיר מדין לא שפתיו מוצא לשמור חייב היין",
ובתגלחת, ביין שמותר הרמב"ם פירט לא ולכן הדעת". סברת
שפתיו. מוצא שמירת מצד חייב יהיה שבהם מקרים ישנם כי
(30 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»

¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
BÚ„È97˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,Ba¯98‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿««»»»¿≈¬≈∆»»

B¯„ È„È99- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ ¯„ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈ƒ¿¬»ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈
B¯„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï100- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‡ÓË . …»»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿««»»»¿≈

‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ101. ∆ƒ»»∆ƒ¿»

נראה 94) וכן רבו. שהלך התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
הרדב"ז. בבריחתו,95)מפירוש לחירות יצא לא שעדיין

הביאו  זה ומטעם רבו. בהליכת לחירות יצא שלא כשם
לומר, רבו, להליכת העבד בריחת להשוות כדי כאן , רבינו
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כדי  ישתה שלא העבד, את קונסים לחירות, יצא ולא הואיל
תקנת  משום זה וכל לשתות. ויכופהו לרבו ויחזור שיצטער
פסק  זה, על חולק יוסי שרבי ואע"פ וברש"י). סב: (נזיר  רבו
את  פירשה שם הש"ס שסוגיית משום מאיר, כרבי רבינו
שהלכה  מפני ודאי יוסי, רבי אחרי באחרונה, מאיר רבי דברי
קנס  וזהו הואיל מתרץ, רוקח' וב'מעשה (רדב"ז). כמותו
בגזירתו, מאיר כרבי הלכה לומר עלינו לרבו, שישוב לעבד,

ב. ס, בכתובות נחמן רב במלאת 96)כדברי נזיר כל כדין
נזרו. קדומים.97)ימי בדפוסים וכן ידע, ולא צ"ל:

נזירותו.98) ונתבטלה כופהו שהיה יתכן ידע, שאילו אע"פ
(תוספתא 99) לכופו הספיק לא ורבו נזירותו, ונגמרה הואיל

מ"ה). פ"ו, נשלמה 100)נזיר ולא הואיל שם, תוספתא
לנהוג  וחייב נזרו ידי יצא לא גילוח, שמחוסרת נזירותו,
שלא  העבד שנוהג נזירות שכל הדבר, וטעם אחרת. נזירות
ויכופו  רבו ישמע שמא ספק", "נזירות נחשבת רבו, מדעת
לחירות, ויצא נזירותו השלים כשלא ולפיכך נזירותו, ויבטל
היה  אם שמא כי לו, עולה עבד, בעודו שמנה המנין אין

ואין המנין, כל ומבטל כופהו רבו היה עבד מנין עדיין
שנשתחרר  לאחר עליו שחלה ודאי לנזירות לו עולה הספק

המשנה'). הדברים,101)('מרכבת ופירוש שם. תוספתא,
נזיר  כל כדין טומאה קרבנות מביא אינו לחרות, שיצא אע"פ
מיום  נזירותו מנין את להתחיל צריך אינו וגם שנטמא, טהור
מביא  הוא שבו - שנטמא טהור נזיר כדין - לטהרתו השמיני
כשיטבול  לטומאתו השביעי ביום אלא קרבנותיו, את
ידיעת  בלא נזירותו ונהג הואיל כי נזירותו. למנות מתחיל
ובטלה  ויכופו רבו ישמע שמא כי ודאי, מניינו היה לא רבו,
והרי  לקרבן, ראויה ואינה נזירותו, פקעה וכשנטמא נזירותו,
עולה  שלו שביעי שיום מת, טמא והוא בנזיר לנדר דומה זה
לקמן  כמבואר טומאה, קרבן מביא ואינו נזירות ממנין לו
"נטמא  אמרו: ה"א, פ"ט נזיר וב'ירושלמי' ה"זֿח. פ"ו,
רבינו  אולם טומאה". קרבן מביא לחירות, יצא ואחרֿכך

המשנה'). ('מרכבת הנ"ל כתוספתא פוסק

.Î˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי
שנינו  וכן הבית. בפני שלא גם הנוהגים איסור נדרי כשאר
ביהמ"ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב:) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ"ק חרב שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב
שיכול  נזיר", אינו ביהמ"ק ומשחרב בנזירות), לנהוג וחייב
(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

לקמן 110)ה"ז. כמבואר עליו, האהיל או המת את שנשא
ה"ה. זה 111)פ"ז, אין מתים, טמאי שכולנו אע"פ כי

וחזר  ופירש, למת כנטמא זה הרי אלא ועומד", "מחולל
הי"ז. פ"ה, לקמן כמבואר נגיעה, כל על שלוקה ונגע,

ה'תש"פ  מרחשון כ"ט רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
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ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון
הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈
‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»

ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ
dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»

dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»
‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»
ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי נזיר זה הרי נזיר 19)יום, הריני שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף בתיבת:21)נתכוון הפסיק כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים"
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נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡È¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡ ¯ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.·È¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

ycew zegiyn zecewp

j`lnd `l` xifpa xcp `l ixdy ,xenb xifp did `l oeyny
."d`nehd on eyixtd

הזירו, או הקדישו ולא "הפרישו" שכתב בלשונו לדייק יש
נזיר, קדושת עצמו על לקבל יכול לבדו האדם רק כי
יכול  נזיר קדושת כי זה, על לצוות יכול אינו המלאך ואפילו
ציווי  הוא המלאך שעשה ומה עצמו. על לקבל הנזיר רק
יוכל  ולכשיגדל נזירות, במנהג ולהנהיגו לחנכו אמו על

נזיר. קדושת עצמו על לקבל
(59 'rde 32 'r g"l wlg y"ewl itÎlr)
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קלט zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

xzene zglbza xeq`e oiia xeq` 'id ,epic did cvike"
."miznl `nhdl

בחסידות, כמבואר וביין בתגלחת הוא הנזירות עניין עיקר
מכל  ומופרשים מובדלים הם שלמעלה האורות הרי שבעצם
למטה. שיומשכו כדי וצמצום הפסק שיהיה וצריך הענינים,
היינו  המוחין, ממותרי שהם לשערות, נמשל זה והפסק
שיצמחו  וכדי להכילם, יוכל הכלי שאין כל־כך נעלים מוחין

גולגולת. של הפסק דרך להיות הדבר חייב שערות, מזה
כי  ראשו" שער פרע גדל יהיה "קדוש הפסוק יובן ובזה
מכל  שלמעלה העליונה הקדושה נמשכת על־ידי־זה
שזהו  ראשו" על אלקיו "נזר נזיר של עניינו וזהו העניינים,
בחינת  על־ידי מהשתלשלות שלמעלה ומקיף נזר בחינת
הוא  הנזירות עניין שעיקר מה יובן על־פי־זה השערות.
עניין  למעין יבוא שלא להיזהר צריך כי ביין, וגם בתגלחת
שייך  אינו הטומאה עניין מה־שאין־כן ואביהוא. נדב של
לא  ולכן נוספת, ודרגה נוסף דבר זהו אלא הנזירות לעצם

שמשון. בנזירות זה עניין נכלל
(c"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

הנער".41) יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר מנוח, בן
הדירו.42) לא מנוח אביו וגם נדר לא עצמו הוא
טמא".43) כל תאכלי "ואל לאמו למשה 44)באמרו

את  הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני.
ו  פי הפלשתים על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע גם

שם. כמבואר הקבלה.

.„ÈÈ¯‰ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿¬≈
Ál‚Ó BÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ÔÈi‰ ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒƒ«ƒ¿««ƒ««ƒ¿»¿≈¿«≈«

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk45¯zÓe , »¿≈»»…∆ƒ¿»¿ƒ≈»À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï46‡l‡ Èzek˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»«…ƒ¿««¿ƒ∆»

ÔBLÓL BÓML ¯Á‡ LÈ‡Ï47¯„pL ÈÓe .¯ÈÊ BÈ‡ - ¿ƒ«≈∆¿ƒ¿≈»ƒƒ∆»«
Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ48;B¯„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿
‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙e¯ÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

,excp lr l`yidl leki epi` oeynyk xifp xcpy ine"
."dzid mlerl oeyny zexifpy

נזיר  קדושת עצמו על קיבל ששמשון כיון להבין, וצריך
אמו, שהנהיגתו ההנהגה על מיחה ולא שהגדיל באופן
הנזיר  קדושת את הרי נדרו, על להישאל יכול לא מדוע

אחר. נזיר ככל לכאורה עצמו על קיבל הוא
שכל  בעניין רק להיות יכולה הנדר על שאלה א. לומר : ויש
העדר  ג. למחצה. שאלה אין ב. השואל. של הוא כולו
או  מאשר אלא עניין עוד מוסיף אינו שמשון של המחאה

האם. בו שהתחילה העניין אותו את מעלה
(66 'rd 70 'r g"i wlg y"ewl itÎlr)

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא

על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."did mler xifp ,iznxd l`eny"

שמשון) (ואם חנה יכולה היתה היאך הרד"ק שאלת ידועה
"האיש  מסיני למשה הלכה והלא בנה, עבור נזירות לקבל
המתרצים  יש בנזיר". בנה מדרת האשה ואין בנו, מדיר

ביקשו אלא בנזיר בניהן את הדירו לא כך שהאמהות
כו'" לאישה "ותאמר בפסוק הרמז לדעתם וזהו מהאבות,
להדיר  מאלקנה ביקשה חנה וכן בנם, את להדיר שביקשתו
הרמב"ם  שהרי קשה, זה שתירוץ אלא שמואל. את
האשה  ואין כו' מדיר שהאיש זה שעניין כתב בפיה"מ
סמך  לו "ואין מסיני למשה הלכה הוא בנזיר, בנה מדרת
רמוז  שהעניין כדבריהם אם והלא רמז", ולא בכתוב

רמז". לו "אין כתב מדוע בכתוב,
נזיר, במסכת האחרונה המשנה על השאלה ידועה בנוסף,
שמואל, על משמשון 'גזירה־שוה' נהוראי רבי למד היאך
חייב  הנלמד שהדבר היינו למחצה", גזירה־שוה "אין והלא
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נזיר  היה שמשון והלא המלמד, לדבר לגמרי דומה להיות
למתים. להיטמא מותר והיה אחר

את  להדיר היו יכולות לא אכן שמשון ואם חנה לומר: ויש
על  לקבל האדם רק יכול נזירות קדושת כי בנזיר, בניהן
הוא  שמשון ואם חנה שעשו ומה המלאך. לא ואפילו עצמו
ושמשון  שמואל וכשגדלו נזירות, של טובה להנהגה חינוך
למפרע  עצמם על קיבלו הנזירות הנהגת על מיחו ולא
על  אותו שמטבילין שנתגייר קטן (על־דרך נזירות. קדושת
גוי  להיות יחזור כשיגדיל למחות ירצה ואם בית ־דין, דעת

כדמעיקרא).
נהוראי  רבי שלמד מה כי הנוספת, השאלה גם תתורץ ובזה
מסוג  שמואל של הנזירות סוג על 'גזירה־שוה' לא הוא
הנזירות  קבלת אופן על אלא שמשון, של הנזירות
ולא  שהגדילו באופן נזיר קדושת קבלת היתה שבשניהם

מיחו.
(63 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
השביעי  ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את

הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים

מתנה). רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע

התורה". בלשון לגילוח) (=הקודמת

.·‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6- ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
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ÌÈML ÌBÈ ‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó7‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ¿«≈«∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL ;‡ˆÈ - ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«

‰iL ˙e¯ÈÊ8. ¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח

.‚¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ - Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â11ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt - ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙e¯ÈÊ14¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙e¯ÈÊk Ô‰ÈzL È¯‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17¯˙BÒ - Ba ÏL ˙e¯ÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙e¯ÈÊ „Ú ‡l‡ ¯˙BÒ BÈ‡ - B˙e¯ÈÊ19‰nÎ·e . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙e¯ÈÊpÓ ¯‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק ,שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן

שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר
בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון

מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון
בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין

"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה

יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם
עד  "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי

שם). יו"ט (תוספות שבעים"

.‰Ba ÏL ‰BÓ - ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
¯Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚ·L ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.ÂÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰30¯ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â31ÌÈ¯OÚ ‰BÓ - ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ

ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ
Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL ˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ¯ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa ¯„pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»

יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות
מגלח.33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר
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.Ê¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ«¬≈ƒ»ƒ
‰zÚÓ35ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ -36,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ≈«»∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»

˙e¯ÈÊp‰ ‡È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓe ¯ÊBÁÂ¿≈∆¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯OÚ ‰BÓ :¯Ó‡z Ì‡L .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL∆»«¿««∆¿ƒ∆ƒ…«∆∆¿ƒ
˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L - Ál‚Óe ÌÈLÏL ‰BÓ ,˜ÒBÙe≈∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿¬ƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌBÈ ‰¯OÚ da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿««
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚˙Ï ‰¯‰Ë37. »√»¿ƒ¿««»√»¿»»ƒ¿ƒ

יום.35) שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו קיבל נמצא
כדי 37)מעכשיו.36) בהם אין יום משלשים שפחות

וכן  מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים שער" "גידול
יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו
אלא  הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל רבינו, וסובר
שלשים  מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה
לאחר  שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו רצופים ימים
סיכמו  חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים.
עם  להצטרף ראויים אינם האחרונים ימים ועשרה שהואיל
יום  עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים
ולהטמא  ובתגלחת ביין בהם מותר להיות פנויים, הראשונים
הראשונה  בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים,
יום  שלשים שימנה ואחרי יום, עשרים לאחר עליו שקיבל
יום  שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים,

אני ר  אמר: כאילו מעתה", נזיר "והריני שנדר: ומה צופים.
הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.ÁÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡38¯ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡¯a ¯„pL ˙e¯ÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח
פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא  הי"ב.
מחמת  נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור שהרי

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא והרי
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי
הריני  וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים
"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.ËÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ÔBLÓL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41Â ¯ÊÁÂ ,‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡42Ál‚Ó BÈ‡ - ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰B¯Á‡a ¯„pL BÊ ˙e¯ÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»

כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שמשון ונזיר

הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,
יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל

שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל
יום  עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו בסוף מגלח
ואין  מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק,
הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי שמשון,
יכול  אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח
ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה).
מפני  הוא, להקל נזירות שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה
חמור  שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין
אינו  נזיר וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה,
חולין  ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים ובהל' יח:, (שם

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית

.È- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ixd - xcp lega m` ,ea `a cec oay meia xifp ipixd xne`d"
."'ek mlerl xeq` df

הוא  מנזיר, המשיח ביאת יום שלמדים הפנימי הטעם
היתירה  והפרישות ההרחקה הוא בכלל הנזירות שעניין
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וקדושה  שלימות האדם על המביאה העולם, מענייני
לעתיד־ תהיה נזירות קדושת של זו ושלימות מיוחדים,
ובאותו  וחכמתה... בתורה "פנויין ישראל יהיו שאז לבוא
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי ' לא הזמן
ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ולא ותחרות...
ישראל", "קדוש יהי' מישראל ואחד אחד וכל בלבד"
ומבחוריכם  לנביאים מבניכם "ואקים הנביא וכמאמר
בניכם  ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך וכתיב לנזירים,

ובנותיכם".
(32 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."aehÎmeie zaya `eai m` wtq xacdy"

הנוסח  עם אחד בקנה הדבר עולה איך ששאלו, מה ועל
נמצא  שלא הרי שיבוא", יום בכל לו "אחכה מאמין" ב"אני
המשניות, בפירוש ולא ה'יד', בספר לא ברמב"ם זה נוסח

בסידורים. הודפס שכך אלא
בשבת  יבוא אם ספק "הדבר שהרי לומר, יש ועוד
קודם  יבוא הנביא אליהו והלא יבוא", לא או ויום־טוב
שלפני־זה  ויו"ט שבת בערב שיבוא ויכול כו' קושיות ויתרץ

לבוא. דוד בן ויוכל הספק ויפתור
(394 cenr b"k wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר

וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ. נדרים

מי"א. פ"א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.ÊË‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
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ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ
‰¯Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï e¯BiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆

Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ -73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע
הי"בֿיג. פ"ב, נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון

מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:
שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע"י חרטה,

לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם
ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים
ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««

‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ

˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא

יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח
הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער

יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,
ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון

בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר
ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו

יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה
שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -
הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".

חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט, כעין אלא דן אתה אין ופרט, וכלל פרט ופרט,
פרי  כל אף חומץ), =) פרי ופסולת פרי מפורש הפרט
"כל  בוסר, לרבות - פרי" "כל שם: ופירשו פרי", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי" פסולת

לפרט. דומים שאינם גפנים, ומי ולולבים

.‚ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«

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



קמה zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL È¯‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ Ôˆ¯ÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25- ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ
‰˜BÏ26- ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆

‰˜BÏ27. ∆

הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ
שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.

.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰40. ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

בו 40) נמצא ולא בתבשיל נתערבו ואם כרת, בעונש שהם
מאכלות  בהל' כמבואר מותר, התבשיל הרי - האיסור טעם

ה"ב. פט"ו, אסורות

.Ê˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ·¯ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t41e¯‡aL BÓk , ¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a42ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«
˙ec¯Ó ˙kÓ43. «««¿

"טעמו 41) ב: סז, בע"ז יוחנן רבי כדברי חכמים, מדברי
אסור  - רבינו וסובר עליו". לוקים ואין אסור - ממשו ולא

בלבד. כמו 42)מדבריהם התימנים: ובכת"י ה"ג. פט"ו,
טעם  בו יש אם הראב"ד, ולדעת מאכלות. באיסורי שביארנו
זה  הרי פרס, אכילת בכדי רביעית בו אין אם אפילו יין,
ב'תוספות' וראה עליו. לוקים שאין אלא התורה, מן אסור

אמר. רבא דיבורֿהמתחיל: ב צח, ועבר 43)חולין שמרד
צורך  וכפי הדיין עיני ראות כפי והיא חכמים, דברי על

מ"ג. פ"ד, נזיר למשנה, בפירושו רבינו כדברי השעה,

.Á‚Ê ˙ÈÊÎe Ôˆ¯Á ˙ÈÊÎe ÌÈ·Ú ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«

epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡44LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
˙Bi˜ÏÓ45‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , «¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆

ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»
ÌÈ¯„p‰46- ÌÈ·Ú ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈ·Ú ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡Â47¯ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ

ÏÚ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L - ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
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ÏÎa ‰ÂM‰ ¯eq‡‰ ÏÚ - ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ ¯eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»
.B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

יין 44) אחר: בשם נקרא הוא אבל יין, טעם עדיין לו שאין
"וענבים 45)חדש. אמרה: התורה כי ב. לח, נזיר ברייתא

בפני  זה על לחייב - יאכל לא צמוקים) =) ויבשים לחים
נזיר, איסורי לכל דן אתה ומכאן עצמו, בפני זה ועל  עצמו
בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈

¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…
„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«

BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆

ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ
·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא

על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד מצות66ֿ)לוקה ביטל אבל ב. לט, נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.·ÈÌÒ BL‡¯ ÏÚ ¯È·Ú‰67¯ÈM‰Â ¯ÚO‰ ˙‡ ¯ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ, נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח, איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח באיסור עליו עובר אינו כך  גילוח,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע"פ
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב'זית (רדב"ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב, 'עשה' המצוות' וב'ספר כתער. דינה
ב'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
יתן  "ואל א: ו, פרק נשא זוטא ב'ספרי' והיא מ'מכילתא',
באדמה  החופף במצותֿעשה, שיירתי מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BL‡¯ Ïk ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69¯ÚO Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»

¯ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י, לעיל נתבאר וכבר א. מב, נזיר משנה,
רבינו  כותב וכן ושערה. שערה כל גילוח על לשמים
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שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ¯ÈÊ71,ÂÈ¯tˆa CÎBÁÂ B„Èa B¯ÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È¯‰L ,LLBÁ BÈ‡ - ¯ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

¯ÈMÈ ‡lL ¯LÙ‡Â ¯ÈM‰Ï72˜¯ÒÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…
˜¯ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙¯MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆

È‡cÂ ¯ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף וכרבי שם. משנה,
פ"א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק, "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי רש"י: ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב"ז, וכתב ואסור. מתכוין
לסרוק, אסור אבל גילוח, כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי. נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני מין
שם. למשנה רע"ב ראה השיער, ובכת"י 75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע"פ
ישיר  ולא באדמה לחוף שאיֿאפשר וידוע הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע"פ השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ"א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי
שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי"ב לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע. גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰Ú·L ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ¯ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79¯‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח שמחוייב
ה"ב.80)טומאה. פ"ז, ברביעית 81)לקמן שנגע כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק, בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי  ט) (שם, אחר בפסוק המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב ואע"פ שם. ובביאורנו ה"א, פ"ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני "לפיכך ה"ג: פ"ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי לוקה", זה "הרי כאן: שכתב מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני, שורש המצוות' ב'ספר
'מדברי  נקרא מידות, מי"ג באחת נדרש שהוא אע"פ
ח). אות שם ובביאורנו ה"ב, פ"א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי שהם "אע"פ ה"ו: פ"ה, שם רבינו כתב וכן
ה'כסף  וכתב בתורה". נתפרשו לא שהרי תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח'). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊË·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»
ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ

˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי ביתֿדין מלקות שאין
ה"י.84) לעיל והשווה א. מב, נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na85‡nhpLa86¯ÊÁÂ ,L¯Ùe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈

אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע"פ ה"ה, פ"ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע שני אדם במת, שנוגע שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב'תוספות' מב: (נזיר ערב

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
והואֿ ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
דיבורֿ וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»

BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌL „ÓÚ101È„k ÌL ‡‰LiL ‡e‰Â . »«»¬≈∆∆¿∆ƒ¿∆»¿≈

‰ÈÂÁzL‰102Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË BÓk ,103. ƒ¿«¬»»¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בית 99) שזהו ידע לא או באהל, נמצא שמת ידע שלא
נזרו.100)הקברות. יטמא ולא אע"פ 101)שיצא,

שאין  ואע"פ שהייתו, על לוקה זה הרי בשגגה, שנכנס
- מעשה בה אין והשהייה מעשה, בו שאין לאו על לוקים
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שכל  ה"ב, פי"ג שכירות בהל' משנה' ה'מגיד חידש כבר
לוקים  - מעשה בו שאין במקרה אפילו במעשה, שישנו לאו
כגון  מעשה, בו שיש לאו הוא שנטמא נזיר סתם והרי עליו,

-ה  ושהה בשגגה כשנכנס אפילו לפיכך המת, לאהל כניסה
יז.). לנזיר רנשבורג ר"ב (הגהות עליו שהיא 102)לוקה

וישתחוו  הרצפה, על ארצה אפים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג), ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות
הכ"ג. פ"ג, המקדש ביאת ובהל' ב. טז, בשבועות כמבואר

כמבואר 103) שם, ונטמא טהור כשהוא למקדש שנכנס
פ"ג, המקדש ביאת בהל' וכן א. יז, ב. יד, בשבועות
אפילו  כניסתו על חייב למקדש, שנכנס טמא אבל הכ"אֿכג,
בשבועות  זו הלכה ומקור הכ"א. שם כמבואר שם, שהה לא
בבית  בנטמא דן אשי שרב אלא שם, אשי רב בעיית - א יז,
את  ופרע חבירו ובא בשידה שנכנס כגון באונס, הקברות
לדין  השוגג דין משוה ורבינו מדעתו, שלא מעליה הגג
אחרי  בשניהם שהה ואם הם, פטורים ששניהם האונס,
ויצא  קפץ ולא במקדש נטמא כדין לוקה, - ההתראה

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ו לקמן וראה (רדב"ז).

.Î¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰104- „ÈÊÓ ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡ : «¿«≈∆«»ƒƒ»»«»ƒ≈ƒ
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ ¯ÈÊp‰«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙105B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ≈¿∆∆ƒ¿
‰˜BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - „ÈÊÓ106‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ≈ƒ≈∆»≈∆∆¿»»…ƒ¿∆

?¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰107L‡¯ ˙‡ ‡nËÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ «¿«≈∆«»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ≈∆…
B¯Ê108BzÚcÓ BÓˆÚ ‡nËiL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ -109. ƒ¿≈∆«∆¿«≈«¿ƒ«¿

ה"בֿח.104) פ"ז, לקמן המנויות המת מטומאות באחת
היה 105) לא עצמו שהנזיר במקום הטומאה שהיתה וכגון

אליה, להגיע יכול היה עצמו הנזיר אם אבל בה, ליגע יכול
ידי  לסייע שאסור ואע"פ בלבד, מסייע אלא זה מטמא אין
(רדב"ז). וכו' עור ולפני משום: עובר אינו עבירה, עוברי
ולפני  על: לוקה אינו כך ובין כך ובין ב. ו, ע"ז והשווה
לאו  על לוקים ואין הרבה. דברים כולל שהוא לפי וכו', עור
ה"בֿג. פי"ח, סנהדרין בהל' כמבואר שבכללות,

וכו'.106) עור ולפני משום: לוקים שאין נתבאר, שכבר
הי"א.107) לעיל הנזיר, את המגלח שלוקה כשם
נזרו.108) ראש לו וטמא נאמר: א.109)ולא מד, נזיר

שוגג  הנזיר שהיה אע"פ הנזיר את שהמגלח למדנו ומכאן
ראשו", על יעבור לא "תער על שעבר המגלח, לוקה -

סב. אות לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). עלֿכלֿפנים

.‡Î‡Ï ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ ‡nhL ¯B‰Ë ¯ÈÊ»ƒ»∆ƒ≈«¿∆«ƒ…
‰¯‰Ë ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ È¯‰L ,BÓlLÏ ¯Á‡˙110‰OÚÂ ¿«≈¿«¿∆¬≈≈«¿ƒ»√»¿»»

‰OÚÓ111¯„ Ì‡ ÔÎÂ .112Û‡ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·a «¬∆¿≈ƒ»«¿≈«¿»∆«
¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓ113‡nhL ¯ÈÊp‰L ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ…¿«≈»»«¿»∆«»ƒ∆ƒ≈

,‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ :˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ«¿∆«¿««¿ƒƒ…ƒ«»
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓe114,BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓe , ƒ…«≈¿»ƒ…¿«≈¿«¿

,˙Á‡k ‰‡ÓËÂ ‰‡Èa ‰˙È‰ Ì‡ ,‡B·È ‡Ï ÌeMÓeƒ…»ƒ»¿»ƒ»¿À¿»¿««
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

עד 110) טהרה נזירות ימי למנות יכול אינו טומאתו שבגלל
ד.). (נדרים יטהר עצמו.111)אשר שטמא

נזר.112) אם רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י בנזירות.

שם).113) (נדרים יטהר אשר עד נזירותו מאחר הוא שהרי
משם, יוצא שאינו מה כי מעשה, בו שאין לאו זה ואין
אילימא). דיבורֿהמתחיל א יז, נזיר ('תוספות' מעשה חשוב

צז. אות בביאורנו לעיל פ"א,114)וראה לעיל השווה
בשתים". עליו "לעבור ב: ג, בנדרים אמרו וכן ה"ב.

הם.115) מיוחדים שמות אלו, לאוין שכל הי"ח. לעיל
ה"ח. פ"ו, לקמן ראה הקברות, בבית לנדר ובנוגע

ה'תש"פ  מרחשון ל' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈
ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆

Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««
˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן

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



קמט zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn 'l iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ

„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿

‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים

אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»
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שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה

.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ
˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈

BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈
,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»

ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ
B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ

ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,
הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««
„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆
‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ

˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«
B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»

„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ
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B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה

טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי
טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»
Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»

‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈
Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈

ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«
Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
ולאֿ עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
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Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»
.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה

אז.5) רק כלומר,

.·ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני

אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת
נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל

והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם
ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר

וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו
רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר
שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
(אףֿעלֿ טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
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אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈

‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»

¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈
·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……

ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆

ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»
Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ

Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי
(רע"ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם),
ובדפוס  מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי,
כותב  ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל",
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע מטמא

שם. שמאי להלן.46)בדברי ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה
מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה

ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,
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משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל
הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל

יד.

.Ê‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ

ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:

.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬

BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿
‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈

B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»
Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»
‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר
כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא

הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא
שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,

ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

„ÓBÚ B˙e¯ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
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הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל

ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,

קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל
(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
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חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות
יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL10¯OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆

˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜¯ ‰¯OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«
ÌÈ¯OÚ‰13‰Ê ¯eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆

ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ"ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב
הזה  האיש כי . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב"ן וכתב
מקדושתו  נזור עתה הוא כי הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע"פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב.6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י
כאילו 8) זה הרי לנזירותי, אלו הרי ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע"ב מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע"פ
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט'). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח, (במדבר
שני  העשרון: נמצא, הי"ג. פ"א, עירובין בהל' כמבואר

הט"ו). פ"ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק
פ"ט, הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב משוח, - והרקיק
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט שיכתוב מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח, ובמנחות רוקח').
לעשרת  נזיר שלמי לרבות - שלמיו תודת זבח "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב), חלות שתי (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט, בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב
מהן  לוקח "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ"ט הקרבנות

מין". מכל אחת חלות, שתי (מהחלות)

.·¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏM·Óe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈
- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»

‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
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מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו
ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆
‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ

,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆
·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…
·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים
א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
הלכה  שזוהי שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי לשיור

שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט' וב'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע כהנים' ב'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי שער מיעוט לבן, הפך בנגע "ושער ב)
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי ששייר

ביום 42)גילוח. ט): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב, נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי
כל  שיגלח לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי שייר ואם ראשו,

.Ê˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰¯LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡46˙Á‡ ‰¯L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי 43) את אלא כולו הראש את  גילח לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי, בזה שנסתפק כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי ושייר משגילח
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח. שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח שבשעה
שערות  משתי בפחות גילוח ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
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‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿
Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים

.‡È‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ"ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח

.·ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈ¯Lk -64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי בן הרי 64)שיהיה

נדבה. כשלמי נדבה,65)הם לשלמי בניגוד נזיר, כשלמי
אחד. ולילה ימים לשני הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח הגיה ולפיכך נדבה? משלמי אף
זרוע, ולא מתנות אלא שצ"ל: המשנה', ב'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי הניתנת האיל מן הזרוע כלומר,
הם  והרי בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי
נמי. שלמים ד"ה א עמ' שם ב'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח' וה'אור
הנזיר, כפי על תנופה ניתנים שאינם ושוק, לחזה והכוונה
הואיל  כט, אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי על אותם הכהן
כי  לכהן, מתנה שניתנים ודאי זה אבל ה"ט, פ"ט הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק. בחזה חייבים נדבה שלמי אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני.69)המנויות מעשר ממעות ולא
המחוייב 70) ש"כל הט"ו, פט"ז הקרבנות מעשה הל'

במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ"ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב ו): טז, (ויקרא
בא  אינו - שבחובה דבר כל אף מעשר, משל ולא משלו

א. פב, שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»

ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,
תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני

שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ

‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

דיבור79ֿ)האב. שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.
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.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה

נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין
שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם

אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח

משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי
המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י השני.
לעיל  שהערנו כמו הי"ח, להתחלת המקור ומכאן ב. יא, שם

צ. אות

.Î¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰100B¯·Á ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó101.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב"ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי לגלח ועלי

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי מביא "זה התימנים: בכת"י
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי"ט המקור שהיא - ב יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב: יב, שם במשנה גורס היה שרבינו יתכן הרדב"ז, ולדעת
ואני, ואמר חבירו ושמע נזיר, חצי לגלח ועלי נזיר, "הריני

נזיר". חצי לגלח ועלי

ה'תש"פ  כסלו א' שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ

ÌÈ¯Á‡3˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4e¯È˙B‰Â5‰·„Ï ˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ -6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.·ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.‚- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
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‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ
ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»
ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.Á,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆
‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆

˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆
˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
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eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«
ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל

לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא
טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו

לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««

‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈
el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿

¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
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והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי
לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.ÁÈ·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77- ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ

¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר

כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈

C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
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לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,
הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו
נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד

שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז
בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל

המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל
קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««

LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»
‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»

Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«
˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר

הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר

רבינו. לדברי המקור ומשם

.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
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Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»
‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו
נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.„ÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈

B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ
‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»

‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»
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ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום ֿ) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב"בל יביא לא אם כי
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית  בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע
פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות
וטבילתו  המצורע "תגלחת ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה,

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו

.È‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈
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ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן  עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו
הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,
רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",

יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת
המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי

שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,

אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ
‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»

˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ
‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת

כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,
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.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÈ‡È·Ï ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰«»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין

פ"א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). הזה בזמן
המקדש.3)ה"א. לטובת נודר  הכתוב:4)שאדם קראו
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב'תורת הי"ד. פי"ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי,
בבל  - ערכים אף לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי  וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק על מה'ספרי' מוכיח
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי  נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.·L¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰¯Bza8ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .9C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰ ÈL12‰¯BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת לתתו עלי, שלי השווי
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי.11)אדם

וחתוך.12) לפי 13)פסוק נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי, פלוני דמי לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי הכל בשוק, הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב ה"ט. להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט: ח"ג נבוכים' ב'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע ובכולן הבית, לבדק
ההפסד  רוב כי ידו, יקפוץ ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו,

כילי". יהיה ולא יצרו את לכוף "כדי הי"ב: פ"ח,

.‚C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ15C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk ·iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰·˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈

„Á‡18ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ ¯Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
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,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב ואינו
שלושים  יום יח.) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי"ט (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ"ד). (אלא 16)פ"ד, לכלי ערך שאין יודע שאדם אע"פ
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם
אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט. שם, בתורה רומי 18)מפורש בדפוס כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י מפורש 19)ר"מ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע
שוה' ב'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע"פ יום, שלשים לבן ובנוגע יח.). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב גילה הרי "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח:). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב תשרי חודש וכשיגיע השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י פירש ושם יח:).
דעת  וכן כן, משמע לא רבינו מדברי אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי"ג: פ"א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי בו לשקול הקצוב השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב, דף בקידושין הרי"ף דברי ע"פ
הרי  פרוטה, ל"ב מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"בֿג). פ"א, שקלים (כסףֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני, בית בזמן סלע הנקרא מטבע
שעורה. וארבע ה"ב.24)ושמונים פ"א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚B¯c‡Â26‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו

נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו
הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,

הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
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מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין
שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע

מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים
(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם
שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין

ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»
ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ

˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«
.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ

‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ
‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â ,¯·ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב
ס"ז). קכא, סי' אהע"ז הרמ"א נערך 53)(לשון שאינו

ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח, גיטין
ה"ג.55) פ"ט, תרומות והל' הכ"ח. פ"ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס מי
וברש"י). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח, בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט. פ"ו, גירושין הל' והשווה (רדב"ז). ב
מיתת  ע"י ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב ב. ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי על  ההלכה שפסק
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי"א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס שסובר משמע הקודמת, בהלכה בו
דיבורֿ א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע פעם,
שהגוסס  יודע, רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס, כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב הזיק "אם בו: לומר יכול שאינו נזק",

(לחםֿמשנה).

.ÂË¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡¯OÈ59ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈ¯Ú‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÓc ¯„61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח, (במדבר וכתוב הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
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לפי  כן, הדבר "שאין מ"א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).
שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב בן 60)שאיש שהיא

ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה
לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל

אֿג.62) הל' פי"א,

.ÊË,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈ¯OÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח, ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ64¯‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰65ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי בלבו, היה פ"ב,65)שלא נדרים הל' ראה

הי"א. פ"ב, שבועות והל' את 66)ה"ב. להתיר לחכם
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב קראו נדר שהרי התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ"ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰68Ôlk C¯Ú Ô˙B -69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B - ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ C¯Ú Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
¯ÈLÚ C¯Ú Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי 69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס מ"ז. פ"ב, ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ"ג, לקמן
אינו  מסלע שפחות נערך, לכל אחד סלע הפחות לכל שיגיע
יתן  וכשיעשיר חוב, עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ"ג, לקמן כמבואר שלם, פ"ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב.

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.¯„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי ב. ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב) פ"א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב"ז). עני היה שאם ומסתבר, א. ח, ערכין
ידו  תשיג אשר כפי ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב"ז).
אחד  לכל עני ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ"ז). פ"ב ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי"אֿיב. פ"ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡Î- ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
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זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין
ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תש"פ  כסלו ב' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«

‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…
Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À

¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈
ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆

‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»
˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
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ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…
BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל חמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.Ë¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»

- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»
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קעג oikxr zekld - d`ltd xtq - elqk 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה

וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה
יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",

הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.Ê,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)
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לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאי  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר ן שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.ÈBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈
‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆

˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ
B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני

פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«

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



קעה oikxr zekld - d`ltd xtq - elqk 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»
¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ
‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»

ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא

ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו
וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם

שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף
במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע

לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל
שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור

ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם
שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,

.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, כלי 71)צמדו.70)עובד אלו אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין
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צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.
נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא

בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים
שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא

להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
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‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ

Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«
ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈

ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«
ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈

ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»
ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע
שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין

לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא
לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר

לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿

¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆
ÌÈ¯BÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ

‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»̄«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆

˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆
Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»

ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È¯‰ - ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב יח) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב.35)הכסף". לזריעת 36)לעיל הראוי קרקע שטח

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי ההקדש, ברשות להיות

ה"ט. בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט) (שם, שנאמר א. כה,

עליו". ערכך כסף חמשית ויסף בדפוסים 39)אותו,
התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף רבעים ארבעה שעל

= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ, מן חמישי
פ"ה, שני מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ

בחיי 41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ"ה, לקמן והשווה

.ÂÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח. בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף" את הכהן לו "וחשב שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף

ה"ב. פ"ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„˜48.¯˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי שגורעים
שם). לתורה (רש"י שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י) פרק בחוקותי כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««
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,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי שהקדישה כגון
פי  על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי. הדבר שבכהן משמע הכהן, לו וחשב אלא השנים,
הגמרא  בנוסח טעותֿסופר יש ולדעתו חולק, והראב"ד
שנשארו  החדשים לו יחשב שהכהן אפשר איך כי שלפנינו,
ושני  סלעים שני רק הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח לשנה, חדשים לו יחשב
עיני  בראות תלוי הכל כי סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,
רשאי  אז וחצי, שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני סלעים שני וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב לא אזי מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי"ט להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב"ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב וגזירת
שם  וב'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי והשווה
בחצי  "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי  מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע הגזבר",
הגזבר  את לכוף יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב
אולם, שם). (ערכין, כסף בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ, רומי שבדפוס ההפסק סימני מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰54È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»̄»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ï·Bia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס לו וראוי חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי"ט.56) לקמן

.ÈdÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש

רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆
ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
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יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע
ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈

˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆
Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
קלֿ מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)
הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .

הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ"ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק
החדשים  לחשוב הגזבר רצה "אם ה"ח לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף, יתנו לא הבעלים אפילו שהרי ההקדש, רווח
רווח  מזה שצפוי ויתכן שוויה, כפי דמיה את הכהנים
היא, הכתוב גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס הגזבר, לידי הדבר למסור

(רדב"ז). שדהו

.ÎBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב"ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי ההקדש, מיד

(רדב"ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב. כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב מת (אם עברי ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס
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אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב: זה מפסוק למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י 97)בעלים,

ולוקח. שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי . . . נגאלה ולא יובל "הגיע
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי מודה - אחר ע"י נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב"ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי היובל, לפני המקדיש גאלה לא שאם
ב.100)לכהנים. כו, שם משנה,

.·ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי כי
ליפול  הראויים (נכסים בראוי אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני לו כבמוחזק מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק בראוי אשתו את

ומוחזק. ראוי לענין - הי"א ספק 104)פ"א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט שכל 105)שלא שבממון, ספק כל כדין

הגר  בנכסי אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב.) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב"ד
בידי  היא מוחזקת כאילו השדה הרי ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי מפקיע והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי בפירות הבעל של השעבוד אין הי"ד) פ"ז,
זכה  להחזיק הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה

המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר

תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין
זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"

שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,

רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים
רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל

הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין
שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין

חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע
וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ
‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»

.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,

ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,
שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם

ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,
(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה

שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈
‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב:132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי
וברש"י). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף
עדיין  ההקדשה שבשעת אע"פ אחוזה, שדה היא הרי לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט מכירתם לענין מקנה

פי"א. שמיטה



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk 'aÎoeygxn e"k -t"yz'd

ה'תש"פ  מרחשון כ"ו ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני בו נתבארו

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.‡‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰¯Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
¯·c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

מקל2ֿ) זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:

ברמב"ן  וראה ורי"ף, חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב"מ ונ"י ורשב"א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני אינם מטלטלין שהרי שם), (קידושין
מעין  ק"ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט:
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני אינם מטלטלין שהרי משטר, (ולא
עברי  עבד שהרי כן, להקשות שייך לא מישראל" ב"ישראל
מגוי  ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
כב:) (קידושין כנעני כעבד בכסף גוי של גופו שקונה יוכיח,
(בכורות  יוחנן רבי לדעת במשיכה, אלא קונה אינו וממונו
במשיכה  גם קונה מגוי שישראל הרמב"ם דעת שהרי יג:),
ועיין  יד, הלכה ומתנה זכיה מהלכות א (פרק במעות וגם
אחר  מקור נתן מו:) (בבאֿמציעא ורש"י במגידֿמשנה). שם
'תוספות' ועיין תורה, דבר קונות שמעות יוחנן רבי לדעת

דבר]. ד"ה יג: ה.3)בכורות הלכה להלן ראה - הטעם
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אינו 4) להגביה שדרכו דבר וכל ממשיכה, עדיפה הגבהה כי
כדלהלן. בהגבהה אלא נקנה

.·?„ˆÈk5,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔzLÙ B‡ ÌÈˆÚ ıa˜Ó‰ ≈««¿«≈≈ƒƒ¿»¿«≈»∆
ÔBÚË Ô‰Ó ‰OÚÂ6BÈ‡ - B‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ÏB„b ¿»»≈∆¿»∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ≈

„‚‡‰ ¯Èz‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L ;‰ÎÈLÓa ‰˜ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¿»¿«ƒ»∆∆
ıÚ ıÚ B‰Èa‚‰Ïe7‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈≈¿≈…«≈»∆¬»ƒ»»

ÌÈ„˜L ÏL B‡ ÔÈÏtÏt ÏL B‡ ÌÈÊB‚‡ ÏL ÔBÚË¿∆¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿≈ƒ
B‰Èa‚‰Ï ÏÎeÈ „Á‡ ÔÈ‡L ÏB„‚ ‰È‰Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»»∆≈∆»«¿«¿ƒ

‰ÎÈLÓa ‰˜ ‰Ê È¯‰ -8,„¯t˙È - B¯ÈzÈ Ì‡L ; ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆ƒ«ƒƒ¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Á¯Ë Ba BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆…«»¿≈…«≈»∆

פו.5) חבילה.6)בבאֿבתרא "הלוקח 7)משא, שם:
למקום  זה ממקום שיטלטלנו עד קנה לא מחבירו פשתן
רברבי  בשליפי אפילו שהמדובר שם: ואמרו אחר".
דמשתמיט". פשתן "דשאני משום גדולות) (=במשאות
להוציאם  (=אפשר חדא חדא דמשמטינהו אפשר "כלומר,
מדברים  הם] [והרי אותם) (=ומגביהים ומגביהנו אחד) אחד
של  רבו אבןֿמיגש, הלוי יוסף (רבינו להגביה" שדרכם

שם). בפירושו פירות 8)רבינו "המוכר שם: בבאֿבתרא
בשליפי  והמדובר (=קונה)". קני מדד ולא משך לחבירו,

רברבי.

.‚d‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÙq‰9LÈÂ , «¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¿≈
ÌÈa¯Ï ‡l‡ ˙ÎLÓ dÈ‡Â ,ÏB„b Á¯Ë d˙ÎÈLÓa10 ƒ¿ƒ»»…«»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿«ƒ

‰ÎÈLÓ ‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï -11‰¯ÈÒÓa ˙È˜ ‡l‡ ,12ÔÎÂ . …ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk13CLÓ CÏ' ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . …«≈»∆¿ƒ»««≈≈¿…

‰pÎLÓiL „Ú ‰ÈÙq‰ ‰B˜ BÈ‡ - '‰˜e14dlk15 ¿≈≈∆«¿ƒ»«∆ƒ¿¿∆»À»
Ba ‰˙È‰L ÌB˜n‰ ÏkÓ ‰p‡ÈˆBÈÂ16„Èt˜‰ È¯‰L ;17 ¿ƒ∆»ƒ»«»∆»¿»∆¬≈ƒ¿ƒ

.‰ÎÈLÓa ‡l‡ ‰Ê ‰˜È ‡lL ¯ÎBn‰«≈∆…ƒ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

כובדה.9) (כסף10ֿ)בגלל רבים אנשים עלֿידי רק
הרבים 11)משנה). מרשות להוציאה הצריכוה לא כלומר,

פ"ד  (להלן קונה שהמשיכה במקום לסימטא ולהכניסה
הסובר  ר"ת, לשיטת בנגוד ממסירה, עדיפה משיכה כי ה"ג).
עו. בבאֿבתרא 'תוספות' (עיין ממשיכה עדיפה שמסירה

ספינה). בה 12)ד"ה נחלקו היא? מה זו ומסירה שם.
המוכר  לו שימסור שצריך אומרים: יש הראשונים: רבותינו
ויש  ריב"א), בשם אחזה ד"ה עה: שם (תוס' ליד מיד
הרי  המוכר, במצות הספינה או הבהמה אחז שאם אומרים:

ב'תוספות'). (שם מסירה ותיבות 13)זו כבדים כלים כגון
כנ"ל.14)גדולות. כרב 15)לסימטא, ולא כשמואל,

אם  מספיק שבבעליֿחיים ה"ו פ"ב למעלה וראה עה:). (שם
שם. עיין כולה, כנעקרה היא והרי ורגל, יד עקרה

סוף 16) שיגיע באופן אורכה, מלוא אותה שימשוך כלומר,
בתחילה. ראשה שהיה למקום דרבי 17)הספינה כחכמים

אלא  זה, על יצווה שהמוכר בלי הלוקח, אם וכן עו:). (שם
היותה  אף על הספינה, במשיכת התחיל מיוזמתוֿהוא,
במשיכה, אלא קונה אינו מסירה, מספיקה ששם בר"ה,
אבןֿמיגש). (ר"י זה בקנין רק רוצה שהוא דעתו גילה שהרי

.„„ÓÏ ˙‡ˆÓ18Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰L , ƒ¿≈»»≈∆«≈«ƒ«¿¿ƒ««ƒ
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓc‰ Ïk Ô˙pL19¯ÎBn‰ ÔÎÂ .20ÏBÎÈ ∆»«»«»ƒ»«¬…¿≈«≈»

dÈa‚iL „Ú Ba ¯ÊÁÏ21,Ba ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ «¬…«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓÈ B‡ ,‰‰a‚‰«¿»»ƒ¿…«≈«≈«»»∆≈«¿
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓ B‡ ,dÈa‚‰MÓe .CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«»«»»∆≈«¿
- CÈLÓ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ ¯ÒÓ B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿«»»∆≈«¿¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,Ba ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰»̃»¿≈∆»ƒ¿≈∆»«¬¿ƒ∆

ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔzÏ Á˜Bl‰22. «≈«ƒ≈∆«»ƒ

הקודמים.18) הדברים "מי 19)סכום לקבל חייב אבל
ה"אֿב. פ"ז להלן וראה כר"ש,20)שפרע", ולא כחכמים

ולא  בו, לחזור יכול בידו שהכסף המוכר שרק הסובר
מד:). (בבאֿמציעא בדרכי 21)הלוקח הידועה ההדרגה

מסירה. משיכה, הגבהה, חוב 22)הקנין: פריעת [כדין
להלן  וראה פו.), (כתובות למלוה לפרוע הלוה את שכופין

ה"ו]. פ"ז

.‰ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ23?ÔÈÏËÏhÓa ‰Ê ¯·c24‰¯Êb ¿»»ƒ¿¬»ƒ»»∆¿ƒ«¿¿ƒ¿≈»
„·‡È epÁwiL Ì„˜Â ,ıÙÁ‰ ÈÓc Á˜Bl‰ ÔzÈ ‡nL∆»ƒ≈«≈«¿≈«≈∆¿…∆∆ƒ»∆…«
ÌÈËÒÏ e‡a B‡ ,Û¯OÂ ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ÔB‚Îe ,Ò‡a¿…∆¿∆»¿»¿≈»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ
dÓ‰Ó˙È ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‰È‰È Ì‡ ;e‰eÏËe¿»ƒƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿«¿«

¯ÎBn‰25e‰ÏÈvÈ ‡ÏÂ26ÌÈÓÎÁ e‰e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ . «≈¿…«ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ¬»ƒ
Ì‡L ;ıÙÁ‰ ÏÈvÈÂ ÏczLiL È„k ,¯ÎBn‰ ˙eL¯aƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ«≈∆∆ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - „·‡27. »««»¿«≈

יוחנן.23) לרבי מז: במעות 24)בבאֿמציעא יקנו שלא
במשיכה. מאמצים 25)אלא לעשות מוכן אדם שאין

פה  שהמדובר לומר, צורך ואין חברו. ממון להציל יתירים
לשרוף" חביריהם פירות "שיניחו מהוגנים בלתי באנשים

אמרת). אי ד"ה ב'תוספות' וראה שתיקנו 26)(שם ועכשיו
הכסף  ישרף שמא לחשש מקום אין קונות, אינן שמעות
אז  אף שהרי באונס, שנשרף יתנצל והוא המוכר שקיבל
כשומר  דינו אם שאפילו המוכר, חייב באונס הכסף שנשרף
הוא: ידוע כלל כי פשיעה, זו הרי שכר, כשומר ולא חינם
מיימוניות). (הגהות בקרקע אלא שמירה להם אין כספים

ועיין 27) כן. אינה (שם) רש"י דעת אבל שם. הרי"ף כתב כן
אמרת. אי ד"ה ב'תוספות' שם

.Â¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ28Ì„˜ Ò‡Â Á˜n‰ ÈÓc Ô˙ Ì‡L , ƒ¿≈»≈∆ƒ»«¿≈«∆»¿∆¡«…∆
ÈÏ ¯ÊÁ‰ B‡ ÈÁ˜n ÈÏ Ôz :Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,epÁwiL∆ƒ»∆¿»««≈«≈ƒ∆»ƒ«¬≈ƒ
,Ò‡a „·‡L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡Â !È˙BÚÓ ˙‡∆¿«¿««ƒ∆≈≈ƒ∆»«¿…∆
- ¯·ca ÏM¯˙ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï Ák ¯ÎBna ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«≈…«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈«»»
ÌÈÓÎÁ ewz È¯‰L ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ∆«»ƒ∆¬≈ƒ¿¬»ƒ

B˙Èa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÈLÓ29Ba LiL Á˜BÏ ÏL ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»≈∆≈«∆≈
ÌÈÓÎÁ BÏ ewz ‡Ï - ¯ÎBnÏ ¯kOÓ ¯kÓpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«À¿»«≈…ƒ¿¬»ƒ
˙‡ Ô˙pMÓe ;Á˜Bl‰ ˙eL¯a Á˜n‰ È¯‰L ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»∆¬≈«∆»ƒ¿«≈«ƒ∆»«∆

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי"ף כתב וכן האמור, מתוך מט:29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי כאן, אין חצר קנין [אבל כסף. בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ"ו רבינו שדעת ואע"פ למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח חפץ בין לחלק
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קפג dxikn zekld - oipw xtq - oeygxn e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י הלכה פכ"ג להלן וראה

.ÊÔÎÂ31¯ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜ - Ba ÔÈÁpÓ ÔÈ¯kÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ¯ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e¯‡a ¯·Îe .B˙eL¯a ‰OÚ È¯‰L ;BÏ e¯ÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ· ‰˜ Ú˜¯˜ ˙e¯ÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

שאף31ֿ) הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי שקונה נוסף אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי

ה). ס"ק קצח, סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע הסיפור מתוך בעיקר
למסור  או להפריש ששכח ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי  בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח.34)ט). הל' א' פרק

.ÁÔÈÏËÏhÓe Ú˜¯˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk - „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ· Ú˜¯˜36¯ËL· B‡37‰˜ÊÁ· B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39¯ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ·41Ú˜¯˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜¯w‰ ¯ÎnL43Ú˜¯˜ ‰wL ÔÂÈk - ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ"א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ"א (למעלה רעתה מפני שדה במוכר כגון מועיל,
למע 38) כסף ראה בלי מועילה לבדה שחזקה ה"ח, פ"א לה

אינם  האלו הקנינים ששלושת ואףֿעלֿפי שטר. ובלי
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע. שאם כלומר, "אגב", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע אגב קונה הוא כדינו, קרקע קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי  יהושפט אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב
שעלֿידי  כלומר, ביהודה", מצורות ערי עם ולמגדנות ולזהב
[וראה  המטלטלין את גם אגב" "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי"ד פ"ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי נתן שלא ואףֿעלֿפי
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע, אגב הם נקנים
אגב', 'קנין על מוסב לא זה הרי"ף לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסףֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי). הר"ן הימים'41)כתבו ב'דברי מהפסוק נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע,

רב). סימן חו"מ (ביתֿיוסף כז.)43)קרקע (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב במתנה, המעשרות להם

.ËÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜¯˜ d˙B‡a ÔÈ¯e·ˆ44- ¯Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ ¯Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜¯w‰ ‰wL ÔÂÈk - '˙ÈBÏt Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«
.dÎB˙a ÔÈ¯e·ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜¯˜Â .‰˜ ‡Ï - 'Ú˜¯˜ ·b‡ ‰˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆ¯iL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע" אגב "קנה לו: אמר שלא אףֿעלֿפי המטלטלין

מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע בתוך צבורים שהם מכיון
(כסףֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני אגב צבורים). שיהיו צריך (=לא
היו  אם אבל וקני", "אגב לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס' (כסףֿמשנה וקני" "אגב לומר צריך אין צבורים
ראב"ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י המיוחס

ממוכר 45) גרוע אגב' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון
קנה  מהן באחת החזיק שאם מדינות, בעשר שדות עשר

הי"ט]. פ"א למעלה מ"ו.46)כולן, פ"ג פאה

.È„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï - Ú˜¯wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜n‰ Ba ¯ÊÁL ¯Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È¯‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜¯w‰ B¯·Á ‰wL ¯Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי עני מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי הרי המקום, השכרת אגב
רבי  "שאני זה: את דחו אך אגב'. ב'קנין במעשרות זכו
גבאי  היה עקיבא רבי כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי, ספק הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע: לכלל בהתאם הסטטי, המצב

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב"ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק משפטי, ספק אף - ספק, של
מיד  מוציאין ואין לתפיסה, תוקף יש - הלכתית, הכרעה
גישה  על חולק הרשב"א בדיון. הנמצא החפץ את התופס
על  ממון "העמד כי התופס, מיד להוציא שיש  וסובר זו,
לתת  ולא הראשוני, המצב את לקיים שיש היינו, חזקתו",
הרמ"א  מביא זו אחרונה דעה אופן. בשום אותו  לשנות

ג). סעיף רב, סימן (חו"מ חולקין" "ויש בשם:

.‡ÈÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ,„Á‡k ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒ¿«¿»¿∆»∆¡ƒ»¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ ‰˜ ‡Ï -50‰˜ ‡Ï - ˙BÚ˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ ; …»»««¿»∆¡ƒ««¿»…»»
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ÌÈ„·Ú51Ú˜¯w‰ CB˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL „Ú ,52ÏÚ Û‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ¿««¿«¿««
'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÌÈ„·Ú ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Èt53‡Ï - ƒ∆»«¿≈¬»ƒ««≈«¿«…

dÎB˙a eÈ‰iL „Ú ‰˜54˙Ú„Ï Cl‰Ó „·Ú‰L ; »»«∆ƒ¿¿»∆»∆∆¿«≈¿««
BÓˆÚ55. «¿

אם 50) בזה: ביארו בגמרא ושם יב.) (בבאֿקמא ברייתא
מטלטלין, אגב נקנית קרקע אין - כמטלטלין הם העבדים
ואין  קרקע, אגב נקנית קרקע אין כקרקע, הם עבדים ואם
קנה  מהן, באחת והחזיק שדות עשר לקונה זה את להשוות
והוא: מיוחד, טעם יש ששם הי"ט) פ"א (למעלה כולם את
חוקית  שמבחינה שאף עבדים, כן ואין הוא. חד הארץ סדן
הקרקע  עם משותף מצע כל להם אין אבל כקרקע, הם

(שם).51)המציאותית. הגמרא 52)ברייתא מסקנת
שבאחת  הסותרות, הברייתות שתי את התאימו ובזה (שם),
שהם  מדובר שבראשונה קנה", "לא ובאחת "קנה", נאמר
בתוכה. עומדים שאינם ובשנייה הקרקע, בתוך עומדים

אע"פ 53) המטלטלין קונה ומטלטלין, קרקע קונה שלענין
ט). הלכה (למעלה הקרקע בתוך דין 54)שאינם אם

דניידי" "מטלטלין שהם בזה הם שונים - כמטלטלין עבדים
"מקרקעי  הם הרי - כקרקע הם ואם ונדים). נעים (=שהם
(למעלה  מדינות בעשר שדות לעשר דומים ואינם דניידי",
אגב  לומר צריך אין אז אולם, שם. בב"ק גמרא - ה"ט) פ"א

טז). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע זה 55)וקני
השוני  את בה הסבירו (שם) שבגמרא "ניידי", המלה פירוש
שאר  ובין השדות, בתוך עומדים שיהיו שצריך העבדים, בין
שהרמב"ם  ונראה בשדה. צבורים צריך שלא המטלטלין
שיש  לעבדים רק שהכוונה (שם) ה'תוספות' בדעת סובר
שאמרו  ממה סתירה אין ולפי"ז לבהמות. לא אבל דעת להם
ועיין  השדה. בתוך שתהא צורך אין שבבהמה כו: בקידושין

ראב"ד.

.·ÈCLÓ ,„Á‡k ÔÈÏËÏhÓe ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒƒ«¿¿ƒ¿∆»»«
ÌÈ„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ÔÈÏËÏhn‰56- ÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ; «ƒ«¿¿ƒ…»»»¬»ƒ∆¡ƒ»¬»ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜ ‡Ï57ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , …»»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ≈»«ƒ«¿¿ƒ
„·Ú‰ ·b ÏÚ58˙eÙk ‰È‰iL ‡e‰Â .59BÈ‡ È¯‰L , ««»∆∆¿∆ƒ¿∆»∆¬≈≈

Cl‰Ï ÏBÎÈ60. »¿«≈

קרקע 56) הם העבדים אם בין ברור: והטעם (שם). ברייתא
מטלטלין. אגב נקנים אינם מטלטלין, הם אם בין

קונים 57) אין כקרקע, הם שעבדים נאמר אם אף (שם)
קרקע  שהם בגמרא, שאמרו כמו ב'אגב', עלֿידם מטלטלין
נלמד  שמהם ביהודה" מצורות ל"ערי דומים ואינם ניידת,

'אגב'. קנין את 58)דין וקונים כחצר, העבד נחשב שאז
"חצר". מדין שעליו כן,59)המטלטלין לא שאם קשור.

יג). הלכה (להלן קונה שאינה מהלכת, חצר הוא הרי
"וישן",60) כאן: המוסיפים (הרי"ף) ראשונים יש

זה: את מסבירים בכפות) והלכתא ד"ה (שם, וה'תוספות'
כחצר  שיחשב כדי ו"ישן" "מהלכת", להוציא בא "כפות"
הזה  הפרט את הזכיר לא הרמב"ם הבעלים, לדעת משתמרת
ועיין  (מגידֿמשנה). גיטין בהלכות ולא כאן לא ו"ישן" של

שם. ובהערות יז הלכה גירושין מהלכות פ"ה

.‚È‰˜n‰61ÏÚ Û‡ ,„Á‡k dab ÏÚL ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ««¿∆¿≈»¿≈ƒ∆««»¿∆»««

,‰ÈÏÚL ÌÈÏk‰ ‰˜ ‡Ï - d‡˜e ‰Ó‰a‰ CLnL Ètƒ∆»««¿≈»¿»»…»»«≈ƒ∆»∆»
Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓÈ B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ¿…«≈ƒ«¿»ƒ≈«¿»
‰Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ ˙Îl‰˙n‰ ¯ˆÁk ‰Ó‰a‰L ;Ô‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»∆«¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏÚ·Ï Èe˜ dÎB˙aM∆¿»»¿«¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿≈»

.‰ÈÏÚL ÌÈÏk Û‡ ‰˜ - ‰˙eÙk¿»»»«≈ƒ∆»∆

ט:).61) מציעא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא

.„È‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡62ÌÈÏk ‰˜e ‰Ó‰a CLÓ : »«««¿∆¿…¿≈»¿≈≈ƒ
ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a‰ Ûe‚ BÏ ‰˜‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿…ƒ¿»«¿≈»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk ‰˜ ‡Ï - ‰˙eÙk ‡È‰Â dÎLnL Ètƒ∆¿»»¿ƒ¿»…»»≈ƒ∆»∆»

ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓiL „Ú63. «∆ƒ¿…«≈ƒ«¿»

נפשטה.62) ולא (שם) בגמרא בכלים 63)בעיא שמשיכה
אומרים: ויש ה"ה). פ"ד (להלן מועילה אינה מוכר של
וכלים  בבהמה - מועילה, מוכר של בכליו שמשיכה שאע"פ
שהא  הבהמה, משיכת בין שינוי שיש מפני מועילה, אינה
בגרירה  שהיא הכלים משיכת לבין בהליכה, הרוב עלֿפי
הבהמה  אם ואף כה). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע
כיון  - בגרירה כלים, כמשיכת משיכתה, אף שאז כפותה,
לא  הילוכה בדרך במשיכה, היא נקנית הרוב שעלֿפי

כח). ס"ק שם, (סמ"ע כלים לגבי משיכתה מועילה

.ÂË‰È‰64ıÈˆÚ65·e˜66BaL ÌÈÚ¯f‰ eÈ‰Â ,„Á‡Ï »»»ƒ»¿∆»¿»«¿»ƒ∆
CLnL ÔÂÈk - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ·Ï ıÈˆÚ‰ ‰˜‰ :¯Á‡Ï67 ¿«≈ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ≈»∆»«

‰˜ ‡Ï - ıÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÌÈÚ¯f‰ ‰˜‰ ;‰˜68„Ú , »»ƒ¿»«¿»ƒ¿««∆»ƒ…»»«
˜ÈÊÁiL69.ÔÓˆÚ ÌÈÚ¯fa ∆«¬ƒ«¿»ƒ«¿»

כב.64) וזורעים 65)גיטין עפר, אותו שממלאים חרס כלי
זרעים. מהקרקע 66)בו הזרעים יונקים שאז נקוב, דוקא

אינם  נקוב, בלתי בעציץ אבל לקרקע. מחוברים ונחשבים
מפסיקים  חרס של שהשוליים לקרקע, מחוברים נקראים

מטלטלין.67)ביניהם. של דין יש עצמו שלעציץ
וראה 68) במשיכה, נקנית קרקע ואין קרקע, דין לזרעים

עבדים. לענין ה"א פ"ב קנינים 69)למעלה שאר וכן
רק  השייכת במשיכה לא אבל בקרקע, המיוחדים

במטלטלין.

.ÊËıÈˆÚ‰ ‰È‰70Ïk‰ ‰˜‰Â ,„Á‡Ï BaL ÌÈÚ¯f‰Â »»∆»ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆»¿ƒ¿»«…
ıÈˆÚa ˜ÈÊÁ‰Â ,¯Á‡Ï71ıÈˆÚ‰ Û‡ - ÌÈÚ¯f‰ ˙B˜Ï ¿«≈¿∆¡ƒ∆»ƒƒ¿«¿»ƒ«∆»ƒ

‰˜ ‡Ï72ıÈˆÚ‰ ‰˜ - ÌÈÚ¯fa ˜ÈÊÁ‰ ;73e‰ÊÂ . …»»∆¡ƒ«¿»ƒ»»∆»ƒ¿∆
eÈML74˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ :75ÌÚ ÌÈ˜ ∆»ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÒÎ76·e˜ ıÈˆÚaL ÌÈÚ¯f‰L .˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï LiL ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆¿»ƒ»

‡e‰ È¯‰ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ ,ı¯‡a Ì‰ ÌÈÚe¯Ê¿ƒ≈»»∆¿»«¿À»««¿«¬≈
.e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wk««¿«¿∆≈«¿

העציץ.71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ

קרקע. שהם הזרעים אגב נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח

"אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
(ברטנורא  עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון היא
להם  שיש "נכסים נקראת קרקע ולכן מ"ה) פ"ו, קידושין
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סומך  "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני אחריות"
חובו  את לגבות האלו, הנכסים אחרי לחזור שיכול עליהם",
סומך  המלוה ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין אבל מהם.
נקראים  ולכן חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור עליהם

אחריות". להם שאין אגב'.76)"נכסים ב'קנין כלומר,

.ÊÈe¯‡a ¯·k77,ÈÓc ¯eˆ·k ¯ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈ¯·c ¯‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ"א

.ÁÈÔzLt78Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L L·ÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ ¯Ó‡Â ,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk -83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï·‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»
‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰zÓ· B‡ ¯ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È¯‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי הקרקע.
שעליו. אגב'.82)והפשתן היא 83)ב'קנין זו תלישה

והיפוי. התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע את גם
וצ"ל 85)עליה. לי", הקנה לו אם "אבל רומי: [בדפוס

אמר  שהקונה כלומר לי", הקנה לו (=אמר) אמ' "אבל
לי"]. "הקנה הקרקע.86)למוכר ולא הפשתן רק כלומר,

לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה
זו, בתלישה הקרקע את ייפה אם אף שהרי שיקנה, במה

זו. בחזקה הקרקע את לקנות לו אמר לא הרי

ה'תש"פ  מרחשון כ"ז שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר

והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין
אחריהן.

.‡ÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È¯‰Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ ‰B˜ Ì„‡7,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈

ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙B¯t‰ epnÓ ‰˜Â ¯ÊÁÂ ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a8ÔÂÈk - ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«
BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙¯ÈÎÓa ¯ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpew egipdl zeyx el yiy mewn lk mc` ly eilk"

הם  הקב"ה, זה העליון' 'אדם של כליו העניינים: בפנימיות

כל  את עבורו שיקנו כדי בעולם הניחם שהקב"ה ישראל
צריך  ולכן בתחתונים. דירה מהם לעשות העולם, ענייני
עבורו  לקנות שיוכלו כדי להם המצטרך כל להם לתת
וטוב  שמחה מנוחה, מתוך תהיה שעבודתם עי"ז בשלימות

לבב.
(עלמא  הרבים ברשות קונים אינם אדם של שכליו ומה
לרשות  הרבים רשות את להפוך הקב"ה יכול דפרודא)

משם. גם ולקנות עולם של יחידו - היחיד
(92 'rd 62 'r `"g g"nyz y"dq it lr)

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי של הסמטה 3)מימרא אף
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח", "רשות על הוא הדגש כי בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח,
ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור

לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו
א). הלכה ג פרק ובוודאי 6)(למעלה חצר, מטעם שקונה

ואבידה  גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו
ח). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב של מימרא

הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת
שכתבנו  כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו

"שמפני 9) לומר וצריך שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

שאלו: מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט]
ברשות  לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה והרי

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי  הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.·˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,¯ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי 11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח. של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף משנה מגיד

.‚¯ˆÁ·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰¯ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
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סעיף  קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה
ט).

.„ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ ¯·c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk - ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eL¯Ï Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב"ד: דהא [כתב בחפץ, הדין זה שאין י
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק (=בוודאי
כי  וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב
דבריו  לפרש אלא רבינו דברי על לחלוק בא לא הראב"ד
אם  רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה
הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,
מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי היחיד מרשות מעות
בצידי  הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות
דברי  שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
אלא  כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו
שהכניס  כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
וראייה  בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה
חוב  בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות מהא לדבריו
דנהרא  "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת
(שם). הרבים רשות והוא תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא"
הרבים  ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה
שהוא  הנהר לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין
כולה  שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה
לא  דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה,
מאז  אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי
ברשות  הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס

היתומים].

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ ‰È‰L ˙B¯t ÏL ÔBÚË14, ¿∆≈∆»»À»ƒ¿»«ƒ
B˙eL¯Ï Á˜BÏ BÎLÓe15‡ËÓÒÏ B‡16˜ÒtL ¯Á‡ ¿»≈«ƒ¿¿ƒ¿»««∆»«

ÌÈÓc‰17„„Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ -18. «»ƒ»»««ƒ∆¬«ƒ…»«
Á˜Bl‰ Ô„„Ó Ì‡ ÔÎÂ19‰˜ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¿»»«≈«ƒ¿»«ƒ»»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯20.‰‰a‚‰a ƒƒ¿«¿»»

בכליו 14) שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא כלומר,
להלן. וראה מוכר. ומטעם 15)של משיכה מטעם קונה

שאפילו 16)חצר. רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם
וראה  משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה
(בבא  מיגאש הר"י דעת כן ואין י"ד). הלכה ג פרק למעלה
סעיף  ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא

סמיכות 17)ו. עדיין אין זה בלעדי כי המחיר, קביעת
עדיין  אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת
הוא. רופף הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס,

לצרכי 18) הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי

ומקור  מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת
פד:). בתרא (בבא במשנה המדידה 19)הדברים עם שהרי

הפירות. את מגביה גם ממילא שכאן 20)הוא ייתכן
ולפיכך  כמותו. קביעת ללא הטעון את לו שמכר מדובר,
סאה  בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה
באבן  ועיין ז, הלכה להלן ראשון, ראשון שקנה בסלע"

האזל.

.Â„„BÓ ¯ÎBÓ ‰È‰21‡Ï - Á˜BÏ ÏL BÈÏk CB˙Ï »»≈≈¿ƒ¿∆≈«…
˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ;‰»̃»∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿

ÌÈa¯‰22ÏawL ÔÂÈk - Á˜Bl‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰ eÈ‰ . »«ƒ»«≈ƒ¿«≈«≈»∆ƒ≈
Á˜BÏ ‰˜ ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ23ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , »»«≈ƒ¿…»»≈«¿««ƒ∆¬«ƒ

„„Ó ‡Ï24ÔÈ„˜Ùn‰ ˙eL¯a B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a eÈ‰ . …»«»ƒ¿«≈ƒ¿«À¿»ƒ
BÏˆ‡25B‡ ,˙B¯t‰ dÈa‚iL „Ú Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ∆¿…»»«≈««∆«¿ƒ««≈

ÔÓB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B˙eL¯Ó Ì‡ÈˆBiL „Ú26‡ˆBiÎÂ «∆ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ba27.e¯‡aL BÓk ,¿∆≈«¿

מטעם 21) שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם שם.
א.22)הגבהה. הלכה וכן 23)למעלה לו. קונה שחצרו

מדד  שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא
לחזור". יכולים שניהם הדמים,24)אין את פסק אבל

י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף ברשות 25)כנ"ל
הפירות. את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם,

ובקניין.26) בהגבהה 27)כלומר, או במשיכה כגון
יוסף). (נימוקי

.Ê˙B¯t‰ eÈ‰28Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa29, »«≈¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL BÈÏk CB˙a eÈ‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ30a˜Â ,¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰Â ,¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ï ≈¿ƒ≈»»«≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ«≈
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :¯ÎBÓ ÏL BÈÏk CB˙a „cÓÏƒ¿…¿ƒ¿∆≈ƒ»«
elÙ‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÚÏÒ ÌÈLÏLaƒ¿ƒ∆«¬ƒ≈»»«¬…¬ƒ
¯Ó‚ ‡ÏÂ BÈÏka ˙B¯t‰ ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰B¯Á‡ ‰‡Òaƒ¿»«¬»ƒ«¬«ƒ«≈¿ƒ¿¿…»«
Û‡ Á˜BÏÏ ‰B˜ BÈ‡ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏkÂ ,‰cn‰ Ïk»«ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆¿≈««
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«
ÔÂÈkL ;‰˜ ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ÚÏÒa ‰‡Ò ,ÌÈLÏLaƒ¿ƒ¿»¿∆«ƒƒ»»∆≈»
dÈa‚iL ‰‡Ò Ïk ,‰‡Òe ‰‡Ò Ïk ÏÚ ÌÈÓc‰ e˜ÒtL∆»¿«»ƒ«»¿»¿»»¿»∆«¿ƒ«
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯ÈÎÓ ‰¯Ó‚ d˙B‡ ‰¯ÚÈÂ ¯ÎBn‰«≈ƒ»∆»ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

¯ÎBn‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰31Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ32el‡Â . «≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈«¿ƒ
˙eL¯a Ô‰L ÔÂÈk ,¯ÎBÓ ÏL BÈÏka ˙B¯t‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«≈¿ƒ¿∆≈≈»∆≈ƒ¿
BÓk ,„„Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒtMÓ ‰˜ Á˜BÏ≈«»»ƒ∆»«««ƒ∆…»«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

יכול 28) - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים כור - לחזור
של  [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו
בכליו  דאיתנהו והוא לוקח ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח
של  כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר.
ברשות  ואי א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח
לא  מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר
בכליו  וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה
לוקח  ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר
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מדד  שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון
כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך ו], הלכה [למעלה

ר,29) סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות והיו
טו). קטן על 30)סעיף ואף כנ"ל מיד קנה כן לא שאם

של  ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי
זה  הרי המוכר לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה שאם 31)כאילו
לו  קונים לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם
שהובא  הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות

-32)למעלה. מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם
רבינו  שמבאר כמו מדד שלא פי על אף כשפסק מיד קנה

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך

.ÁÔÈÈ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ33B‡ ‡ËÓÒa B¯·ÁÏ ÔÓL B‡ ¿≈«≈«ƒ∆∆«¬≈¿ƒ¿»
‰cn‰ ‰˙È‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a B‡ Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa¿»≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿»¿»«ƒ»

‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú :¯eÒ¯Ò ÏL34ÏL Ô‰ È¯‰ - ∆«¿«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈∆
‰cn‰ ˙‡lÓ˙MÓ ;¯ÎBÓ35,Á˜BÏ ˙eL¯a Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈ƒ¿≈«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»≈∆»«¬…

שהמדובר 33) הגמרא מסקנת ולפי פז. בתרא בבבא משנה
והרי"ף  מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר

דרכו 34) הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
לזמן  - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל
המקח  את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט"ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא

ט). סעיף ר סימן משפט כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף שם (סמ"ע

.ËÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ˙B¯t ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ¯ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38¯ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;¯ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח"37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל
בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי

לר"מ). המשניות (פירוש זו

.È‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL¯ da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈ·¯e dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ‰˜ ÌÈÓL¯‰ ÔÓ ÌL¯Ï ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL¯ ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆

,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È¯‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»
daL ÌÈÓL¯‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל
שלא  פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג
סופרים  בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע").

פיזרו]. דפוס והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח של
לו  הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,
לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק והראב"ד הכלי. את

משנה. מגיד לחצי 42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש
ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה,

וכו'. ליטרא רביע ליטרא, בסימטא"43)חצי "ואפילו
פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן לזה,44)(ראב"ד). ובניגוד

נתמלאה  אם אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם
ח). הלכה (למעלה המידה

.‡ÈÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46- dÈa‚‰ Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck ¯Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«
‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«

.dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL ¯Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. את 46)סמכא קבע

החפץ. ההגבהה.47)מחיר שלפני 48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.·È¯kÓp‰ ¯·„ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜ - B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L ¯Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL ¯Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈ¯vL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את
מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא
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מי  הר"י כתב וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע
משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף,
המוכר  ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי על אף
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.‚ÈCÎÈÙÏ55ÌÈ¯nÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ

„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58¯Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
¯ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL -60Ô˜¯t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck ¯Á‡Â¯ÎBn62¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡ - ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;¯kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL - ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .¯kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל כלומר,
הלוקח.56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי

הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
פועליוֿשלוחיו  במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם
שם  בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם דווקא צריך ולמה

משך. המתחיל מטעם 57)דיבור קונה אינו כן פי על ואף
הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר,
המטלטלים  את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם
הם  החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם
יד  הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו
את  קונה אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו

שעליו. הגבהה.58)החפצים שעשה על 59)ונמצא
ר  סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים

ח. שאם 60)סעיף ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף
שמקנה  דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד
שאינם  בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח כליו את
קונה  אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים,

יג). הלכה ג פרק גבי 61)(למעלה על נמצאים והפירות
הלוקח. ברשות מדד 62)הקרקע לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף

.„ÈÔn‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ÏËBp‰63Ô¯w·Ï ˙Ó ÏÚ64Ì‡ , «≈≈ƒƒ»À»«¿»¿«¿»ƒ
B„Èa Ò‡Â ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„ eÈ‰65ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÓ„a ·iÁ - »»»¿ƒ¿∆¡«¿»«»¿»»ƒ

B˙eL¯a ‰OÚ B‰Èa‚‰L ˙ÚÓ ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„Â66. ¿»»¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿
Blk ˙‡ ˙B˜Ï È„k ep‰Èa‚iL ‡e‰Â67B˙B‡ ‰È‰ÈÂ , ¿∆«¿ƒ∆¿≈ƒ¿∆À¿ƒ¿∆

¯ÎBn‰L ıÙÁ Ï·‡ ;Á˜Bl‰ ÏÚ ·È·Á ¯kÓp‰ ıÙÁ≈∆«ƒ¿»»ƒ««≈«¬»≈∆∆«≈
Ba ı˜68‡e‰ È¯‰ - B¯ÎÓÏ Û„B¯Â Lw·Ó ‡e‰Â , »¿¿«≈¿≈¿»¿¬≈

ÌÈÓc‰ ˜ÒÙiL „Ú ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a69ep‰Èa‚ÈÂ ƒ¿«≈«∆ƒ¿…«»ƒ¿«¿ƒ∆
.˜ÒtL ¯Á‡ Á˜Bl‰«≈«««∆»«

הכלים.63) את העושה המלאכה אותם,64)בעל לבדוק
אותם. יקנה בעיניו ייטב באונס 65)ואם מידו שנפל

הדבר 66)ונשבר. "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
רש"י  וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר
כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו
בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש
(עיין  תנאי על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח אבל

מיגאש). ר"י בשם משנה חן 67)מגיד ימצא אם כלומר,
ושוויו  קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו

כט). קטן סעיף ר סימן מהו 68)(סמ"ע רבינו הזכיר ולא
וגם  במיוחד, הלוקח על חביב שאינו אמצעי, דבר של הדין

משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא שכתב 69)אינו ומה
פסק, כאילו זה הרי קצובין, דמיו שאם יב) (הלכה למעלה
הגביה  ששם לפי - הלוקח על חביב שהמכר הזכיר ולא

משנה). (לחם תנאי בלי לקנות

.ÂË,BÓˆÚa ˜ÈÊÁn‰ B‡ dÈa‚n‰ B‡ CLBn‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ«««¬ƒ¿«¿
˜ÈÊÁ‰Ï B‡ BÏ CLÓÏ B‡ dÈa‚‰Ï ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡∆»«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ¿…¿«¬ƒ

BÏ ‰ÎÊ ‰Ê È¯‰ - BÏ70.‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La ÔÎÂ . ¬≈∆»»¿≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

ששנינו:70) כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף שהרי
רבינו  ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
אחת  ועל ב) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק להלן
לקנות  שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה
הבדל  שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו
שבזכייה  שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין
- בו לחזור יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא
ידי  על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל
לו  שזכה אחר בו לחזור יכול אינו המקבל גם שליחות

שלוחו.

ה'תש"פ  מרחשון כ"ח שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קניין 1) ודיני בזה זה המטלטלין חילופי דיני בו נתבארו

ואי  והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר
מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר זה

.‡‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2ÈÏÁ‰ ?„ˆÈk .Û3 »«ƒ«¿¿ƒƒ∆∆∆≈«∆¡ƒ
‰¯tÔÓLa ÔÈÈ B‡ ¯BÓÁa4ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¬«ƒ¿∆∆««ƒ∆«¿ƒƒ«

Ck ¯Á‡Â ‰Ê ‰ÂL ‰nÎÂ ‰Ê ‰ÂL ‰nk e¯ÚLÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¬«»»∆∆¿«»»∆∆¿««»
eÙÈÏÁ‰5ÈM‰ ‰˜ B‰Èa‚‰ B‡ „Á‡‰ CLnL ÔÂÈk - ∆¡ƒ≈»∆»«»∆»ƒ¿ƒ»»«≈ƒ

‰OÚÂ ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿«¬»
B˙eL¯a6.ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ…¿»»

רבינו.2) כלשון מד. בבבאֿמציעא משנה "בחליפין",
חליפין  בקנין שהמדובר מו: שם הסוגיא בתוך ומבואר

סק"א). רנ סימן חו"מ לומדים 3)(הגר"א אנו חליפין קנין
ועל  הגאולה על בישראל, לפנים "וזאת ז): ד, (רות מבועז
לרעהו". ונתן נעלו איש שלף דבר: כל לקיים התמורה
"על  עתיק; קנין הוא חליפין קנין - בישראל" "לפנים
הוא  וכן חליפין, זו - התמורה" "ועל מכירה; זו - הגאולה"

מז.). (בבאֿמציעא ימיר ולא יחליפנו לא להלן 4)אומר:
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ולא  - בכלים אלא קונין "אין מפורש: רבינו כותב ו) (הלכה
"יין  כתב וכאן חליפין, נעשים אינם שפירות הרי - בפירות"
חליפין  מיני שני - חליפין? נעשים שפירות הרי - בשמן"
אינו  חליפין, בתורת למוכר הנמסר כשהחפץ האחד, הם:
היסודי  סודר" "קנין הוא וזה הנקנה, החפץ של כמחירו שוה
צריך  - החליפין נושא - שה"סודר" העיקריים, מתנאיו אשר
שווה  הנ"ל כשהחפץ והשני, פירי. ולא דוקא כלי להיות
(מגידֿ בפירות אף קונים בזה הנקנה, השני לחפץ בערכו
ופירי). ד"ה מו: שם ב'תוספות' רבינוֿתם שיטת לפי משנה

שימשוך 5) עד קונה ואינו כסף כקנין שזהו אומרים אנו אין
החפץ  את הלוקח וקנה הוא חליפין קנין אלא השני, החפץ

מז.). (שם המוכר או 6)שביד החפץ, נתקלקל שאם
זה  חשבון על הכל החפץ, במחיר שינוי שחל או שנשבר,

בחליפין. שקנהו

.·‰ÏËÂ ‰¯Ùa ¯BÓÁ ÛÈÏÁ‰7ÔÈ„ÚÂ ‰¯t‰ CLÓe , ∆¡ƒ¬¿»»¿»∆»««»»«¬«ƒ
‰ÎÈLÓ Ô‡k ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï - ‰Ïh‰ ˙‡ CLÓ ‡Ï…»«∆«»∆…»»∆≈»¿ƒ»

‰¯eÓ‚8.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

רבא.7) של פירושו לפי שם, לו 8)ברייתא שאמר כיון
עד  הקנין נגמר לא החמור, עבור וטלה פרה לך הא מפורש:
כספו  ותובע ונכנס ליוצא דומה זה והרי שניהם. שימשוך
לקבל  כשהסכים ה"א פ"ז להלן אבל ה"א). פ"ח (להלן

הכל. קנה פרעון, כתחילת קנין בתור מעות מקצת

.‚ÌÈÓc9Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L10¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - »ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆¬≈≈ƒ¿»
ÔÈB˜Â ÔÈÏËÏhÓ11ÔÙÁL È¯‰ ?„ˆÈk .12‡Ïa ˙BÚÓ ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«»¿…

‰¯ÒÎ‡ ÔÏË ‡l‡ ,ÔÈÓ ‡Ï·e Ï˜LÓ13:BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿…ƒ¿»∆»¿»»«¿¿»¿»«
ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ -14¯·c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»
‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek odilr oicitwn oi`y minc"

חכמים  גזרו במטלטלין אבל קונות מעות הדין מעיקר
יאבד  הלוקח שישלם אחר שמא משיכה, גם והצריכו
לסטים  שבאו או ונשרף דליקה שנפלה כגון באונס החפץ
ולא  המוכר יתמהמה ברשותו עוד שאינו וכיון אותו. ליטול
גם  והצריכו המוכר ברשות חכמים העמידוהו לפיכך יצילנו,
כדי  בעליה" חטיך נשרפו לו יאמר שמא -"גזירה משיכה

החפץ. את להציל שישתדל
גם  להצריך חכמים גזרו לא שכיחים שאינם בדברים אבל
שחפן  כגון עליהם מקפידים שאין בדמים ולכן משיכה,

משיכה. צריך ואין קניין זה הרי למוכר ונתנן מעות
טז, עקב תורה' ב'לקוטי (כמבואר ברוחניות הקניין עניין
את  קונה וארץ" שמים "קונה שהוא שהקב"ה מה הוא ג.)

מרש  שמושכם ידי (על ובמשיכה בכסף העולם ות ענייני
כיסופים  מלשון כסף ונותן עולם, של יחידו לרשות הרבים
מעם  ובפרט התחתונים מהנבראים רבה) אהבה בחי' שהוא
שגזרו  שהגזירות ידוע והנה ידם. על שנפעלו כפי ישראל

שכיחא  דלא במילתא אבל הדורות ירידת מצד הן חכמים
לגזירה, זקוקים שעבורם אנשים מיעוט יש אם גם
וגם  משיכה בלא גם קונות שמעות תורה דין על העמידוהו
שמים  (קונה הקניין יוגמר המיעוט) (ללא הרוב ידי על
ירשו  "לעולם ליעוד ומיד תיכף וזוכים בשלימותו, וארץ)
ולתחיית  ובפשטות ברוחניות ישראל ארץ ירושת - ארץ"
להם  יש ישראל ו"כל צדיקים" כולם "עמך שהרי המתים
היעוד  קיום העולם בכל שפועלים ועד הבא" לעלם חלק

דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

מוֿמז).9) (שם הונא רב בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק. בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע אין הרי כי חליפין,
שאף 12) משמע, רבינו דברי מפשטות חפניו. מלוא אסף

כתב  הכסףֿמשנה אך הכסף. כמות את יודע אינו הלוקח
המוכר  אם שאף רש"י, לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי, שאינו דבר זה הרי הסכום, את יודע אינו בלבד

הראב"ד. במסכת 13)כתב נמצאת זו מילה האומד. לפי
מ"ג. פ"ב חכמים 14)דמאי עקרו כלל, שבדרך אףֿעלֿפי

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ"ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח שאינו ובדבר שכיח, אינו מנינם נודע
קצט  סימן (סמ"ע בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק"ב).

.„ÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ô·e‡¯17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
¯Á‡Â ,ÌÈÓca ·iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„·Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ¯ÎÓ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,Ô¯ÎÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ô·e‡¯ ‰˜ - Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L ¯·c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ ·BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï - Ì‰ÈL eˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי כח. בקידושין משנה

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי ואףֿעלֿפי שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי"ף כתב - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי
כח:). בקידושין הזקן לר"י המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב גאון האי ורב

דינו 18) כנעני עבד שהרי להבין, וצריך כנעני. [=עבד
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גזרו  שלא וברור ה"א), פ"ב (למעלה בכסף ונקנה כקרקע
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב ובהערה יג, הלכה ו פרק להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי "עבד", רבינו כתב למה כן
תיקנו  לא מצוי, דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק אינו הרמב"ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי  להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי  מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו  שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ"ז להלן פסק וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסףֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י
האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי. דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר
פ"ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי המלוה
בעין  כסף שהרי - בעין מכסף עדיף שמלוה באופן ה"ד).
בלי  קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף הוא הרי שמלוה שאףֿעלֿפי
שימשוך  עד קונה אינו כסף גם הרי - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ"ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה

.‰˙BÚ˜¯w‰21ÌÈ„·Ú‰Â22Ïk ¯‡Le ‰Ó‰a‰Â ««¿»¿»¬»ƒ¿«¿≈»¿»»
‡e‰Â .ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿∆«¬ƒƒ¿

ÔÈ˜ ‡¯˜p‰23‰Bw‰ ÔziL :˙‡f‰ C¯c‰ ¯wÚÂ . «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆«…∆ƒ≈«∆
‰˜nÏ24‡e‰L Ïk ÈÏk25BÏ ¯Ó‡ÈÂ26‰Ê ÈÏk ‰˜ : ««¿∆¿ƒ»∆¿…«¿≈¿ƒ∆

z¯ÎnL „·Ú‰ B‡ ‰Ó‰a‰ B‡ ÔÈi‰ B‡ ¯ˆÁ‰ ÛÏÁ≈∆∆»≈««ƒ«¿≈»»∆∆∆»«¿»
dÈa‚‰L ÔÂÈk .CÎÂ CÎa ÈÏ27e‰˜Â ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ ƒ¿»¿»≈»∆ƒ¿ƒ««≈∆«¿ƒ¿»»

Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ B‡ Ú˜¯w‰ B˙B‡ Á˜Bl‰ ‰»̃»«≈«««¿«»«ƒ«¿¿ƒ«
ÌÈÓc‰ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ28„Á‡Â , «ƒ∆¬«ƒ…¿»»¿…»««»ƒ¿∆»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó≈∆≈»«¬…

שתמהו 21) מז.) (בבאֿמציעא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך
לו  שמקנה "נמצא - מקנה, של בכליו שקונים האומר לדעת
בחליפין  נקנית שקרקע ברור נראה - מטלטלין" אגב קרקע

כב:22)(כסףֿמשנה). סתם,23)קידושין קנין היינו
ט. הלכה להלן (בבאֿמציעא 24)ראה כלוי ולא כרב,

שכתוב  שמה הסוברים (שם) יהודה דרבי וכחכמים שם).
שלף  הקונה שבועז היינו, לרעהו", ונתן נעלו איש "שלף

המקנה. שהיה לגואל במקרא 25)ונתן שנאמר ו"נעל"
איזה  חשוב לא אבל כלי, שצריך לציין רק והוא דוקא, אינו

א). אות קצה, סמ"ע, (ועיין ד,26)כלי (רות שכתוב כמו
ב). ס"ק קצ"ה, (הגר"א לך" קנה לבועז הגואל "ויאמר ח):

רבינו 27) שכתב כמו שהוא", כל ב"כלי שהמדובר [כיון
אינו  להגביה שדרכו דבר שכל "שהגביה", כתב - למעלה
סימן  חו"מ בשו"ע וראה פ"ג) (למעלה בהגבהה אלא נקנה

א]. סעיף (הלכות 28)קצה, גדולות' ב'הלכות היא כן

כו.) (בקידושין והרשב"א ע"ד). קט וורשא דפוס הלואה,
. טז: בבבאֿמציעא מהגמרא כן הוכיח

.ÂÌÈÏÎa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡29Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ∆»¿≈ƒ¿««ƒ∆≈
‰Ëe¯t ‰ÂL30‰‡‰a ¯eÒ‡L ¯·„a ÔÈB˜ ÔÈ‡Â .31, ¿∆¿»¿≈ƒ¿»»∆»«¬»»
˙B¯Ùa ‡ÏÂ32ÚaËÓa ‡ÏÂ33ÏL BÈÏÎa ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿…¿≈¿…¿«¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ34.Á˜BÏ ÏL BÈÏÎa ‡l‡ , ≈∆»¿ƒ¿∆≈

ממה 29) כן ולמד מז.). (ב"מ ששת לרב בניגוד נחמן, כרב
לו, הדומה וכל נעל דוקא - נעלו" איש "שלף שנאמר:

פרי. ולא כלי שם 30)דהיינו (ועיין שם ברייתא
בכלי). קונים ד"ה מז:31)ב'תוספות' להלן 32)שם

בהן". וכיוצא פירות להוציא "בכלי, רבינו: כתב ח, הלכה
פרי  בכלל הם וחמור שפרה נראה א הלכה למעלה ומדבריו
מו:): (שם בגמרא נראה וכן בכסףֿמשנה. וראה זה, בענין
חמור  או בפרה שור החליף כיצד חליפין, עבדי נמי "ופירי
בפרה", שור בשר "החליף שם גורסים שיש אלא בשור".

וב'תוספות'. ברש"י שם מז.33)עיין (שם מפורשת הלכה
על  אדם של שדעתו מפני מה:) (שם בגמרא והטעם ומז:).
שלפעמים  להבטל, עשויה וצורה במטבע, שישנה הצורה
ח. הלכה להלן וראה המלכות. עלֿידי המטבע נפסל

נעלו 34) שלף שבועז ה. בהלכה וכנ"ל  ומז: מז. שם כרב
לגואל. ונתן

.ÊB˙B‡ Á˜Bl‰ ‰˜iL È„k ¯ÎBnÏ ÈÏk „Á‡ ‰˜‰ƒ¿»∆»¿ƒ«≈¿≈∆ƒ¿∆«≈«
Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ¯kÓn‰35BÏ ‰˜‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿»»»«≈«¿««ƒ∆ƒ¿»

Ba ‰ÎÊÂ ,Á˜n‰ ‰˜ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«∆»¿»»
‰zÓ dÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zn‰L ;Á˜Bl‰36. «≈«∆««»»«¿»¿«¬ƒ¿»«»»

¯ÎBn‰ ÒÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡37e‰˜‰L ÈÏk‰ Ïk ««ƒ∆…»««≈»«¿ƒ∆ƒ¿»
BÏ ‰˜n‰ ÊÁ‡Â ,B˙ˆ˜Ó ÊÁ‡ ‡l‡ ,B¯kÓÓ ÛÏÁ≈∆ƒ¿»∆»»«ƒ¿»¿»«««¿∆
¯eÚL È„k epnÓ ÊÁ‡L ‡e‰Â .Á˜Bl‰ ‰˜ - B˙ˆ˜Óƒ¿»»»«≈«¿∆»«ƒ∆¿≈ƒ

ÈÏk38Ïk ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰ÊÈÁ‡ epÊÁ‡È B‡ , ¿ƒ…¬∆¬ƒ»∆»¿«≈∆»
ÈÏk‰39˙ˆ˜Óa BÏ ‰˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ‰˜n‰ „iÓ «¿ƒƒ«««¿∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
„‚a‰40˙BÚaˆ‡ LÏL „‚a‰ ÔÓ ÊÁ‡iL CÈ¯ˆ -41, «∆∆»ƒ∆∆¡…ƒ«∆∆»∆¿»

ÈÙa ÈÏk ‡e‰ È¯‰ - ÊÁ‡L ÌB˜nÓ ˜ÒÙÈ Ì‡L∆ƒƒ¿…ƒ»∆»«¬≈¿ƒƒ¿≈
BÓk ,ÈÏk Èe¯˜ „‚aÓ ˙BÚaˆ‡ LÏML ;BÓˆÚ«¿∆»∆¿»ƒ∆∆»¿ƒ¿

ÌÈ„‚a ˙‡ÓË ÔÈÚa e¯‡aL42ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÁt ∆≈«¿¿ƒ¿«À¿«¿»ƒ¿≈ƒ»«»
ÈÏk‰ Ïk ˜zÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,LÏMÓ43.‰˜ - ƒ»¿»»»¿«≈»«¿ƒ»»

והתקדשי 35) מנה "הילך ז. בקידושין זו הלכה מקור
בפ"ה  רבינו פסק וכן כנעני" עבד מדין מקודשת לפלוני,
לא  בעצמו שהקונה שאע"פ הרי כב. הלכה אישות מהלכות
(אבן  עבורו נתן שאחר כיון קנה, - למקנה מאומה נתן
"וקנינא  שאמרו: קנב:) (ב"ב בגמרא נראה וכן האזל).
הסודר  את נתנו שהעדים הרי ממנו, וקנינו כלומר מיניה",
מיימוניות  בהגהות (הובא גאון עמרם רב כתב וכן למקנה,

ב). אות שהאומר 36)כאן ו: בקידושין הגמרא מסקנת
כתבו  וכן במכר. שקנה לי, שתחזירהו עלֿמנת מנה הילך

מח:]. בנדרים [וראה (מגידֿמשנה) בבא37ֿ)הגאונים
ז. שיעורו.38)מציעא כמה להלן סברא 39)יבואר מעין

מציאה: לענין אבהו, רבי בשם ט.) (שם בתלמוד נזכרה זו
(=החבל), המסירה תופס ואחד החמור על רכוב אחד אם
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כל  את קנה המסירה ותופס החמור, קנה החמור על הרכוב
שיכול  מאחר כולה, את אוחז שאינו אףֿעלֿפי המסירה,
(שם), זו סברא שנדחתה ואףֿעלֿפי אצלו. ולהביאה לנתקה
בדויה, אבהו רב סברת עיקר שכל יתכן שלא רבינו סובר
אחרת  שדעת מכירה, לענין ונאמרה נכונה הסברא עיקר אלא
ודמיון  למכירה, מציאה לדמות רצה אבהו ורבי לו, מקנה
מכירה  לענין שנאמרה הסברא עיקר אבל שנדחה, הוא זה

ו. ס"ק קצה, סימן ש"ך ועיין נדחתה, בגד 40)לא נקט
כלים  שאר הואֿהדין אבל סודר, לוקחים שכרגיל לדוגמא,

יב). ס"ק שם, (סמ"ע,41)(סמ"ע, שלש על שלש היינו,
א.42)שם). הלכה כלים מהלכות כב לדעת 43)בפרק

כלי, שיעור לנתק שיכול הכוונה יג) ס"ק (שם הסמ"ע
אצבעות. שלש על אצבעות שלש דהיינו

.Á˙B¯ËMa ÔÈ·˙BkL ‰Ê44ÈÏÎa ÈBÏtÓ ‡È˜e' ∆∆¿ƒ«¿»¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙B¯t ‡ÈˆB‰Ï - 'ÈÏÎa' :'Ba ˙B˜Ï ¯Lk‰«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈
'Ba ˙B˜Ï' ;‰‡‰ È¯eq‡ ‡ÈˆB‰Ï - '¯Lk‰' ;Ô‰a»∆«»≈¿ƒƒ≈¬»»ƒ¿

¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ‡ÈˆB‰Ï -45. ¿ƒƒ¿∆≈

מז.44) רב 45)בבאֿמציעא "אמר שם: [בבבאֿמציעא
(=להוציא) לאפוקי (=בכלי) במנא - אידי דרב בריה ששת
איסורי  למעוטי דכשר, בפירות, קונין דאמר ששת מדרב
דאמר  מדלוי לאפוקי למיקניא, זביד) רב לדעת (שם הנאה
השמיט  ורבינו מטבע". למעוטי (=בו), ביה קונה, של בכליו
גרס  שרבינו ונראה הראב"ד. זה על והעיר מטבע", "למעוטי
לאפוקי  במנא אמר פפא "רב חננאל: רבינו כגירסת שם
(שם  לשיטתו פפא ורב כלל. דרשו לא ו"ביה" וכו'" מטבע
עלולה  שצורה מפני חליפין נעשה לא שמטבע מה:)
דרב  בריה ששת רב לדעת אבל כלי. הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע מפני היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי רבינו שהביא וזהו כלל. כלי

וכנ"ל]. מטבע, דהיינו בהן"

.ËÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
B¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰È‰47‰¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ‰ ‡lL .‰˜ - »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

¯ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ¯ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C¯„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰¯ÈÒÓa ÔÈa49¯ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50B‡ ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜ - ‰˜ÊÁ·«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי", אלא סהדי איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני חלק

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי קנין
הכל  "אין כתב: והראב"ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני  "קנין מ.): (בבאֿבתרא אמרו שהרי בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי כתובו" לומר צריך ואין שנים

"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק יש - לשקרי" אלא סהדי איברו
קנין  אבל החפץ, של שויו הוא וכסף הנקנה, הדבר בגוף
אינו  החפץ של שויו ואינו הנקנה החפץ בגוף שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב"ח ועיין בעדים. אלא נגמר

י. כרתי 50)הלכה מסירה שעדי אלעזר, כרבי הלכה שהרי
הלכה  גירושין מהלכות בפ"א (ראה חתימה עדי צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי' נודע לא וב'שיטה טו,

.ÈÔ˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ - B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ¯ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ¯ÎBn‰ ¯ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈

‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף כרב (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק שם הזכירו שהרי

ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני ושאר סודר
מפני  ובכסף, החפץ, בגוף הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק שהמוכר

.‡È‰a¯‰ ÌÈ¯·c LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈
L¯‚Ó‰Â Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈

ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»
B¯·ÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ Ïh·Ó‰56B‡ ·BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈

ÔB„wt57.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב'תוספות' יט. הלכה אישות מהלכות יז

ב,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב לחבירו "מחל רבינו: כתב
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב, סעיף רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.·È˙BÓB˜n‰ ·¯ e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈ¯ÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL ·BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ¯ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.‚ÈBÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈ¯·c ¯ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â BaÏa ¯ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
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Èz¯Ó‚Â Èz¯Ó‡ È‡ ÌÏL ·Ïa :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ
.ÏÏk ¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב מה ראה

.„ÈLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :¯ËLa ·˙kL È¯‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰¯BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ¯·„a64BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65¯wÚ ˙B¯t ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין בבא61ֿ)כלומר,
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק כלומר
קנו  "וכי שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן

הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,
בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות

דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות
התנאי  התניית כלומר עצמו, השיתוף אבל ממש. בו שאין

ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק יהיה אחד לכל
טוב  קנין זה אין ואףֿעלֿפיֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני
שם  הראב"ד ולדעת ב. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ"ד
אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי בגוף קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף "אבל הראב"ד: כאן שכתב מה

שלי 64) דקל פירות פלוני יאכל בביתי, פלוני ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י (להלן
כלום, זה אין - הדיור את או האכילה את אלא לו מקנה

ממש. בהם שאין דברים כא 65)שהם פרק להלן ראה
ג. -66)הלכה לך מכורים זה דקל פירות לו אמר שאילו

עוד  שאם אלא הוא, ממש בו שיש דבר הפירות שהרי קנה,
אלא  קנה, ולא לעולם בא שלא דבר זה הרי צמחו, לא
זכיה  מהלכות פ"י (להלן לפירותיו העץ את שמכר באופן

שם). ומתנה

ה'תש"פ  מרחשון כ"ט רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השטרות 1) קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל שבעלֿפה וההלוואות

.‡Ô‰a ÔÈB˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t‰2BÓk «≈««ƒ∆≈ƒ»∆¿
e¯‡aL3È¯‰ ,4ÔÈ˜5Ï·‡ .ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ÔÈ˜a ∆≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¬»

Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌLk - ÚaËn‰6‰˜ BÈ‡ Ck , ««¿≈«¿≈∆≈ƒ»≈ƒ¿∆
ÔÈ˜a7‰OÚ BÈ‡Â ,ÔÈ˜a ‰˜ BÈ‡ ÚaËn‰ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈«¬∆

.ÌÈ¯·c ¯‡Lk ˙B˜Ï ÔÈ˜ BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

הפירות,2) את אחד ומשך אחר, בדבר פירות מחליפים אם
לשני. המקביל הדבר נקנה ו.3)לא הלכה פ"ה לעיל,

מה:4) פיר 5)בבאֿמציעא החליפו מסויים,אם בכלי ות

הכלי. לבעל הפירות נקנים - הכלי את הפירות בעל ומשך
ו.6) הלכה פ"ה, מו.).7)לעיל (שם הגמרא מסקנת

עלולה  והיא הצורה, היא המטבע של ערכו כל והטעם:
נקנה  שאינו שטר כמו המטבע והרי ולהפסל, להבטל
בבבאֿ הרמב"ן כתב וכן ד, ס"ק רג סימן (סמ"ע בחליפין

מה:). מציעא

.·˙BBLÏ8k ÏLÂ ·‰Ê ÏL˙BiLLÚk Ô‰ È¯‰ - ÛÒ9 ¿∆»»¿∆∆∆¬≈≈«¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ïk‰Â ;˙LÁ ÏL B‡ ÏÊ¯a ÏL10 ∆«¿∆∆¿∆¿«…ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

ÔÈ˜Â ,Ô‰11ÔÈ˜a12‰ÙÏÁ‰a ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜Â ,13, ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿«¿»»
e¯‡aL BÓk14ÔÈ¯È„ B‡ ÛÒk ÏL ˙BÚaËn‰ Ï·‡ .15 ¿∆≈«¿¬»««¿≈∆∆∆ƒ»ƒ

·‰Ê ÏL16ÌÈÓc Ôlk Ô‰ È¯‰ - ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ B‡ ∆»»«»∆¿∆¬≈≈À»»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „‚k17ÈÓc Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ Ô˙Bp‰Â ; ¿∆∆¿»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆¿≈

ÔÈÏËÏhn‰18BÓk ,dÈa‚È B‡ CLÓiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - «ƒ«¿¿ƒ…»»«∆ƒ¿…«¿ƒ«¿
e¯‡aL19ÔÈ˜a ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ;20‰OÚ ‡ÏÂ , ∆≈«¿¿≈∆»≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿…«¬∆

.ÔÈƒ̃¿»

בפ"ד 8) רבינו בדברי הוא וכן מטבע. צורת ללא חתיכות
והוא  - כסף של בלשון . . ." ט: הלכה שני מעשר מהלכות
דבבאֿ פ"ד בתחילת המשנה ובפירוש אסימון". הנקרא
והם  מצויירות שאינן כסף "חתיכות רבינו: כתב מציעא

אסימון". כמטבעות 9)הנקראים דינם שאין לומר, רוצה
כעששיות  שהם הכוונה אין אבל בחליפין, נקנים שאינם
בסמוך: כתב שהרי חליפין, קנין בהם ועושים כלים שהם
שאינם  הרי - בהחלפה" זה את זה וקונין בקנין "וניקנין
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין להלן. ראה חליפין, עושים

למעלה.10) שכתבנו כמו בכלי ולא כפירות ודינם כלומר,
א.11) בהלכה פירות כדין קונים, לא סתם 12)אבל

מו.) (ב"מ בגמרא זו הלכה ומקור חליפין, זה "קנין"
צורה, בלא עדיין שהם נחושת של (=מעות "בפרוטטות
טבעא  עלייהו דליכא - רש"י) - כסף של אסימון כעין
ומשום  כפירות) (דינם הוו פירא - צורה) עליהם (=שאין
טו). ס"ק רג, סימן (הגר"א בחליפין" נקנו הכי

ומין 13) השני, כמו שוה אחד שחפץ בשוה, שוה כלומר,
מה  ועיין א. הלכה פ"ה (למעלה בפירות אף נוהג זה חליפין

מד.). (שם במשנה זו הלכה ומקור שם). פרק 14)שכתבנו
שם. ושויו 15)ה דינר, היתה: מטבעותֿזהב של היחידה

ד). הלכה להלן (ראה כסף של דינרים וחמשה עשרים -
לשאר 16) ביחס כ"מטבע" ה"זהב" את רואה הרמב"ם

הרי"ף  הבאה), (בהלכה ל"כסף" ביחס וכ"פירות" מטלטלין,
של  זו הדוֿאנפיות את להוכיח מאוד האריך הזהב) (פרק
גאון, האי רב אך ול"מטלטלין", ל"כסף" ביחס ה"זהב"
כ"פירות", נחשב תמיד ש"זהב" סובר שם, הרי"ף ומביאו

מטלטלין. לשאר ביחס "מטלטלין",17)אף על הדגש
שיבואר  כמו לכסף, ביחס כפירות הם ונחושת זהב אבל

כסף.18)להלן. קנין בתורת ג 19)כלומר, פרק למעלה
א. אינו 20)הלכה שהמטבע א. בהלכה כנ"ל חליפין.

חליפין. נעשה ואינו בחליפין נקנה

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21¯‡L ‰BwL ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆∆¿»
ÔÈÏËÏhÓ22ÌÈ„·Ú B‡ ,el‡ ˙BÚaËÓ ÈÈnÓ „Á‡a ƒ«¿¿ƒ¿∆»ƒƒ≈«¿¿≈¬»ƒ
˙BÚ˜¯˜Â23˙BÚaËÓ Èa‚Ï ·‰Ê ÏL ÔÈ¯Èc‰ Ï·‡ ; ¿«¿»¬»«ƒ»ƒ∆»»¿«≈«¿¿
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ÛÒk ÏL24˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -25ÏL ˙BÚn‰ ÔÎÂ . ∆∆∆¬≈≈¿≈¿≈«»∆
˙LÁ26ÛÒk ÏL ˙BÚaËÓ Èa‚Ï ˙B¯t BÓk -27. ¿∆¿≈¿«≈«¿¿∆∆∆

כדמים.21) נחשבים ונחושת זהב שאף שאז 22)כלומר,
עם  אלא קונים שאין ומטלטלין, כסף בין כמו הוא היחס

המטלטלין. שהרי 23)משיכת לגמרי, קונים הם ואז
ה  פרק למעלה [וראה (מ"מ). בדמים נקנים וקרקעות עבדים

יז]. והערה ד חשוב 24)הלכה יותר שהזהב שאףֿעלֿפי
דבר  ו"כל להוצאה, יותר וקל חריף יותר האחרון - מהכסף,
הזהב). פרק (נמוקיֿיוסף מטבע" קרוי וחריף חשוב שהוא

בניגוד 25) הבבלית, שנוסחתה מד.), (בבאֿמציעא משנה
רבי. של האחרונה העריכה לפי היא שם.26)לירושלמית,

זה 27) אין כי רבינו, דיבר לא ונחושת זהב בין היחס ועל
לדעת  הראשונים: רבותינו בזה נחלקו אבל בתלמוד, מפורש
נחושת, לגבי כפירות נחשב זהב המ"מ, ומצטטו הרשב"א,
הנמוקיֿיוסף  אך בשימוש, יותר הוא האחרון שזה מפני
לגבי  כפירות נחשב שנחושת הירושלמי, בשם מביא (שם)
ס"ק  רג (סימן הסמ"ע יפה מסביר האחרונה הדעה את זהב;
הוא  ונחושת זהב בין בחשיבות המרחק דבריו: ומיצוי יב)
עושה  זו וחשיבות וכסף, זהב שבין מזה גדול יותר הרבה
יותר  הוא האחרון שזה למרות נחושת, לגבי מטבע הזהב את
וזה  וכסף, זהב בין קיים כזה מרחק אין זה, לעומת חריף.
מכריעה  ולכן הראשון, מן חשוב פחות הרבה אינו האחרון
בש"ע  הזהב. כלפי מטבע שיחשב הכסף, של החריפות כאן

הכרעה. ללא הדעות שתי את מביא (שם)

.„?„ˆÈk28˙BÏ Ô29‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ≈«»«ƒ»∆»»¿∆¿ƒ«¬ƒ»
ÛÒk‰ ‰˜ - ÛÒk ÏL ¯È„30‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆∆ƒ¿»«∆∆««ƒ∆¬«ƒ…

·iÁÂ ,B„ÈÏ ÛÒk‰ ‡a31¯È„ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ BÏ ÔzÏ »«∆∆¿»¿«»ƒ≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ»
˜ÒtL BÓk ÛÒk ÏL32ÌÈL„Á - ÌÈL„Á Ì‡ :BnÚ33, ∆∆∆¿∆»«ƒƒ¬»ƒ¬»ƒ
ÌÈLÈ - ÌÈLÈ Ì‡34ÌÈ¯OÚ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«∆¿ƒ

¯Èc‰ ÁwiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - ·‰Ê ¯È„a ÛÒk ‰MÓÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ«»»…»»«∆ƒ««ƒ»
·‰Ê ÏL35Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,36. ∆»»¿»∆»»«¬…

מה:).28) (בבאֿמציעא כסף,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב, לבעל בכסף תמורתו לשלם הכסף בעל
נקנה  כסף אין שהרי תמורתו, נקנה מסויים שכסף הכוונה

הזהב.31)בחליפין. לבעל  ליתן הכסף כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ"ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ"ע מחדשים" עדיפים
לו  טוב יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח

מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי,
בהגבהה 35) אלא בכסף נקנים שאינם המטלטלין כל כדין

ה"א). פ"ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף הנותן כדין
פרק  (להלן שפרע" ב"מי חייב אבל ד). הלכה (שם מטלטלין

א). הלכה ז

.‰BÏ Ô˙37¯q‡ ÌÈLÏL38ÏL ¯È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
¯Èc‰ ‰˜ - ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ ·iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ - ÔLÈ Ì‡ ,L„Á - L„Á ¯Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï - ¯q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL ¯È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙B¯q‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי"ף והובאה ג, פרק בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב.), (קידושין
א). אות פ"ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף ל"כסף", ביחס פרי שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.ÂÔÎÂ40˙BÚ¯‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈ¯È„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È¯‰ - ¯Á‡˙B¯Ùk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,¯·c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙B¯t‰ Ïk ¯‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי 42)היפות". את הרמב"ם מפרש כך בטלתן;
במגידֿ ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:

הרשב"א. בשם שכתב מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת
למרות  זו. במטבע עדיין להשתמש בחשאי ממשיכים

שם). (בגמרא הרשמי בתוך 44)הביטול אחד אזור
אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע ועדיין המלכות,

חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב), (פרק הרי"ף
רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי אם בהם, להשתמש

ח.46) והלכה ו, הלכה פ"ה ועיין ככלי, לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני הצד את מחייבין כלומר, כסף. קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל  מעות,
מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב הש"ע בחליפין.

ח). סעיף רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם
הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,

הפירות. כל שאר קונות

.ÊC¯„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eL¯a53Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜¯w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ ¯kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ¯ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ

ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ô·e‡¯ Ï·‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈
·BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜¯˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«

ÈÏ ‰‡¯ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…
.·BÁ‰ ‰»̃»«

ובבא51ֿ) מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף, להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט:) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי - והמסקנא
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שמביאה  הזאת האפשרות רק שאין - חליפין כגון בכסף
ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף היינו,

אפשר  החפץ, תמורת לו שישלם חוב עליו להטיל אבל
(כסףֿמשנה). בחפץ משיכה הוא 53)עלֿידי שאם

לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב', ב'קנין כלומר,
ח. הלכה ג פרק המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,

להחליפם.56) הרשות לנפקד אם 57)ואין וכלֿשכן
הנותן. בידי מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,

לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי
של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב שם: גורסים ויש אגב', ב'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק היה שהנותן כלומר, חוזאי". בי זוזי אלפי ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב עז:): (ב"ב אחר במקום אבל אגב'. ב'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי", בי זוזי אלפי תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב"ק גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב ד"ה שם בבאֿבתרא

.ÁeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜ - ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ

ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê ¯·„Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»
¯Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
המקבל. ולוי הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,

להוצאה 62) מלוה שהרי בעין, הכסף שאין אףֿעלֿפי
במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,

שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק ראה
זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי אף

הנותן, של חוב בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב ולתבוע בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע

ארוכה 65)(כסףֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי (יד.), שם
זו. הלכה לבסס רצו בהם הטעמים, שנדחו ואחרי

"קבלה 66) כאילו והיא משפטי, בסיס לה אין כלומר,
טעם  יש אבל (רש"י). טעם" בה לתת שאין מסיני, למשה
המשאֿ על להקל והיא זו, תקנה חכמים עשו למה וסיבה
בידו  ואין סחורה, שקונה שמי השוק, תקנת "משום ומתן:
עד  להמתין צריך ואינו חובו בעל אצל מעמידו מעות,
כהילכתא). ד"ה שם ('תוספות' הקניין" לו שיקנה

שביאר 67) וכמו למקנה, כלום חייב אינו שהנותן באופן
ט. הלכה להלן

.Ë‰È‰68:ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ »»¿≈«»¿ƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ
Ôz‡L „Ú BÏ ·iÁ È‡L el‡ ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ Ôz≈¿ƒ¿≈»≈∆¬ƒ«»«∆∆≈

EÏ69!Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBaLÁ EnÚ ‰OÚ‡L „Ú B‡ ¿«∆∆¡∆ƒ¿∆¿¿»«≈
,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk - ÔBÚÓL Ïa˜Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»«¬…

ˆ˜Ó ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t elÙ‡ÂÌ‡ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ ˙ «¬ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÔBÚÓL ¯ÊBÁ - ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t ‡Ï70˙‡ Ú·B˙Â …»«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«∆

B·BÁ ¯‡La Ô·e‡¯71. ¿≈ƒ¿»

וכדעת 68) במשנה, (קיא.) בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
אצל  שלו) הפועל את (=שלח המחהו שאם קיב.) (שם רבה
פירות  בדינר, לפועל תן לחנוני: הבית בעל (=שאמר חנוני
שמכיון  בו, לחזור יכול - לך) אשלם ואני לו, חייב שאני
(רי"ף  שלשתן מעמד קנין כאן אין למקנה, חייב הנותן שאין

בניגוד 69)שם). כלום, לראובן חייב לוי אין שהרי
למקנה. חייב שהנותן ח, בהלכה שאם 70)למעלה ומכאן

ח), מהלכה כנ"ל המקבל, (שקנה למקנה מעות חייב הנותן
כיון  מהלוהֿהנותן, חובו ותובע חוזר המלוהֿהמקנה, שאין
למעלה  (כסףֿמשנה שלשתן במעמד החוב קנה שהמקבל

שם). עיין ח, יכול 71)הלכה אינו שפרוע המקצת אבל
(משנהֿלמלך). ולתבוע לחזור

.È- ‰zÓa BÏ B˙ B‡ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰«≈¿««¬≈¿»¿«»»
‰˜ BÈ‡72BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;B„ÈÏ ¯ËM‰ ˙¯ÈÒÓa ≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»¿»∆…»«

BaL ‰È‡¯‰ ‡l‡73„ia ˙Òt˙ ‰È‡¯‰ ÔÈ‡Â ,74. ∆»»¿»»∆¿≈»¿»»ƒ¿∆∆«»

אין 72) הילכתא: אמימר, "אמר ושם: (עז.) בבאֿבתרא
הר"ח  גאון, האי רב גירסת היא (כן במסירה" נקנות אותיות
נקנות  אותיות "הילכתא: הרשב"ם: גירסת אבל והרי"ף,

ראייה 73)במסירה"). אלא ממון גופו אין השטר שהרי
ממון. תביעת על תעודתֿאישור שבשטר 74)או שהראייה

בו  שיש דבר על אלא חל קנין אין ולעולם ממש, דבר אינה
ממש.

.‡ÈBÏ ·zÎiL ?¯ËM‰ ‰˜È „ˆÈÎÂ75‰˜ :‰˜n‰ ¿≈«ƒ¿∆«¿»∆ƒ¿…««¿∆¿≈
„eaÚM‰ ÏÎÂ ÈBÏt ¯ËL76BÏ ¯ÒÓÈÂ ,Ba LiL ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿…

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰˜pL ‡ˆÓÂ .¯ËM‰«¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ
B˙i˜ ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú77ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ Ï·‡ , ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«

B˙ÚÈ·z78ÏÚaL ¯Ó‡È ÈÓ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿»≈ƒ…«∆««
?EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈlL ÌÈ¯·c79 ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

המסירה 75) כי כפול, קנין עושים השטר קנין את לחזק
אבל  כדיבור, אלא יחסי, באופן נחשבת, אינה לבדה
ד"ה  עז. בבאֿבתרא ('תוספות' כפעולה היא הכתיבה
וראה  זה, כפול לקנין אחרת הסברה עוד ויש אותיות),

להלן. איהו 76)דברינו ליה למיכתב "צריך עו:): (דף שם
בלי  כי הוא, הכרחי זה נוסח ביה". דאית שעבודא וכל
את  אלא לו מקנה שאינו אפשר השעבוד, מכירת הדגשת
פקק  (=לעשותו צלוחיתו" פי על "לצור בלבד הנייר
והרי  בעלֿפה, אמירה מספיקה היתה זה לפי אבל לבקבוק).
לפרש, צריך ולפיכך בכתב. דוקא שצריך הפוסקים רוב דעת
המסירה  להם: נפרדות מטרות שתי - האלו הקנינים ששני
את  להקנות כלל בכוחה ואין השטר נייר את להקנות באה
נגרר  ואינו מהשטר, לגמרי נפרד דבר שהוא השעבוד,
היא  אחר, בקנין צורך יש ולפיכך בו, כלול ואינו אחריו,
(וראה  השעבוד את להקנות במיוחד הבאה הכתיבה,

הספינה). את המוכר פ' בבאֿבתרא כגון 77)בנמוקיֿיוסף
השטר  לו מכר שחבירו וטוען המכר, שטר ממנו שאבד
לפקדון  ואומר מכחישו המוכר ואילו כדין, ומסירה בכתיבה
פקדון  זה אין כי בעדים ראיה להביא צריך אינו - לך נתתי
כדעת  קעג. בבבאֿבתרא רבינו דברי ומקור ממנו, קנה אלא
י. הלכה נחלות מהלכות בפ"ט רבינו פסק וכן שם. רבא
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בפרק  ז.וראה הלכה ולוה מלוה מהלכות תביעת 78)טז
הלוה. מאת צריך 79)החוב שאינו האומר רבא גם ובזה,

להביא  שצריך מודה המוכר, טענות להכחיש ראיה להביא
יבמות  ב'תוספות' וראה (ראב"ד, הלוה טענת להכחיש ראיה

מא). ס"ק סו סימן חו"מ והגר"א אמאי, ד"ה קטז.

.·È˙‡f‰ C¯ca ˙B¯ËM‰ ÔÈ˜80ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ -81; ƒ¿««¿»«∆∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ
¯·c‰ Ûeb ‡l‡ ,˙B˜ ˙BÈ‡¯‰ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡82 ¬»ƒ«»≈»¿»ƒ¿∆»«»»

CÎÈÙÏ .Èe˜ „·Ïa83- B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰ , ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿««¬≈
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú84.BÏÁBÓ BL¯BÈ elÙ‡Â , ¬«ƒ»ƒ¿…«¬ƒ¿¬

בה 80) נקנה שהשטר אחרת דרך ויש וכתיבה, מסירה של
פג. ובהערה הראב"ד בדברי להלן ראה התורה, מן

פרק 81) בכתובות הרי"ף שיטת היא זו חכמים. מתקנת
ויש  קמז: בבבאֿבתרא הסוגיא מתוך כן והוכיח הכותב,
ראה  התורה, מן שטרות שקנין וסוברים זה על חולקים
וסוברים  זה על חולקים ויש קמז: בבאֿבתרא ב'תוספות'
עו: בבאֿבתרא ב'תוספות' ראה התורה, מן שטרות שקנין
א. ס"ק סו סימן לחושןֿמשפט בש"ך ועיין לך. קני ד"ה

ממשי.82) בלתי כדבר נחשב השעבוד מכיון 83)ואף
מלא. תוקף לו אין חכמים, מתקנת אלא אינו הקנין שכל

ללוקח 84) לשלם חייב המוכרֿהמוחל ברם (פה:), כתובות
ומזיק  חובל מהלכות ז (פרק מזיק מדין פיצויים השטר
בשטר  הלוה כתב שאם בהשגה, הראב"ד וכתב י). הלכה
יכול  אינו - מכוחך הבאים ולכל לך משועבד הריני חובו
רבינו. לדעת גם הוא שכן הכסףֿמשנה וכתב למחול.
הערה  לעיל ועיין תורה, מדין ללוקח, השטר קנוי זה ובאופן

עט.

.‚È‰M‡‰85‰ÒÈÎ‰L86dÈ‡ - dÏÚ·Ï ·BÁ ¯ËL »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¿«¿»≈»
B„Èk d„iL ÈtÓ ;dÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ87. ¿»ƒ¿…∆»ƒ«««¿»ƒ¿≈∆»»¿»

ראה 86)שם.85) ברזל, צאן בנכסי או מלוג, בנכסי
כח. סעיף שם שייכים 87)בחושןֿמשפט אשה נכסי

בעלה. בלי לאשה קנין ואין לבעל,

.„È‰˜n‰88ÏÚ BÏ ‰˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»«
·BÁ ¯ËL dab89ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - «»¿«¬≈∆»»«¿»¿»»

‡e‰L90‰¯ÈÒÓ ‡Ï·e ‰·È˙k ‡Ïa91ÌbL ,ÈÏ ‰‡¯Â . ∆¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ∆«
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ‰Ê92¯ÎBn‰ ÔÎÂ .B¯ÎnL ¯Á‡93Ú˜¯˜ ∆»ƒ¿…««∆¿»¿≈«≈«¿«

BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ·˙ÎÂ94˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk -95 ¿»««¿»¿≈«≈«ƒ≈»∆∆¡ƒ
.‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ Ú˜¯wa Á˜Bl‰«≈«««¿«ƒ¿»«¿»¿»»∆

עז:88) נמוקיֿיוסף 89)בבאֿבתרא (הרא"ש, אומרים ויש
הקרקע  אותה של מכירה שטר שדווקא גאון), האי רב בשם
בענין  המובאת הדוגמא והיא אגב', ב'קנין נקנה הנמכרת,

אחר. שטר לא אבל - בגמרא רבינו 90)זה כתב כן
המטלטלין, נקנו הקרקע שקנה "כיון ה"ט: פ"ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע"פ שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף, שנקנית כקרקע דינו קרקע
הכסףֿמשנה  וכתב כה). ס"ק סו סימן חו"מ (סמ"ע יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,

אגב'. 'קנין ע"י שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב' 'קנין שגם אחרי הגיוני, הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב, בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבא ֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק ולהלן שם, (ב"ב כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב (שהשטר הלוקח ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב"ד 95)(רשב"ם
[ויתכן  קרקע. אגב קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף
שהוא  קרקע אותה על שנכתב ששטר היא הרמב"ם דעת כי
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע בתוך צבור כאילו הוא הרי כז.
כמו  קרקע, אגב קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב"ד ועיין ה"ט, פ"ג למעלה רבינו שכתב

.ÂË¯ÓB‡‰96BÊ ‰„Oa eÎÊ :97˙‡ BÏ e·˙ÎÂ ,ÈBÏÙÏ »≈¿¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆
¯ËM‰98ÈÊÁ‰Â ;BÏ ‰ÎBf‰ ˜99Ô˙BpÏ LÈ - Ú˜¯wa100 «¿»¿∆¡ƒ«∆««¿«≈«≈

¯ËMa ¯ÊÁÏ101ÏÚ Û‡Â ,‰zn‰ ÏÚa „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «¬…«¿»«∆«ƒ«¿«««««»»¿««
‰„Oa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt102. ƒ∆≈»«¬…«»∆

כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח
המדובר  (שם) רשב"ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין

להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב דקדק
מזה, להסיק אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק
שטר. ללוקח שיהא נמכר כן דעת על שוודאי בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי בקרקע, לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר
רוצה  אינו - השדה לו שנתן אףֿעלֿפי כי לידו, שיגיע עד
לדבר, פומבי ניתן השטר שעלֿידי לפי שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי יורד הכלכלי וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי
למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני, לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב"ם כבר שהרי
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע שאין ואףֿעלֿפי בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ"א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי מעכב, השטר אין חזקה שבקנין ח) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק לכתוב: רבינו

שם. בב"ב נמוקיֿיוסף ועיין צח).

.ÊËÌ‰Ï ¯Ó‡103a BÏ eÎÊ :e·zÎzL ˙Ó ÏÚ ‰„O »«»∆¿«»∆«¿»∆ƒ¿¿
¯ÊBÁ ,‰„Oa BÏ e˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ËM‰ ˙‡ BÏ∆«¿»««ƒ∆∆¡ƒ«»∆≈

‰fÓe ‰fÓ104ÚÈbiL „Ú105Ïa˜Ó È„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ƒ∆ƒ∆«∆«ƒ«¿«««»»ƒ≈¿«≈
.‰zn‰««»»
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שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי
קויים. לא והרי התנאי, יקויים אם אלא להקנות

ובני 105) גד בני לתנאי דומה זה תנאי שאין ואףֿעלֿפי
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי ראובן, ובני גד בני
לטובת  התנאי וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף לתנאי יש אףֿעלֿפיֿכן – המקבל
מהלכות  בפ"ו רבינו [ולדעת רמב"ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי - ראובן ובני גד בני לתנאי דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

ה'תש"פ  מרחשון ל' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו

אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו

.‡ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓ2ÏÚ Û‡ - ˙B¯t‰ CLÓ ‡ÏÂ ƒ∆»««»ƒ¿…»««≈««
¯ÊBÁ‰ Ïk ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆≈«¿»«≈

¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa ,Ba3‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï , ≈≈«≈≈…»»«¬≈
Ï‡¯OÈ4Ïa˜Ï ·iÁÂ ,5Ô˙ elÙ‡Â .Ú¯tL ÈÓ ƒ¿»≈¿«»¿«≈ƒ∆»««¬ƒ»«

ÔB·¯Ú‰6Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ¯ÊBÁ‰ Ïk -7. »≈»»«≈¿«≈ƒ∆»«

ãycew zegiyn zecewpã

`l ... ea xfegd lk ... zexitd jyn `le mincd ozpy in"
"l`xyi dyrn dyr

שהתחתונים  מה הוא ברוחניות הקניין עניין כמבואר,
העולם  ענייני את מקנים בעבודתם, ישראל) (ובפרט
כסף  ובמשיכה. בכסף וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה
ואילו  למטה מלמעלה בהמשכה הבא והוא כיסופים מלשון
גילוי  כל והנה, למעלה. מלמטה העלאה עניינה משיכה
את  יעלה שהאדם בכדי הוא רבה, אהבה - כסף - האור
את  שקיבל היינו בו" "חזר אם ולכן למעלה, העולם ענייני
למעלה, העולם עניני את העלה לא היינו משך, ולא הכסף

העניין. חומר את שיבין כדי שפרע" "מי לקבל צריך
לפני  שהיה כו'" ... המבול מדור שפרע "מי שמזכיר ומה
גדרי  מצד הוא המשיכה עניין שכל מכיון הוא תורה, מתן
למעלה, ויעלוהו שימשכוהו לא אם יתברר שלא העולם
רק  בו ונמצאים מהעולם למעלה שהם ישראל מצד אבל
יכולה  למטה, ולירד ודרגתם ממקומם לצאת ה' ציווי מצד
ריבוי  ידי על ושלום מנוחה של בדרך להיעשות העבודה
כל  ובאו נתקבצו שאז המלך שלמה כבימי אור, גילוי
נאמר  שעליו שלמה של ודרגתו למקומו הקדושה ניצוצות
אבל  כג.) כט, הימים-א (דברי ה'" כסא על שלמה "וישב
מלחמה  בדרך האדם בעבודת צורך יש והגלות החטא מצד
העולם  אומות מצד היא בגלות שהירידה ומכיון דווקא.

מדור  שפרע ש"מי לו מזכירים העולם, של גדרו ומצד
בירור  של העבודה העדר על הוא הפרעון כי המבול"

העולם.
(683 'r a"g h"nyz y"dtq)

כסף.2) קניין כמו 3)בתור בהם, לחזור יכולים שניהם
רב  ד.שכתב הלכה ג פרק למעלה מה 4)ינו בכלל ואינו

תאור" לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה
מעשה  עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
לא  ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל,
ולאוררו  לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו ולא עוולה יעשו
ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע במי
חייב  המקח מן בו החוזר מהם אחד כל והלוקח, המוכר

שפרע". אמרו,5)ב"מי "אבל מד. מציעא בבבא משנה
בגמרא  המבואר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע מי
להטיל  שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:) (שם
שבהמון  לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת עליו
פרק  (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל העם
נקנו  ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף הזהב).

לקונה רשות המטלטלין ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון -
לו  יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש למוכר
רד, סימן החושן (קצות בו חוזר הוא אם שפרע מי קללת
זה  לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב). קטן סעיף
במי  הנאה, שום לו שאין הלוקח, את חייבו למה להבין יש

פירעון 6)שפרע]. בתורת לקניין דמים מקצת נתן כלומר:
יותר  בתאריך ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר ואת חלקי,

מציעא 7)מאוחר. (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
כל  נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון מח:),

הדמים.

.·ÔÈ¯¯B‡ ?Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó „ˆÈÎÂ8B˙B‡9˙È·a ¿≈«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ¿≈
ÔÈc10Ïean‰ ¯B„ ÈL‡Ó Ú¯tL ÈÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â11 ƒ¿¿ƒƒ∆»«≈«¿≈««

ÈL‡Óe ‰‚lt‰ ¯B„ ÈL‡Óe12‰¯BÓÚÂ Ì„Ò ≈«¿≈««»»≈«¿≈¿…«¬»
„ÓBÚ BÈ‡L ÈnÓ Ú¯tÈ ‡e‰ ,Ìia eÚ·hL ÌÈ¯ˆnÓeƒƒ¿«ƒ∆»¿«»ƒ»«ƒƒ∆≈≈

B¯ea„a13.ÌÈÓc‰ ¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â . ¿ƒ¿««»«¬…«»ƒ

וראה 8) שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.
המתחיל  דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה
מעשה  עושה אינו שהחוזר פי על שאף עמך), מעשה בעושה
אבל  הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך

סתם. לקללו שהרי,9)לא דווקא, לאו "אותו" הביטוי
להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת
ז). קטן סעיף רד, סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא

אותה 10) לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
מקום  ובאיזהו עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה

כו'". שפרע מי - שבהם 11)שירצה מפני אלו "נקט
ומשום  יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר
בים  שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו נקט הכי
וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה

ח). אות שם אבל 12)(סמ"ע במשנה, אינו ואילך מכאן
מח.). (ב"מ בגמרא שהובאה בדיבור 13)בברייתא כלומר,

שאילו  דמים. מתן כגון קצת], מעשה של ליווי בו שיש
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ח  הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור
אין אבל משנה) נוכח.(כסף בלשון אותו מקללים

.‚Ô˙Bp‰14ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓc15¯ÊÁÂ , «≈¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿»«
Á˜Bl‰ Ba16- EÈ˙BÚÓ ÏËÂ ‡Ba :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡Â , «≈«¿»««≈¿…¿∆

ÔB„wt BÓk BÏˆ‡ ˙BÚn‰ È¯‰17e„·‡ B‡ e·‚ Ì‡Â , ¬≈«»∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -18¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ .19 ≈«»¿«¬»»¬»ƒ»««≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,B˙eL¯a ˙BÚn‰ È¯‰ -20ÏÚ Û‡Â , ¬≈«»ƒ¿¿«»¿«¬»»¿««
„Ú ,ElL ˙‡ ÏËÂ ‡Ba :Á˜BlÏ ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿»««≈«¿…∆∆¿«

BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,Ú¯tL ÈÓ ÂÈÏÚ Ïa˜iL21‡Ba :Ck ¯Á‡ ∆¿«≈»»ƒ∆»«¿…«««»
ElL ˙‡ ÏËÂ22. ¿…∆∆¿

מקור 14) לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק
ברי"ף  שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש
מקור  שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק ואילו שם.

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא כמבואר 15)לא
שפרע. מי לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה

שפרע".16) ב"מי כאמור, הוא, הוא 17)וחייב והרי
חינם. למה 18)כשומר להלן וראה חינם. שומר כל כמו

כש  חינם.דינו עובדה 19)ומר הביאו מט. מציעא בבבא
ולפני  שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד
ואמר  בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה
את  לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח
חייב  המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב כספו,
אבל  חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות
שפרע, מי עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים
ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי
העובדה  שכל שנתברר פי על ואף זה. על רבא להם והודה
- החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת
זאת  בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא
חכמים  כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק
שלא  זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו
המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר קיבל

להלן. לפי 20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
ברם  באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש רשות לו שיש
נראה  - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך
רשות  לו שיש פי על שאף שכר, כשומר שדינו סובר שהוא
אלא  כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש

נחמן). לרב מג. מציעא בבא (ראה שכר הכסף 21)כשומר
הוא  צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה
הוא  אז, ורק ואז, מעותיו, את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד

מאחריות. שלפני 22)פטור שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
בזה  - שכר כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל
כל  את להפקיע בא אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר
קצת  עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר אחריות
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור

שומר יוחנן אלא כרבי להלכה שפוסקים אנו אבל חינם,

כמו  בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות
הטעם  ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב
אין  ששם הלוקח, בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי

.„ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
- ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰23Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - B·BÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.¯În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד
מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע

.‰ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÓ Á˜Bl‰27¯‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«

‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰29- Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡Â ,¯ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט המקח מן בו יחזור שאם

הלכה  י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח:).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף בירושלמי מפורש כן
נימוקי נוסחת עירבון (לפי "הנותן שם). מציעא בבא יוסף

מי  עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע" "מי חייבו שלא בזה: והטעם שפרע".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי  אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות,
מי  [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]".

.ÂÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„·Ïa ÌÈ¯·„a BÏ ¯ÎÓ31ÌL¯Â , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL¯ Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ÌL¯L ¯Á‡ Ba ¯ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜ - ¯eÓb ÔÈ˜ ÌL¯‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ ·iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי תנאי
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בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה
הסמ"ע:33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך

קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל
מי  [שיקבל המקח על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח" לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
רש"י  ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
דרבנן  במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל

שם]. עיין אותו, כופין

.Ê¯e¯a ¯·c36ÈÙa ÌL¯La ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È¯‰L ;EÁ˜Ó ÌL¯ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,¯ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈
.‰ÎÈLÓ·e ‰˜ÊÁa e¯‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï ¯Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ"מ).36) קניות" משאר עדיף שלא פשוט, "זה

.Á„·Ïa ÌÈ¯·„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ - «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
,Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL¯ ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ ,Ú¯tL ÈÓ38Áe¯ ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
אמנה"38) מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

המשנים  אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם
ומסתימת  אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הם דבריהם את
אם  אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון
המגידֿ שהביא והרשב"א הראב"ד (וכדעת הוזל או הוקר

.( נוחה 39)משנה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. שם
הימנו".

.ËÔÎÂ40Ô˙ ‡ÏÂ ,‰zÓ BÏ ÔzÏ B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ≈«»»¿…»«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ïa˜Ó ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,˙ËÚeÓ ‰zÓa¿«»»∆∆∆¬≈»¿»«¿∆¿«≈
ÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰zÓa Ï·‡ ;BÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ¬»¿«»»¿À»≈»∆¿

BÏ ÔziL ‰Ê ÔÈÓ‡‰ ‡Ï È¯‰L ,‰Ó‡41,el‡ ÌÈ¯·„ ¬»»∆¬≈…∆¡ƒ∆∆ƒ≈¿»ƒ≈
.Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„a B˙B‡ ‰˜iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

יוחנן.40) כרבי מט. סמיכות 41)שם יש במכירה אבל
הוקר  אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת
דעתו  וסמך מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או
וראה  שם יוסף ונימוקי מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות
לאחד  אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה

אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יחזרו  לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי
זו  והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד, לו. ויתנו בהם
ט  סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה

יד). קטן סעיף שם וסמ"ע

.È˙BÚÓ Ô˙Bp‰42B¯·ÁÏ43B‡ Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï «≈»«¬≈ƒ¿«¿«
‰˜Â CÏ‰Â BÏˆ‡ B¯·Á ˙BÚÓ ÁÈp‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈∆¿¿»«¿»»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ÂÈ˙BÚÓa BÓˆÚÏ44‡e‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ¿»«∆»»»«¬≈
.ÔÈ‡n¯‰ ÏÏkÓƒ¿«»«»ƒ

נט.)42) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בפרק  רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא
אשה  לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות מהלכות ט
דבר  העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך
רשע". נקרא וממכר מקח דברי בשאר בו וכיוצא זה

יותר,43) עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
(שם). רמאות נקראת ובתוספתא 44)שוודאי נט. קידושין

בהן  ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא
בעל  ממנו מוציאין ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות
- ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו"
בספר  כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי
במעותיו  קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא המתיבות
לעצמו  "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של

משנה). במגיד (ראה במעותיו"

.‡ÈÚ„BÈ ‰È‰45,B„aÎÓe B˙B‡ ·‰B‡ ¯ÎBn‰ ‰fL »»≈«∆∆«≈≈¿«¿
˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁlLÓÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â BÏ ¯ÎBÓe≈¿≈≈ƒ¿«¿¬≈∆À»ƒ¿

BÓˆÚÏ46Ì‡Â .BÚÈ„BÈÂ ¯ÊÁiL ‡e‰Â ;‡nL „ÁÙÓ ¿«¿¿∆«¬…¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»
BÓˆÚÏ ‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜Ï epÓc˜ÈÂ ¯Á‡ ‡B·È»«≈¿ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈∆∆¿«¿

BÚÈ„BÓ Ck ¯Á‡Â47. ¿««»ƒ

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח ואינו 46)בשעת
- למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב

שאינו שיודע מעשה כיוון שם. קידושין לו. למכור רוצה
מקח  בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין

לשליח 47)וממכר. אלא למשלח למכור רצה לא שהמוכר
ד). קטן סעיף שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה

.·È˙BÚÓa BÓˆÚÏ ‰˜ Ì‡L ,ÌÈ¯Bn‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ¿
‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL ¯Á‡ B¯·Á48BÓˆÚÏ ‰˜ È¯‰ -49, ¬≈««∆¿»»»»ƒ¿»¬≈»»¿«¿

epnÓ ÔÈÏa˜Óe50ÏÚ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÈzÙ˜Ê' ¯Ó‡Lk ¿«¿ƒƒ∆¿∆»«»«¿ƒ»«»«
,˙Ó‡ ÔÈc ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .'‰ÂÏÓa ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ≈∆≈ƒ∆ƒ¡∆

ÁlLÓ ÏL Á˜n‰ ‡l‡51.˜ÒÚ‰ ÔÈ„a ¯‡a˙iL BÓk , ∆»«∆»∆¿«≈«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈∆

אקנה 48) המשלח, לי שנתן הללו מעות בנפשו: "שחושב
הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי
ב). קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם

קב:49) קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי
שקנה  שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם

משנה). (מגיד וראה 50)לעצמו עלינו. הוא נאמן כלומר,
משנה. מהלכות 51)במגיד א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו

לו  אמר שאפילו יהודה, כרבי ה הלכה ושותפין שלוחין
המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות
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.‚È:Á˜n‰ Ì‰Ï ˙B˜Ï „Á‡Ï ˙BÚÓ e˙pL ‰LÏL¿»∆»¿»¿∆»ƒ¿»∆«∆»
˙B·¯ÚÓ ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡52Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Óa ‰˜Â ƒ»«»¿…»¿»»¿ƒ¿»«»ƒ«

Ô‰Ó „Á‡Ï ‰wL ‰fL ÁÈÏM‰ ˙ek ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«»««»ƒ«∆∆∆»»¿∆»≈∆
.Ô‰È˙BÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ,Ôlk ÏL Á˜n‰ È¯‰ -¬≈«∆»∆À»¿¿ƒ¿ƒ¿≈∆

"אפילו 52) כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן הטור
זה. על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן

.„ÈÔÈ¯e¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÏL ˙BÚÓ eÈ‰53ÔÈÓe˙ÁÂ54, »»∆∆»≈∆¿ƒ«¬ƒ
Á˜n‰ ‰wiL ‰f‰ ÁÈÏM‰ ·Ïa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿≈«»ƒ««∆∆ƒ»∆«∆»
ÂÈ˙BÚÓa Á˜n‰ ‰˜pL ‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔlÎÏ¿À»…»»∆»∆∆ƒ¿»«∆»ƒ¿»

.„·Ïaƒ¿«

השליח 53) צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף קפד סימן החותם 54)(סמ"ע להם שיש

בעליו. של

ה'תש"פ  כסלו א' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השלים 1) לא שהלוקח מפני המקח ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים,

.‡¯ÎBn‰2˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,ÊeÊ ÛÏ‡a B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿∆∆¿»«ƒ¿»
ÌÈÓc‰3ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‰È‰Â ,4ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â5, «»ƒ¿»»≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ

„Á‡ ÊeÊ ‡l‡ BÏ ¯‡L ‡Ï elÙ‡6Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ…ƒ¿«∆»∆»…»»«≈«
dlk ˙‡7¯ËM‰ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,8˜ÈÊÁ‰ B‡9. ∆À»««ƒ∆»««¿»∆¡ƒ

עז:2) ונכנס 3)בבאֿמציעא יוצא המוכר היה שאילולא
שכתב  (כמו השדה כל את קונה היה הדמים שאר ותובע
גבי  ה"א פ"ז למעלה שכתב וכמו ב, הלכה להלן רבינו
עד  קונה אינו ותובע ונכנס שיוצא ועכשיו מטלטלין),

הדמים. כל נכנס 4)שישלם =) ונפיק" "עייל שם: בגמרא
שכבר  ומכאן ונכנס". "יוצא וכתב שינה והרמב"ם ויוצא),
ממונו, לתבוע הלוקח לבית שוב ונכנס ויצא אחת פעם נכנס
ביאורי  וראה ז), סימן פ"ו (בבאֿמציעא הרא"ש כתב וכן

כז. ס"ק קצ, לסימן הכסף 5)הגר"א אחרי זו ריצה
המוכר  של הדחוף הצורך היתה המקח שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק בכסף,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקיֿיוסף המקח מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ"ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע) ונכנס יוצא כשאינו ב בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב), ס"ק קצ, סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי
ז). הלכה א פרק (למעלה הדמים [אףֿעלֿפי 9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס יוצא אם אבל הכסף, ותובע ונכנס יוצא שאינו
א  פרק למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב ב]. הלכה
וקנה" חזק "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק אם ובין בפניו

בנמוקיֿיוסף  (הובא הרשב"א אבל ה"ח). פ"א למעלה (ראה
- וקנה" חזק "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע ונכנס שיוצא אע"פ

הקפדתו.

.·¯ÎBn‰ „È - Á˜Bl‰ Ba ¯ÊÁ10‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ¯ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

¯ÓB‡ ‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È - ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜¯˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜ - Ú·B˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙B·BÁ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ¯‡Le ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע",11)ברייתא "הילך הנוסח שם [בגמרא
גם  קנה לא עכשיו עד כי להורות "קנה", וכתב שינה ורבינו

מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע החלק מן כלומר,
(פי"ט  הבינונית מן לגבות חוב בעל שדין ואףֿעלֿפי שקנה.
שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח מן בו

רמב"ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק בר נחמן רב כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי המוכר. נכסי שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי כנגד קרקע לי "תן כותב
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי  "תן הדברים ראש על אלא קרקע", לי "תן הדברים סוף
ואם  קיים, המקח מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי מעותי",
שנותן  - לך מוכר אני שדה חצי לחברו כ"אומר זה הרי כן
כאן  יקח ולמה הכ"ב), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב הוא הרי שאז מעותי", לי "תן כשאומר
מן  ללוקח ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי העידית, מן

בכסףֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.‚e‰„O ¯ÎÓ17d˙Ú¯ ÈtÓ18‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â ÒÎÂ ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19Ú·BzL ‰fL ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„B¯Â «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
¯ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח.17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי"ף לשון

.„ÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ¯ÎBn‰Â ,B˙eL¯Ï Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯t‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ¯ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú¯ ÈtÓ ¯ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e¯‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰Â ,B¯kÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…
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רבא 21) ופסק חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע. ונכנס שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי). ונפיק עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח. מתבטל לא שוב משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע'. 'מי לקבלת בקשר עמדה והשאלה

.‰ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
¯ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
¯ÎnL ÈtÓ ‡l‡ Ú·Bz BÈ‡Â ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O ¯ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,¯˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ - Ú·BzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡ - Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ24¯ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ¯ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס כן
ח). הלכה יג פרק (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין

ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב יכול הלוקח לא
עצמו  שהקנין מפני הקרקע, מכירת את לעכב יכול המוכר
(ט"ז  לבטלו אין - כן אחרי רק נולד והספק ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף קצ יכול 25)לסימן הוא רק
לא  שעדיין מפני שתבעתי לי ברי אומר: שהוא לפי לתפוס,
אינו  הלוקח אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי
('נתיבות  לתפוס יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע

לא 26)המשפט'). להקנות גמר שלא המוכר, דברי [לפי
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף כלל הלוקח קנה
יעשה  שאם אלא המקח, כל לתפוס יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח של ידו תהיה כן המוכר
הלוקח: את שהאנה והמוכר ב). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח, כל את לבטל לו כדאי לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי אלא תופס אינו ולפיכך

הלוקח]. לו נתן

.Â‰Bw‰27ÔÈÓa ‰ÚËÂ ÌÈÓc‰ BÏ Ô˙Â B¯·ÁÓ ¯·„ «∆»»≈¬≈¿»««»ƒ¿»»¿ƒ¿«
‰‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙BÚn‰«»¿««¿«¿»«≈¿»«≈»
Á˜n‰ ‰˜ - ÌÈÚLz ‡l‡ ÌÈ‡ ÈÏ z˙pL28, ∆»«»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿»«∆»

ÔÈa .ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰¯OÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»¬»»¬ƒ«««»»ƒ≈
Ú˜¯˜a29ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,30. ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

הונא.27) רב לפי מז.) (קידושין כל 28)ברייתא נתן כדין
(מגידֿמשנה). לא 29)הדמים אבל גמור, קנין לענין

ומתוך  זה, אחרי לתבוע מתביישת שהאשה מפני בקידושין,
ולפיכך  זה, בקנין גמור בטחון הקידושין בזמן לה אין כך
אישות  מהלכות בפ"ז רבינו שכתב [כמו מקודשת אינה
(שנדפסו  הזקן לר"י המיוחסים ה'תוספות' ודברי הי"ז,
שמקודשת, רבינו בשם שכתב שם, בקידושין ווילנא) בדפוס

עיון]. שפרע'.30)צריכים ב'מי להתחייב

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰31‡È‰ È¯‰ BÊ ‰„O ¯kÓ‡Lk : »≈«¬≈¿∆∆¿…»∆¬≈ƒ
ÂLÎÚÓ EÏ ‰¯eÎÓ32B„iÓ e˜Â ,ÊeÊ ‰‡Óa33k ÏÚ,C ¿»¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ»«»

.ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰‡Óa ¯Á‡Ï d¯ÎÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿«≈¿≈»»»»ƒ
‰Ó ÏÚ ¯˙BÈa d¯ÎÓ34ÔB¯Á‡ ‰˜ -35¯Ó‡ ‡lL . ¿»»¿≈«»∆»»«¬∆…»«

‰lÁz BzÚcÓ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ,'¯kÓ‡Lk' ‡l‡ BÏ36, ∆»¿∆∆¿…∆ƒ¿∆≈ƒ«¿¿ƒ»
ÈtÓ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,¯kÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»∆ƒ¿…¿…»«∆»ƒ¿≈
Ò‡pL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,BÈÂL ÏÚ ‰Ê ÛÈÒB‰L ˙ÙÒBz‰«∆∆∆ƒ∆«»¿¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¡«

.¯ÎÓe»«

פרק 31) בבאֿבתרא הרי"ף (הביאה עב. זרה בעבודה גמרא
בסופו). הבאה.32)ז בהערה וראה שם. הרי"ף כתב כך

לו 33) אמרו לא ואם מידו, קנו לא שאם ברי"ף. שם זה גם
לאחר. מכרה אם הראשון קנה לא בוודאי "מעכשיו",

במאה 34) אחרינא לאיניש "זבנה שם: בגמרא עובדא זה גם
רבינו  וסובר ועשרים)". במאה אחר לאדם (=מכרה ועשרין
זו  אין ביותר שמכר כל אלא דוקא, לאו ועשרים" ש"מאה

ברצון. הונא.35)מכירה כרב ולא פקוד, מנהר יעקב כרבי
הכרח.36) שום בלי הטוב ברצונו כלומר,

.ÁBÏ ¯Ó‡37EÏ ‰Èe˜ ‡È‰ È¯‰ ‰p¯kÓ‡Lk : »«¿∆∆¿¿∆»¬≈ƒ¿»¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL ‰Ók ÂLÎÚÓ38- ≈«¿»¿»∆»»≈ƒ∆¿»

ÌÈL Èt ÏÚ elÙ‡39BÓk :BÏ ¯Ó‡ .‰LÏM‰ ÔÓ ¬ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»«¿
‰LÏL e¯Ó‡iL40‰LÏM‰ e¯Ó‡iL „Ú -41Ì‡ ÔÎÂ . ∆…¿¿»«∆…¿«¿»¿≈ƒ

- ‰Úa¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL BÓk :BÏ ¯Ó‡»«¿∆»»≈ƒ∆«¿»»
Ôlk ‰Úa¯‡‰ eÓeLiL „Ú42¯kÓÈÂ ,eÓÈkÒÈÂ43¯Á‡Ï «∆»»«¿»»À»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¿«≈

eÓÈkÒiL BÓk44eÓL .ÔBL‡¯‰ ‰˜È Ck ¯Á‡Â , ¿∆«¿ƒ¿««»ƒ¿∆»ƒ»
e‡B·iL „Ú :¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL d˙B‡»¿»«¿»»¿»««≈«∆»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÓeLÈÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL¿»¬≈ƒ«¿»»¿»≈¿ƒ

BÏ45B„iÓ e˜ È¯‰L ;46.ÂLÎÚÓ ¯ÎnL ‰lÁz ∆¬≈»ƒ»¿ƒ»∆»«≈«¿»

שם.37) זה אבל בג 38)גם בתלתא", "כדשיימי שם: מרא
היינו  תלתא" ו"בי תלתא", בי "כדשיימי שם): (ב"ב ברי"ף

מגידֿמשנה. וראה שלשה, של שהזכיר 39)ביתֿדין מכיון
הרוב. אחר בו שהולכין ביתֿדין, של מהותו זה "ביתֿדין",

הראשון 40) הדין בין הבדלים שני ישנם רבינו, לדברי
לא  ובשני דין", "בית וגם "שומא" הזכיר בראשון לשני:
מה  ברור לא זה ולפי דין". "בית ולא "שומא" לא הזכיר
שם, רש"י ולדעת דין". "בית בלי "שומא" המזכיר של דינו
כוונתו  דין" "בית הזכיר שלא אע"פ "שומא" שהזכיר כיון
"כדשיימי  שם בגמרא נוסחתנו לפי וזהו דין", ל"בית

שיהא 41)בתלתא". צריך לביתֿדין, התכוון שלא שמכיון
כמו  בלבד הרוב בהסכמת ולא השלשה, כל בהסכמת

מהמספר 42)בביתֿדין. יותר ארבעה, הזכיר שהוא מכיון
הוא  כי אם - מתכוון שהוא סימן ביתֿדין, להרכב הדרוש
כוונתו  שאם הארבעה, כל לדעת דוקא - ביתֿדין הזכיר
ארבעה. מזכיר היה לא החוקי, בהרכבו לביתֿדין היתה

ימכור 43) שגם אלא לשומא, הסכמתם מספיקה לא כלומר,
היא  אז ורק "כשאמכרנה", לו אמר שהרי זו, שומא לפי

לראשון. מכפי 44)קנויה יותר אותה מכר אם אבל
הראשונה  ההלכה בסוף כמו לשני, הוא המכר אז השומא,

כרב 45)(לחםֿמשנה). ולא יהושע, רבי בר הונא כרב
(שם). מי 46)פפא ואמרו: זו, הלכה נמקו (שם) בגמרא

ומכיון  מהראשונים, טובים יותר הם האחרונים אלו אם יודע
המכירה, את לבטל הספק של בכוחו אין - בספק שהדבר

מעכשיו. מידו קנו שכבר מאחר
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ה'תש"פ  כסלו ב' ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שדינם 1) וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו

שאם  דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה
נגמר  שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן ניקח

תנאיו. שלמות מבלתי

.‡Lc˜‰Ï ¯ÎBn‰2Â ,¯Ó‡3‰z‡ ‰nÎa :¯aÊb‰ BÏ «≈¿∆¿≈¿»««ƒ¿»¿«»«»
elÙ‡ - ‰¯OÚa :¯Ó‡Â ?‰Ê ıÙÁ ¯ÎBÓ4‰ÂL ‰È‰ ≈≈∆∆¿»««¬»»¬ƒ»»»∆

‰‡Ó5;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰¯OÚa ¯Ó‡L ÔÂÈk , ≈»≈»∆»««¬»»≈»«¬…
dB·‚Ï ‰¯ÈÓ‡L6‰¯ÈÒÓk7.ËBÈ„‰Ï ∆¬ƒ»¿»«ƒ¿ƒ»¿∆¿

בן 2) יוסף של בבנו עובדא, הביאו ושם קלג: בבאֿבתרא
לו  ואמרה להקדש, למוכרה ורצה מרגלית שמצא יועזר,
יוכל  שלא מפני לשום הראשון יהיה לא שהוא אשתו,
אף  להדיוט", כמסירה לגבוה "אמירה שהרי יותר, להתחרט
החפץ  את ששם מכיון יותר, שוה והחפץ בטעות, השום אם
('תוספות' להקדש משלו לוותר התכוון הרי משוויו, פחות

ב. הלכה להלן וראה משכו). ד"ה כט. כל 3)קידושין בלי
מעות. מתן ובלי קנין שוה 4)פעולת היה אם כלומר:

- מאה שוה היה אפילו אלא הקדש, קנה בוודאי עשרה,
האזל'. 'אבן ועיין המקח 5)קנה. הדיוט אצל שאז

משתות. יותר של באונאה המקח ביטול כדין מתבטל,
פעמים.6) כמה בגמרא ונזכר כח: בקידושין משנה
בקנין 7) מסר כאילו היא הרי להקדש, גרידא האמירה

להדיוט.

.·ÏÚ B„È - ¯ÎnL B‡ Lc˜‰Ï ‰wL ¯aÊb‰«ƒ¿»∆»»¿∆¿≈∆»«»«
‰BÈÏÚ‰8ÌÈÓc Ô˙ ?„ˆÈk .9Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL »∆¿»≈«»«»ƒ∆∆¿≈««ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ,‰˜ - e¯˜e‰ Ì‡ ,˙B¯t‰ CLÓ ‡lL10. ∆…»««≈ƒ¿»»¿ƒ»
‡‰È ‡ÏÂ ,CLÓ ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡Â¿ƒ¿«≈≈∆¬≈…»«¿…¿≈

Lc˜‰‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák11ÔÎÂ .12¯ÎÓ Ì‡ …«∆¿»ƒ…««∆¿≈¿≈ƒ»«
,ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ Á˜Bl‰ BÎLÓe ,Lc˜‰ ÏL ıÙÁ≈∆∆∆¿≈¿»«≈«¿…»«»ƒ

‰˜ - ıÙÁ‰ ÏÊe‰Â13¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡lL ; ¿««≈∆»»∆…¿≈…«∆¿»
‡Ï È¯‰L ;Ba ¯ÊBÁ - ıÙÁ‰ ¯˜e‰ Ì‡Â .Lc˜‰ ÁkÓƒ…«∆¿≈¿ƒ««≈∆≈∆¬≈…
,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc ¯aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï ·iÁ ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

Ú¯tL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט.8) קידושין בגמרא הוא וכן ט. פ"ד אף9ֿ)שקלים
הצריכו  א) (הלכה להדיוט" כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף, קנין כאן
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ, בגוף כקנין נחשב זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ בגוף קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח להדיוט", כמסירה
ב'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי שמיישב כט. בקידושין הזקן לר"י המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק עליו "המקבל שם: שקלים

מארבעה". יספק מארבעה, ועמדו בסלע] סאים [שלשה
להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה

מארבעה". יספק משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק
הוזלו  שאם הרי בו, כשחוזר שפרע' 'מי יש שבהדיוט ואע"פ
כשער  לספק צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות
ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט, ואע"פ הזול.
כתב  והרי ה"א), ז פרק (למעלה שפרע' 'מי מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי"ב: ערכין מהלכות ז בפרק רבינו
למשכו  הספיק ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט
המנה  אלא נותן ואינו פדוי שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט כח יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי  שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע' 'מי לקבל ראוי הקדש ואין - שפרע'
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט.). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ, והכסףֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,
שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט אלא התורה, מן כסף קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף "ונתן נאמר זה
שפרע' 'מי קבלת ואין התורה. מן כסף קנין אין ההדיוט
רבינו  כתב יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף באופן אלא
כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי  לקבל חייב הגזבר "ואין המלים כי ויתכן התורה. מן
אחרי  כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף שפרע",
הגזבר  שאין הכסףֿמשנה, וכדברי ההקדש", "מכח המלים
התורה]. מן כאן קונה הכסף שאין כיון שפרע' 'מי כאן חייב

בברייתא.12) כט. מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף
בדמים. שפרע',14)אלא 'מי לגמרי כאן שאין כלומר,

אף  כלל, קונה שלא או לגמרי שקונה או משיכה שהרי
י, הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע' ב'מי לחייב
"מכח  המלים אחרי למעלה שייכות אלה מלים כי שיתכן
רבינו  השמיט שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב. הלכה ערכין מהלכות בפ"ז הביאם כאן,

.‚ÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
e¯ÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙B¯t‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙B¯t ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈
˙B¯t‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï -19.ÔÁkÓ ¯eÓÁ ¯˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב. בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי בכ"י וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח, מצד העיכוב בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי הלוקח, מצד ולא היתומים,
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(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.„eÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ,ÔÈ¯ÊBÁ - e¯˜e‰Â ,Ô‰È˙B¯t21Ï·‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22- Ô‰a ¯ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆ¯Â ,˙B¯t‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯ÊBÁ23¯‡L ÌÚ ÌÈ„k ,Ú¯tL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌÚ‰24- ‰¯Bz ÔÈ„k ˙B¯t‰ ÁwÏ Ì˙B‡ ·iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»
,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ¯kÓÏ eÎ¯ËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע"פ 21)שם.20) המשיכה, לפני לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע' 'מי מקבל שההדיוט

שפרע'. 'מי לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע'. 'מי לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח

.‰ÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙B¯t‰ eÎLÓe ,˙B¯t eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…
ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï - e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»

ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆
Ì‰Ï ‰Ú¯28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙B¯t ˙B˜Ï eÎ¯ËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ

.Ì‰Ï ¯kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט כשם אלא
שהרי  לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים
לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה

שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי ולכאורה
הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש

ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.ÂÌÈÓc‰ e˙29˙B¯t‰ eÏÊe‰Â ,˙B¯t‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈ¯ÊBÁ -30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»
e¯˜e‰32ÔÈ¯ÊBÁ - Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈ¯ÎBn‰ eˆ¯ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ

˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«
Ù¯O :¯ÎBn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡È ,˙BÚn‰˙B¯t‰ e34 «»…«»∆«≈ƒ¿¿«≈

ÌÎ˙eL¯a eOÚ ¯·Îe ,Ò‡a e„·‡ B‡ ÌzÁ˜lL∆¿«¿∆»¿¿…∆¿»«¬ƒ¿¿∆
.˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚMÓƒ¿«¿ƒ««»

ביתומים,30)שם.29) שפרע' 'מי שאין שפרע', 'מי בלי
המשיכה.31)כנ"ל. לפני לחזור יכול הדיוט שגם

כאן 33)שם.32) להפעיל היתומים לטובת זה היה כי אף
הדמים, בנתינת נגמר והמתן שהמשא החכמים, תקנת את

לחזור. המוכר יוכל זה 34)ולא לענין שאף לומר ואין
שאם  ונאמר וכו'", הדיוט כח יהא "לא הכלל: את נפעיל
היו  כאילו יסבלו לא שהיתומים שריפה, של אסון קרה

הדדית  תלות שיש מפני - בכסף? קונים שאינם הדיוטות,
מוכר  ברשות לא חזרה שלענין "שכיון האלו הדינים שני בין
נשרפו  ד"ה (רש"י ברשותיה" לא נמי דליקה לענין הוא,
קנה  התורה מן שהרי עקרוני: הוא והטעם שם), חיטיך,
אף  לחפץ, אחראי יותר המוכר ואין דמים, במתן הלוקח
הוא  לחזור, יכול שהוא למוכר לו שיש ההנאה תמורת
ניטלה  אם כך ומתוך באחריות, לשאת עצמו את משעבד
חובת  עליו להטיל זכות לנו אין החזרה, אפשרות ממנו
אם  אף בהקדש, אבל שם). רש"י דברי (מתוך השמירה
בו  לחזור יכול המוכר ואין הקדש, קנה הפירות הוקרו
יאמרו  שלא זו, לטענה חוששים אנו ואין א), הלכה (למעלה
החמור  שבהקדש מפני וכו'", חיטיך "נשרפו המוכרים:
ההנאה  ממנו שנטולה אף המוכר, על המקח אחריות הטילו

לחםֿמשנה). (ראה לחזרה אפשרות של

.Ê‰Úa¯‡a35ÌÈ˜¯Ù36Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‰Ma37ÏÚ ¿«¿»»¿»ƒ«»»∆¡ƒƒ¿≈∆«
‰¯Bz ÔÈc38¯O·a39.¯O·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk ÌÚ‰L ÈtÓ , ƒ»¿»»ƒ¿≈∆»»À»¿ƒƒ¿»»

‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â40ÌBÈ ·¯ÚÂ , ¿≈≈∆∆»«¬∆«¿∆∆
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË41L‡¯ ·¯ÚÂ ,˙¯ˆÚ‰ ·¯ÚÂ , »ƒ∆∆«¿∆∆»¬∆∆¿∆∆…

‰M‰42‰‡Ó ‰ÂL elÙ‡ ,¯BL ÁahÏ ‰È‰ ?„ˆÈk . «»»≈«»»««»¬ƒ»∆≈»
¯Oa BÏ ÔzÏ È„k Á˜Bl‰ ÔÓ „Á‡ ¯Èc Á˜ÏÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«ƒ»∆»ƒ«≈«¿≈ƒ≈»»

ÈÓc Ïk BÏ eˆa˜˙ ‡ÏÂ ,ËÁLiLk¯BM‰43BÈ‡ - ¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿«¿»¿≈«≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ44ÏÚa Áah‰ ˙‡ ÔÈËÈÁLÓ ‡l‡ ; »«¬…∆»«¿ƒƒ∆««»¿«

BÁ¯k45.Á˜BlÏ ¯Oa‰ ÔzÏÂ ËÁLÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ , »¿¿ƒƒ¿…¿ƒ≈«»»«≈«
CÎÈÙÏ46Á˜BlÏ ˙Ó - ¯BM‰ ˙Ó Ì‡ ,47. ¿ƒ»ƒ≈«≈«≈«

פג.35) בחולין פירוש 37)זמנים.36)משנה, לפי שם
הרי"ף. גם הביאו וכן יוחנן, בלי 38)רבי בכסף שקונים

א). הלכה ג פרק (למעלה ולא 39)משיכה בבשר, ורק
אחרים. של 40)בחפצים האחרון יו"ט בערב לא אבל

ועל  עצמו, בפני רגל הוא חג של האחרון שיו"ט מפני פסח.
בשמחה, בו הרבו כך ומתוך הציבור, על חביב היה כן
שהוא  פסח, של האחרון יו"ט משא"כ בשר, הרבה בו ואכלו
ד"ה  שם (רש"י לעצמו נפרד חג ולא החג, של חלק רק

חג). של האחרון של 41)ביו"ט הראשון יו"ט ובערב
טרוד  שהציבור מפני בשחיטה, להרבות פנאי אין סוכות,
ד"ה  שם ('תוספות' מינים וארבעה סוכה, רבות: במצוות
של  ראשון טוב יום בלילי שמחה חיוב אין [וגם וכדברי).

מח.]. סוכה - הסוכות השנה,42)חג תחילת שהוא "מפני
בערב  לא אבל (תויו"ט), טוב" סימן שיהיה בשמחה מרבים
בבשר  ולא ודגים עופות באכילת מרבים שאז מפני יוה"כ,

שם). ('תוספות' שאר 43)בהמה בשביל קונים מצא שלא
מקנין 44)הבשר. חוץ קנין שום עשה שלא אףֿעלֿפי

לשחוט.45)כסף. אותו שאנו 46)מכריחים אחרי
קנה. שהלוקח את 47)אומרים מפסיד שהלוקח היינו

רש"י). בשם מיימוניות (הגהות שנתן הדינר
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zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk 'aÎoeygxn e"k -t"yz'd

ה'תש"פ  מרחשון כ"ו ראשון יום

קנז. תעשה לא מצות
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעיר
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
מןֿ לזה וכלֿהּדֹומה עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ּככלֿהּיצא ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּדּבּור,

יעׂשה" b)מּפיו ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my ixtqa)לא" : ֲִִֵֶַַָֹ
ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיחל

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר ,(dk:)עצמֹו ְְְְְְְֶַַָָָָֹ
קֹונמֹות xcp)אמרּו: oeyl Ð "ilr mpew")ּב"לא עֹובר ― ְְֵָָֹ

ּובספרי ּדברֹו". my)יחל xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵֵַַָָֹ
ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַמּגיד
רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ―ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּכגֹו לקרּבן, ּכלֿהּדֹומה וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על מהּֿׁשאסר ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תש"פ  מרחשון כ"ז שני יום

צה. עשה מצות
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ּכלּֿפנים ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ּבכלּֿפעם (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה אתֿמׁשּפטיו. וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה
נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תש"פ  מרחשון כ"ח שלישי יום

צב. צה. עשה מצות
רט. תעשה לא מצות

הקודם. ביום נדפסה הצ"ה ְִַַָהּמצוה
― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם עלֿראׁשֹו". לאֿיעבר ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
עלֿראׁשֹו" יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תש"פ  מרחשון כ"ט רביעי יום

דר. רג. רב. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ רביעי כ "וֿ כ "ט מרחשון 

― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין

יׁשּתה" לא ענבים "וכלֿמׁשרת יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ
(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר
יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר מןֿהּיין. הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
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elqkדר 'aÎoeygxn 'l ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ
לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ,(my)ענבים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואם(my)צּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית מהם ְִֵֶֶַַָאכל

ה'תש"פ  מרחשון ל' חמישי יום

רז. רח. רו. רה. תעשה לא מצות
― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
עצמן ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבפני
נזירּות ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָועל

(:gl)וסחט וזּגין חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל :ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָ
חׁשבּו וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשּכֹול

וׁשּיר(xnba`)ׁשם ּתנא זה ׁשּתּנא dpynaלקּבע `pzdy) ְְְִֶֶַַַַָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `lחּיב ְֶַָוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא :(xnba`)מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
לפי חמץ? ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹוהא
נאסר לא החמץ ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹׁשאינֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת dyrzאּלא `l) ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
(av.ּבקלקּולֹו מּמּנּו נסּתּלק לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו .ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

מצטרפין אּלּו נזיר ׁשאּסּורי לדעת, צרי ּׁשאּתה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּמה
מּכּלן. ּכזית על ולֹוקה לכזית ְְְִִִִֶַַַָָֻֻּכּלן

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא "לאֿיּטּמא", ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
לֹוקה. ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻּבין

ה'תש"פ  כסלו א' שישי יום

קיד. צג. עשה מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש ל 'מרחשוןֿ ב 'כסלו 

― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ
היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחרּֿכ
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrאתֿהּטעם לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ

ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

ה'תש"פ  כסלו ב' שבתֿקודש יום

קיז. קטז. קטו. עשה מצות
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,
אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ
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רה elqk 'a ycewÎzay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .(l`.)ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו fh)והּוא ,my); ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

."הערּכ מכסת את הּכהן "וחּׁשבֿלֹו מקנתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׂשדה
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוכבר

g)ערכים wxte f wxt)סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָערכים
ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת מצות: ארּבע הן אּלא ―ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם אבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחרת,
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים myyאנּו s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw".ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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

íéðBîL CBúa äL÷nämeiìLzcil xg`éäL íéîc ìkL ,äá÷ðà ©©§¨§§¦¤§¥¨¤¨¨¦¤¦
äàBømd ixd dly xdeh iniaïéøBäèoiae dcp z`nehn oia ,ixnbl ¨§¦

,daif z`nehn,ãìeä àöiL ãò,dcil z`neha d`nh `id f`y ©¤¥¥©¨¨
.minkg ixac el`ànèî øæòéìà éaøåminia d`ex m` dze` §©¦¡¦¤¤§©¥

.dcp z`nehl miie`xd
Bì eøîàminkgøéîçäL íB÷îa äîe ,øæòéìà éaøìlr aezkd ¨§§©¦¡¦¤¤©§¨¤¤§¦

mc d`exyk epiidc ,dy`déôBLaminia [xrv `la-]ãìeä éðôlL §¦¤¦§¥©¨¨
mewn lkn ,`id d`nhy ,dcil mcew -ì÷éämc d`exyk dilr ¥¥

ãìeä øçàlL éôBLaoia ,ixnbl `id dxedhy ,dly xdeh inia - §¦¤§©©©¨¨
a ,ok m` ,daif z`nehn oiae zecp z`nehnì÷éäL íB÷îaezkd ¨¤¥¥

mc d`exyk dy`d lr,éLB÷aminia epiidc,ãìeä éðôlLcledy §¦¤¦§¥©¨¨
,iyewa d`ex `idy mincd z` xdhnì÷pL ïéc Bðéàdilr ¥¦¤¨¥

mc d`exykãìeä øçàlL éLB÷a.dly xdeh inia - §¦¤§©©©¨¨
íäì øîà,xfril` iax'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'oicl eic - ¨©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦

iyewd inil mdl ic ,xnelk ,cnlnd ly epick `diy cnlpd
wd inik eidiy dcild xg`lyixdy ,dcil mcewy iyeì÷éä änî¦©¥¥

äéìò,dcil mcewy iyewd inia dxdhl aezkd,äáéæ úàîehî ¨¤¨¦§©¦¨
ìáà`idäànhîa,äcð úàîeèdcil xg`y iyewa s` jkitle £¨¦©§¨§©¦¨

minia mc d`exyk `l` dxedh `id oi`y ,ok xnel yi xdeh inia
z`nehl miie`xd minia d`exyk j` ,daif z`nehl miie`xd

.d`nh ef ixd dcp
e minkg eayBì eøîà,xfril` iaxlEì ïéáéLî eðà éøälwd z` ¨§£¥¨§¦¦§

a xnegeì,øçà ïBLoicd on `al eic' eilr jextl lkez `ly ¨©¥
.'oecipk zeidløéîçäL íB÷îa äîed`exyk dy`d lr aezkd ©§¨¤¤§¦

mc,ãìeä éðôlL éôBLamewn lkn ,d`nh `idyì÷éädilr §¦¤¦§¥©¨¨¥¥
,BnòL éLB÷adxedh dcil mcew iyewa mc d`ex m`y ,epiidc §¦¤¦
a ,ok m` ,`idì÷éäL íB÷îdy`d lr aezkd,ãìeä øçàlL éôBLa ¨¤¥¥§¦¤§©©©¨¨

`l ,llk z`nhp dpi` xrv `la elit` xdeh inia mc d`ex m`y
,daif z`neha `le dcp z`nehaBnòL éLB÷a ì÷pL ïéc Bðéà- ¥¦¤¨¥§¦¤¦

dze` `nhi `ly ,dly xdeh inia dcild xg`l `ad iyewa
.daif z`neha `le dcp z`neha `l ,llk

íäì øîà,minkgl xfril` iaxeléôàm`ïéáéLî ízàlw il ¨©¨¤£¦©¤§¦¦
df xnegeBlek íBiä ìkyi dfk ote`a s` oky ,melk jka oi` ¨©

jextl,'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'lwd ly ezligz ixdy ©©¨¦©¦¦§©¦
iyewa dy`d lr aezkd lwidy meyn `l` oecip epi` xnege

,jextl yi `linne ,cled iptlyäéìò ì÷éä änîdxdhl aezkd ¦©¥¥¨¤¨
,cled mcewy iyewa,äcð úàîeè äànhî ìáà ,äáéæ úàîehî¦§©¦¨£¨¦©§¨§©¦¨

,ok xnel yi dly xdeh inia iyewa mc d`exyk s` jkitle
la` ,daif z`nehl miie`xd minia d`exyk `l` dxedh dpi`y

.d`nh ef ixd dcp z`nehl miie`xd minia d`exyk
:xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbdeäðéëæ àäa ,àáø øîà̈©¨¨§¨§¦§

gvpl leki ef dprha -eúéøîà åàì .ïðaøì øæòéìà éaøoi` m`d - ©¦¡¦¤¤§©¨¨¨©§¦
dX`e' (dk eh `xwie) daf iabl xn`pd aezkd on miyxec mz`§¦¨

aFf aEfi iMdîc`nhn aezkd oi`y ,'DzCp zr `lA miAx mini ¦¨¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨
z` `l`dîcd`ex `idyàìå dîöò úîçî`ad mcd z`úîçî ¨¨¥£©©§¨§Ÿ¥£©

énð éëä ,ãìåiabl xn`pd `xwnd z` yexcl mkl yi ok enk - ¨¨¨¦©¦
(f ai my) zclei ly xdeh ini,'äéîc øB÷nî äøäèå'aezkd oi`y §¨£¨¦§¨¤¨

z` `l` xdhnäéîcd`ex `idyàìå ,dîöò úîçîmcd z` ¨¤¨¥£©©§¨§Ÿ
d`ex `idy,ãìå úîçîiyewa mc dz`x m`y ip` xaeq jkitle ¥£©¨¨

.d`nh `id ixd dly xdeh inia
:xfril` iax zhiy lr dywn `xnbdàîéàel did dxe`kl - ¥¨

iyewa dy`d dz`x m`y ,xnel xfril` iaxläcð éîéa`dz ¦¥¦¨
d`nh,äcðoi`y 'dinc' zaizn cnel `edy x`azpy itke ¦¨

mc d`xz m` la` ,cled zngn `ad mcd z` xdhn aezkdéîéa¦¥
äáéæ`dz,äøBäèxfril` iax dceny lirl x`azp ixdy ¦¨§¨

dfa xne` `edy `l` ,xnege lwn dy`d xdhl yiy minkgl
,daif z`nehn `l` dxdhl oi`y ,'oecipk zeidl oicd on `al eic'
`nhn `edy rnyn '`nhn xfril` iaxe' dpynd oeyln eli`e
oiae dcp inia oia ,dly xdeh inia iyewa dy`d d`exy mc lk

.daif inia
:`xnbd zvxznàø÷ øîàinC lr aWY mini zWWe mFi miXWe' ¨©§¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥©§¥
zaizne ,'dxdh'áLz'`dzy yexcl yi,ïìeëì úçà äáéLé ¨¢¨¥¥§¦¨©©§¨

miie`xd minia oia ,el` mini lkl cg` oic `diy ,xnelk
xaeqe xg`ne ,daif z`nehl miie`xd minia oiae dcp z`nehl
yi dcp z`nehl miie`xd minia mc dz`x m`y xfril` iax
miie`xd minia d`exy mcd z` s` `nhn `ed `linn ,d`nhl

.mlekl cg` oic `diy ick ,daif z`nehl

äðùî
.dcp ini zray d`nh ,mc ze`xl zlgznd dy` dxez oicn
ixd mda dz`x m`y ,'daif ini' mpd mdixg`ly mini xyr cg`e
dz`x m`y ,dcp inil zxfeg el` mini xg`le .daif d`nh `id

.mlerl oke .dcp ini zray zxteq aey mda
md mle` ,`ly minrte mc mda d`exy minrt ,el` dcp ini
,mc mda d`xz m`y ,dcp mcl miie`xy my lr ,dcp ini mi`xwp
mcl miie`xd mini mdy dpeekd ,'daif ini' mb jke .dcp `id ixd
miwelig dnke dnk .daif mc `ed ixd ,mc mda d`xz m`y ,daif

cp ini oia yiepzpyn .ef `ibeqa ex`eai mwlge ,daif ini oial d
`id izn ,dzaif iniae dzcp inia dy`d ly dpic z` x`az

.d`neh zwfga izne ,dxdh zwfga
íBé øNò ãçà ìkdy`d ,dcp ini zray xg`ly.äøäè ú÷æça ¨©©¨¨§¤§©¨¢¨
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äë-÷øô äéîøéfkÎbi

âéäfä øôqa áeúkä-ìk úà äéìò ézøac-øLà éøác-ìk-úà àéää õøàä-ìò éúàáäå (éúéàáäå)§¥«¥¦Æ©¨¨´¤©¦½¤¨§¨©−£¤¦©´§¦¨¤®¨¥³¨©¨Æ©¥´¤©¤½
:íéBbä-ìk-ìò eäéîøé àað-øLàãéíäì ézîlLå íéìBãb íéëìîe íéaø íéBb änä-íb íá-eãáò ék £¤¦¨¬¦§§−̈©¨©¦«¦´¨«§¨³©¥Æ¨Æ¦´©¦½§¨¦−§¦®§¦©§¦¬¨¤²

:íäéãé äNòîëe íìòôkåèéãiî úàfä äîçä ïéiä ñBk-úà ç÷ éìà ìàøNé éýìà ýåýé øîà äë ék §¨¢−̈§©£¥¬§¥¤«¦´ŸÁ¨©̧§¹̈¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥©½©Â¤¸©©¦̄©¥¨²©−Ÿ¦¨¦®
:íäéìà EúBà çìL éëðà øLà íéBbä-ìk-úà Búà äúé÷Läåæèéðtî eììäúäå eLòbúäå eúLå §¦§¦¨³ŸÆ¤¨©¦½£¤¯¨Ÿ¦²Ÿ¥¬©§−£¥¤«§¨¾§¦«§«Ÿ£−§¦§Ÿ¨®¦§¥´

:íúðéa çìL éëðà øLà áøçäæéýåýé éðçìL-øLà íéBbä-ìk-úà ä÷Làå ýåýé ãiî ñBkä-úà çwàå ©¤½¤£¤²¨Ÿ¦¬Ÿ¥−©¥Ÿ¨«¨¤©¬¤©−¦©´§¨®¨«©§¤Æ¤¨©¦½£¤§¨©¬¦§−̈
:íäéìàçéì äaøçì íúà úúì äéøN-úà äéëìî-úàå äãeäé éøò-úàå íìLeøé-úàì änLä÷øL £¥¤«¤§¨©¦ÆÆ§¤¨¥´§½̈§¤§¨¤−¨¤¨¤®¨¨¥̧Ÿ¹̈§¨§¨¯§©¨²¦§¥¨¬

:äfä íBik äìì÷ìåèé:Bnò-ìk-úàå åéøN-úàå åéãáò-úàå íéøöî-Cìî äòøt-úàëáøòä-ìk úàå §¦§¨−̈©¬©¤«¤©§¯Ÿ¤«¤¦§©²¦§¤£¨¨¬§¤¨−̈§¤¨©«§¥Æ¨¨¤½¤
ìt õøà éëìî-ìk úàå õeòä õøà éëìî-ìk úàåúéøàL úàå ïBø÷ò-úàå äfò-úàå ïBì÷Là-úàå íézL §¥¾¨©§¥−¤´¤¨®§¥À¨©§¥Æ¤´¤§¦§¦½§¤©§§³§¤©¨Æ§¤¤§½§¥−§¥¦¬

:ãBcLààë:ïBnò éða-úàå áàBî-úàå íBãà-úàáëúàå ïBãéö éëìî-ìk úàå øö-éëìî-ìk úàå ©§«¤¡¬§¤−̈§¤§¥¬©«§¥Æ¨©§¥½Ÿ§¥−¨©§¥´¦®§¥Æ
:íiä øáòa øLà éàä éëìîâë:äàô éöeö÷-ìk úàå æea-úàå àîéz-úàå ïãc-úàåãëéëìî-ìk úàå ©§¥´¨¦½£¤−§¥¬¤©¨«§¤§¨³§¤¥¨Æ§¤½§¥−¨§¥¬¥¨«§¥−¨©§¥´

:øaãna íéðëMä áøòä éëìî-ìk úàå áøòäëúàå íìéò éëìî-ìk úàå éøîæ éëìî-ìk | úàå £¨®§¥Æ¨©§¥´¨¤½¤©Ÿ§¦−©¦§¨«§¥´¨©§¥´¦§¦À§¥Æ¨©§¥´¥½̈§¥−
:éãî éëìî-ìkåëõøàä úBëìînä-ìk úàå åéçà-ìà Léà íé÷çøäå íéáøwä ïBôvä éëìî-ìk | úàå ¨©§¥¬¨¨«§¥´¨©§¥´©¨À©§Ÿ¦³§¨«§Ÿ¦Æ¦´¤¨¦½§¥Æ¨©©§§´¨½̈¤

:íäéøçà äzLé CLL Cìîe äîãàä éðt-ìò øLàæëéýìà úBàáö ýåýé øîà-äk íäéìà zøîàå £¤−©§¥´¨£¨¨®¤¬¤¥©−¦§¤¬©£¥¤«§¨©§¨´£¥¤¿«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´
:íëéðéa çìL éëðà øLà áøçä éðtî eîe÷ú àìå eìôðå eé÷e eøëLå eúL ìàøNé¦§¨¥À§³§¦§Æ§½§¦§−§´Ÿ¨®¦§¥´©¤½¤£¤²¨Ÿ¦¬Ÿ¥−©¥¥¤«

i"yx
(‚È).áåúëä ìë úà:בבל äæä.על øôñá:בסופו
(„È).íá åãáò éë:בבל בבני בם יעבדו כי äîäכמו íâ

.íéáø íéåâ:ופרס äîéçä.(ÂË)מדי ïééä ñåë נבואת
åúåà.הפורענות: äúé÷ùäå עוד תשוב שלא להם הנבא

תשובה: ל'åììäúäå.וישתגעון:åùòâúäå.(ÊË)בשום
ישתטו: äæä.(ÁÈ)הוללות íåéë לאחר היום הם כאשר

ספרו: ירמיה כתב áøòä.(Î)החורבן ìë úàå כל

לעזרה, עליהם ומשענתו פרעה ערבה אשר סומכותא
בלעז: גרנטיא"ה éàä.(Î·)הערב éëìî úàå אלו כל

הם: א"י שכיני כאן עד äàô.(Î‚)שמנה éöåö÷
הרוח: אותה בקצה áøò.(Î„)המוקצים éëìî:ערביא

.áøòä éëìî ìë úàå:ערביים של êùù.(ÂÎ)סומכוותא
ב"ש: בא"ת בבל יותר åé÷å.(ÊÎ)הוא ששותה כאדם

שמקיא: המלחמה:áøçä.מדאי של התגר

cec zcevn
(‚È).‰Ê‰ ¯ÙÒ·:הספר ‰‚ÌÈÂ.בסוף ÏÎ ÏÚיבואו שהם

בה: היסוד  עד  בבל  את Â„·Ú.(È„)ויחריבו ÈÎבמקום עבר 
בבבל : יעבדו  לומר רצה  ‰Ó‰.עתיד , Ì‚כמו לומר רצה

גוים ומפרש  וחוזר בם  יעבדו המה  גם  כן אחרים  בבבל  שעבד
בבבל: יעבדו הם וכו ' בבל:Ì‰Ï.רבים ÒÂÎ(ÂË)לבני ˙‡

.‰ÓÁ‰ ÔÈÈ‰ המבלבל ליין הפורעניות וגזירת  ה' חמת  המשיל
המוח: עליהם:È˜˘‰Â˙‰.את  התנבא לומר רצה

(ÊË).ÂÏÏÂ‰˙‰Â Â˘ÚÂ‚˙‰Âוישתטו חזקה בתנועה יניעו
ביניהם: אשלח  אשר  החרב ÂÎÂ'.(ÊÈ)מאימת  Á˜‡Â ר"ל

להם : ונבאתי הנבואה ÌÈÏ˘Â¯È.(ÁÈ)קבלתי וכו ':‡˙ ירושלים  את וכו' והשקיתה  שאמר  למעלה  ÈÎÏÓ‰.חוזר  ˙‡Âכי עם 
מלכים: בשם  נקראו המלך  בני גם  כי מלכיה  אמר אחד מלך אלא  היה  ‰Ê‰.לא  ÌÂÈÎלזה החורבן  אחר  ספרו  כתב ירמיה כי

חרבים : שהמה  הזה כיום ‰Ú¯·.(Î)אמר ÏÎ:( יב (שמות רב ערב וגם  כמו רבים  מעמים המקובץ  ÂÎÂ'.עם ÔÂÏ˜˘‡ ˙‡Âהם
פלשתים: ‡˘„Â„.ערי ˙È¯‡˘:שארית בה ונשאר  נ "נ בא לא  עד  שנחרבה הים:‰‡È.(Î·)יתכן בפאת אשר  האיים  קבוצת

(‚Î).‰‡Ù ÈˆÂˆ˜: עולם פאת  בקצוות  Ú¯·.(Î„)השוכנים ÈÎÏÓ: מה אומה ‰Ú¯·.שם ÈÎÏÓ: הערביים ‡Ï(ÂÎ)הם  ˘È‡
.ÂÈÁ‡: זה אחר זה ילקו כולם ר "ל  לו בסמוך  זה אחר זה ישתו  החמה  ˘˘Í.כוס ÍÏÓÂבסוף נקרא  וכן ב"ש בא "ת בבל הוא

‡Ì‰È¯Á.הספר : ‰˙˘È: בסוף כולם  אחר  ילקה הוא Â¯Î˘Â.(ÊÎ)ר"ל Â˙˘לארץ ותפלו ותקיאו שיכורים ותהיו החמה יין שתו 
האויב: חרב  מפני והצער השעבוד עול  עליכם קבלו ור "ל  הרבה יין  השותה כדרך  תקומו  ולא

oeiv zcevn
(ÊË).Â˘ÚÂ‚˙‰Âהארץ ותרעש ותגעש  כמו חזקה תנועה ענין 

יח) והתהוללוÂÏÏÂ‰˙‰Â.:(תהלים כמו ושטות  הוללות מלשון
ב)הרכב קצה:˜ˆÈˆÂ.(Î‚)ביניהם :·Ì˙ÂÈ.:(נחום מלשון 
.‰‡Ù: וצד עבר  ‡ÂÈÁ.(ÂÎ)ענין Ï‡ ˘È‡ בסמוך זה  אחר  זה

אחיו אל איש  ונפצתים  וכן יג)לו הקאהÂÈ˜Â.(ÊÎ):(לעיל מל'
הפה: דרך  הגוף מן המאכל  החזרת והוא

`i wxt zldw - miaezk

àé-÷øô úìä÷cÎ`

à:epàöîz íéîiä áøá-ék íénä éðt-ìò Eîçì çlLáì ÷ìç-ïzì íâå äòáLòãú àì ék äðBîL ©©¬©§§−©§¥´©¨®¦¦«§¬Ÿ©¨¦−¦§¨¤«¤¥¬¤§¦§−̈§©´¦§¨®¦ µ´Ÿ¥©½
:õøàä-ìò äòø äéäi-äîâïBôva íàå íBøca õò ìBté-íàå e÷éøé õøàä-ìò íLb íéáòä eàìné-íà ©¦§¤¬¨−̈©¨¨«¤¦¦¨§¸¤¨¦¬¤Æ¤Æ©¨¨´¤¨¦½§¦¦¬¥²©¨−§¦´©¨®

:àeäé íL õòä ìBtiL íB÷îã:øBö÷é àì íéáòá äàøå òøæé àì çeø øîL §²¤¦¬¨¥−¨¬§«Ÿ¥¬−©´Ÿ¦§¨®§Ÿ¤¬¤¨¦−¬Ÿ¦§«

i"yx
(‡).íéîä éðô ìò êîçì çìù לאדם וחסד טובה עשה

שמשליך  כאדם עוד תראנו אל עליו לבך לך שיאמר
המים: פני על åðàöîú.מזונותיו íéîéä áåøá éë עוד

ביתרו  נאמר מה ראה תשלומך ותקבל באים ימים
כ ) ולא (שמות  מצרי שהוא וסבור לחם ויאכל לו קראן

ישראל  על ומלך חתנו נעש' סופו הי' מה עוד יראנו
לישב  בניו ובני בניו וזכו השכינה כנפי תחת והכניסו

הגזית: äðåîùì.(·)בלשכת íâå äòáùì ÷ìç ïú
לשבעה ומשלך מלחמך עוד חלקת חלק חסד, צריכי

די: תאמר ואל אחריהם שיבואו òãúלשמונה àì éë
.äòø äéäé äî לכולם ותצטרך באים ימים עוד שמא

אימתי, עכשיו לא ואם הרעה מן הצדקה ע"י תנצל או
בראשית  ימי שבעה אלו וגו' חלק תן אמרו ורבותינו

לשמונה  וגם בשבת, לנוח ליוצרך חלק מהן אחד תן
לטבעה  חלק תן אחר דבר המילה, ימי שמונת אלו
של  לשמונה, וגם פסח, ימי שבעת של צבור קרבנות

החג: ימי äòø.שמונת äéäé äî òãú àì éë יחרב אם
ומדות  חכמותיו ויועילו עוד תקריבו ולא הבית
מנהג  על המקום ליושבי טובה ותשלום תרומיותיו

ישרה: בדרך שהדריכם כמוìåôé.הטוב (בראשיתישכון

נפל:כה) אחיו כל פני שמגין õò.על חכם תלמיד
הארץ: על המסיך כעץ çåø.(„)בזכותו øîåù ממתין

הרוח: בא עד òøæé.ומצפה àì ואינו ממתין פעמים
íéáòá.בא: äàåøå אותם וכשרואה בעבים עיניו נותן

יקצור  לא ולעולם הגשמים מפני לקצור ירא קודרים
תמיד: שירא לפי

cec zcevn
(‡).ÌÈÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÓÁÏ ÁÏ˘ יוליך שהמים תחשוב ולא 

הימים ברבות כי אותו  תמצא  שלא למקום למרחוק אותו
שתחשוב למי  אף מלחמך תן לומר משל  ענין  והוא תמצאנו.
רבים ימים אחר כי הגמול  ממנו  לקבל  עוד  תראנו שלא עליו

גמול : תשלום ממנו ÏÁ˜.(·)תקבל  Ô˙לשבעה מתן חלוק
אם אף  כאומר שמונה ואמר חשבון. כלל  הוא כי שבעה מספר ואחז בעיניך . ירבו ולא לכל  תן לומר רוצה לשמונה  אדם  בני

עוד: תן חשבון לכלל È‰È‰.נתת  ‰Ó: לכולם תצטרך  ואולי בארצות לשוטט ותצטרך  בארצך רעה יהיה  פן Â‡ÏÓÈ(‚)כי Ì‡
.'Â‚Âלחלק הוא שראוי לומר למעלה  ומוסב האדמה. פני על  וישפכו  יריקו רק  לעצמם יחזיקו לא הנה גשם  נתמלאו  העבים  אם

פעם גשמים  ונתמלא למעלה אדים הארץ תעלה ובזה  הארץ, על  ויריקו  לעצמם הגשם מחזיקים אינם שהעבים כמו לזולת, מתן 
נשפע יהיה הוא  יצטרך  כאשר  ואז לאחרים ויתן ישפיע  רק לבד  לעצמו להחזיקו לו מהראוי אין בעושר שנתמלא  מי  כן בפעם,

ıÚ.מאחרים: ÏÂÙÈ Ì‡Âמקום בכל העץ שיפול  ובשעה ויעבדוהו , ישקוהו פרי שיתן  בעבור בארץ ותקוע נטוע עודו פרי עץ
הואיל  עוד  עמו מטפל  מי ואין במקומו עזבוהו מעתה כי  יהיה שם  שיפול  מקום בכל  הצפון בפאת בין הדרום בפאת בין שהוא

אליו : יפנו לא לאחרים הוא שיצטרך עת כשיבא  לזולת משפיע שאינו  מי  כן וכאומר פרי. נותן ¯ÁÂ.(„)ואינו ¯ÓÂ˘הממתין
מקום: בכל יפזר הרוח  כי לזרוע טוב  אז כי הרוח , בוא עד  שדהו  Ú¯ÊÈ.בזריעת ‡Ï:בא ואינו ממתין ·ÌÈ·Ú.פעמים ‰‡Â¯Â

תמיד : שירא  לפי לעולם, יקצור  לא זה הגשמים, מפני לקצור ירא קודרים אותם  וכשרואה בעבים  עיניו הנותן

oeiv zcevn
.ÌÈ·Ú‰ תורקÂ˜È¯È.עננים:(‚) שמן כמו ושפיכה. הזלה ענין

ג ): א (שה "ש  העתיד Â‰È‡.שמך  על מורה  היו"ד  או יהיה. כמו 
הוא: יהיה  אמר את˘ÓÂ¯.(„)וכאילו שמר  ואביו כמו  ממתין.

יא): לז (בראשית  הדבר



רז dk wxt dinxi - mi`iap

äë-÷øô äéîøéfkÎbi

âéäfä øôqa áeúkä-ìk úà äéìò ézøac-øLà éøác-ìk-úà àéää õøàä-ìò éúàáäå (éúéàáäå)§¥«¥¦Æ©¨¨´¤©¦½¤¨§¨©−£¤¦©´§¦¨¤®¨¥³¨©¨Æ©¥´¤©¤½
:íéBbä-ìk-ìò eäéîøé àað-øLàãéíäì ézîlLå íéìBãb íéëìîe íéaø íéBb änä-íb íá-eãáò ék £¤¦¨¬¦§§−̈©¨©¦«¦´¨«§¨³©¥Æ¨Æ¦´©¦½§¨¦−§¦®§¦©§¦¬¨¤²

:íäéãé äNòîëe íìòôkåèéãiî úàfä äîçä ïéiä ñBk-úà ç÷ éìà ìàøNé éýìà ýåýé øîà äë ék §¨¢−̈§©£¥¬§¥¤«¦´ŸÁ¨©̧§¹̈¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥©½©Â¤¸©©¦̄©¥¨²©−Ÿ¦¨¦®
:íäéìà EúBà çìL éëðà øLà íéBbä-ìk-úà Búà äúé÷Läåæèéðtî eììäúäå eLòbúäå eúLå §¦§¦¨³ŸÆ¤¨©¦½£¤¯¨Ÿ¦²Ÿ¥¬©§−£¥¤«§¨¾§¦«§«Ÿ£−§¦§Ÿ¨®¦§¥´

:íúðéa çìL éëðà øLà áøçäæéýåýé éðçìL-øLà íéBbä-ìk-úà ä÷Làå ýåýé ãiî ñBkä-úà çwàå ©¤½¤£¤²¨Ÿ¦¬Ÿ¥−©¥Ÿ¨«¨¤©¬¤©−¦©´§¨®¨«©§¤Æ¤¨©¦½£¤§¨©¬¦§−̈
:íäéìàçéì äaøçì íúà úúì äéøN-úà äéëìî-úàå äãeäé éøò-úàå íìLeøé-úàì änLä÷øL £¥¤«¤§¨©¦ÆÆ§¤¨¥´§½̈§¤§¨¤−¨¤¨¤®¨¨¥̧Ÿ¹̈§¨§¨¯§©¨²¦§¥¨¬

:äfä íBik äìì÷ìåèé:Bnò-ìk-úàå åéøN-úàå åéãáò-úàå íéøöî-Cìî äòøt-úàëáøòä-ìk úàå §¦§¨−̈©¬©¤«¤©§¯Ÿ¤«¤¦§©²¦§¤£¨¨¬§¤¨−̈§¤¨©«§¥Æ¨¨¤½¤
ìt õøà éëìî-ìk úàå õeòä õøà éëìî-ìk úàåúéøàL úàå ïBø÷ò-úàå äfò-úàå ïBì÷Là-úàå íézL §¥¾¨©§¥−¤´¤¨®§¥À¨©§¥Æ¤´¤§¦§¦½§¤©§§³§¤©¨Æ§¤¤§½§¥−§¥¦¬

:ãBcLààë:ïBnò éða-úàå áàBî-úàå íBãà-úàáëúàå ïBãéö éëìî-ìk úàå øö-éëìî-ìk úàå ©§«¤¡¬§¤−̈§¤§¥¬©«§¥Æ¨©§¥½Ÿ§¥−¨©§¥´¦®§¥Æ
:íiä øáòa øLà éàä éëìîâë:äàô éöeö÷-ìk úàå æea-úàå àîéz-úàå ïãc-úàåãëéëìî-ìk úàå ©§¥´¨¦½£¤−§¥¬¤©¨«§¤§¨³§¤¥¨Æ§¤½§¥−¨§¥¬¥¨«§¥−¨©§¥´

:øaãna íéðëMä áøòä éëìî-ìk úàå áøòäëúàå íìéò éëìî-ìk úàå éøîæ éëìî-ìk | úàå £¨®§¥Æ¨©§¥´¨¤½¤©Ÿ§¦−©¦§¨«§¥´¨©§¥´¦§¦À§¥Æ¨©§¥´¥½̈§¥−
:éãî éëìî-ìkåëõøàä úBëìînä-ìk úàå åéçà-ìà Léà íé÷çøäå íéáøwä ïBôvä éëìî-ìk | úàå ¨©§¥¬¨¨«§¥´¨©§¥´©¨À©§Ÿ¦³§¨«§Ÿ¦Æ¦´¤¨¦½§¥Æ¨©©§§´¨½̈¤

:íäéøçà äzLé CLL Cìîe äîãàä éðt-ìò øLàæëéýìà úBàáö ýåýé øîà-äk íäéìà zøîàå £¤−©§¥´¨£¨¨®¤¬¤¥©−¦§¤¬©£¥¤«§¨©§¨´£¥¤¿«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´
:íëéðéa çìL éëðà øLà áøçä éðtî eîe÷ú àìå eìôðå eé÷e eøëLå eúL ìàøNé¦§¨¥À§³§¦§Æ§½§¦§−§´Ÿ¨®¦§¥´©¤½¤£¤²¨Ÿ¦¬Ÿ¥−©¥¥¤«

i"yx
(‚È).áåúëä ìë úà:בבל äæä.על øôñá:בסופו
(„È).íá åãáò éë:בבל בבני בם יעבדו כי äîäכמו íâ

.íéáø íéåâ:ופרס äîéçä.(ÂË)מדי ïééä ñåë נבואת
åúåà.הפורענות: äúé÷ùäå עוד תשוב שלא להם הנבא

תשובה: ל'åììäúäå.וישתגעון:åùòâúäå.(ÊË)בשום
ישתטו: äæä.(ÁÈ)הוללות íåéë לאחר היום הם כאשר

ספרו: ירמיה כתב áøòä.(Î)החורבן ìë úàå כל

לעזרה, עליהם ומשענתו פרעה ערבה אשר סומכותא
בלעז: גרנטיא"ה éàä.(Î·)הערב éëìî úàå אלו כל

הם: א"י שכיני כאן עד äàô.(Î‚)שמנה éöåö÷
הרוח: אותה בקצה áøò.(Î„)המוקצים éëìî:ערביא

.áøòä éëìî ìë úàå:ערביים של êùù.(ÂÎ)סומכוותא
ב"ש: בא"ת בבל יותר åé÷å.(ÊÎ)הוא ששותה כאדם

שמקיא: המלחמה:áøçä.מדאי של התגר
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(‚È).‰Ê‰ ¯ÙÒ·:הספר ‰‚ÌÈÂ.בסוף ÏÎ ÏÚיבואו שהם

בה: היסוד  עד  בבל  את Â„·Ú.(È„)ויחריבו ÈÎבמקום עבר 
בבבל : יעבדו  לומר רצה  ‰Ó‰.עתיד , Ì‚כמו לומר רצה

גוים ומפרש  וחוזר בם  יעבדו המה  גם  כן אחרים  בבבל  שעבד
בבבל: יעבדו הם וכו ' בבל:Ì‰Ï.רבים ÒÂÎ(ÂË)לבני ˙‡

.‰ÓÁ‰ ÔÈÈ‰ המבלבל ליין הפורעניות וגזירת  ה' חמת  המשיל
המוח: עליהם:È˜˘‰Â˙‰.את  התנבא לומר רצה

(ÊË).ÂÏÏÂ‰˙‰Â Â˘ÚÂ‚˙‰Âוישתטו חזקה בתנועה יניעו
ביניהם: אשלח  אשר  החרב ÂÎÂ'.(ÊÈ)מאימת  Á˜‡Â ר"ל

להם : ונבאתי הנבואה ÌÈÏ˘Â¯È.(ÁÈ)קבלתי וכו ':‡˙ ירושלים  את וכו' והשקיתה  שאמר  למעלה  ÈÎÏÓ‰.חוזר  ˙‡Âכי עם 
מלכים: בשם  נקראו המלך  בני גם  כי מלכיה  אמר אחד מלך אלא  היה  ‰Ê‰.לא  ÌÂÈÎלזה החורבן  אחר  ספרו  כתב ירמיה כי

חרבים : שהמה  הזה כיום ‰Ú¯·.(Î)אמר ÏÎ:( יב (שמות רב ערב וגם  כמו רבים  מעמים המקובץ  ÂÎÂ'.עם ÔÂÏ˜˘‡ ˙‡Âהם
פלשתים: ‡˘„Â„.ערי ˙È¯‡˘:שארית בה ונשאר  נ "נ בא לא  עד  שנחרבה הים:‰‡È.(Î·)יתכן בפאת אשר  האיים  קבוצת

(‚Î).‰‡Ù ÈˆÂˆ˜: עולם פאת  בקצוות  Ú¯·.(Î„)השוכנים ÈÎÏÓ: מה אומה ‰Ú¯·.שם ÈÎÏÓ: הערביים ‡Ï(ÂÎ)הם  ˘È‡
.ÂÈÁ‡: זה אחר זה ילקו כולם ר "ל  לו בסמוך  זה אחר זה ישתו  החמה  ˘˘Í.כוס ÍÏÓÂבסוף נקרא  וכן ב"ש בא "ת בבל הוא

‡Ì‰È¯Á.הספר : ‰˙˘È: בסוף כולם  אחר  ילקה הוא Â¯Î˘Â.(ÊÎ)ר"ל Â˙˘לארץ ותפלו ותקיאו שיכורים ותהיו החמה יין שתו 
האויב: חרב  מפני והצער השעבוד עול  עליכם קבלו ור "ל  הרבה יין  השותה כדרך  תקומו  ולא

oeiv zcevn
(ÊË).Â˘ÚÂ‚˙‰Âהארץ ותרעש ותגעש  כמו חזקה תנועה ענין 

יח) והתהוללוÂÏÏÂ‰˙‰Â.:(תהלים כמו ושטות  הוללות מלשון
ב)הרכב קצה:˜ˆÈˆÂ.(Î‚)ביניהם :·Ì˙ÂÈ.:(נחום מלשון 
.‰‡Ù: וצד עבר  ‡ÂÈÁ.(ÂÎ)ענין Ï‡ ˘È‡ בסמוך זה  אחר  זה

אחיו אל איש  ונפצתים  וכן יג)לו הקאהÂÈ˜Â.(ÊÎ):(לעיל מל'
הפה: דרך  הגוף מן המאכל  החזרת והוא

`i wxt zldw - miaezk

àé-÷øô úìä÷cÎ`

à:epàöîz íéîiä áøá-ék íénä éðt-ìò Eîçì çlLáì ÷ìç-ïzì íâå äòáLòãú àì ék äðBîL ©©¬©§§−©§¥´©¨®¦¦«§¬Ÿ©¨¦−¦§¨¤«¤¥¬¤§¦§−̈§©´¦§¨®¦ µ´Ÿ¥©½
:õøàä-ìò äòø äéäi-äîâïBôva íàå íBøca õò ìBté-íàå e÷éøé õøàä-ìò íLb íéáòä eàìné-íà ©¦§¤¬¨−̈©¨¨«¤¦¦¨§¸¤¨¦¬¤Æ¤Æ©¨¨´¤¨¦½§¦¦¬¥²©¨−§¦´©¨®

:àeäé íL õòä ìBtiL íB÷îã:øBö÷é àì íéáòá äàøå òøæé àì çeø øîL §²¤¦¬¨¥−¨¬§«Ÿ¥¬−©´Ÿ¦§¨®§Ÿ¤¬¤¨¦−¬Ÿ¦§«

i"yx
(‡).íéîä éðô ìò êîçì çìù לאדם וחסד טובה עשה

שמשליך  כאדם עוד תראנו אל עליו לבך לך שיאמר
המים: פני על åðàöîú.מזונותיו íéîéä áåøá éë עוד

ביתרו  נאמר מה ראה תשלומך ותקבל באים ימים
כ ) ולא (שמות  מצרי שהוא וסבור לחם ויאכל לו קראן

ישראל  על ומלך חתנו נעש' סופו הי' מה עוד יראנו
לישב  בניו ובני בניו וזכו השכינה כנפי תחת והכניסו

הגזית: äðåîùì.(·)בלשכת íâå äòáùì ÷ìç ïú
לשבעה ומשלך מלחמך עוד חלקת חלק חסד, צריכי

די: תאמר ואל אחריהם שיבואו òãúלשמונה àì éë
.äòø äéäé äî לכולם ותצטרך באים ימים עוד שמא

אימתי, עכשיו לא ואם הרעה מן הצדקה ע"י תנצל או
בראשית  ימי שבעה אלו וגו' חלק תן אמרו ורבותינו

לשמונה  וגם בשבת, לנוח ליוצרך חלק מהן אחד תן
לטבעה  חלק תן אחר דבר המילה, ימי שמונת אלו
של  לשמונה, וגם פסח, ימי שבעת של צבור קרבנות

החג: ימי äòø.שמונת äéäé äî òãú àì éë יחרב אם
ומדות  חכמותיו ויועילו עוד תקריבו ולא הבית
מנהג  על המקום ליושבי טובה ותשלום תרומיותיו

ישרה: בדרך שהדריכם כמוìåôé.הטוב (בראשיתישכון

נפל:כה) אחיו כל פני שמגין õò.על חכם תלמיד
הארץ: על המסיך כעץ çåø.(„)בזכותו øîåù ממתין

הרוח: בא עד òøæé.ומצפה àì ואינו ממתין פעמים
íéáòá.בא: äàåøå אותם וכשרואה בעבים עיניו נותן

יקצור  לא ולעולם הגשמים מפני לקצור ירא קודרים
תמיד: שירא לפי

cec zcevn
(‡).ÌÈÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÓÁÏ ÁÏ˘ יוליך שהמים תחשוב ולא 

הימים ברבות כי אותו  תמצא  שלא למקום למרחוק אותו
שתחשוב למי  אף מלחמך תן לומר משל  ענין  והוא תמצאנו.
רבים ימים אחר כי הגמול  ממנו  לקבל  עוד  תראנו שלא עליו

גמול : תשלום ממנו ÏÁ˜.(·)תקבל  Ô˙לשבעה מתן חלוק
אם אף  כאומר שמונה ואמר חשבון. כלל  הוא כי שבעה מספר ואחז בעיניך . ירבו ולא לכל  תן לומר רוצה לשמונה  אדם  בני

עוד: תן חשבון לכלל È‰È‰.נתת  ‰Ó: לכולם תצטרך  ואולי בארצות לשוטט ותצטרך  בארצך רעה יהיה  פן Â‡ÏÓÈ(‚)כי Ì‡
.'Â‚Âלחלק הוא שראוי לומר למעלה  ומוסב האדמה. פני על  וישפכו  יריקו רק  לעצמם יחזיקו לא הנה גשם  נתמלאו  העבים  אם

פעם גשמים  ונתמלא למעלה אדים הארץ תעלה ובזה  הארץ, על  ויריקו  לעצמם הגשם מחזיקים אינם שהעבים כמו לזולת, מתן 
נשפע יהיה הוא  יצטרך  כאשר  ואז לאחרים ויתן ישפיע  רק לבד  לעצמו להחזיקו לו מהראוי אין בעושר שנתמלא  מי  כן בפעם,

ıÚ.מאחרים: ÏÂÙÈ Ì‡Âמקום בכל העץ שיפול  ובשעה ויעבדוהו , ישקוהו פרי שיתן  בעבור בארץ ותקוע נטוע עודו פרי עץ
הואיל  עוד  עמו מטפל  מי ואין במקומו עזבוהו מעתה כי  יהיה שם  שיפול  מקום בכל  הצפון בפאת בין הדרום בפאת בין שהוא

אליו : יפנו לא לאחרים הוא שיצטרך עת כשיבא  לזולת משפיע שאינו  מי  כן וכאומר פרי. נותן ¯ÁÂ.(„)ואינו ¯ÓÂ˘הממתין
מקום: בכל יפזר הרוח  כי לזרוע טוב  אז כי הרוח , בוא עד  שדהו  Ú¯ÊÈ.בזריעת ‡Ï:בא ואינו ממתין ·ÌÈ·Ú.פעמים ‰‡Â¯Â

תמיד : שירא  לפי לעולם, יקצור  לא זה הגשמים, מפני לקצור ירא קודרים אותם  וכשרואה בעבים  עיניו הנותן

oeiv zcevn
.ÌÈ·Ú‰ תורקÂ˜È¯È.עננים:(‚) שמן כמו ושפיכה. הזלה ענין

ג ): א (שה "ש  העתיד Â‰È‡.שמך  על מורה  היו"ד  או יהיה. כמו 
הוא: יהיה  אמר את˘ÓÂ¯.(„)וכאילו שמר  ואביו כמו  ממתין.

יא): לז (בראשית  הדבר

ההשגחה העליונה מביאה כל אחד למקום מגוריו לשם חיזוק היהדות והרבצת התורה. כאשר חורשים וזורעים – צומח.
היום יום כה חשוון
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‡ãâaä ìò æzpL úàhç íc–ñeak ïeòè äæ éøä.úBìëàpa àlà øaãî áeúkä ïéàL ét ìò óà,øîàpLàø÷éå) ©©¨¤¦©©©¤¤£¥¤¨¦©©¦¤¥©¨§©¥¤¨©¤¡¨¤¤¡©

(èé ,å:"ìëàz Lã÷ íB÷îa"–ñeak úBðeòè úéîéðtä ãçàå úìëàpä ãçà,øîàpL(çé ,íù íù):"úàhçä úøBz", §¨¨Ÿ¥¨¥¤¨©¤¡¤¤§¤¨©§¦¦§¦¤¤¡©©©©¨
úBàhçä ìëì úçà äøBz. ¨©©§¨©©¨

·ñeak ïeòè dîc ïéà äìeñt úàhç,øLkä úòL dì äéäL ïéa,øLkä úòL dì äéä àHL ïéa.àéä Bæéà ©¨§¨¥¨¨¨¦¥¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¥¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¥¦
øLkä úòL dì äéäL?äðlL,äàîèpL,äàöiLå.øLkä úòL dì äéä àHL àéä Bæéàå?dpîæì õeç äèçLpL, ¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¤¨¨¤¦§§¨§¤¨§¨§¥¦¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¤¦§£¨¦§©¨

dîB÷îì õeçå,ïéìeñt eìawLå,dîc úà e÷øæå. §¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨
‚ãâaä ìò øàevä ïî æzð–ñeak ïeòè Bðéà.ãBñéä ïîe ïøwä ïî–ñeak ïeòè Bðéà.Bôñàå ätöøä ìò CtLð ¦©¦©©¨©©¤¤¥¨¦¦©¤¤¦©§¥¨¦¦§©©¨¦§¨©£¨
–ñeak ïeòè Bðéà.äéfäì éeàøå éìka ìa÷úpL ícä àlà ñeak ïeòè ïéà.èLôä àHL ãò øBòä ìò æzð–Bðéà ¥¨¦¥¨¦¤¨©¨¤¦§©©©§¦§¨§©¨¨¦©©¨©¤ª§©¥

`i`̀̀̀.qeak oerh .z`hg mcáéúëãë('æ àø÷éå):ùåã÷ íå÷îá ñáëú 'åâå äîãî äæé øùàå.lk`z yecw mewna xn`py:áéúë àðéðò àåääáåcg`e
.ziniptd:úåìëàð ïðéàù íéðôá äéæä ïåòè ïîãù.z`hgd zxez xn`py:áéúë àðéðò àåääã àùéøá.ze`hgd lkl zg` dxez.äîäá úàèç à÷åãå

:úèçùð äðéàù óåòä úàèçì èøô ,áéúë úàèçä èçùú àðéðò àåääáã ,ñåáë ïåòè åðéà óåòä úàèç íã ìáà
aaaa.qeak oerh dnc oi`:äìåñô íãî àìå äøùë íãî ,äîãî äæé øùà áéúëã.xyekd zry:ä÷éøæì.dply:äîã ïìù.oileqt elawyeàìå .ïðéñøâ

:äæåä øáëù äæì èøô äæé øùà ïðéøîàãë ,ñåáéë ïåòè åðéà íãä ú÷éøæ øçàì ãâáä éáâ ìò äîã æúéðù äøùë úàèç åìéôà àäã ,å÷øæùå ïðéñøâ
bbbb.x`evd on fzp:äàæäì éåàøá àìà éúøîà àì ,äæé øùà áéúëã .ñåáë ïåòè åðéà ,ãâáä ìò äîäá ìù.oxwd on:çáæî ìù.ceqid oneíééøéùä ïî

:äîãî äæåä øáëù äæì èøô ,äæé øùà áéúëã ,ñåáë íéðåòè íééøéù ïéà äîã ïúî ïúéðù øçàîã .ïééãò åëôùð àìù ô"òàå ,ãåñéä ìò êôùéì íééåàøä
.ilka lawzpy mcd `l`:éìëá ìá÷úðù íãä àìà ñåáë ïåòè ïéàù éôì ,ñåáë ïåòè ïéà åôñàå äôöøä ìò êôùð íòè äî ,øîà÷ íòè äîie`xe

`xephxa yexit
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כ): ו , (ויקרא חטאת בקרבן  dxyaaכתוב rbi xy` lk" יגע אשר  אוכל  דבר (כל
ממנה) תיאכלycwiויבלע היא כשרה ואם תיפסל היא פסולה אם כמוה, (להיות

שבה), cbadכחמור  lr dncn dfi xy`e(הבגד על  החטאת מדם הוזה `xy(אם
yecw mewna qakz dilr dfi.(בעזרה)xayi ea lyeaz xy` yxg ilke שהבליעה (לפי 

נותר ), נעשית בו mina"שנבלעה sheye wxene ,dlyea zyegp ilka m`e את (לפלוט
בדין פותח והוא אלו , מפסוקים הנלמדות ההלכות בפרטי עוסק פרקנו  – בליעתו ).

הבגד. על  שהוזה החטאת דם

ñeak ïeòè äæ éøä ,ãâaä ìò æzpL úàhç íc שהזכרנו כמו – ÇÇÈÆÄÇÇÇÆÆÂÅÆÈÄ
הבגד... על  מדמה יזה "ואשר שכתוב: קדוש"לעיל , במקום óàÇתכבס

úBìëàpa àlà øaãî áeúkä ïéàL ét ìò חיצוניות בחטאות – ÇÄÆÅÇÈÀÇÅÆÈÇÆÁÈ
לכהנים, נאכל עניןøîàpLשבשרם באותו  יט יט יט יט ):):):):– שםשםשםשם,,,, "íB÷îa((((שם שם שם שם  ÆÆÁÇÀÈ

ã÷"ìëàz L מקום מכל  הנאכלת, בחטאת שם שמדובר  ומכאן – ÈÙÅÈÅ
úéîéðtä ãçàå úìëàpä ãçà שנאכלת החיצונית החטאת בין – ÆÈÇÆÁÆÆÀÆÈÇÀÄÄ

א-ב), ח, לעיל (עיין שנשרפת הפנימית החטאת ñeakובין  úBðeòèÀÄ
הבגד , על  שניתז לדמן  –"úàhçä úøBz" :øîàpL בתחילת – ÆÆÁÇÇÇÇÈ

מכאן: ודורשים החטאת", תורת "זאת כתוב: ענין úçàאותו äøBzÈÇÇ
úBàhçä ìëìהבגד על  מדמן ניתז שאם ולנשרפות, לנאכלות – ÀÈÇÇÈ

כיבוס, טעון  אינו  הבגד על  שניתז  העוף חטאת דם ברם, כיבוס. טעון 
העולה((((שםשםשםשם):):):):שכתוב תשחט אשר z`hgd"במקום hgyz ומכאן ,"

נשחטת  שאינה העוף לחטאת פרט הנשחטות, בחטאות מדבר שהכתוב
נמלקת א א א א ).).).).אלא צבצבצבצב,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

באה  כיבוס, טעון  הבגד על  שניתז חטאת שדם הקודמת, במשנה ששנינו  לאחר 
חטאת  של בדם ולא כשרה חטאת של  בדם אלא אינו זה שדין ללמדנו, זו  משנה

פסולה.

dîc ïéà äìeñt úàhç– הבגד על  שניתז –ñeak ïeòè– ÇÈÀÈÅÈÈÈÄ
מדם  ולא הכשרה, של  מדמה ודורשים: מדמה", יזה "ואשר  שכתוב:

akäפסולה, úòL dì äéäL ïéøL שנעשתה הדם, לזריקת – ÅÆÈÈÈÈÇÇÙÆ
לזריקה, הדם ממנה שנתקבל  לאחר  אלא נפסלה ולא בהכשר החטאת

במשנתנו , לקמן käכמפורש  úòL dì äéä àHL ïéaøL– ÅÆÈÈÈÈÇÇÙÆ
והולכת. מפרשת שמשנתנו  כמו  הדם, קבלת קודם שנפסלה לזריקה,

àéä Bæéà,פסולה חטאת –kä úòL dì äéäLøL?לזריקה – ÅÄÆÈÈÈÈÇÇÙÆ
äðlL,בלינה ונפסל  החטאת של דמה שלן כגון –äàîèpL– ÆÈÈÆÄÀÀÈ

הדם, זריקת קודם החטאת בשר  הדם äàöiLåשנטמא שיצא או  – ÀÆÈÀÈ
הדם. זריקת קודם לעזרה חוץ הבשר  àéäאו Bæéàå,פסולה חטאת – ÀÅÄ

kä úòL dì äéä àHLøL?לזריקה –,dpîæì õeç äèçLpL ÆÈÈÈÈÇÇÙÆÆÄÀÂÈÄÀÇÈ
dîB÷îì õeçåלהקטיר או דמה לזרוק מנת על  החטאת שנשחטה – ÀÄÀÈ

לעזרה, חוץ או לזמן חוץ בשרה לאכול או ïéìeñtאמוריה eìawLåÀÆÄÀÀÄ
א) ב, לעיל  dîc(עיין úà e÷øæå גורסים שאין  מפרשים, יש  – ÀÈÀÆÈÈ

שניתז  כשרה חטאת דם אפילו הדם זריקת לאחר שכן  "וזרקו", תיבת

שנאמר : כיבוס, טעון  אינו  הבגד  dfi"על xy`e"שכבר לדם פרט –
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הוזה ומפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי;;;; המשנה, גירסת את מקיימים ויש 

"ewxfe"פי על  שאף להשמיע, באה משנתנו  לדעתם שכן זרקו, או –

"וכולן  א): ג, (לעיל  oileqtd)ששנינו  lk)יש אם הדם, את שקיבלו
מן  הפסולים אחד  זרק אם מקום מכל  ויקבל ", הכשר יחזור הנפש דם

הבגד על ממנו  ניתז אם ולפיכך במזרק, שנותר  הדם כל נפסל  הדם,
ראוי כן  אם אלא כיבוס, טעון חטאת דם שאין כיבוס, טעון  אינו

ישראלישראלישראלישראל").").").").להזאה """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;
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כיבוס. טעון  שאינו  חטאת בדם פרטים ללמד  מוסיפה משנתנו

æzð,חטאת דם –øàevä ïî,הבהמה של  –ãâaä ìòהואיל – ÄÇÄÇÇÈÇÇÆÆ
בכלי , נתקבל  שלא מאחר להזאה, ראוי  אינו זה ïeòèודם BðéàÅÈ

ñeakהראוי בדם אלא אמרתי לא מדמה", יזה "ואשר שנאמר: – Ä
חטאת((((גמראגמראגמראגמרא).).).).להזאה דם נתז אם ïøwäוכן  ïîשכבר המזבח, של  – ÄÇÆÆ

להזאה, ראוי  אינו  ושוב ãBñéäהוזה ïîe הדם משיירי שניתז  או  – ÄÇÀ
הואיל עדיין , נשפכו  שלא פי על  אף היסוד , על להישפך  העומדים

הדם, מתנות כבר  ñeakוהוזו ïeòè Bðéà:שכתוב –,"dfi xy`e" ÅÈÄ
הוזה. שכבר לזה הבהמה,CtLðפרט של הצואר מן  הדם –ìò ÄÀÇÇ

ätöøä,העזרה של –Bôñàå אף שרת, כלי לתוך הרצפה מן – ÈÄÀÈÇÂÈ
הבגד, על הכלי מן שניתז ñeakהדם ïeòè Bðéàשנפסל לפי – ÅÈÄ

הוא: כלל שכן  ìa÷úpLלהזאה, ícä àlà ñeak ïeòè ïéà– ÅÈÄÆÈÇÈÆÄÀÇÇ
הבהמה, שרת,éìkaמצואר  בכלי  –äéfäì éeàøå.המזבח על  – ÇÀÄÀÈÀÇÈÈ
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ñeak ïeòè.èLôäMî–ñeak ïeòè;éøácäãeäé éaø.øæòéìà éaøøîBà:ñeak ïeòè Bðéà èLôäMî óà.Bðéà ¨¦¦¤ª§©¨¦¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¥©¦¤ª§©¥¨¦¥
ícä íB÷î àlà ñeak ïeòè,äàîè ìa÷ì éeàø àeäL øáãå,ñeaëì éeàøå. ¨¦¤¨§©¨§¨¨¤¨§©¥ª§¨§¨§¦

„øBòä ãçàå ÷Oä ãçàå ãâaä ãçà–LBã÷ íB÷îa ñeak ïéðeòè.ñøç éìk úøéáLe–LBã÷ íB÷îa.øîeä÷é ¤¨©¤¤§¤¨©©§¤¨¨§¦¦§¨¨§¦©§¦¤¤§¨¨§¦¨
úLçð éìëa äôéèLe–LBã÷ íB÷îa.íéLã÷ éLãwî úàhça øîç äæ. §¦¨¦§¦§Ÿ¤§¨¨¤Ÿ¤©©¨¦¨§¥¨¨¦

‰íéòìwì õeç àöiL ãâa–ñðëð,LBã÷ íB÷îa Bñaëîe.íéòìwì õeç àîèð–BòøB÷,ñðëðå,íB÷îa Bñaëîe ¤¤¤¨¨©§¨¦¦§¨§©§§¨¨¦§¨©§¨¦§§¦§¨§©§§¨

.d`fdl:ñåáë ïéðåòè ïéàå éùã÷ àìã ,ïáøò ë"çàå äæ éìëá äàæä éãëî úåçôå äæ éìëá äàæä éãëî úåçô ìá÷ éèåòîì.qeak oerh oi` hyted `ly cr
éåàøä ìë óà ,àåäù úåîë éìëì åéìò áùç íà äàîåè ìá÷ì éåàø åðéàù ãâá åîùù ïè÷ ãâá êì ïéàã ,äàîåè ìá÷ì éåàøä ãâá äî ,ãâáä ìò áéúëã
åá úåñëì åà äáëøîì äñëî åúåà úåùòì åéìò áùç íà äàîåè ìá÷ì éåàø éåä èùôåäùîå ,äàîåè ìá÷ì éåàø åðéà èùôåä àìù ãòå ,äàîåè ìá÷ì

:òåöé÷ êéøö åðéàå äèîä úà.hytedyn s`:éìë úåéäì ï÷úð àìù ïîæ ìë.qeak oerh oi`:äáùçî åìéôà øñåçî ïéàù äàîåè ìá÷îä øáã ïðéòáã
.mcd mewn `l`:ãâáä ìë àìå.d`neh lawl ie`xe:äëìä ïëå ,äãåäé 'øë àîúñå .äëàìî øñåçî àäé àìù ãáìáå .äáùçî øñåçîù ô"òàåie`xe

.qeakl:ñåáë øá àìå àåä äãéøâ øáã ,ñåáëì éåàø åðéà àåä äàîåè ìá÷îã â"òàã .õò éìë éèåòîì
cccc.yecw mewna:äøæòá.yecw mewna qxg ilk zxiayeéìë úøéáù ù÷úà ,øáùé åá ìùåáú øùà ñøç éìëå áéúë ,ùåã÷ íå÷îá ñáëú áéúëã øúáã

:ùåã÷ íå÷îá ñøç éìë úøéáù óà ùåã÷ íå÷îá ñåáë äî ,ñåáëì ñøç.xneg df:éà÷ ñåáëà
dddd.cba:íéòì÷ì õåç àöéå úàèç íã åéìò æúðù.mirlwl ueg `nhp:äøæòì äàîåè ñéðëäì øùôà éàå .àöéù øçàì.erxew:äàîåèî øåäèå .åáåøá

.yecw mewna eqakne qpkpeåñéðëäì éøù àëä ,øãåñ áçåø éãë åøåáçá øàùé àìù ãò ïðáøãî åúàîåèá àåä ïééãò åáåøá åòø÷å àîèðù ãâáã â"òàå

`xephxa yexit

מכדי פחות דם קיבל שאם למעט, כאן באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא
ועירבם, שחזר  אף שני , בכלי הזאה מכדי ופחות אחד , בכלי  הזאה

טעון  אינו הבגד  על  ניתז ואם להזאה, ראוי שיהא הדם נתקדש  לא
הדם,æzðכיבוס. –øBòä ìò,הבהמה של  –èLôä àHL ãò ÄÇÇÈÇÆËÀÇ

הבהמה, מן העור שהופשט קודם –ñeak ïeòè Bðéà:שכתוב – ÅÈÄ
מדמה יזה cbad"ואשר lrכל אף טומאה, לקבל  הראוי  בגד מה ,"

לקבל ראוי  אינו  הופשט שלא שעד העור , יצא טומאה, לקבל הראוי 
כיבוס. טעון  אינו  עליו שניתז  חטאת דם הלכך  èLôäMîÄÆËÀÇטומאה;
הבהמה, מן שהופשט לאחר העור  על  ניתז אם אבל  –ñeak ïeòèÈÄ

בגד , כדין  –äãeäé éaø éøácראוי שהופשט שהעור הסובר, – ÄÀÅÇÄÀÈ
לעשותו  כגון  שהוא, כמות בו להשתמש  עליו יחשוב אם טומאה לקבל

המטה את בו לכסות או  למרכבה ישראלישראלישראלישראל");");");");מכסה """"תפארתתפארתתפארתתפארת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שעכשיו פי על  שאף מפרש, xerd)והרמב"ם carzp `ly onf lk) אינו
ולפיכך שיתעבד ; לאחר  טומאה לקבל ראוי הוא הרי טומאה, מקבל 

כבגד. שדינו יהודה רבי èLôäMîסובר  óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÄÆËÀÇ
העור , –ñeak ïeòè Bðéà עליו חישב ולא עיבדו שלא זמן  שכל – ÅÈÄ

עליו  ניתז  ואם כבגד , דינו  אין ולכן טומאה, מקבל  אינו בו להשתמש 

כיבוס. טעון אינו  חטאת ícäדם íB÷î àlà ñeak ïeòè BðéàÅÈÄÆÈÀÇÈ
בגמרא בברייתא מובא שכן  הבגד, כל ולא אאאא):):):):– צדצדצדצד,,,, ניתז ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  יכול

יזה  "ואשר לומר: תלמוד כיבוס? טעון  הבגד  כל יהא בגד מקצת על 
הבגד על dilrמדמה dfi xy`; בלבד דם מקום אלא אמרתי  לא – "

äàîè ìa÷ì éeàø àeäL øáãåרבי בדברי  לעיל כמבואר  – ÀÈÈÆÈÀÇÅËÀÈ
ומכאן, dcedi,יהודה; iaxk dkldוראוי הואיל משהופשט, שהעור 

כיבוס; טעון  חטאת דם עליו ניתז  שאם כבגד, דינו טומאה, לקבל הוא
ñeaëì éeàøå אינו טומאה, שמקבל פי  על  שאף עץ, כלי  להוציא – ÀÈÀÄ

טעון  אינו בו  וכיוצא עץ כלי על שניתז חטאת דם ולכן לכיבוס, ראוי 
כיבוס.
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øBòä ãçàå ÷Oä ãçàå ãâaä ãçà ובין שק ובין  בגד בין – ÆÈÇÆÆÀÆÈÇÇÀÆÈÈ
חטאת, דם עליהם שניתז  ÷LBãעור, íB÷îa ñeak ïéðeòè– ÀÄÄÀÈÈ

על מדמה יזה "ואשר  בתורה: כמפורש לעזרה, מחוץ ולא בעזרה

akzyecwהבגד... mewna q."ñøç éìk úøéáLe בו שנתבשל – ÀÄÇÀÄÆÆ
שכתוב כמו החטאת, כאכאכאכא):):):):בשר ו ו ו ו ,,,, בו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תבושל אשר חרס "וכלי 

(z`hgd)היא אף זו  שבירה ÷LBãישבר ", íB÷îa;בעזרה – ÀÈÈ
çð éìëa äôéèLe ä÷éøîeúLשכתוב כמו  ilka((((שם שם שם שם ):):):):– m`e" ÀÄÈÀÄÈÄÀÄÀÙÆ

,"mina shye wxene dlyea zygp הן והשטיפה המריקה íB÷îaÀÈאף
LBã÷ במקום "תכבס הקודם: בפסוק ונאמר  שהואיל  בעזרה, – È

הבגד כיבוס מה לכיבוס, ושטיפה ומריקה שבירה הוקשו קדוש ",
ושטיפתו  נחושת כלי ומריקת חרס כלי שבירת אף קדוש , במקום

כלי שבירת שטעם א, למשנה בהקדמה ביארנו וכבר  קדוש. במקום
בכלי שנבלעת שהבליעה משום נחושת, בכלי והשטיפה והמריקה חרס

נותר . נעשית ÷íéLãהחטאת éLãwî úàhça øîç äæיש – ÆÙÆÇÇÈÄÈÀÅÈÈÄ
בלבד כיבוס על מוסבה זו שפיסקה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),מפרשים כלומר((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

של בדם ולא חטאת בדם אלא אינו דם עליו  שניתז  הבגד כיבוס שדין 
וכן  חרס כלי שבירת דין ברם, קדשים. קדשי ואפילו אחרים קרבנות

מפרשים, ויש  הקדשים. בכל גם נוהג נחושת בכלי ושטיפה מריקה
miycw"שהפיסקה iycwn z`hga xneg df" כיבוס על  רק לא מוסבה

חרס כלי שבירת על גם אלא טובטובטובטוב"),"),"),"),הבגד יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  שאף ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;
אמנם  הקדשים; בשאר ולא בלבד  בחטאת אלא אינה חרס כלי  שבירת

שנל כפי הקדשים, בכל נוהגת נחושת בכלי  ושטיפה להלן מריקה מד

סולימאן , ר' החכם בשם מובא שלמה" ב"מלאכת ברם, ז ). (משנה
במשנתנו , הנזכרים העניינים שלשת כל  על אמנם מוסב חומר " ש "זה

בחטאת  שכן  אחרים, מקדשים חטאת חמורה הדברים אותם שבכל 
בכלי ושטיפה מריקה וכן  חרס, כלי ושבירת הבגד , כיבוס דין יש

ואילו  ושבירה, ככיבוס קדוש, במקום להיות צריכה היא שאף מתכת,
ושאר חרס; בכלי שבירה ולא בבגד  כיבוס דין  אין הקדשים בשאר

המריקה  אין פנים כל על  ושטיפה, מריקה אמנם שטעונים הכלים,
קדוש. במקום להיות צריכות והשטיפה
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כלי וכן בעזרה, כיבוס טעון  הבגד על שניתז  חטאת שדם למדנו, הקודמת במשנה
בבגד דנה משנתנו  – בעזרה. שבירה טעון  הנאכלת, החטאת בו  שנתבשלה חרס

שבירתו. לפני לעזרה חוץ שיצא חרס ובכלי  כיבוסו, קודם לעזרה חוץ שיצא

ãâa,חטאת דם עליו  שניתז  –íéòìwì õeç àöiL לחומת חוץ – ÆÆÆÈÈÇÀÈÄ
ג), ה, לעיל (עיין  מכניסו,ñðëðהעזרה כלומר הבגד , –Bñaëîe ÄÀÈÀÇÀ

LBã÷ íB÷îa. כדינו בעזרה, –íéòìwì õeç àîèðהבגד אם – ÀÈÈÄÀÈÇÀÈÄ
אפשר אי והרי בשרץ, שנגע כגון לעזרה, חוץ שיצא לאחר נטמא

לעזרה, בטומאתו  למלאכתו ÷BòøBלהכניסו  ראוי יהא שלא ברובו , – À
מן  מטומאתו  נטהר והוא בגד  השם מעליו  בטל  ונמצא הראשונה,

÷LBãהתורה, íB÷îa Bñaëîe ,ñðëðå ומכבסו מכניסו כך  אחר  – ÀÄÀÈÀÇÀÀÈÈ
יישאר שלא עד בטומאתו הוא עדיין  שמדרבנן  פי על  ואף בעזרה.

izdw - zex`ean zeipyn



רט b dpyn xyr cg` wxt migaf zkqn

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡ãâaä ìò æzpL úàhç íc–ñeak ïeòè äæ éøä.úBìëàpa àlà øaãî áeúkä ïéàL ét ìò óà,øîàpLàø÷éå) ©©¨¤¦©©©¤¤£¥¤¨¦©©¦¤¥©¨§©¥¤¨©¤¡¨¤¤¡©

(èé ,å:"ìëàz Lã÷ íB÷îa"–ñeak úBðeòè úéîéðtä ãçàå úìëàpä ãçà,øîàpL(çé ,íù íù):"úàhçä úøBz", §¨¨Ÿ¥¨¥¤¨©¤¡¤¤§¤¨©§¦¦§¦¤¤¡©©©©¨
úBàhçä ìëì úçà äøBz. ¨©©§¨©©¨

·ñeak ïeòè dîc ïéà äìeñt úàhç,øLkä úòL dì äéäL ïéa,øLkä úòL dì äéä àHL ïéa.àéä Bæéà ©¨§¨¥¨¨¨¦¥¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¥¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¥¦
øLkä úòL dì äéäL?äðlL,äàîèpL,äàöiLå.øLkä úòL dì äéä àHL àéä Bæéàå?dpîæì õeç äèçLpL, ¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¤¨¨¤¦§§¨§¤¨§¨§¥¦¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¤¦§£¨¦§©¨

dîB÷îì õeçå,ïéìeñt eìawLå,dîc úà e÷øæå. §¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨
‚ãâaä ìò øàevä ïî æzð–ñeak ïeòè Bðéà.ãBñéä ïîe ïøwä ïî–ñeak ïeòè Bðéà.Bôñàå ätöøä ìò CtLð ¦©¦©©¨©©¤¤¥¨¦¦©¤¤¦©§¥¨¦¦§©©¨¦§¨©£¨
–ñeak ïeòè Bðéà.äéfäì éeàøå éìka ìa÷úpL ícä àlà ñeak ïeòè ïéà.èLôä àHL ãò øBòä ìò æzð–Bðéà ¥¨¦¥¨¦¤¨©¨¤¦§©©©§¦§¨§©¨¨¦©©¨©¤ª§©¥

`i`̀̀̀.qeak oerh .z`hg mcáéúëãë('æ àø÷éå):ùåã÷ íå÷îá ñáëú 'åâå äîãî äæé øùàå.lk`z yecw mewna xn`py:áéúë àðéðò àåääáåcg`e
.ziniptd:úåìëàð ïðéàù íéðôá äéæä ïåòè ïîãù.z`hgd zxez xn`py:áéúë àðéðò àåääã àùéøá.ze`hgd lkl zg` dxez.äîäá úàèç à÷åãå

:úèçùð äðéàù óåòä úàèçì èøô ,áéúë úàèçä èçùú àðéðò àåääáã ,ñåáë ïåòè åðéà óåòä úàèç íã ìáà
aaaa.qeak oerh dnc oi`:äìåñô íãî àìå äøùë íãî ,äîãî äæé øùà áéúëã.xyekd zry:ä÷éøæì.dply:äîã ïìù.oileqt elawyeàìå .ïðéñøâ

:äæåä øáëù äæì èøô äæé øùà ïðéøîàãë ,ñåáéë ïåòè åðéà íãä ú÷éøæ øçàì ãâáä éáâ ìò äîã æúéðù äøùë úàèç åìéôà àäã ,å÷øæùå ïðéñøâ
bbbb.x`evd on fzp:äàæäì éåàøá àìà éúøîà àì ,äæé øùà áéúëã .ñåáë ïåòè åðéà ,ãâáä ìò äîäá ìù.oxwd on:çáæî ìù.ceqid oneíééøéùä ïî

:äîãî äæåä øáëù äæì èøô ,äæé øùà áéúëã ,ñåáë íéðåòè íééøéù ïéà äîã ïúî ïúéðù øçàîã .ïééãò åëôùð àìù ô"òàå ,ãåñéä ìò êôùéì íééåàøä
.ilka lawzpy mcd `l`:éìëá ìá÷úðù íãä àìà ñåáë ïåòè ïéàù éôì ,ñåáë ïåòè ïéà åôñàå äôöøä ìò êôùð íòè äî ,øîà÷ íòè äîie`xe

`xephxa yexit
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כ): ו , (ויקרא חטאת בקרבן  dxyaaכתוב rbi xy` lk" יגע אשר  אוכל  דבר (כל
ממנה) תיאכלycwiויבלע היא כשרה ואם תיפסל היא פסולה אם כמוה, (להיות

שבה), cbadכחמור  lr dncn dfi xy`e(הבגד על  החטאת מדם הוזה `xy(אם
yecw mewna qakz dilr dfi.(בעזרה)xayi ea lyeaz xy` yxg ilke שהבליעה (לפי 

נותר ), נעשית בו mina"שנבלעה sheye wxene ,dlyea zyegp ilka m`e את (לפלוט
בדין פותח והוא אלו , מפסוקים הנלמדות ההלכות בפרטי עוסק פרקנו  – בליעתו ).

הבגד. על  שהוזה החטאת דם

ñeak ïeòè äæ éøä ,ãâaä ìò æzpL úàhç íc שהזכרנו כמו – ÇÇÈÆÄÇÇÇÆÆÂÅÆÈÄ
הבגד... על  מדמה יזה "ואשר שכתוב: קדוש"לעיל , במקום óàÇתכבס

úBìëàpa àlà øaãî áeúkä ïéàL ét ìò חיצוניות בחטאות – ÇÄÆÅÇÈÀÇÅÆÈÇÆÁÈ
לכהנים, נאכל עניןøîàpLשבשרם באותו  יט יט יט יט ):):):):– שםשםשםשם,,,, "íB÷îa((((שם שם שם שם  ÆÆÁÇÀÈ

ã÷"ìëàz L מקום מכל  הנאכלת, בחטאת שם שמדובר  ומכאן – ÈÙÅÈÅ
úéîéðtä ãçàå úìëàpä ãçà שנאכלת החיצונית החטאת בין – ÆÈÇÆÁÆÆÀÆÈÇÀÄÄ

א-ב), ח, לעיל (עיין שנשרפת הפנימית החטאת ñeakובין  úBðeòèÀÄ
הבגד , על  שניתז לדמן  –"úàhçä úøBz" :øîàpL בתחילת – ÆÆÁÇÇÇÇÈ

מכאן: ודורשים החטאת", תורת "זאת כתוב: ענין úçàאותו äøBzÈÇÇ
úBàhçä ìëìהבגד על  מדמן ניתז שאם ולנשרפות, לנאכלות – ÀÈÇÇÈ

כיבוס, טעון  אינו  הבגד על  שניתז  העוף חטאת דם ברם, כיבוס. טעון 
העולה((((שםשםשםשם):):):):שכתוב תשחט אשר z`hgd"במקום hgyz ומכאן ,"

נשחטת  שאינה העוף לחטאת פרט הנשחטות, בחטאות מדבר שהכתוב
נמלקת א א א א ).).).).אלא צבצבצבצב,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

באה  כיבוס, טעון  הבגד על  שניתז חטאת שדם הקודמת, במשנה ששנינו  לאחר 
חטאת  של בדם ולא כשרה חטאת של  בדם אלא אינו זה שדין ללמדנו, זו  משנה

פסולה.

dîc ïéà äìeñt úàhç– הבגד על  שניתז –ñeak ïeòè– ÇÈÀÈÅÈÈÈÄ
מדם  ולא הכשרה, של  מדמה ודורשים: מדמה", יזה "ואשר  שכתוב:

akäפסולה, úòL dì äéäL ïéøL שנעשתה הדם, לזריקת – ÅÆÈÈÈÈÇÇÙÆ
לזריקה, הדם ממנה שנתקבל  לאחר  אלא נפסלה ולא בהכשר החטאת

במשנתנו , לקמן käכמפורש  úòL dì äéä àHL ïéaøL– ÅÆÈÈÈÈÇÇÙÆ
והולכת. מפרשת שמשנתנו  כמו  הדם, קבלת קודם שנפסלה לזריקה,

àéä Bæéà,פסולה חטאת –kä úòL dì äéäLøL?לזריקה – ÅÄÆÈÈÈÈÇÇÙÆ
äðlL,בלינה ונפסל  החטאת של דמה שלן כגון –äàîèpL– ÆÈÈÆÄÀÀÈ

הדם, זריקת קודם החטאת בשר  הדם äàöiLåשנטמא שיצא או  – ÀÆÈÀÈ
הדם. זריקת קודם לעזרה חוץ הבשר  àéäאו Bæéàå,פסולה חטאת – ÀÅÄ

kä úòL dì äéä àHLøL?לזריקה –,dpîæì õeç äèçLpL ÆÈÈÈÈÇÇÙÆÆÄÀÂÈÄÀÇÈ
dîB÷îì õeçåלהקטיר או דמה לזרוק מנת על  החטאת שנשחטה – ÀÄÀÈ

לעזרה, חוץ או לזמן חוץ בשרה לאכול או ïéìeñtאמוריה eìawLåÀÆÄÀÀÄ
א) ב, לעיל  dîc(עיין úà e÷øæå גורסים שאין  מפרשים, יש  – ÀÈÀÆÈÈ

שניתז  כשרה חטאת דם אפילו הדם זריקת לאחר שכן  "וזרקו", תיבת

שנאמר : כיבוס, טעון  אינו  הבגד  dfi"על xy`e"שכבר לדם פרט –
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הוזה ומפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי;;;; המשנה, גירסת את מקיימים ויש 

"ewxfe"פי על  שאף להשמיע, באה משנתנו  לדעתם שכן זרקו, או –

"וכולן  א): ג, (לעיל  oileqtd)ששנינו  lk)יש אם הדם, את שקיבלו
מן  הפסולים אחד  זרק אם מקום מכל  ויקבל ", הכשר יחזור הנפש דם

הבגד על ממנו  ניתז אם ולפיכך במזרק, שנותר  הדם כל נפסל  הדם,
ראוי כן  אם אלא כיבוס, טעון חטאת דם שאין כיבוס, טעון  אינו

ישראלישראלישראלישראל").").").").להזאה """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;
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כיבוס. טעון  שאינו  חטאת בדם פרטים ללמד  מוסיפה משנתנו

æzð,חטאת דם –øàevä ïî,הבהמה של  –ãâaä ìòהואיל – ÄÇÄÇÇÈÇÇÆÆ
בכלי , נתקבל  שלא מאחר להזאה, ראוי  אינו זה ïeòèודם BðéàÅÈ

ñeakהראוי בדם אלא אמרתי לא מדמה", יזה "ואשר שנאמר: – Ä
חטאת((((גמראגמראגמראגמרא).).).).להזאה דם נתז אם ïøwäוכן  ïîשכבר המזבח, של  – ÄÇÆÆ

להזאה, ראוי  אינו  ושוב ãBñéäהוזה ïîe הדם משיירי שניתז  או  – ÄÇÀ
הואיל עדיין , נשפכו  שלא פי על  אף היסוד , על להישפך  העומדים

הדם, מתנות כבר  ñeakוהוזו ïeòè Bðéà:שכתוב –,"dfi xy`e" ÅÈÄ
הוזה. שכבר לזה הבהמה,CtLðפרט של הצואר מן  הדם –ìò ÄÀÇÇ

ätöøä,העזרה של –Bôñàå אף שרת, כלי לתוך הרצפה מן – ÈÄÀÈÇÂÈ
הבגד, על הכלי מן שניתז ñeakהדם ïeòè Bðéàשנפסל לפי – ÅÈÄ

הוא: כלל שכן  ìa÷úpLלהזאה, ícä àlà ñeak ïeòè ïéà– ÅÈÄÆÈÇÈÆÄÀÇÇ
הבהמה, שרת,éìkaמצואר  בכלי  –äéfäì éeàøå.המזבח על  – ÇÀÄÀÈÀÇÈÈ
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ñeak ïeòè.èLôäMî–ñeak ïeòè;éøácäãeäé éaø.øæòéìà éaøøîBà:ñeak ïeòè Bðéà èLôäMî óà.Bðéà ¨¦¦¤ª§©¨¦¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¥©¦¤ª§©¥¨¦¥
ícä íB÷î àlà ñeak ïeòè,äàîè ìa÷ì éeàø àeäL øáãå,ñeaëì éeàøå. ¨¦¤¨§©¨§¨¨¤¨§©¥ª§¨§¨§¦

„øBòä ãçàå ÷Oä ãçàå ãâaä ãçà–LBã÷ íB÷îa ñeak ïéðeòè.ñøç éìk úøéáLe–LBã÷ íB÷îa.øîeä÷é ¤¨©¤¤§¤¨©©§¤¨¨§¦¦§¨¨§¦©§¦¤¤§¨¨§¦¨
úLçð éìëa äôéèLe–LBã÷ íB÷îa.íéLã÷ éLãwî úàhça øîç äæ. §¦¨¦§¦§Ÿ¤§¨¨¤Ÿ¤©©¨¦¨§¥¨¨¦

‰íéòìwì õeç àöiL ãâa–ñðëð,LBã÷ íB÷îa Bñaëîe.íéòìwì õeç àîèð–BòøB÷,ñðëðå,íB÷îa Bñaëîe ¤¤¤¨¨©§¨¦¦§¨§©§§¨¨¦§¨©§¨¦§§¦§¨§©§§¨

.d`fdl:ñåáë ïéðåòè ïéàå éùã÷ àìã ,ïáøò ë"çàå äæ éìëá äàæä éãëî úåçôå äæ éìëá äàæä éãëî úåçô ìá÷ éèåòîì.qeak oerh oi` hyted `ly cr
éåàøä ìë óà ,àåäù úåîë éìëì åéìò áùç íà äàîåè ìá÷ì éåàø åðéàù ãâá åîùù ïè÷ ãâá êì ïéàã ,äàîåè ìá÷ì éåàøä ãâá äî ,ãâáä ìò áéúëã
åá úåñëì åà äáëøîì äñëî åúåà úåùòì åéìò áùç íà äàîåè ìá÷ì éåàø éåä èùôåäùîå ,äàîåè ìá÷ì éåàø åðéà èùôåä àìù ãòå ,äàîåè ìá÷ì

:òåöé÷ êéøö åðéàå äèîä úà.hytedyn s`:éìë úåéäì ï÷úð àìù ïîæ ìë.qeak oerh oi`:äáùçî åìéôà øñåçî ïéàù äàîåè ìá÷îä øáã ïðéòáã
.mcd mewn `l`:ãâáä ìë àìå.d`neh lawl ie`xe:äëìä ïëå ,äãåäé 'øë àîúñå .äëàìî øñåçî àäé àìù ãáìáå .äáùçî øñåçîù ô"òàåie`xe

.qeakl:ñåáë øá àìå àåä äãéøâ øáã ,ñåáëì éåàø åðéà àåä äàîåè ìá÷îã â"òàã .õò éìë éèåòîì
cccc.yecw mewna:äøæòá.yecw mewna qxg ilk zxiayeéìë úøéáù ù÷úà ,øáùé åá ìùåáú øùà ñøç éìëå áéúë ,ùåã÷ íå÷îá ñáëú áéúëã øúáã

:ùåã÷ íå÷îá ñøç éìë úøéáù óà ùåã÷ íå÷îá ñåáë äî ,ñåáëì ñøç.xneg df:éà÷ ñåáëà
dddd.cba:íéòì÷ì õåç àöéå úàèç íã åéìò æúðù.mirlwl ueg `nhp:äøæòì äàîåè ñéðëäì øùôà éàå .àöéù øçàì.erxew:äàîåèî øåäèå .åáåøá

.yecw mewna eqakne qpkpeåñéðëäì éøù àëä ,øãåñ áçåø éãë åøåáçá øàùé àìù ãò ïðáøãî åúàîåèá àåä ïééãò åáåøá åòø÷å àîèðù ãâáã â"òàå
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מכדי פחות דם קיבל שאם למעט, כאן באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא
ועירבם, שחזר  אף שני , בכלי הזאה מכדי ופחות אחד , בכלי  הזאה

טעון  אינו הבגד  על  ניתז ואם להזאה, ראוי שיהא הדם נתקדש  לא
הדם,æzðכיבוס. –øBòä ìò,הבהמה של  –èLôä àHL ãò ÄÇÇÈÇÆËÀÇ

הבהמה, מן העור שהופשט קודם –ñeak ïeòè Bðéà:שכתוב – ÅÈÄ
מדמה יזה cbad"ואשר lrכל אף טומאה, לקבל  הראוי  בגד מה ,"

לקבל ראוי  אינו  הופשט שלא שעד העור , יצא טומאה, לקבל הראוי 
כיבוס. טעון  אינו  עליו שניתז  חטאת דם הלכך  èLôäMîÄÆËÀÇטומאה;
הבהמה, מן שהופשט לאחר העור  על  ניתז אם אבל  –ñeak ïeòèÈÄ

בגד , כדין  –äãeäé éaø éøácראוי שהופשט שהעור הסובר, – ÄÀÅÇÄÀÈ
לעשותו  כגון  שהוא, כמות בו להשתמש  עליו יחשוב אם טומאה לקבל

המטה את בו לכסות או  למרכבה ישראלישראלישראלישראל");");");");מכסה """"תפארתתפארתתפארתתפארת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שעכשיו פי על  שאף מפרש, xerd)והרמב"ם carzp `ly onf lk) אינו
ולפיכך שיתעבד ; לאחר  טומאה לקבל ראוי הוא הרי טומאה, מקבל 

כבגד. שדינו יהודה רבי èLôäMîסובר  óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÄÆËÀÇ
העור , –ñeak ïeòè Bðéà עליו חישב ולא עיבדו שלא זמן  שכל – ÅÈÄ

עליו  ניתז  ואם כבגד , דינו  אין ולכן טומאה, מקבל  אינו בו להשתמש 

כיבוס. טעון אינו  חטאת ícäדם íB÷î àlà ñeak ïeòè BðéàÅÈÄÆÈÀÇÈ
בגמרא בברייתא מובא שכן  הבגד, כל ולא אאאא):):):):– צדצדצדצד,,,, ניתז ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  יכול

יזה  "ואשר לומר: תלמוד כיבוס? טעון  הבגד  כל יהא בגד מקצת על 
הבגד על dilrמדמה dfi xy`; בלבד דם מקום אלא אמרתי  לא – "

äàîè ìa÷ì éeàø àeäL øáãåרבי בדברי  לעיל כמבואר  – ÀÈÈÆÈÀÇÅËÀÈ
ומכאן, dcedi,יהודה; iaxk dkldוראוי הואיל משהופשט, שהעור 

כיבוס; טעון  חטאת דם עליו ניתז  שאם כבגד, דינו טומאה, לקבל הוא
ñeaëì éeàøå אינו טומאה, שמקבל פי  על  שאף עץ, כלי  להוציא – ÀÈÀÄ

טעון  אינו בו  וכיוצא עץ כלי על שניתז חטאת דם ולכן לכיבוס, ראוי 
כיבוס.
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øBòä ãçàå ÷Oä ãçàå ãâaä ãçà ובין שק ובין  בגד בין – ÆÈÇÆÆÀÆÈÇÇÀÆÈÈ
חטאת, דם עליהם שניתז  ÷LBãעור, íB÷îa ñeak ïéðeòè– ÀÄÄÀÈÈ

על מדמה יזה "ואשר  בתורה: כמפורש לעזרה, מחוץ ולא בעזרה

akzyecwהבגד... mewna q."ñøç éìk úøéáLe בו שנתבשל – ÀÄÇÀÄÆÆ
שכתוב כמו החטאת, כאכאכאכא):):):):בשר ו ו ו ו ,,,, בו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תבושל אשר חרס "וכלי 

(z`hgd)היא אף זו  שבירה ÷LBãישבר ", íB÷îa;בעזרה – ÀÈÈ
çð éìëa äôéèLe ä÷éøîeúLשכתוב כמו  ilka((((שם שם שם שם ):):):):– m`e" ÀÄÈÀÄÈÄÀÄÀÙÆ

,"mina shye wxene dlyea zygp הן והשטיפה המריקה íB÷îaÀÈאף
LBã÷ במקום "תכבס הקודם: בפסוק ונאמר  שהואיל  בעזרה, – È

הבגד כיבוס מה לכיבוס, ושטיפה ומריקה שבירה הוקשו קדוש ",
ושטיפתו  נחושת כלי ומריקת חרס כלי שבירת אף קדוש , במקום

כלי שבירת שטעם א, למשנה בהקדמה ביארנו וכבר  קדוש. במקום
בכלי שנבלעת שהבליעה משום נחושת, בכלי והשטיפה והמריקה חרס

נותר . נעשית ÷íéLãהחטאת éLãwî úàhça øîç äæיש – ÆÙÆÇÇÈÄÈÀÅÈÈÄ
בלבד כיבוס על מוסבה זו שפיסקה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),מפרשים כלומר((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

של בדם ולא חטאת בדם אלא אינו דם עליו  שניתז  הבגד כיבוס שדין 
וכן  חרס כלי שבירת דין ברם, קדשים. קדשי ואפילו אחרים קרבנות

מפרשים, ויש  הקדשים. בכל גם נוהג נחושת בכלי ושטיפה מריקה
miycw"שהפיסקה iycwn z`hga xneg df" כיבוס על  רק לא מוסבה

חרס כלי שבירת על גם אלא טובטובטובטוב"),"),"),"),הבגד יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  שאף ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;
אמנם  הקדשים; בשאר ולא בלבד  בחטאת אלא אינה חרס כלי  שבירת

שנל כפי הקדשים, בכל נוהגת נחושת בכלי  ושטיפה להלן מריקה מד

סולימאן , ר' החכם בשם מובא שלמה" ב"מלאכת ברם, ז ). (משנה
במשנתנו , הנזכרים העניינים שלשת כל  על אמנם מוסב חומר " ש "זה

בחטאת  שכן  אחרים, מקדשים חטאת חמורה הדברים אותם שבכל 
בכלי ושטיפה מריקה וכן  חרס, כלי ושבירת הבגד , כיבוס דין יש

ואילו  ושבירה, ככיבוס קדוש, במקום להיות צריכה היא שאף מתכת,
ושאר חרס; בכלי שבירה ולא בבגד  כיבוס דין  אין הקדשים בשאר

המריקה  אין פנים כל על  ושטיפה, מריקה אמנם שטעונים הכלים,
קדוש. במקום להיות צריכות והשטיפה

i y i l y m e i
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כלי וכן בעזרה, כיבוס טעון  הבגד על שניתז  חטאת שדם למדנו, הקודמת במשנה
בבגד דנה משנתנו  – בעזרה. שבירה טעון  הנאכלת, החטאת בו  שנתבשלה חרס

שבירתו. לפני לעזרה חוץ שיצא חרס ובכלי  כיבוסו, קודם לעזרה חוץ שיצא

ãâa,חטאת דם עליו  שניתז  –íéòìwì õeç àöiL לחומת חוץ – ÆÆÆÈÈÇÀÈÄ
ג), ה, לעיל (עיין  מכניסו,ñðëðהעזרה כלומר הבגד , –Bñaëîe ÄÀÈÀÇÀ

LBã÷ íB÷îa. כדינו בעזרה, –íéòìwì õeç àîèðהבגד אם – ÀÈÈÄÀÈÇÀÈÄ
אפשר אי והרי בשרץ, שנגע כגון לעזרה, חוץ שיצא לאחר נטמא

לעזרה, בטומאתו  למלאכתו ÷BòøBלהכניסו  ראוי יהא שלא ברובו , – À
מן  מטומאתו  נטהר והוא בגד  השם מעליו  בטל  ונמצא הראשונה,

÷LBãהתורה, íB÷îa Bñaëîe ,ñðëðå ומכבסו מכניסו כך  אחר  – ÀÄÀÈÀÇÀÀÈÈ
יישאר שלא עד בטומאתו הוא עדיין  שמדרבנן  פי על  ואף בעזרה.
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LBã÷.éìkíéòìwì õeç àöiL ñøç–ñðëð,LBã÷ íB÷îa BøáBLå.íéòìwì õeç àîèð–Bá÷Bð,BøáBLå ñðëðå ¨§¦¤¤¤¨¨©§¨¦¦§¨§§§¨¨¦§¨©§¨¦§§¦§¨§§
LBã÷ íB÷îa. §¨¨

Âíéòìwì õeç àöiL úLçð éìk–ñðëð,LBã÷ íB÷îa BôèBLå B÷øBîe.íéòìwì õeç àîèð–BúçBt,ñðëðå §¦§Ÿ¤¤¨¨©§¨¦¦§¨§§§§¨¨¦§¨©§¨¦£§¦§¨
LBã÷ íB÷îa BôèBLå B÷øBîe. §§§§¨¨

ÊçúBø BëBúì äøòL ãçàå Ba ìMaL ãçà,íél÷ íéLã÷ ãçàå íéLã÷ éLã÷ ãçà–äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè. ¤¨¤¦¥§¤¨¤¥¨§¥©¤¨¨§¥¨¨¦§¤¨¨¨¦©¦§¦§¦¨§¦¨
ïBòîL éaøøîBà:äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ïðéà íél÷ íéLã÷.ïBôøè éaøøîBà:ìâøä úlçzî Ba ìMa íà– ©¦¦§¥¨¨¦©¦¥¨§¦§¦¨§¦¨©¦©§¥¦¦¥¦§¦©¨¤¤

:øåäè åáåø òø÷ðùë àúééøåàãîã ïåéë ,ñåáë úåöî åá íéé÷ì éãë äøæòì.eawepåúàîåèî øäè äæáã ,ïè÷ ùøåù øåòéùë á÷ð à÷åãå .åúàîåèî åøäèì
ìùåáú øùà ñøç éìëå øîà àðîçøã ,åøáåùå ,ñðëð åðéà áåù ,éìë úøåúî àöéã ,ìåãâ á÷ð á÷éð íà ìáà ,ùã÷îá äøéáù úåöî åá íéé÷îå àåä éìë ïééãòå

:éìë éåä àì äøéáù úòùá éàäå ,éìë äéäé äøéáù úòùá ,øáùé åá
eeee.ezget.åéìò éìë íù øåæçéù éãë åøáçîå ñðøå÷á åéìò ùé÷î .åúçôù øçà åäéîå .ìåãâ á÷ðá àìà àåäù ìë á÷ðá åúàîåèî øåäè åðéà úåëúî éìëã

:éìë äéäéù êéøö ä÷éøî úòùáã
ffff.gzex ekezl dxiry cg`eáéúëãî('æ àø÷éå),ùøãîì ,øáùé ìùåáú ùøç éìëá íàå áéúë àìå ,åá ìöà øáùé êîñã ,øáùé åá ìùåáú øùà ñøç éìëå

:øáùé íå÷î ìëî åá òìáð íà.dtihye dwixn miperh opi` milw miycwïåòîù 'ø äãåîåèìåôå øúåð äùòð òåìáä íòèä éøäù ,ïéçúåøá äìòâä åòáã
àìå íéîá äéäéù êéøö íéùã÷ éùã÷ã äôéèùå ä÷éøîã ,íéì÷ íéùã÷ì ïåòîù 'ø èòîîã àåä äôéèùå ä÷éøî úøåúîå .åðìéòâé àì íà øúéäá ïîæ øçàì
åìéôà ïìéòâî ïåòîù 'øì íéì÷ íéùã÷ åìéàå .ïðåöá äôéèùå ïéîçá ä÷éøî íéëéøöå ,éìëä ìë äôéèùå ä÷éøî ïåòè éìë úö÷îá ìùá íàå ,âåæîá àìå ïééá
,ïðåöá äôéèù êéøö ïéà äìòâää øçàå ,ãáìá ìåùáä íå÷î àìà ìéòâäì êéøö ïéàå ,òìáðä øåñéà ìéòâäì àìà àðéãô÷ àìã ,íéçúåø âåæîá åìéôàå ïééá
ìëàé áéúëã ïøîàã éðä ìëî ïðéèòîî äîåøú à÷åãã .ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .íéì÷ íéùã÷á àìå ,íéùã÷ éùã÷áå úàèçá åäðéð áåúëä úøéæâ êðä ìëã
ùåøéôáå .äôéèùå ä÷éøî úøåú ìëì íéùã÷ éùã÷ì ïä ïéåù íéì÷ íéùã÷ ìáà .íéùã÷ë äôéèùå ä÷éøî úøåú äì ïéàù äîåøúì èøô äúåà ,àéðúå ,äúåà
ïðúãë ,äìòâä øúáì ïðåöá ïäéúù äôéèùå ä÷éøî øîåàù éî ùéå .ïðåöá äôéèùå ïéîçá äìòâä ä÷éøî øîåàù ùé ,àúééøáá íéàðú å÷ìçð äôéèùå ä÷éøî
øîåàä éøáãë äëìäå .íéðôáî ä÷éøîå õåçáî äôéèù øîåìë ,íéðôáî äæå õåçáî äæù ,ñåëä úôéèùë äôéèùå ñåëä ú÷éøîë ä÷éøîù àìà ,êåîñá ïî÷ì

`xephxa yexit

לקיים  כדי  לעזרה להכניסו מותר  מקום מכל סודר, רוחב כדי בחיבורו 
טהור הוא הרי רובו כשנקרע התורה ומן הואיל  כיבוסו , מצוות בו

ñøç((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). éìk,חטאת בו  שנתבשלה –íéòìwì õeç àöiL ÀÄÆÆÆÈÈÇÀÈÄ
שבירתו, קודם העזרה לחומת חוץ –LBã÷ íB÷îa BøáBLå ñðëðÄÀÈÀÀÀÈÈ

התורה. כמצוות שם, ושוברו לעזרה הכלי את מכניס –õeç àîèðÄÀÈ
íéòìwìאפשר ואי הכלי , נטמא לעזרה חוץ שיצא לאחר  אם – ÇÀÈÄ

לעזרה, בטומאתו שורשBá÷Bðלהכניסו כשיעור  נקב בו עושה – À
התורה, מן מטומאתו  נטהר  הוא שבזה íB÷îaקטן , BøáBLå ñðëðåÀÄÀÈÀÀÀÈ

LBã÷,מבואר בתוספות שבירה. מצוות בו ומקיים לעזרה מכניסו  – È
ברובו הבגד את משקרע טומאה, שלענין פי  על  `eשאף ekx` aexa)

,(eagx aexa שניקבו חרס כלי וכן  התורה, מן בגד  השם מעליו בטל 

עדיין  חטאת לענין  מקום מכל כלי, מתורת יצא קטן , שורש כשיעור 
והטעם  ושבירה; כיבוס מצוות בהם לקיים ויש וכלי, בגד הם נקראים

למלאכתם  עוד  ראויים אינם שבכלי , והנקב שבבגד  הקרע ידי שעל  הוא,
עדיין  אבל  בעבר , בהם שהיתה מטומאתם הם נטהרים ולכן  הראשונה,

היה  שנקרע בגד  באותו  ואם אחר ; לשימוש להבא אותם לייחד  אפשר
שניקב  כלי אותו או בו, שנשתייר השלם החלק לשימושו מייחד 

טומאה  מקבלים שוב היו לרימון , או לזיתים מייחדו  היה קטן , כשורש 
שאין  מאחר  חטאת, לענין ובגד כלי  הם חשובים ולכן  ולהבא, מכאן 

שיצא  גדול , נקב בכלי  עשה אם ברם, בלבד. ייחוד אלא מחוסרים
שכתוב: ושוברו, נכנס אינו  כלי , מתורת lyeazלגמרי  xy` qxg ilke"

"xayi ea שבירה שבשעת זה יצא כלי , שיהיה צריך שבירה בשעת –
כלי ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אינו
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החטאת  בו  שנתבשלה נחושת בכלי דנה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו  משנה
העזרה. מן יצא ושטיפתו מריקתו וקודם

çð éìkúL,ושטיפה במריקה ודינו  חטאת, בו  שנתבשלה –àöiL ÀÄÀÙÆÆÈÈ
íéòìwì õeç,ושטיפתו מריקתו קודם לעזרה חוץ –B÷øBîe ,ñðëð ÇÀÈÄÄÀÈÀ

LBã÷ íB÷îa BôèBLå ושוטפו ומורקו  לעזרה הכלי את מכניס – ÀÀÀÈÈ
התורה. כמצוות íéòìwìשם, õeç àîèð חוץ שיצא לאחר אם – ÄÀÈÇÀÈÄ

לעזרה, בטומאתו  להכניסו אפשר ואי  הכלי , נטמא –BúçBtלעזרה Â

קטן  בנקב מטומאתו  נטהר אינו מתכת שכלי לפי  גדול , נקב בו  עושה
גדול, בנקב ÷LBãאלא íB÷îa BôèBLå B÷øBîe ñðëðåלאחר – ÀÄÀÈÀÀÀÀÈÈ

ושטיפה. מריקה מצוות בו לקיים כדי  לעזרה מכניסו  מטומאתו שנטהר 
וחוזר הנקב את שסותם עד בקורנס עליו  מקיש  שפחתו לאחר ברם,

כלי  שיהיה צריך  ושטיפה מריקה בשעת שכן  כלי , ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;להיות

מפרשים:רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). חוץ ezgetויש וצד  חוץ לצד פנים צד  שהופך  –
מטומאתו בכך ומיטהר  תוכו , וגבו  גבו תוכו  ונעשה פנים, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).לצד
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ושטיפה. מריקה בענין  הלכות פרטי  ללמד  באה משנתנו 

Ba ìMaL ãçà,הקדשים בשר בו שבישל  כלי בין  –äøòL ãçàå ÆÈÆÄÅÀÆÈÆÅÈ
çúBø BëBúì,הקדשים בשר של רותח תבשיל  לתוכו  שיצק כלי  ובין  – ÀÅÇ

íéLã÷ éLã÷ ãçà,ואשם חטאת כגון  קדשים, קדשי בשר בין  – ÆÈÈÀÅÈÈÄ
íél÷ íéLã÷ ãçàå,שלמים כגון  קלים, קדשים בשר ובין – ÀÆÈÈÈÄÇÄ

äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ושטיפה מריקה צריכים נחושת כלי  – ÀÄÀÄÈÀÄÈ
שבירה צריכים חרס כלי כלי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ואילו  אין  הרמב"ם לפי ברם,

משנה  בסוף שהזכרנו כמו  בלבד, בחטאת אלא שבירה טעונים חרס
מריקה  טעונים הכלים כל  אחרים שבקדשים ללמד , משנתנו ובאה ד ,

÷íélושטיפה. íéLã÷ :øîBà ïBòîL éaø שנתבשלו כלים – ÇÄÄÀÅÈÈÄÇÄ
קלים, קדשים äôéèLeבהם ä÷éøî ïéðeòè ïðéà,מבואר בגמרא – ÅÈÀÄÀÄÈÀÄÈ

ברותחים, הכלים את להגעיל שיש שמעון, רבי מודה מקום שמכל 
יפלטו  אותם יגעיל לא ואם נותר , נעשה בהם הבלוע הטעם שהרי 

למריקה  הגעלה בין  ההבדל  – בו. שיבשל  אחר  בשר  לתוך  אותו 
דווקא במים הן ושטיפה שמריקה הוא, oinga,ושטיפה Ð dwixn)

,(epzpyna oldl x`eank ,opeva Ð dtihye,הכלי במקצת בישל  ואפילו 

גם  שכשרה בהגעלה, כן שאין  מה הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון 
במזוג או  ביין  כגון  אחרים, oiie),במשקים min) אין ההגעלה ואחר 

כשר. בלבד , הבישול מקום אלא הגעיל לא ואם בצונן, שטיפה צריך 
ìâøä úlçzî Ba ìMa íà :øîBà ïBôøè éaøשבישל כלי – ÇÄÇÀÅÄÄÅÄÀÄÇÈÆÆ

החג, מתחילת הקדשים בשר ìâøäבו ìk úà Ba ìMáé בלא – ÀÇÅÆÈÈÆÆ
בכל בו  ומבשל ברגל , הקרבנות שמרובים שמתוך  ושטיפה, מריקה

izdw - zex`ean zeipyn
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ìâøä ìk úà Ba ìMáé.íéîëçåíéøîBà:äìéëà ïîæ ãò.äôéèLe ä÷éøî:ñBkä ú÷éøîk ä÷éøî,úôéèLk äôéèLe §©¥¤¨¨¤¤©£¨¦§¦©§©£¦¨§¦¨§¦¨§¦¨¦§¦©©§¦¨¦§¦©
ñBkä.ïðBöa äôéèLe ïénça ä÷éøî.ãeôMäåïénça ïìéòâî äìkñàäå. ©§¦¨§©¦§¦¨§¥§©§§¨©§§¨©§¦¨§©¦
Áïélçå íéLã÷ Ba ìMa,íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ Bà,íòè ïúBða ïäa Lé íà–ïéøeîçk ïéìëàð íéìwä éøä, ¦¥¨¨¦§ª¦¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦¦¥¨¤§¥©©£¥©©¦¤¡¨¦©£¦

äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ïðéàå,òbîa ïéìñBt íðéàå.÷é÷øa òâpL ÷é÷ø,äëéúça äëéúçå–ìk àGå ÷é÷øä ìk àG §¥¨§¦§¦¨§¦¨§¥¨§¦§©¨¨¦¤¨©§¨¦©£¦¨©£¦¨¨¨¨¦§¨
ïéøeñà úBëéúçä,òìaL íB÷î àlà øeñà Bðéà. ©£¦£¦¥¨¤¨§¤¨©

¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøetk øqçîe íBé ìeáè–áøòì ìBëàì íéLãwa íé÷ìBç ïðéà.òâBð ïðBà,áéø÷î Bðéàå,ìBëàì ÷ìBç Bðéàå §§ª©¦¦¥¨§¦©¢¨¦¤¡¨¤¤¥¥©§¥©§¦§¥¥¤¡

:ïðåöá äôéèùå ïéîçá ä÷éøî.lbxd lk z` ea lyaiíéîìùù êåúîã ,åøéáçì ìåòéâ äùòð íåé ìëù éôì .óåèùéå ÷åøîé óåñáìå ,äôéèùå ä÷éøî àìá
åèçùðù íéîìùî øçîì íéîìù äéá ìùáî øãäå àðãéàä íéîìù äéá ìùáî éëå ,íéîé éðùì íéîìù ïîæ éøäù ,øúåð äùòð ïäìù òåìá ïéà ìâøá íéáåøî

:øúåð éãéì àá åðéàù àöîð ,úåðåøçàä ïî òìåáå ìåîúà òìáù äî èìåô ,úøçîä íåéá.dlik` onf cr mixne` minkgeúìçúì ìåùáä óåñ ïéá àäé àìù
ïîæ ïéúîîù êì øîåì ,áåúëä ïëîñ äîìå ,äúåà ìëàé íéðäëá øëæ ìë áéúëå ,óèåùå ÷øåîå áéúëã .äæî øúåé àìå ãáìá äìéëà ïîæ àìà äôéèùå ä÷éøî

:íéîëçë äëìäå .ãéî íåéá åá äôéèùå ä÷éøî äéì ãéáò øãäå ãáìá äìéëà.dlkq`d:éìö åéìò ïéìåöå äëáù ïéòë äéåùò àéäå .æ"òìá à"ìéãàøâ.olirbn
:ïéîçá
ggggxn oiperh opi`e mixengk oilk`p milwd ixd.dwiïî íéðôì íéøåîçë íéìëàð íéì÷ éøä íòè ïúåðá ïäá ùé íà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

.òâîá íéìñåô ïéàå äôéèùå ä÷éøî ïäá ïéàå íéøåîçë íéìëàð íéì÷ä ïéà íòè ïúåðá ïäá ïéà .òâîá íéìñåôå äôéèùå ä÷éøî íéðåòèå äìéìå íåéì íéòì÷ä
:äôéèùå ä÷éøî íéðåòè ïéà íéì÷ íéùã÷á íéùã÷ éùã÷ íòè åðúð àìùë êëìä ,äôéèùå ä÷éøî ïéðåòè ïéà íéì÷ íéùã÷ øîàã àéä ïåòîù 'ø ïéúéðúîå

.wiwx:ìåñôä ïî øùëä òìáå ,øùë ÷é÷øá òâðù ,ìåñô
ai`̀̀̀.mei leah:åùîù áéøòä àìå äìòå ìáèù.mixetk xqegne:ïúøôë åàéáä àìå ïùîù áéøòäå åìáèù úãìåéå òøåöîå áæ ïåâëmiwleg opi`

.miycwaáéúëã ,åøäèéùë áøòì ìåëàì íé÷ìåç ïéà äìéëàì ïééåàø ïéàå ìéàåä('å àø÷éå)éåàø åðéàù ,÷ìåç éåèçì éåàøä ïäë ,äðìëàé äúåà àèçîä ïäëä

`xephxa yexit

שהרי נותר , לידי בא ואינו  אתמול שבלע מה יום כל הכלי פולט יום,
ה  טעון  הרגל ולאחר  ימים; לשני נאכלים ושטיפה.שלמים מריקה כלי 

äìéëà ïîæ ãò :íéøîBà íéîëçå מריקה בלא לבשל  מותר  – ÇÂÈÄÀÄÇÀÇÂÄÈ
ולילה  ימים שני בשלמים דהיינו הקרבן , אכילת זמן  כלות עד ושטיפה

בישל אפילו ושטיפה, מריקה טעון  כך ואחר  ולילה, יום ובחטאת אחד 
בכל הכלי טעון טרפון רבי שלדעת מפרש , והרמב"ם בינתיים. בו

למחר, בו לבשל מותר ואז  יום, כל בסוף ושטיפה מריקה הרגל ימות
בלבד, האכילה זמן כפי אלא ולשטפו למרקו  יאחר לא חכמים ולדעת

ושוטפו מורקו  מיד האכילה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).וכשתכלה המשניותהמשניותהמשניותהמשניות ((((פירוש פירוש פירוש פירוש 

äôéèLe ä÷éøî?כיצד –ñBkä ú÷éøîk ä÷éøî ברכת של – ÀÄÈÀÄÈÀÄÈÄÀÄÇÇ
מבפנים,((((רש רש רש רש """"ּיּיּיּי),),),),המזון  ñBkäדהיינו úôéèLk äôéèLe דהיינו – ÀÄÈÄÀÄÇÇ

ïðBöaמבחוץ, äôéèLe ïénça ä÷éøî שאין נוסחאות יש – ÀÄÈÀÇÄÀÄÈÀÅ
שבמשנתנו , הגירסה את מקיים הרמב"ם אבל  "בחמין ", תיבת גורסים
ייקרא  בכלי  שנדבק מה שמסיר עד המופלג "הכיבוס מפרש : והוא
לתוך מים שיתן והוא "שטיפה", תיקרא בנקיות ותוספת "מריקה",

ואמרו: משפשף. אלא הכלי בידו  ממרק ואינו  oingaהכלי dwixn
.opeva dtihye: שאמר qekdומה ztihyke qekd zwixnkלומר רוצה –

הרושם". כל שיסיר  עד להפליג חייב שמשתמשים ãeôMäåשאינו – ÀÇÀ
האש, על הבשר לצליית שצולים äìkñàäåבו מתכת, של רשת – ÀÈÇÀÀÈ

בשר, ïénçaעליה ïìéòâîידי ועל חמים, מים לתוך  מכניסם – ÇÀÄÈÀÇÄ
בהם. הבלוע הטעם את פולטים הם כך

ח ה נ ש מ ר ו א ב

Ba ìMa,בכלי –ïélçå íéLã÷, חולין ובשר  קדשים בשר –Bà ÄÅÈÈÄÀËÄ
íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷,שלמים ובשר חטאת בשר  כגון  – ÈÀÅÈÈÄÀÈÈÄÇÄ

íòè ïúBða ïäa Lé íà טעם ליתן  כדי הקדשים בבשר שיש  – ÄÅÈÆÀÅÇÇ
קלים, בקדשים טעם ליתן כדי קדשים בקדשי שיש  או  החולין , בבשר

ïéøeîçk ïéìëàð íéìwä éøä,קדשים כדין נאכלים החולין – ÂÅÇÇÄÆÁÈÄÇÂÄ
קדשים קדשי כדין נאכלים קלים ixkflוקדשים ,mirlwd on miptl)

.(zevg cr dlile meil ,dpedk:כדלקמן כאן  להוסיף שיש מבואר, ובגמרא

dtihye dwixn miperhe,ושטיפה מריקה טעון  בו שנתבשלו שהכלי  –
הקודמות, במשניות rbnaכמבואר  milqeteבחטאת שכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא –

ככככ):):):): כמותה,וווו,,,, להיות "יקדש " ודרשו: יקדש", בבשרה יגע אשר "כל 
שבה, כחמור תיאכל  היא כשרה ואם תיפסל, היא פסולה אם כיצד ?

שכל כלומר אחרים, לקדשים הדין  שהוא המקרא, מן למדו  ובגמרא
בקדשים הנוגע פסולים rleaeמאכל הם אם כמותם, קודש  נעשה מהם,

וזהו  בקדושתם, שבהם כחמור ייאכל כשרים הם ואם פסול, הוא גם
או  וחולין  קדשים בישל  שאם קלים ששנינו, וקדשים קדשים קדשי

והיא  פסולה, התערובת אף פסולים, החמורים אם טעם, בנותן בהם ויש 
ממנה. שבולע המאכל  milk`pפוסלת milwd oi` ,mrh ozepa mda oi`

,mixEngkî ïéðeòè ïðéàåäôéèLe ä÷éøכרבי סוברת משנתנו  – ÀÅÈÀÄÀÄÈÀÄÈ
מריקה  טעונים אינם קלים קדשים בהם שנתבשלו  שכלים שמעון,

קלים, בקדשים טעם ליתן כדי קדשים בקדשי  כשאין  הלכך  ושטיפה,
ושטיפה, מריקה טעון  בו  שנתבשלו  הכלי  òbîaאין  ïéìñBt íðéàåÀÅÈÀÄÀÇÈ

ממנה. שבלע המאכל  פוסלת התערובת אין פסולים, החמורים שאם –
÷é÷ø,פסול –÷é÷øa òâpL שהיו הפסול , מן  הכשר ובלע כשר, – ÈÄÆÈÇÀÈÄ

חמים, äëéúçaהרקיקים äëéúçå נגעה קדשים בשר  שחתיכת או  – ÇÂÄÈÇÂÄÈ
שהיו  הפסולה, מהחתיכה הכשרה החתיכה ובלעה פסול , בשר  בחתיכת

ïéøeñàחמות, úBëéúçä ìk àGå ÷é÷øä ìk àG נגיעה מחמת – ÈÈÈÄÀÈÇÂÄÂÄ
òìaLזו, íB÷î àlà øeñà Bðéà הבליעה מקום חותך  ולפיכך  – ÅÈÆÈÀÆÈÇ

כשר. והשאר

i y i n g m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

הקדשים. קדשי  של ובעורות הקדשים בבשר הכהנים של  בחלקם דן פרקנו

íBé ìeáè עליו העריב לא ועדיין  מטומאתו  שטבל  טמא כהן – À
בקדשים, לאכול לו שאסור  íéøetkהשמש, øqçîe או זב כגון  – ÀËÇÄÄ

בקדשים  לאכול לו אסור שמשו, והעריב שטבל  פי  על  שאף מצורע,

טבילתו , למחרת לכפרתו קרבנות שיביא íéLãwaעד íé÷ìBç ïðéàÅÈÀÄÇÃÈÄ
מקרבנות, חלק מקבלים אינם –áøòì ìBëàì,בערב לאכלו כדי – ÆÁÈÆÆ

מן  זה למדים ובגמרא הקדשים; באכילת כבר מותרים כשיהיו
לאכילה  ראוי ושאינו בקדשים, חולק לאכילה הראוי  שכהן  המקראות,

ח  בקדשים.אינו  חייב ïðBàולק שהוא מקרוביו , אחד  לו שמת כהן – Å
התורה, מן  "אונן" נקרא הוא המיתה ביום הרי עליהם, להתאבל

izdw - zex`ean zeipyn
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LBã÷.éìkíéòìwì õeç àöiL ñøç–ñðëð,LBã÷ íB÷îa BøáBLå.íéòìwì õeç àîèð–Bá÷Bð,BøáBLå ñðëðå ¨§¦¤¤¤¨¨©§¨¦¦§¨§§§¨¨¦§¨©§¨¦§§¦§¨§§
LBã÷ íB÷îa. §¨¨

Âíéòìwì õeç àöiL úLçð éìk–ñðëð,LBã÷ íB÷îa BôèBLå B÷øBîe.íéòìwì õeç àîèð–BúçBt,ñðëðå §¦§Ÿ¤¤¨¨©§¨¦¦§¨§§§§¨¨¦§¨©§¨¦£§¦§¨
LBã÷ íB÷îa BôèBLå B÷øBîe. §§§§¨¨

ÊçúBø BëBúì äøòL ãçàå Ba ìMaL ãçà,íél÷ íéLã÷ ãçàå íéLã÷ éLã÷ ãçà–äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè. ¤¨¤¦¥§¤¨¤¥¨§¥©¤¨¨§¥¨¨¦§¤¨¨¨¦©¦§¦§¦¨§¦¨
ïBòîL éaøøîBà:äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ïðéà íél÷ íéLã÷.ïBôøè éaøøîBà:ìâøä úlçzî Ba ìMa íà– ©¦¦§¥¨¨¦©¦¥¨§¦§¦¨§¦¨©¦©§¥¦¦¥¦§¦©¨¤¤

:øåäè åáåø òø÷ðùë àúééøåàãîã ïåéë ,ñåáë úåöî åá íéé÷ì éãë äøæòì.eawepåúàîåèî øäè äæáã ,ïè÷ ùøåù øåòéùë á÷ð à÷åãå .åúàîåèî åøäèì
ìùåáú øùà ñøç éìëå øîà àðîçøã ,åøáåùå ,ñðëð åðéà áåù ,éìë úøåúî àöéã ,ìåãâ á÷ð á÷éð íà ìáà ,ùã÷îá äøéáù úåöî åá íéé÷îå àåä éìë ïééãòå

:éìë éåä àì äøéáù úòùá éàäå ,éìë äéäé äøéáù úòùá ,øáùé åá
eeee.ezget.åéìò éìë íù øåæçéù éãë åøáçîå ñðøå÷á åéìò ùé÷î .åúçôù øçà åäéîå .ìåãâ á÷ðá àìà àåäù ìë á÷ðá åúàîåèî øåäè åðéà úåëúî éìëã

:éìë äéäéù êéøö ä÷éøî úòùáã
ffff.gzex ekezl dxiry cg`eáéúëãî('æ àø÷éå),ùøãîì ,øáùé ìùåáú ùøç éìëá íàå áéúë àìå ,åá ìöà øáùé êîñã ,øáùé åá ìùåáú øùà ñøç éìëå

:øáùé íå÷î ìëî åá òìáð íà.dtihye dwixn miperh opi` milw miycwïåòîù 'ø äãåîåèìåôå øúåð äùòð òåìáä íòèä éøäù ,ïéçúåøá äìòâä åòáã
àìå íéîá äéäéù êéøö íéùã÷ éùã÷ã äôéèùå ä÷éøîã ,íéì÷ íéùã÷ì ïåòîù 'ø èòîîã àåä äôéèùå ä÷éøî úøåúîå .åðìéòâé àì íà øúéäá ïîæ øçàì
åìéôà ïìéòâî ïåòîù 'øì íéì÷ íéùã÷ åìéàå .ïðåöá äôéèùå ïéîçá ä÷éøî íéëéøöå ,éìëä ìë äôéèùå ä÷éøî ïåòè éìë úö÷îá ìùá íàå ,âåæîá àìå ïééá
,ïðåöá äôéèù êéøö ïéà äìòâää øçàå ,ãáìá ìåùáä íå÷î àìà ìéòâäì êéøö ïéàå ,òìáðä øåñéà ìéòâäì àìà àðéãô÷ àìã ,íéçúåø âåæîá åìéôàå ïééá
ìëàé áéúëã ïøîàã éðä ìëî ïðéèòîî äîåøú à÷åãã .ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .íéì÷ íéùã÷á àìå ,íéùã÷ éùã÷áå úàèçá åäðéð áåúëä úøéæâ êðä ìëã
ùåøéôáå .äôéèùå ä÷éøî úøåú ìëì íéùã÷ éùã÷ì ïä ïéåù íéì÷ íéùã÷ ìáà .íéùã÷ë äôéèùå ä÷éøî úøåú äì ïéàù äîåøúì èøô äúåà ,àéðúå ,äúåà
ïðúãë ,äìòâä øúáì ïðåöá ïäéúù äôéèùå ä÷éøî øîåàù éî ùéå .ïðåöá äôéèùå ïéîçá äìòâä ä÷éøî øîåàù ùé ,àúééøáá íéàðú å÷ìçð äôéèùå ä÷éøî
øîåàä éøáãë äëìäå .íéðôáî ä÷éøîå õåçáî äôéèù øîåìë ,íéðôáî äæå õåçáî äæù ,ñåëä úôéèùë äôéèùå ñåëä ú÷éøîë ä÷éøîù àìà ,êåîñá ïî÷ì

`xephxa yexit

לקיים  כדי  לעזרה להכניסו מותר  מקום מכל סודר, רוחב כדי בחיבורו 
טהור הוא הרי רובו כשנקרע התורה ומן הואיל  כיבוסו , מצוות בו

ñøç((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). éìk,חטאת בו  שנתבשלה –íéòìwì õeç àöiL ÀÄÆÆÆÈÈÇÀÈÄ
שבירתו, קודם העזרה לחומת חוץ –LBã÷ íB÷îa BøáBLå ñðëðÄÀÈÀÀÀÈÈ

התורה. כמצוות שם, ושוברו לעזרה הכלי את מכניס –õeç àîèðÄÀÈ
íéòìwìאפשר ואי הכלי , נטמא לעזרה חוץ שיצא לאחר  אם – ÇÀÈÄ

לעזרה, בטומאתו שורשBá÷Bðלהכניסו כשיעור  נקב בו עושה – À
התורה, מן מטומאתו  נטהר  הוא שבזה íB÷îaקטן , BøáBLå ñðëðåÀÄÀÈÀÀÀÈ

LBã÷,מבואר בתוספות שבירה. מצוות בו ומקיים לעזרה מכניסו  – È
ברובו הבגד את משקרע טומאה, שלענין פי  על  `eשאף ekx` aexa)

,(eagx aexa שניקבו חרס כלי וכן  התורה, מן בגד  השם מעליו בטל 

עדיין  חטאת לענין  מקום מכל כלי, מתורת יצא קטן , שורש כשיעור 
והטעם  ושבירה; כיבוס מצוות בהם לקיים ויש וכלי, בגד הם נקראים

למלאכתם  עוד  ראויים אינם שבכלי , והנקב שבבגד  הקרע ידי שעל  הוא,
עדיין  אבל  בעבר , בהם שהיתה מטומאתם הם נטהרים ולכן  הראשונה,

היה  שנקרע בגד  באותו  ואם אחר ; לשימוש להבא אותם לייחד  אפשר
שניקב  כלי אותו או בו, שנשתייר השלם החלק לשימושו מייחד 

טומאה  מקבלים שוב היו לרימון , או לזיתים מייחדו  היה קטן , כשורש 
שאין  מאחר  חטאת, לענין ובגד כלי  הם חשובים ולכן  ולהבא, מכאן 

שיצא  גדול , נקב בכלי  עשה אם ברם, בלבד. ייחוד אלא מחוסרים
שכתוב: ושוברו, נכנס אינו  כלי , מתורת lyeazלגמרי  xy` qxg ilke"

"xayi ea שבירה שבשעת זה יצא כלי , שיהיה צריך שבירה בשעת –
כלי ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אינו
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החטאת  בו  שנתבשלה נחושת בכלי דנה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו  משנה
העזרה. מן יצא ושטיפתו מריקתו וקודם

çð éìkúL,ושטיפה במריקה ודינו  חטאת, בו  שנתבשלה –àöiL ÀÄÀÙÆÆÈÈ
íéòìwì õeç,ושטיפתו מריקתו קודם לעזרה חוץ –B÷øBîe ,ñðëð ÇÀÈÄÄÀÈÀ

LBã÷ íB÷îa BôèBLå ושוטפו ומורקו  לעזרה הכלי את מכניס – ÀÀÀÈÈ
התורה. כמצוות íéòìwìשם, õeç àîèð חוץ שיצא לאחר אם – ÄÀÈÇÀÈÄ

לעזרה, בטומאתו  להכניסו אפשר ואי  הכלי , נטמא –BúçBtלעזרה Â

קטן  בנקב מטומאתו  נטהר אינו מתכת שכלי לפי  גדול , נקב בו  עושה
גדול, בנקב ÷LBãאלא íB÷îa BôèBLå B÷øBîe ñðëðåלאחר – ÀÄÀÈÀÀÀÀÈÈ

ושטיפה. מריקה מצוות בו לקיים כדי  לעזרה מכניסו  מטומאתו שנטהר 
וחוזר הנקב את שסותם עד בקורנס עליו  מקיש  שפחתו לאחר ברם,

כלי  שיהיה צריך  ושטיפה מריקה בשעת שכן  כלי , ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;להיות

מפרשים:רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). חוץ ezgetויש וצד  חוץ לצד פנים צד  שהופך  –
מטומאתו בכך ומיטהר  תוכו , וגבו  גבו תוכו  ונעשה פנים, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).לצד

i r i a x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב
ושטיפה. מריקה בענין  הלכות פרטי  ללמד  באה משנתנו 

Ba ìMaL ãçà,הקדשים בשר בו שבישל  כלי בין  –äøòL ãçàå ÆÈÆÄÅÀÆÈÆÅÈ
çúBø BëBúì,הקדשים בשר של רותח תבשיל  לתוכו  שיצק כלי  ובין  – ÀÅÇ

íéLã÷ éLã÷ ãçà,ואשם חטאת כגון  קדשים, קדשי בשר בין  – ÆÈÈÀÅÈÈÄ
íél÷ íéLã÷ ãçàå,שלמים כגון  קלים, קדשים בשר ובין – ÀÆÈÈÈÄÇÄ

äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ושטיפה מריקה צריכים נחושת כלי  – ÀÄÀÄÈÀÄÈ
שבירה צריכים חרס כלי כלי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ואילו  אין  הרמב"ם לפי ברם,

משנה  בסוף שהזכרנו כמו  בלבד, בחטאת אלא שבירה טעונים חרס
מריקה  טעונים הכלים כל  אחרים שבקדשים ללמד , משנתנו ובאה ד ,

÷íélושטיפה. íéLã÷ :øîBà ïBòîL éaø שנתבשלו כלים – ÇÄÄÀÅÈÈÄÇÄ
קלים, קדשים äôéèLeבהם ä÷éøî ïéðeòè ïðéà,מבואר בגמרא – ÅÈÀÄÀÄÈÀÄÈ

ברותחים, הכלים את להגעיל שיש שמעון, רבי מודה מקום שמכל 
יפלטו  אותם יגעיל לא ואם נותר , נעשה בהם הבלוע הטעם שהרי 

למריקה  הגעלה בין  ההבדל  – בו. שיבשל  אחר  בשר  לתוך  אותו 
דווקא במים הן ושטיפה שמריקה הוא, oinga,ושטיפה Ð dwixn)

,(epzpyna oldl x`eank ,opeva Ð dtihye,הכלי במקצת בישל  ואפילו 

גם  שכשרה בהגעלה, כן שאין  מה הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון 
במזוג או  ביין  כגון  אחרים, oiie),במשקים min) אין ההגעלה ואחר 

כשר. בלבד , הבישול מקום אלא הגעיל לא ואם בצונן, שטיפה צריך 
ìâøä úlçzî Ba ìMa íà :øîBà ïBôøè éaøשבישל כלי – ÇÄÇÀÅÄÄÅÄÀÄÇÈÆÆ

החג, מתחילת הקדשים בשר ìâøäבו ìk úà Ba ìMáé בלא – ÀÇÅÆÈÈÆÆ
בכל בו  ומבשל ברגל , הקרבנות שמרובים שמתוך  ושטיפה, מריקה
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ìâøä ìk úà Ba ìMáé.íéîëçåíéøîBà:äìéëà ïîæ ãò.äôéèLe ä÷éøî:ñBkä ú÷éøîk ä÷éøî,úôéèLk äôéèLe §©¥¤¨¨¤¤©£¨¦§¦©§©£¦¨§¦¨§¦¨§¦¨¦§¦©©§¦¨¦§¦©
ñBkä.ïðBöa äôéèLe ïénça ä÷éøî.ãeôMäåïénça ïìéòâî äìkñàäå. ©§¦¨§©¦§¦¨§¥§©§§¨©§§¨©§¦¨§©¦
Áïélçå íéLã÷ Ba ìMa,íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ Bà,íòè ïúBða ïäa Lé íà–ïéøeîçk ïéìëàð íéìwä éøä, ¦¥¨¨¦§ª¦¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦¦¥¨¤§¥©©£¥©©¦¤¡¨¦©£¦

äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ïðéàå,òbîa ïéìñBt íðéàå.÷é÷øa òâpL ÷é÷ø,äëéúça äëéúçå–ìk àGå ÷é÷øä ìk àG §¥¨§¦§¦¨§¦¨§¥¨§¦§©¨¨¦¤¨©§¨¦©£¦¨©£¦¨¨¨¨¦§¨
ïéøeñà úBëéúçä,òìaL íB÷î àlà øeñà Bðéà. ©£¦£¦¥¨¤¨§¤¨©

¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéøetk øqçîe íBé ìeáè–áøòì ìBëàì íéLãwa íé÷ìBç ïðéà.òâBð ïðBà,áéø÷î Bðéàå,ìBëàì ÷ìBç Bðéàå §§ª©¦¦¥¨§¦©¢¨¦¤¡¨¤¤¥¥©§¥©§¦§¥¥¤¡

:ïðåöá äôéèùå ïéîçá ä÷éøî.lbxd lk z` ea lyaiíéîìùù êåúîã ,åøéáçì ìåòéâ äùòð íåé ìëù éôì .óåèùéå ÷åøîé óåñáìå ,äôéèùå ä÷éøî àìá
åèçùðù íéîìùî øçîì íéîìù äéá ìùáî øãäå àðãéàä íéîìù äéá ìùáî éëå ,íéîé éðùì íéîìù ïîæ éøäù ,øúåð äùòð ïäìù òåìá ïéà ìâøá íéáåøî

:øúåð éãéì àá åðéàù àöîð ,úåðåøçàä ïî òìåáå ìåîúà òìáù äî èìåô ,úøçîä íåéá.dlik` onf cr mixne` minkgeúìçúì ìåùáä óåñ ïéá àäé àìù
ïîæ ïéúîîù êì øîåì ,áåúëä ïëîñ äîìå ,äúåà ìëàé íéðäëá øëæ ìë áéúëå ,óèåùå ÷øåîå áéúëã .äæî øúåé àìå ãáìá äìéëà ïîæ àìà äôéèùå ä÷éøî

:íéîëçë äëìäå .ãéî íåéá åá äôéèùå ä÷éøî äéì ãéáò øãäå ãáìá äìéëà.dlkq`d:éìö åéìò ïéìåöå äëáù ïéòë äéåùò àéäå .æ"òìá à"ìéãàøâ.olirbn
:ïéîçá
ggggxn oiperh opi`e mixengk oilk`p milwd ixd.dwiïî íéðôì íéøåîçë íéìëàð íéì÷ éøä íòè ïúåðá ïäá ùé íà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

.òâîá íéìñåô ïéàå äôéèùå ä÷éøî ïäá ïéàå íéøåîçë íéìëàð íéì÷ä ïéà íòè ïúåðá ïäá ïéà .òâîá íéìñåôå äôéèùå ä÷éøî íéðåòèå äìéìå íåéì íéòì÷ä
:äôéèùå ä÷éøî íéðåòè ïéà íéì÷ íéùã÷á íéùã÷ éùã÷ íòè åðúð àìùë êëìä ,äôéèùå ä÷éøî ïéðåòè ïéà íéì÷ íéùã÷ øîàã àéä ïåòîù 'ø ïéúéðúîå

.wiwx:ìåñôä ïî øùëä òìáå ,øùë ÷é÷øá òâðù ,ìåñô
ai`̀̀̀.mei leah:åùîù áéøòä àìå äìòå ìáèù.mixetk xqegne:ïúøôë åàéáä àìå ïùîù áéøòäå åìáèù úãìåéå òøåöîå áæ ïåâëmiwleg opi`

.miycwaáéúëã ,åøäèéùë áøòì ìåëàì íé÷ìåç ïéà äìéëàì ïééåàø ïéàå ìéàåä('å àø÷éå)éåàø åðéàù ,÷ìåç éåèçì éåàøä ïäë ,äðìëàé äúåà àèçîä ïäëä

`xephxa yexit

שהרי נותר , לידי בא ואינו  אתמול שבלע מה יום כל הכלי פולט יום,
ה  טעון  הרגל ולאחר  ימים; לשני נאכלים ושטיפה.שלמים מריקה כלי 

äìéëà ïîæ ãò :íéøîBà íéîëçå מריקה בלא לבשל  מותר  – ÇÂÈÄÀÄÇÀÇÂÄÈ
ולילה  ימים שני בשלמים דהיינו הקרבן , אכילת זמן  כלות עד ושטיפה

בישל אפילו ושטיפה, מריקה טעון  כך ואחר  ולילה, יום ובחטאת אחד 
בכל הכלי טעון טרפון רבי שלדעת מפרש , והרמב"ם בינתיים. בו

למחר, בו לבשל מותר ואז  יום, כל בסוף ושטיפה מריקה הרגל ימות
בלבד, האכילה זמן כפי אלא ולשטפו למרקו  יאחר לא חכמים ולדעת

ושוטפו מורקו  מיד האכילה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).וכשתכלה המשניותהמשניותהמשניותהמשניות ((((פירוש פירוש פירוש פירוש 

äôéèLe ä÷éøî?כיצד –ñBkä ú÷éøîk ä÷éøî ברכת של – ÀÄÈÀÄÈÀÄÈÄÀÄÇÇ
מבפנים,((((רש רש רש רש """"ּיּיּיּי),),),),המזון  ñBkäדהיינו úôéèLk äôéèLe דהיינו – ÀÄÈÄÀÄÇÇ

ïðBöaמבחוץ, äôéèLe ïénça ä÷éøî שאין נוסחאות יש – ÀÄÈÀÇÄÀÄÈÀÅ
שבמשנתנו , הגירסה את מקיים הרמב"ם אבל  "בחמין ", תיבת גורסים
ייקרא  בכלי  שנדבק מה שמסיר עד המופלג "הכיבוס מפרש : והוא
לתוך מים שיתן והוא "שטיפה", תיקרא בנקיות ותוספת "מריקה",

ואמרו: משפשף. אלא הכלי בידו  ממרק ואינו  oingaהכלי dwixn
.opeva dtihye: שאמר qekdומה ztihyke qekd zwixnkלומר רוצה –

הרושם". כל שיסיר  עד להפליג חייב שמשתמשים ãeôMäåשאינו – ÀÇÀ
האש, על הבשר לצליית שצולים äìkñàäåבו מתכת, של רשת – ÀÈÇÀÀÈ

בשר, ïénçaעליה ïìéòâîידי ועל חמים, מים לתוך  מכניסם – ÇÀÄÈÀÇÄ
בהם. הבלוע הטעם את פולטים הם כך
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Ba ìMa,בכלי –ïélçå íéLã÷, חולין ובשר  קדשים בשר –Bà ÄÅÈÈÄÀËÄ
íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷,שלמים ובשר חטאת בשר  כגון  – ÈÀÅÈÈÄÀÈÈÄÇÄ

íòè ïúBða ïäa Lé íà טעם ליתן  כדי הקדשים בבשר שיש  – ÄÅÈÆÀÅÇÇ
קלים, בקדשים טעם ליתן כדי קדשים בקדשי שיש  או  החולין , בבשר

ïéøeîçk ïéìëàð íéìwä éøä,קדשים כדין נאכלים החולין – ÂÅÇÇÄÆÁÈÄÇÂÄ
קדשים קדשי כדין נאכלים קלים ixkflוקדשים ,mirlwd on miptl)

.(zevg cr dlile meil ,dpedk:כדלקמן כאן  להוסיף שיש מבואר, ובגמרא

dtihye dwixn miperhe,ושטיפה מריקה טעון  בו שנתבשלו שהכלי  –
הקודמות, במשניות rbnaכמבואר  milqeteבחטאת שכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא –

ככככ):):):): כמותה,וווו,,,, להיות "יקדש " ודרשו: יקדש", בבשרה יגע אשר "כל 
שבה, כחמור תיאכל  היא כשרה ואם תיפסל, היא פסולה אם כיצד ?

שכל כלומר אחרים, לקדשים הדין  שהוא המקרא, מן למדו  ובגמרא
בקדשים הנוגע פסולים rleaeמאכל הם אם כמותם, קודש  נעשה מהם,

וזהו  בקדושתם, שבהם כחמור ייאכל כשרים הם ואם פסול, הוא גם
או  וחולין  קדשים בישל  שאם קלים ששנינו, וקדשים קדשים קדשי

והיא  פסולה, התערובת אף פסולים, החמורים אם טעם, בנותן בהם ויש 
ממנה. שבולע המאכל  milk`pפוסלת milwd oi` ,mrh ozepa mda oi`

,mixEngkî ïéðeòè ïðéàåäôéèLe ä÷éøכרבי סוברת משנתנו  – ÀÅÈÀÄÀÄÈÀÄÈ
מריקה  טעונים אינם קלים קדשים בהם שנתבשלו  שכלים שמעון,

קלים, בקדשים טעם ליתן כדי קדשים בקדשי  כשאין  הלכך  ושטיפה,
ושטיפה, מריקה טעון  בו  שנתבשלו  הכלי  òbîaאין  ïéìñBt íðéàåÀÅÈÀÄÀÇÈ

ממנה. שבלע המאכל  פוסלת התערובת אין פסולים, החמורים שאם –
÷é÷ø,פסול –÷é÷øa òâpL שהיו הפסול , מן  הכשר ובלע כשר, – ÈÄÆÈÇÀÈÄ

חמים, äëéúçaהרקיקים äëéúçå נגעה קדשים בשר  שחתיכת או  – ÇÂÄÈÇÂÄÈ
שהיו  הפסולה, מהחתיכה הכשרה החתיכה ובלעה פסול , בשר  בחתיכת

ïéøeñàחמות, úBëéúçä ìk àGå ÷é÷øä ìk àG נגיעה מחמת – ÈÈÈÄÀÈÇÂÄÂÄ
òìaLזו, íB÷î àlà øeñà Bðéà הבליעה מקום חותך  ולפיכך  – ÅÈÆÈÀÆÈÇ

כשר. והשאר
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הקדשים. קדשי  של ובעורות הקדשים בבשר הכהנים של  בחלקם דן פרקנו

íBé ìeáè עליו העריב לא ועדיין  מטומאתו  שטבל  טמא כהן – À
בקדשים, לאכול לו שאסור  íéøetkהשמש, øqçîe או זב כגון  – ÀËÇÄÄ

בקדשים  לאכול לו אסור שמשו, והעריב שטבל  פי  על  שאף מצורע,

טבילתו , למחרת לכפרתו קרבנות שיביא íéLãwaעד íé÷ìBç ïðéàÅÈÀÄÇÃÈÄ
מקרבנות, חלק מקבלים אינם –áøòì ìBëàì,בערב לאכלו כדי – ÆÁÈÆÆ

מן  זה למדים ובגמרא הקדשים; באכילת כבר מותרים כשיהיו
לאכילה  ראוי ושאינו בקדשים, חולק לאכילה הראוי  שכהן  המקראות,

ח  בקדשים.אינו  חייב ïðBàולק שהוא מקרוביו , אחד  לו שמת כהן – Å
התורה, מן  "אונן" נקרא הוא המיתה ביום הרי עליהם, להתאבל

izdw - zex`ean zeipyn



bריב dpyn xyr mipy wxt migaf zkqn

áøòì.ïéîeî éìòa,ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa,ïéøáBò ïéîeî éìòa ïéa–ïéìëBàå ïé÷ìBç,ïéáéø÷î àG ìáà.BðéàL ìëå ¨¤¤©£¥¦¥©£¥¦§¦¥©£¥¦§¦§¦§§¦£¨©§¦¦§¨¤¥
äãBáòì éeàø–øNaa ÷ìBç Bðéà.øNaa Bì ïéàL ìëå–úBøBòa Bì ïéà.íéîc ú÷éøæ úòLa àîè elôà, ¨©£¨¥¥©¨¨§¨¤¥©¨¨¥¨£¦¨¥§¨©§¦©¨¦

íéáìç øè÷ä úòLa øBäèå–øNaa ÷ìBç Bðéà,øîàpL(âì ,æ àø÷éå):éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä" §¨§¨©¤§¥£¨¦¥¥©¨¨¤¤¡©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥
ïøäà,"äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì. ©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
·døNáa çaænä äëæ àHL ìk–døBòa íéðäkä eëæ àG,øîàpL(ç ,æ àø÷éå):"Léà úìò",Léàì äúìòL äìBò. ¨¤¨¨©¦§¥©¦§¨¨¨©Ÿ£¦§¨¤¤¡©Ÿ©¦¨¤¨§¨¨¦

ì àHL äèçLpL äìBòdîL,íéìòaì äúìò àHL ét ìò óà–íéðäkì døBò.úìBò ãçàå Léàä úìBò ãçà ¨¤¦§£¨¤¦§¨©©¦¤¨§¨©§¨¦¨©Ÿ£¦¤¨©¨¦§¤¨©
äMàä–íéðäkì ïäéúBøBò. ¨¦¨¥¤©Ÿ£¦
‚íéìòaì íél÷ íéLã÷ úBøBò,úBøBòåíéðäkì íéLã÷ éLã÷;íà äî !øîçå ì÷døNáa eëæ àHL äìBò,eëæ ¨¨¦©¦©§¨¦§¨§¥¨¨¦©Ÿ£¦©¨Ÿ¤¨¦¨¤¨¦§¨¨¨

øîàã äðìëàé êçøë ìò àìà ,ìëåàå éåèçì éåàø åðéàã ïè÷ àëéà àäã ,ìëåà åðéà äáø÷ä úòùá éåèçì éåàø åðéàù ïäë øîåì øùôà éàå .÷ìåç åðéà éåèçì
êëìä .÷ìåç åðéà äìéëàì éåàø ïéàù ,÷ìåç äìéëàì éåàøä ïäëã äðéî òîù ,äìéëà ïåùìá ä÷åìçì àø÷ ä÷ôàãîå ,øîà÷ äðîî ìåëàì éãë äá ÷åìçé àø÷

áéúëãë ,äìéëàì ïä ïééåàø ,éåèçì ïééåàø ïéàù ô"òàù ,ïé÷ìåç ïéîåî éìòá(à"ë íù):ìëàé íéùã÷ä ïîå.rbep ope`äìéáèä ïî åúòã çéñä àìå ìáèù àåäå
:ìñô ìáèù øçàì åìéôà ,òâðå åúòã çéñä íàù .ïðåà àåäù ïîæ ìë.xyaa wleg epi` dcearl ie`x epi`y lkeïééåàø ïðéàù ô"òàù ïéîåî éìòáî õåç

áéúëã ,àéãäá àø÷ åäðéáøã ,øùáá íé÷ìåç äãåáòì(íù)áéúëå ,'åâå íéùã÷ä éùã÷î åéäìà íçì('å íù)ïéîåî éìòá úåáøì ,äðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë
:ìëàé íéùã÷ä ïîå øåîà øáë éøä äìéëàì éà ,ú÷åìçîì.mialg xhwd zrya xedhe:ùîù áøòäá øäèå ìáèù ïåâë .äìéìä ìë àåäù.wleg epi`

:÷ìåç åðéà êë ïéáå êë ïéá àîèð íàå ,íéáìç øè÷ä úòù ãò íéîã ú÷éøæ úòùî øåäè àäéù ãò íéùã÷á ÷ìåç ïäëä ïéàù
aaaa.dxyaa gafnd dkf `ly lk:çáæîì øúéä úòù äì äúéä àìã ,ä÷éøæ íãå÷ ìåñô äá òøéàù ïåâë.mipdkl dxeréøäù äøùáá çáæîä äëæå ìéàåä

:àéä äøùë.dy` zler cg`eïë íà .äáéø ,äìåòä øåò ì"ú ,ïéðî íéãáòå íéùð úìåò ,ùéà úìåò àìà éì ïéà ,ùéà úìåò úà áéø÷îä ïäëäå áéúëã
:ùåã÷ øåòäù úéáä ÷ãáì åúìåò ñéôúîì èøô ,ùéà úìåò øîàð äîì

bbbb.milral milw miycw zexer:íéùã÷ éùã÷ ìë óà íéùã÷ éùã÷ äìåò äî ,'åâå äìåòä øåò áéúëã.miycw iycw zexeríéðäëì úåîùàå úåàèç
:ìéæàå àîòè ùøôîãë.giken gafnd oi`íéùã÷ éùã÷á äîúú ìà äúà óàå ,øåòá äëæ àìå äìåòä øùáá äëæù çéëåé çáæî øîåì êì ïéà ,øîåìë

`xephxa yexit

שלא  זמן  כל הימים בשאר או  המת, נקבר שכבר אף שלאחריו ובלילה

בקדשים, לאכול  אסור והוא מדרבנן , הוא אונן בקדשים,òâBðנקבר, – ÅÇ
בקדשים, לנגוע שאסור  כטמא áéø÷îשאינו Bðéàå,קרבנות –Bðéàå ÀÅÇÀÄÀÅ

áøòì ìBëàì ÷ìBçלאכול כדי הקרבנות בבשר חלק נוטל  אינו – ÅÆÁÈÆÆ
לעיל. כמבואר  חולק, אינו  באכילה, עכשיו ואסור שהואיל  בערב,

ïéîeî éìòa, מומין בעלי שהם כהנים –ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa ÇÂÅÄÅÇÂÅÄÀÄ
לעולם, יעברו  לא שמומיהם –ïéøáBò ïéîeî éìòa ïéa שמומיהם – ÅÇÂÅÄÀÄ

להתרפא, ïéìëBàåעומדים ïé÷ìBç,בקדשים –ïéáéø÷î àG ìáà ÀÄÀÀÄÂÈÇÀÄÄ
שכתוב כמו כא כא כא כא ----כב כב כב כב ):):):):– כא כא כא כא ,,,, אהרן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזרע מום בו  אשר  איש "כל 

יגש לא אֿלהיו  לחם את בו  מום ה', אשי  את להקריב יגש לא הכהן 
יאכל "... הקדשים ומן הקדשים מקדשי  אֿלהיו  לחם ìëåÀÈלהקריב.

äãBáòì éeàø BðéàL,שנזכרו מומין  מבעלי חוץ –÷ìBç Bðéà ÆÅÈÇÂÈÅÅ
øNaa,הקרבנות בבשר  חלק נוטל אינו  –øNaa Bì ïéàL ìëå ÇÈÈÀÈÆÅÇÈÈ

בבשר , חלק לו שאין  מי  כל  –úBøBòa Bì ïéàשל בעורות אף – ÅÈ
שכתוב חלק, נוטל אינו חחחח):):):):הבהמות ז ז ז ז ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המקריב "והכהן

יום  לטבול פרט יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה עור  איש, עולת

בעור זוכים שאינם ואונן כיפורים בבבב).).).).ומחוסר קגקגקגקג,,,, àîè((((גמראגמראגמראגמרא elôàÂÄÈÅ
íéîc ú÷éøæ úòLaשל דמו  את שזרקו  בשעה טמא שהיה – ÀÈÇÀÄÇÈÄ

íéáìçהקרבן, øè÷ä úòLa øBäèå עליו והעריב שטבל  כגון  – ÀÈÀÈÇÆÀÅÂÈÄ
øNaaהשמש , ÷ìBç Bðéà הקרבנות בבשר  חלק נוטל  הכהן שאין – ÅÅÇÈÈ

חלבים, הקטר  ובשעת הדם זריקת בשעת טהור שיהא øîàpLÆÆÁÇ:עד
äéäú Bì ,ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä"ÇÇÀÄÆÇÇÀÈÄÀÆÇÅÆÄÀÅÇÂÙÄÀÆ

"äðîì ïéîiä ÷BL את הזורק היינו השלמים" דם את "המקריב – ÇÈÄÀÈÈ
בבשר חולק הכהן  שאין ומכאן המקטיר, היינו החלב" "ואת הדם,

בגמרא  ובברייתא האימורים. ולהקטרת הדם לזריקת ראוי  כן אם אלא
משעת  טהור  שיהא עד  אוכל  אינו  לעולם אומר : שאול  "אבא מובא:

נטמא  שאם ומכאן , הרמב"ם. פוסק וכן  חלבים". הקטר  ועד זריקה
שטבל פי  על  אף החלבים, הקטר ובין  הדם זריקת בין  דהיינו בינתיים,

בשעת  ובין  הדם זריקת בשעת בין  טהור  שהיה ונמצא שמשו, והעריב
הזריקה  משעת טהור שיהא עד חולק, אינו  מקום מכל החלבים, הקטר 

החלבים הקטר שעת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ועד

ב ה נ ש מ ר ו א ב

כולה  נשרפת העולה שכן  העולה, בעור הכהנים זוכים מתי ללמד, באה משנתנו

בלבד. עורה אלא לכהנים בה ואין  המזבח, על 

ìk,עולה –døNáa çaænä äëæ àHL הקרבן שנפסל כגון – ÈÆÈÈÇÄÀÅÇÄÀÈÈ
מקטירים  שאין  למזבח, היתר שעת לה היתה ולא הדם, זריקת קודם

דמה, זריקת לאחר  אלא המזבח על העולה איברי íéðäkäאת eëæ àGÈÇÙÂÄ
døBòa,זו עולה של  –"Léà úìò" :øîàpL המקריב "והכהן  – ÀÈÆÆÁÇÙÇÄ

`yi,את zler:ודורשים יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה עור 
Léàì äúìòL äìBò,שהביאה האיש  בשביל  המזבח על  שעלתה – ÈÆÈÀÈÈÄ

חוץ  במחשבת שנשחטה כגון  לאיש , עלתה ולא שנפסלה לעולה פרט
הופשט  אם ברם, בעורה. זוכים הכהנים אין  למקומה, חוץ או  לזמנה

הדם, זריקת קודם שנפסלה פי  על אף העולה, שנפסלה קודם העור
בעורה הכהנים ט ט ט ט ).).).).זוכים יט יט יט יט ,,,, המוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין פסוליפסוליפסוליפסולי הלהלהלהל'''' äìBòÈ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

dîLì àHL äèçLpL,אחר קרבן  לשם אלא –ét ìò óà ÆÄÀÂÈÆÄÀÈÇÇÄ
íéìòaì äúìò àHL, מסכתנו בתחילת ששנינו כמו  חובה, לשם – ÆÈÀÈÇÀÈÄ

íéðäkì døBò.היא כשרה שהרי  בבשרה, המזבח וזכה הואיל – ÈÇÙÂÄ
äMàä úìBò ãçàå Léàä úìBò ãçàאיש שהביא עולה בין  – ÆÈÇÈÄÀÆÈÇÈÄÈ

בבשרן, המזבח שזכה כל אשה, שהביאה עולה ïäéúBøBòÅÆובין 
íéðäkìשכתוב –"""" dlerd((((שםשםשםשם):):):): xer,"יהיה לו לכהן הקריב אשר ÇÙÂÄ

dlerd"ודרשו : xer" שעֹורה ועבדים, נשים גרים עולת לרבות –

לכהנים.

i y y m e i

ה נ ש מ ר ו א ג ב

בענין ללמד  משנתנו  מוסיפה העולה, עור  בענין  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

הקרבנות. שאר עורות

íél÷ íéLã÷ úBøBò,שלמים כגון –íéìòaì, הקרבן לבעלי – ÈÈÄÇÄÇÀÈÄ
קדשים; קדשי שהיא בעולה, אלא לכהנים שהעור  בתורה נאמר שלא

íéLã÷ éLã÷ úBøBòå,ואשמות חטאות –íéðäkìעור כדין – ÀÈÀÅÈÈÄÇÙÂÄ
למדים שכן øîçå!העולה, ì÷,מעולה –àHL äìBò íà äî ÇÈÙÆÈÄÈÆ

eëæ,הכהנים –døNáa ששנינו כמו המזבח, על  נשרפת שכולה – ÈÄÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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døBòa–ïøNáa eëfL íéLã÷ éLã÷,ïøBòa ekæiL ïéã Bðéà?çéëBé çaæî ïéà,íB÷î ìkî øBò Bì ïéàL. §¨¨§¥¨¨¦¤¨¦§¨¨¥¦¤¦§§¨¥¦§¥©¦©¤¥¦¨¨
„ïèLôäì íã÷ ìeñt íäa òøàL íéLãwä ìk–íéðäkì íäéúBøBò ïéà;ïèLôä øçàì–íéðäkì íäéúBøBò. ¨©¢¨¦¤¥©¨¤§Ÿ¤§¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦§©©¤§¥¨¥¤©Ÿ£¦

øîàíéðäkä ïâñ àðéðç éaø:äôøOä úéáì àöBé øBò éúéàø àG éîiî.øîààáé÷ò éaø:eðãîì åéøácî,èéLônäL ¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¦¨©¨¦¦¥§¥©§¥¨¨©©¦£¦¨¦§¨¨¨©§¤©©§¦
äôøè àöîðå øBëaä úà,BøBòa íéðäkä eúBàiL.íéîëçåíéøîBà:äéàø eðéàø àG ïéà,öBé àlàäôøOä úéáì à. ¤©§§¦§¨§¥¨¤¥©Ÿ£¦§©£¨¦§¦¥¨¦§¨¨¤¨¥§¥©§¥¨

‰íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøt,ïúåöîk ïéôøNð íäL ïîæa–ïLcä úéáa ïéôøNð,íéãâa ïéànèîe;íàå ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¦§©¤¥¦§¨¦§¦§¨¨¦§¨¦§¥©¤¤§©§¦§¨¦§¦
ïúåöîk ïéôøNð ïðéà–äøéaä úéáa ïéôøNð,íéãâa ïéànèî íðéàå. ¥¨¦§¨¦§¦§¨¨¦§¨¦§¥©¦¨§¥¨§©§¦§¨¦

úåøåòá åëæéù øîåçå ì÷å ,äìåòä øåòá åëæù åðéöî íéðäëá ìáà .íå÷î ìëá øåò çáæîì ïéàù ,äçëåä åæ ïéà .ïøåòá åëæé àì ïøùáá íéðäë åëæù ô"òàù
:íéùã÷ éùã÷

cccc.mipdkl odizexer oi`:ïøåò íò íéôøùð àìà.dtixyd zial `vei xer izi`x `läéä äæ ìåñôù ô"òà ,äôéøè úàöîð íà èùôåäù øçàì
:èùôä øçàì ãò øëéð àìå ìéàåä ,èùôä íãå÷ åá.dtixh `vnpe xekad z` hiytndyèçùðä íåî ìòá øåëá åìéôàã àáé÷ò 'ø ïì òîùî÷ àä

åúôéøè øëåä àìã àëéäã ïðéòåîùàå ,äøåá÷ ïåòèå øåñà åøåò úî íà ìáà ,åðìëàú êéøòùá áéúëãë äìéëàá àìà áåúëä åøéúä àìå ,åîåî ìò äðéãîá
:ùã÷îá åîã ÷øæð åìéàë ,åøåòì åèùôäå åúèéçù äééøù ,åèùôä øçàì ãò.exera mipdkd eze`i:óøùð åðéàå.di`x izi`x `l oi`òøéà àì àîù

:äàø àì àåä åäåôøùå òøéà íàå ,èùôä øçàì äôéøè àöîéù åéîéá.dtixyd zial `vi `l`ìòá øåëáá àáé÷ò 'øë äëìäå .àá èùôä íãå÷å ìéàåä
:äôéøùá øåòäå äøåá÷á øùáã ,íéîú øåëáá íéîëçë äëìäå .àì ,äçîåî åøéúä àì ìáà .äçîåî åøéúäùë íåî

dddd.oitxypd mixt:íéøåôéëä íåé ìù øôå ,øåáö ìù øáã íìòä øôå ,çéùî ïäë øô.mitxypd mixirye:äøæ äãåáò éøéòùå íéøåôéëä íåé øéòùoitxyp
.oycd ziaa:úåðçî ùìùì õåç øîåìë ,äðçîì õåçî ìà åäá áéúëã .íéìùåøéì õåç ,íéîìåò úéááå .úåðçî ùìùì õåç.micba oi`nhn.íäá íé÷åñòì

áéúëãë(å"é àø÷éå)ñåáë ïéðåòè ùåáì àåäù íéãâáä ãáìá àì ,åéãâá ñáëé øîàðù íå÷î ìëå .åéãâá ñáëé íúåà óøåùäååá òâåð àåäù ãâá ìë àìà ,

`xephxa yexit

לאשים", "וכליל ד): ה, døBòa(לעיל  eëæבתורה כמפורש  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÈÀÈ
ח ח ח ח ):):):): יהיה";ז ז ז ז ,,,, לו  לכהן  העולה... ÷íéLã"עור  éLã÷ ח טאות – ÈÀÅÈÈÄ

"ונאכלין ïøNáaהכהניםeëfLואשמות, ה: בפרק ששנינו כמו – ÆÈÄÀÈÈ
מאכל "... בכל  כהונה לזכרי  הקלעים מן  ekæiLלפנים ïéã BðéàÅÄÆÄÀ

ïøBòa: תאמר ואם וחומר? קל  אינו כלום –,gikei gafn שזוכה ÀÈ
שהכהנים  פי  על  שאף קדשים, לקדשי נלמד  ומכאן  בעור , ולא בבשר

בעורם, יזכו לא בבשרם, çéëBéזוכים çaæî ïéàלומר לך  אין – ÅÄÀÅÇÄÇ
יוכיח", íB÷î"מזבח ìkî øBò Bì ïéàL זוכה המזבח שאין – ÆÅÄÈÈ

כמפורש העולה, בעור  זוכים הרי  הכהנים אבל קרבן , בשום בעור
חטאת  בעור גם שיזכו  וחומר  בקל  הלימוד  הוא נכון הלכך בתורה,

בגמרא ברייתא לפי  – בבבב))))ואשם. קגקגקגקג,,,, היא,((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ישמעאל  רבי  משנתנו 
הכתוב מן זה לומד  בברייתא קמא תנא miycwאבל  iycw zexery)

,(mipdkl:שם מובא dlerd"שכן  xer"עור אלא לי  אין – (לכהן )
העולה "עור  לומר : תלמוד  מניין ? קדשים קדשי  עורות `xyהעולה,

aixwd מרבה שאני  יכול  במשמע). הקרבנות כל  – הקריב" ("אשר  "
קדשים, קדשי עולה מה – "עולה" לומר: תלמוד  קלים? קדשים אף
לי אין – העולה" "עור אומר : ישמעאל רבי  קדשים. קדשי כל  אף

עולה  ומה הוא: ודין  מניין? קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא
דין  אינו  בבשרן , שזכו קדשים קדשי  בעורה, זכו  בבשרה, זכו  שלא

למזבח, מה – בעור . זכה ולא בבשר  שזכה יוכיח, מזבח בעורן? שיזכו
במקצת זכה לא במקצת(zexer),שכן  שזכו  בכהנים (xeraתאמר

,(dlerd לא עצמנו  כל אומר: רבי בכולן. יזכו במקצת וזכו הואיל
בלבד העולה לעור  אלא lrהוצרכנו  aezkd on cenll epkxved `l)

,(odkl `edy ,cala dlerd xer lr `l` zexer x`y מקום בכל שהרי 
הן  – הנשרפים ושעירים הנשרפים פרים הבשר: אחר  הולך העור

מתנה  – ציבור שלמי וזבחי  ואשם חטאת עמהן ; ועורותיהן נשרפין
עולה  אבל עורן; גב על אותן אוכלין רצו  אותם, מפשיטין  רצו  לכהן,

יהיו  לא יכול  – לנתחיה" אותה ונתח העולה את "והפשיט בה: נאמר
לכהן". הקריב אשר  העולה "עור לומר: תלמוד בעורה? זכאין  הכהנים
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שנפסלו. קדשים קדשי  של בעורות דנה משנתנו

íéLãwä ìk,ואשם חטאת עולה, –íã÷ ìeñt íäa òøàL ÈÇÃÈÄÆÅÇÈÆÀÙÆ
ïèLôäì,מהם העורות שהופשטו קודם שנפסלו  –íäéúBøBò ïéà ÀÆÀÅÈÅÅÆ
íéðäkì;הבשר עם הם נשרפים אלא –ïèLôä øçàìאבל – ÇÙÂÄÀÇÇÆÀÅÈ

מהם, העורות שהופשטו  לאחר  פסול בהם אירע íäéúBøBòÅÆאם
íéðäkì.העור את פוסל  אינו  ההפשט לאחר שאירע שהפסול – ÇÙÂÄ

øBò éúéàø àG éîiî :íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà שהופשט – ÈÇÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÄÈÇÈÄÄ
הקדשים, äôøOäמבהמת úéáì àöBé הקרבן עם יחד  להישרף – ÅÀÅÇÀÅÈ

קודם  בקרבן  כבר היה כשהפסול  ואף לכהנים; הוא ניתן  אלא שנפסל ,
ניתן  העור  ההפשט, לאחר  עד עליו נודע לא אם העור , שהופשט

åéøácîלכהנים. :àáé÷ò éaø øîà הכהנים סגן חנינא רבי  של  – ÈÇÇÄÂÄÈÄÀÈÈ
–äôøè àöîðå øBëaä úà èéLônäL ,eðãîì נודעה שלא – ÈÇÀÆÇÇÀÄÆÇÀÀÄÀÈÀÅÈ

ההפשט, לאחר  אלא –eúBàiLטרפותו שייהנו  –BøBòa íéðäkä ÆÅÇÙÂÄÀ
להשמיענו , בא עקיבא רבי נשרף. ואינו  לכהנים העור שניתן  כלומר  –

התירו  שלא אף – למקדש , חוץ הנשחט מום בעל בכור  שאפילו 
בבכור  שנאמר  באכילה, אלא כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):):הכתוב טוטוטוטו,,,, בו ((((דברים דברים דברים דברים  יהיה "וכי 

אֿלהיך. לה' תזבחנו  לא רע, מום כל  עיור  או פיסח jixryaמום
eplk`zמכל – קבורה, וטעון  אסור עורו מת, הבכור אם אבל  ..."

עורו , שהפשיטוהו לאחר עד טריפה שהיה נודע ולא הואיל מקום
נזרק כאילו שחיטתו ידי על  העור במקדשהותר ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).דמו

äéàø eðéàø àG ïéà :íéøîBà íéîëçåכ חנינא – רבי  מדברי לומר  ÇÂÈÄÀÄÅÈÄÀÈÈ
ואין  ראיתי ", "לא אומר הוא שהרי כלום, ללמוד  אין  הכהנים סגן
פסול שיימצא בימיו , אירע שלא שאפשר  ראה, שלא מזה ראיה להביא

חנינא  רבי  ראה לא מקרה ודרך  כך, שאירע או הפשטו, לאחר בקרבן 
להישרף, äôøOäשיצא úéáì àöBé àlà הקרבן נמצא אם – ÆÈÅÀÅÇÀÅÈ

יישרף. העור  פסולו, על  שנודע קודם העור  שהופשט פי על אף פסול,

y c e w z a y
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הפנימיות החטאות של שריפתן בענין ללמד באה `-a).משנתנו  ,d lirl oiir)

íéôøNpä íéøtהכיפורים יום של פר וווו),),),),– טז טז טז טז ,,,, כהן ((((ויקראויקראויקראויקרא ופר  ÈÄÇÄÀÈÄ
גגגג),),),),המשיח ד ד ד ד ,,,, ציבור((((ויקראויקראויקראויקרא של  דבר העלם יגיגיגיג----ידידידיד),),),),ופר  ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

íéôøNpä íéøéòNeהכיפורים יום של שעיר ט ט ט ט ),),),),– טז טז טז טז ,,,, ושעיר((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÄÄÇÄÀÈÄ
זרה עבודה כד כד כד כד ),),),),שגגת טוטוטוטו,,,, א-ב),((((במדברבמדברבמדברבמדבר (ה, לעיל שבארנו  ïîæaÄÀÇכמו

ïúåöîk ïéôøNð íäL,נפסלו שלא כדינם, –úéáa ïéôøNð ÆÅÄÀÈÄÀÄÀÈÈÄÀÈÄÀÅ
ïLcä,לירושלים שמחוץ –íéãâa ïéànèîe את השורפים – ÇÆÆÀÇÀÄÀÈÄ

שעוסקים  בשעה בהם שנוגעים בגדים מטמאים הללו  הקרבנות
שכתוב כמו  כחכחכחכח):):):):בשריפתם, טז טז טז טז ,,,, בגדיו",((((ויקראויקראויקראויקרא יכבס אותם "והשורף

izdw - zex`ean zeipyn
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áøòì.ïéîeî éìòa,ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa,ïéøáBò ïéîeî éìòa ïéa–ïéìëBàå ïé÷ìBç,ïéáéø÷î àG ìáà.BðéàL ìëå ¨¤¤©£¥¦¥©£¥¦§¦¥©£¥¦§¦§¦§§¦£¨©§¦¦§¨¤¥
äãBáòì éeàø–øNaa ÷ìBç Bðéà.øNaa Bì ïéàL ìëå–úBøBòa Bì ïéà.íéîc ú÷éøæ úòLa àîè elôà, ¨©£¨¥¥©¨¨§¨¤¥©¨¨¥¨£¦¨¥§¨©§¦©¨¦

íéáìç øè÷ä úòLa øBäèå–øNaa ÷ìBç Bðéà,øîàpL(âì ,æ àø÷éå):éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä" §¨§¨©¤§¥£¨¦¥¥©¨¨¤¤¡©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥
ïøäà,"äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì. ©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
·døNáa çaænä äëæ àHL ìk–døBòa íéðäkä eëæ àG,øîàpL(ç ,æ àø÷éå):"Léà úìò",Léàì äúìòL äìBò. ¨¤¨¨©¦§¥©¦§¨¨¨©Ÿ£¦§¨¤¤¡©Ÿ©¦¨¤¨§¨¨¦

ì àHL äèçLpL äìBòdîL,íéìòaì äúìò àHL ét ìò óà–íéðäkì døBò.úìBò ãçàå Léàä úìBò ãçà ¨¤¦§£¨¤¦§¨©©¦¤¨§¨©§¨¦¨©Ÿ£¦¤¨©¨¦§¤¨©
äMàä–íéðäkì ïäéúBøBò. ¨¦¨¥¤©Ÿ£¦
‚íéìòaì íél÷ íéLã÷ úBøBò,úBøBòåíéðäkì íéLã÷ éLã÷;íà äî !øîçå ì÷døNáa eëæ àHL äìBò,eëæ ¨¨¦©¦©§¨¦§¨§¥¨¨¦©Ÿ£¦©¨Ÿ¤¨¦¨¤¨¦§¨¨¨

øîàã äðìëàé êçøë ìò àìà ,ìëåàå éåèçì éåàø åðéàã ïè÷ àëéà àäã ,ìëåà åðéà äáø÷ä úòùá éåèçì éåàø åðéàù ïäë øîåì øùôà éàå .÷ìåç åðéà éåèçì
êëìä .÷ìåç åðéà äìéëàì éåàø ïéàù ,÷ìåç äìéëàì éåàøä ïäëã äðéî òîù ,äìéëà ïåùìá ä÷åìçì àø÷ ä÷ôàãîå ,øîà÷ äðîî ìåëàì éãë äá ÷åìçé àø÷

áéúëãë ,äìéëàì ïä ïééåàø ,éåèçì ïééåàø ïéàù ô"òàù ,ïé÷ìåç ïéîåî éìòá(à"ë íù):ìëàé íéùã÷ä ïîå.rbep ope`äìéáèä ïî åúòã çéñä àìå ìáèù àåäå
:ìñô ìáèù øçàì åìéôà ,òâðå åúòã çéñä íàù .ïðåà àåäù ïîæ ìë.xyaa wleg epi` dcearl ie`x epi`y lkeïééåàø ïðéàù ô"òàù ïéîåî éìòáî õåç

áéúëã ,àéãäá àø÷ åäðéáøã ,øùáá íé÷ìåç äãåáòì(íù)áéúëå ,'åâå íéùã÷ä éùã÷î åéäìà íçì('å íù)ïéîåî éìòá úåáøì ,äðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë
:ìëàé íéùã÷ä ïîå øåîà øáë éøä äìéëàì éà ,ú÷åìçîì.mialg xhwd zrya xedhe:ùîù áøòäá øäèå ìáèù ïåâë .äìéìä ìë àåäù.wleg epi`

:÷ìåç åðéà êë ïéáå êë ïéá àîèð íàå ,íéáìç øè÷ä úòù ãò íéîã ú÷éøæ úòùî øåäè àäéù ãò íéùã÷á ÷ìåç ïäëä ïéàù
aaaa.dxyaa gafnd dkf `ly lk:çáæîì øúéä úòù äì äúéä àìã ,ä÷éøæ íãå÷ ìåñô äá òøéàù ïåâë.mipdkl dxeréøäù äøùáá çáæîä äëæå ìéàåä

:àéä äøùë.dy` zler cg`eïë íà .äáéø ,äìåòä øåò ì"ú ,ïéðî íéãáòå íéùð úìåò ,ùéà úìåò àìà éì ïéà ,ùéà úìåò úà áéø÷îä ïäëäå áéúëã
:ùåã÷ øåòäù úéáä ÷ãáì åúìåò ñéôúîì èøô ,ùéà úìåò øîàð äîì

bbbb.milral milw miycw zexer:íéùã÷ éùã÷ ìë óà íéùã÷ éùã÷ äìåò äî ,'åâå äìåòä øåò áéúëã.miycw iycw zexeríéðäëì úåîùàå úåàèç
:ìéæàå àîòè ùøôîãë.giken gafnd oi`íéùã÷ éùã÷á äîúú ìà äúà óàå ,øåòá äëæ àìå äìåòä øùáá äëæù çéëåé çáæî øîåì êì ïéà ,øîåìë

`xephxa yexit

שלא  זמן  כל הימים בשאר או  המת, נקבר שכבר אף שלאחריו ובלילה

בקדשים, לאכול  אסור והוא מדרבנן , הוא אונן בקדשים,òâBðנקבר, – ÅÇ
בקדשים, לנגוע שאסור  כטמא áéø÷îשאינו Bðéàå,קרבנות –Bðéàå ÀÅÇÀÄÀÅ

áøòì ìBëàì ÷ìBçלאכול כדי הקרבנות בבשר חלק נוטל  אינו – ÅÆÁÈÆÆ
לעיל. כמבואר  חולק, אינו  באכילה, עכשיו ואסור שהואיל  בערב,

ïéîeî éìòa, מומין בעלי שהם כהנים –ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa ÇÂÅÄÅÇÂÅÄÀÄ
לעולם, יעברו  לא שמומיהם –ïéøáBò ïéîeî éìòa ïéa שמומיהם – ÅÇÂÅÄÀÄ

להתרפא, ïéìëBàåעומדים ïé÷ìBç,בקדשים –ïéáéø÷î àG ìáà ÀÄÀÀÄÂÈÇÀÄÄ
שכתוב כמו כא כא כא כא ----כב כב כב כב ):):):):– כא כא כא כא ,,,, אהרן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מזרע מום בו  אשר  איש "כל 

יגש לא אֿלהיו  לחם את בו  מום ה', אשי  את להקריב יגש לא הכהן 
יאכל "... הקדשים ומן הקדשים מקדשי  אֿלהיו  לחם ìëåÀÈלהקריב.

äãBáòì éeàø BðéàL,שנזכרו מומין  מבעלי חוץ –÷ìBç Bðéà ÆÅÈÇÂÈÅÅ
øNaa,הקרבנות בבשר  חלק נוטל אינו  –øNaa Bì ïéàL ìëå ÇÈÈÀÈÆÅÇÈÈ

בבשר , חלק לו שאין  מי  כל  –úBøBòa Bì ïéàשל בעורות אף – ÅÈ
שכתוב חלק, נוטל אינו חחחח):):):):הבהמות ז ז ז ז ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המקריב "והכהן

יום  לטבול פרט יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה עור  איש, עולת

בעור זוכים שאינם ואונן כיפורים בבבב).).).).ומחוסר קגקגקגקג,,,, àîè((((גמראגמראגמראגמרא elôàÂÄÈÅ
íéîc ú÷éøæ úòLaשל דמו  את שזרקו  בשעה טמא שהיה – ÀÈÇÀÄÇÈÄ

íéáìçהקרבן, øè÷ä úòLa øBäèå עליו והעריב שטבל  כגון  – ÀÈÀÈÇÆÀÅÂÈÄ
øNaaהשמש , ÷ìBç Bðéà הקרבנות בבשר  חלק נוטל  הכהן שאין – ÅÅÇÈÈ

חלבים, הקטר  ובשעת הדם זריקת בשעת טהור שיהא øîàpLÆÆÁÇ:עד
äéäú Bì ,ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä"ÇÇÀÄÆÇÇÀÈÄÀÆÇÅÆÄÀÅÇÂÙÄÀÆ

"äðîì ïéîiä ÷BL את הזורק היינו השלמים" דם את "המקריב – ÇÈÄÀÈÈ
בבשר חולק הכהן  שאין ומכאן המקטיר, היינו החלב" "ואת הדם,

בגמרא  ובברייתא האימורים. ולהקטרת הדם לזריקת ראוי  כן אם אלא
משעת  טהור  שיהא עד  אוכל  אינו  לעולם אומר : שאול  "אבא מובא:

נטמא  שאם ומכאן , הרמב"ם. פוסק וכן  חלבים". הקטר  ועד זריקה
שטבל פי  על  אף החלבים, הקטר ובין  הדם זריקת בין  דהיינו בינתיים,

בשעת  ובין  הדם זריקת בשעת בין  טהור  שהיה ונמצא שמשו, והעריב
הזריקה  משעת טהור שיהא עד חולק, אינו  מקום מכל החלבים, הקטר 

החלבים הקטר שעת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ועד
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כולה  נשרפת העולה שכן  העולה, בעור הכהנים זוכים מתי ללמד, באה משנתנו

בלבד. עורה אלא לכהנים בה ואין  המזבח, על 

ìk,עולה –døNáa çaænä äëæ àHL הקרבן שנפסל כגון – ÈÆÈÈÇÄÀÅÇÄÀÈÈ
מקטירים  שאין  למזבח, היתר שעת לה היתה ולא הדם, זריקת קודם

דמה, זריקת לאחר  אלא המזבח על העולה איברי íéðäkäאת eëæ àGÈÇÙÂÄ
døBòa,זו עולה של  –"Léà úìò" :øîàpL המקריב "והכהן  – ÀÈÆÆÁÇÙÇÄ

`yi,את zler:ודורשים יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה עור 
Léàì äúìòL äìBò,שהביאה האיש  בשביל  המזבח על  שעלתה – ÈÆÈÀÈÈÄ

חוץ  במחשבת שנשחטה כגון  לאיש , עלתה ולא שנפסלה לעולה פרט
הופשט  אם ברם, בעורה. זוכים הכהנים אין  למקומה, חוץ או  לזמנה

הדם, זריקת קודם שנפסלה פי  על אף העולה, שנפסלה קודם העור
בעורה הכהנים ט ט ט ט ).).).).זוכים יט יט יט יט ,,,, המוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין פסוליפסוליפסוליפסולי הלהלהלהל'''' äìBòÈ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

dîLì àHL äèçLpL,אחר קרבן  לשם אלא –ét ìò óà ÆÄÀÂÈÆÄÀÈÇÇÄ
íéìòaì äúìò àHL, מסכתנו בתחילת ששנינו כמו  חובה, לשם – ÆÈÀÈÇÀÈÄ

íéðäkì døBò.היא כשרה שהרי  בבשרה, המזבח וזכה הואיל – ÈÇÙÂÄ
äMàä úìBò ãçàå Léàä úìBò ãçàאיש שהביא עולה בין  – ÆÈÇÈÄÀÆÈÇÈÄÈ

בבשרן, המזבח שזכה כל אשה, שהביאה עולה ïäéúBøBòÅÆובין 
íéðäkìשכתוב –"""" dlerd((((שםשםשםשם):):):): xer,"יהיה לו לכהן הקריב אשר ÇÙÂÄ

dlerd"ודרשו : xer" שעֹורה ועבדים, נשים גרים עולת לרבות –

לכהנים.
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בענין ללמד  משנתנו  מוסיפה העולה, עור  בענין  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

הקרבנות. שאר עורות

íél÷ íéLã÷ úBøBò,שלמים כגון –íéìòaì, הקרבן לבעלי – ÈÈÄÇÄÇÀÈÄ
קדשים; קדשי שהיא בעולה, אלא לכהנים שהעור  בתורה נאמר שלא

íéLã÷ éLã÷ úBøBòå,ואשמות חטאות –íéðäkìעור כדין – ÀÈÀÅÈÈÄÇÙÂÄ
למדים שכן øîçå!העולה, ì÷,מעולה –àHL äìBò íà äî ÇÈÙÆÈÄÈÆ

eëæ,הכהנים –døNáa ששנינו כמו המזבח, על  נשרפת שכולה – ÈÄÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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døBòa–ïøNáa eëfL íéLã÷ éLã÷,ïøBòa ekæiL ïéã Bðéà?çéëBé çaæî ïéà,íB÷î ìkî øBò Bì ïéàL. §¨¨§¥¨¨¦¤¨¦§¨¨¥¦¤¦§§¨¥¦§¥©¦©¤¥¦¨¨
„ïèLôäì íã÷ ìeñt íäa òøàL íéLãwä ìk–íéðäkì íäéúBøBò ïéà;ïèLôä øçàì–íéðäkì íäéúBøBò. ¨©¢¨¦¤¥©¨¤§Ÿ¤§¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦§©©¤§¥¨¥¤©Ÿ£¦

øîàíéðäkä ïâñ àðéðç éaø:äôøOä úéáì àöBé øBò éúéàø àG éîiî.øîààáé÷ò éaø:eðãîì åéøácî,èéLônäL ¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¦¨©¨¦¦¥§¥©§¥¨¨©©¦£¦¨¦§¨¨¨©§¤©©§¦
äôøè àöîðå øBëaä úà,BøBòa íéðäkä eúBàiL.íéîëçåíéøîBà:äéàø eðéàø àG ïéà,öBé àlàäôøOä úéáì à. ¤©§§¦§¨§¥¨¤¥©Ÿ£¦§©£¨¦§¦¥¨¦§¨¨¤¨¥§¥©§¥¨

‰íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøt,ïúåöîk ïéôøNð íäL ïîæa–ïLcä úéáa ïéôøNð,íéãâa ïéànèîe;íàå ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¦§©¤¥¦§¨¦§¦§¨¨¦§¨¦§¥©¤¤§©§¦§¨¦§¦
ïúåöîk ïéôøNð ïðéà–äøéaä úéáa ïéôøNð,íéãâa ïéànèî íðéàå. ¥¨¦§¨¦§¦§¨¨¦§¨¦§¥©¦¨§¥¨§©§¦§¨¦

úåøåòá åëæéù øîåçå ì÷å ,äìåòä øåòá åëæù åðéöî íéðäëá ìáà .íå÷î ìëá øåò çáæîì ïéàù ,äçëåä åæ ïéà .ïøåòá åëæé àì ïøùáá íéðäë åëæù ô"òàù
:íéùã÷ éùã÷

cccc.mipdkl odizexer oi`:ïøåò íò íéôøùð àìà.dtixyd zial `vei xer izi`x `läéä äæ ìåñôù ô"òà ,äôéøè úàöîð íà èùôåäù øçàì
:èùôä øçàì ãò øëéð àìå ìéàåä ,èùôä íãå÷ åá.dtixh `vnpe xekad z` hiytndyèçùðä íåî ìòá øåëá åìéôàã àáé÷ò 'ø ïì òîùî÷ àä

åúôéøè øëåä àìã àëéäã ïðéòåîùàå ,äøåá÷ ïåòèå øåñà åøåò úî íà ìáà ,åðìëàú êéøòùá áéúëãë äìéëàá àìà áåúëä åøéúä àìå ,åîåî ìò äðéãîá
:ùã÷îá åîã ÷øæð åìéàë ,åøåòì åèùôäå åúèéçù äééøù ,åèùôä øçàì ãò.exera mipdkd eze`i:óøùð åðéàå.di`x izi`x `l oi`òøéà àì àîù

:äàø àì àåä åäåôøùå òøéà íàå ,èùôä øçàì äôéøè àöîéù åéîéá.dtixyd zial `vi `l`ìòá øåëáá àáé÷ò 'øë äëìäå .àá èùôä íãå÷å ìéàåä
:äôéøùá øåòäå äøåá÷á øùáã ,íéîú øåëáá íéîëçë äëìäå .àì ,äçîåî åøéúä àì ìáà .äçîåî åøéúäùë íåî

dddd.oitxypd mixt:íéøåôéëä íåé ìù øôå ,øåáö ìù øáã íìòä øôå ,çéùî ïäë øô.mitxypd mixirye:äøæ äãåáò éøéòùå íéøåôéëä íåé øéòùoitxyp
.oycd ziaa:úåðçî ùìùì õåç øîåìë ,äðçîì õåçî ìà åäá áéúëã .íéìùåøéì õåç ,íéîìåò úéááå .úåðçî ùìùì õåç.micba oi`nhn.íäá íé÷åñòì

áéúëãë(å"é àø÷éå)ñåáë ïéðåòè ùåáì àåäù íéãâáä ãáìá àì ,åéãâá ñáëé øîàðù íå÷î ìëå .åéãâá ñáëé íúåà óøåùäååá òâåð àåäù ãâá ìë àìà ,
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לאשים", "וכליל ד): ה, døBòa(לעיל  eëæבתורה כמפורש  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÈÀÈ
ח ח ח ח ):):):): יהיה";ז ז ז ז ,,,, לו  לכהן  העולה... ÷íéLã"עור  éLã÷ ח טאות – ÈÀÅÈÈÄ

"ונאכלין ïøNáaהכהניםeëfLואשמות, ה: בפרק ששנינו כמו – ÆÈÄÀÈÈ
מאכל "... בכל  כהונה לזכרי  הקלעים מן  ekæiLלפנים ïéã BðéàÅÄÆÄÀ

ïøBòa: תאמר ואם וחומר? קל  אינו כלום –,gikei gafn שזוכה ÀÈ
שהכהנים  פי  על  שאף קדשים, לקדשי נלמד  ומכאן  בעור , ולא בבשר

בעורם, יזכו לא בבשרם, çéëBéזוכים çaæî ïéàלומר לך  אין – ÅÄÀÅÇÄÇ
יוכיח", íB÷î"מזבח ìkî øBò Bì ïéàL זוכה המזבח שאין – ÆÅÄÈÈ

כמפורש העולה, בעור  זוכים הרי  הכהנים אבל קרבן , בשום בעור
חטאת  בעור גם שיזכו  וחומר  בקל  הלימוד  הוא נכון הלכך בתורה,

בגמרא ברייתא לפי  – בבבב))))ואשם. קגקגקגקג,,,, היא,((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ישמעאל  רבי  משנתנו 
הכתוב מן זה לומד  בברייתא קמא תנא miycwאבל  iycw zexery)

,(mipdkl:שם מובא dlerd"שכן  xer"עור אלא לי  אין – (לכהן )
העולה "עור  לומר : תלמוד  מניין ? קדשים קדשי  עורות `xyהעולה,

aixwd מרבה שאני  יכול  במשמע). הקרבנות כל  – הקריב" ("אשר  "
קדשים, קדשי עולה מה – "עולה" לומר: תלמוד  קלים? קדשים אף
לי אין – העולה" "עור אומר : ישמעאל רבי  קדשים. קדשי כל  אף

עולה  ומה הוא: ודין  מניין? קדשים קדשי עורות העולה, עור אלא
דין  אינו  בבשרן , שזכו קדשים קדשי  בעורה, זכו  בבשרה, זכו  שלא

למזבח, מה – בעור . זכה ולא בבשר  שזכה יוכיח, מזבח בעורן? שיזכו
במקצת זכה לא במקצת(zexer),שכן  שזכו  בכהנים (xeraתאמר

,(dlerd לא עצמנו  כל אומר: רבי בכולן. יזכו במקצת וזכו הואיל
בלבד העולה לעור  אלא lrהוצרכנו  aezkd on cenll epkxved `l)

,(odkl `edy ,cala dlerd xer lr `l` zexer x`y מקום בכל שהרי 
הן  – הנשרפים ושעירים הנשרפים פרים הבשר: אחר  הולך העור

מתנה  – ציבור שלמי וזבחי  ואשם חטאת עמהן ; ועורותיהן נשרפין
עולה  אבל עורן; גב על אותן אוכלין רצו  אותם, מפשיטין  רצו  לכהן,

יהיו  לא יכול  – לנתחיה" אותה ונתח העולה את "והפשיט בה: נאמר
לכהן". הקריב אשר  העולה "עור לומר: תלמוד בעורה? זכאין  הכהנים
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שנפסלו. קדשים קדשי  של בעורות דנה משנתנו

íéLãwä ìk,ואשם חטאת עולה, –íã÷ ìeñt íäa òøàL ÈÇÃÈÄÆÅÇÈÆÀÙÆ
ïèLôäì,מהם העורות שהופשטו קודם שנפסלו  –íäéúBøBò ïéà ÀÆÀÅÈÅÅÆ
íéðäkì;הבשר עם הם נשרפים אלא –ïèLôä øçàìאבל – ÇÙÂÄÀÇÇÆÀÅÈ

מהם, העורות שהופשטו  לאחר  פסול בהם אירע íäéúBøBòÅÆאם
íéðäkì.העור את פוסל  אינו  ההפשט לאחר שאירע שהפסול – ÇÙÂÄ

øBò éúéàø àG éîiî :íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà שהופשט – ÈÇÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÄÈÇÈÄÄ
הקדשים, äôøOäמבהמת úéáì àöBé הקרבן עם יחד  להישרף – ÅÀÅÇÀÅÈ

קודם  בקרבן  כבר היה כשהפסול  ואף לכהנים; הוא ניתן  אלא שנפסל ,
ניתן  העור  ההפשט, לאחר  עד עליו נודע לא אם העור , שהופשט

åéøácîלכהנים. :àáé÷ò éaø øîà הכהנים סגן חנינא רבי  של  – ÈÇÇÄÂÄÈÄÀÈÈ
–äôøè àöîðå øBëaä úà èéLônäL ,eðãîì נודעה שלא – ÈÇÀÆÇÇÀÄÆÇÀÀÄÀÈÀÅÈ

ההפשט, לאחר  אלא –eúBàiLטרפותו שייהנו  –BøBòa íéðäkä ÆÅÇÙÂÄÀ
להשמיענו , בא עקיבא רבי נשרף. ואינו  לכהנים העור שניתן  כלומר  –

התירו  שלא אף – למקדש , חוץ הנשחט מום בעל בכור  שאפילו 
בבכור  שנאמר  באכילה, אלא כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):):הכתוב טוטוטוטו,,,, בו ((((דברים דברים דברים דברים  יהיה "וכי 

אֿלהיך. לה' תזבחנו  לא רע, מום כל  עיור  או פיסח jixryaמום
eplk`zמכל – קבורה, וטעון  אסור עורו מת, הבכור אם אבל  ..."

עורו , שהפשיטוהו לאחר עד טריפה שהיה נודע ולא הואיל מקום
נזרק כאילו שחיטתו ידי על  העור במקדשהותר ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).דמו

äéàø eðéàø àG ïéà :íéøîBà íéîëçåכ חנינא – רבי  מדברי לומר  ÇÂÈÄÀÄÅÈÄÀÈÈ
ואין  ראיתי ", "לא אומר הוא שהרי כלום, ללמוד  אין  הכהנים סגן
פסול שיימצא בימיו , אירע שלא שאפשר  ראה, שלא מזה ראיה להביא

חנינא  רבי  ראה לא מקרה ודרך  כך, שאירע או הפשטו, לאחר בקרבן 
להישרף, äôøOäשיצא úéáì àöBé àlà הקרבן נמצא אם – ÆÈÅÀÅÇÀÅÈ

יישרף. העור  פסולו, על  שנודע קודם העור  שהופשט פי על אף פסול,
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הפנימיות החטאות של שריפתן בענין ללמד באה `-a).משנתנו  ,d lirl oiir)

íéôøNpä íéøtהכיפורים יום של פר וווו),),),),– טז טז טז טז ,,,, כהן ((((ויקראויקראויקראויקרא ופר  ÈÄÇÄÀÈÄ
גגגג),),),),המשיח ד ד ד ד ,,,, ציבור((((ויקראויקראויקראויקרא של  דבר העלם יגיגיגיג----ידידידיד),),),),ופר  ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

íéôøNpä íéøéòNeהכיפורים יום של שעיר ט ט ט ט ),),),),– טז טז טז טז ,,,, ושעיר((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÄÄÇÄÀÈÄ
זרה עבודה כד כד כד כד ),),),),שגגת טוטוטוטו,,,, א-ב),((((במדברבמדברבמדברבמדבר (ה, לעיל שבארנו  ïîæaÄÀÇכמו

ïúåöîk ïéôøNð íäL,נפסלו שלא כדינם, –úéáa ïéôøNð ÆÅÄÀÈÄÀÄÀÈÈÄÀÈÄÀÅ
ïLcä,לירושלים שמחוץ –íéãâa ïéànèîe את השורפים – ÇÆÆÀÇÀÄÀÈÄ

שעוסקים  בשעה בהם שנוגעים בגדים מטמאים הללו  הקרבנות
שכתוב כמו  כחכחכחכח):):):):בשריפתם, טז טז טז טז ,,,, בגדיו",((((ויקראויקראויקראויקרא יכבס אותם "והשורף

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBèBîa íúBà ïéìáBñ eéä.äøæòä úîBçì õeç íéðBLàøä eàöé,eàöé àG íéðBøçàäå–ïéànèî íéðBLàøä ¨§¦¨§¨§¨¦¦§©¨£¨¨§¨©£¦¨§¨¦¦§©§¦
íéãâa,eàöiL ãò íéãâa ïéànèî ïðéà íéðBøçàäå.elàå elà eàöé–íéãâa ïéànèî elàå elà.ïBòîL éaøøîBà: §¨¦§¨©£¦¥¨§©§¦§¨¦©¤¥§¨§¥¨¥¥¨¥§©§¦§¨¦©¦¦§¥

íéãâa ïéànèî ïðéà elàå elà,ïaøa øeàä úviL ãò.øNaä Czð–íéãâa ànèî óøBOä ïéà. ¥¨¥¥¨§©§¦§¨¦©¤¦©¨§ª¨¦©©¨¨¥©¥§©¥§¨¦

:ñåáë ïåòèå àîèð ,àîèì øáåçî åãåòá.ozevnk `ly:íéùã÷åîä éìåñô øàùë äôéøù ïéðåòèå åìñôðù ïåâë.dxiad ziaaøäá íéîòôå äøæòá íéîòô
ïúàéöé øçà ìåñô ïäá òøéà .äøæòáù ìåãâä ïùãä úéáá ïéôøùð ,ä÷éøæ øçàì ïéá ä÷éøæ íãå÷ ïéá äøæòä ïî ïúàéöé íãå÷ ìåñô ïäá òøéà ,ãöéë .úéáä

:ùã÷îä úéá àåäå ,úéáä øäáù ïùãä úéáá ïéôøùð ,äøæòä ïî
eeee.oze` oilaeq eid:ïúôéøù úéáì ïàéöåäì úåèåîá ïúåà ïéàùåð åéä ,ïúåöîë íéôøùðä úà.mipey`xdãçàä ùàøáù ïúåà .èåîá íéàùåðä íãà éðá

:åàöé àì éðùä ùàøáù íéðåøçàäå ,íéðåùàø íéàöåé.xyad jzipúòùá ïéòééñîä ìë éëä éî÷î ìáà .íéãâá àîèî ïäá áåù òééñîä ïéà ïúôéøù äøîâð
àîèî íúåà ,íúåà øîåì ãåîìú ,íéãâá àîèî øôà åùòðù øçàì òééñîä ìåëé .äôéøù úòùá ,åéãâá ñáëé íúåà óøåùäå áéúëã ,íéãâá íéàîèî äôéøù
àîè ïúôéøùá ÷ñòúîä àìà ,íäá íéòâåðù íéãâáå íãà ïéàîèî ïéà ïîöò íéôøùðä íéøéòùå íéôøùðä íéøôå .íéãâá àîèî åðéà øôà åùòð ,íéãâá

:ù"øë äëìä ïéàå .ïáåøá øåàä úöåéùî ù"ø éøáãìå ,úåèåîá íéìáåñä åàöéùî ïðáø éøáãì .áåúëä úøéæâî

`xephxa yexit

לבוש שהוא בלבד, בגדיו לא בגדיו", "יכבס בתורה שנאמר  מקום וכל 
בדבר עוסק בעודו בו שנוגע בגד  כל  אלא כיבוס, טעונים בהם,

כיבוס. וטעון  נטמא זה הרי ïúåöîkהמטמא, ïéôøNð ïðéà íàåÀÄÅÈÄÀÈÄÀÄÀÈÈ
המוקדשים, פסולי כשאר שריפה וטעונים שנפסלו , דהיינו  –ïéôøNðÄÀÈÄ

äøéaä úéáaאחד שם, היו לשריפה מקומות ושני המקדש ; בבית – ÀÅÇÄÈ
הבית בהר  ואחד  ed`)בעזרה ycwnd llka ziad xd s`) נפסלו אם –

זריקה, לאחר בין  דמם זריקת קודם בין  העזרה, מן  יציאתם קודם
הרי העזרה, מן  צאתן  אחר נפסלו  ואם שבעזרה, הדשן בבית נשרפים

מפרשים: ויש  הבית. שבהר הדשן בבית נשרפים dxiadהם ziaa–
שמו  ובירה הבית בהר יש בבבב),),),),מקום קדקדקדקד,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים משנתנו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  באה ולא

מן  יציאתן  אחר הפנימיות בחטאות פסול אירע שאם להשמיע, אלא
אירע  שאם היא, ברורה הלכה ברם, הבית. בהר אותן  שורפים העזרה,
הדשן  בבית אותן ששורפים העזרה, מן  יציאתן  קודם פסול בהן

המוקדשין. פסולי כשאר  íéãâaשבעזרה, ïéànèî íðéàåהואיל – ÀÅÈÀÇÀÄÀÈÄ
בשריפתם  העוסקים אין  שנפסלו, משום אלא כמצוותן  נשרפים ואינם

בגדים. מטמאים
ו ה נ ש מ ר ו א ב

של הבגדים טומאת בדין עוסקת והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
הפנימיות. החטאות בשריפת המתעסקים

úBèBîa íúBà ïéìáBñ eéä נושאים היו  כמצוותם הנשרפים את – ÈÀÄÈÀ
הדש לבית לירושלים.במוטות שמחוץ õeçן íéðBLàøä eàöéÈÀÈÄÄ
äøæòä úîBçì המוטות בראשי הנושאים הראשונים כאשר – ÀÇÈÂÈÈ

העזרה, לחומת חוץ כבר  יצאו  הנושאים íéðBøçàäåהקדמיים, – ÀÈÇÂÄ
האחוריים, המוטות eàöéבקצות àG,עדיין –ïéànèî íéðBLàøä ÈÀÈÄÄÀÇÀÄ

íéãâa לבית הנשרפות החטאות בהוצאת שעוסקים בזמן שאף – ÀÈÄ
בגדים, מטמאים העזרה, לחומת חוץ בהן  משיצאו  íéðBøçàäåÀÈÇÂÄהדשן,

eàöiL ãò íéãâa ïéànèî ïðéàשכל העזרה, לחומת חוץ – ÅÈÀÇÀÄÀÈÄÇÆÅÀ
בגדים. מטמאים אינם העזרה בפנים שהם elàåזמן  elà eàöé– ÈÀÅÈÅ

העזרה, לחומת חוץ והאחרונים ïéànèîהראשונים elàå elàÅÈÅÀÇÀÄ
íéãâa כתוב הכפורים יום של ושעיר בפר  ברייתא: מובאת בגמרא – ÀÈÄ

כז כז כז כז ):):):): טז טז טז טז ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הובא אשר  החטאת שעיר  ואת החטאת פר "ואת
בקדש  לכפר dpgnlדמם uegn l` `ivei:רבותינו שנו ..."oldlבשאר)

zepgnהנשרפים) yely mdl ozep dz`לשלוש חוץ לשרפם (שצריך
וירושלים), הבית והר עזרה היינו dpgnמחנות, mdl ozep dz` o`ke

ok m` ?zg` יום של ושעיר פר  שאף הנשרפים משאר (שלמדים
מחנות), לשלוש  חוץ נשרפים dpgnl"?הכפורים uegn l`" xn`p dnl

zg` dpgnl ueg `viy oeik :jl xnel,(העזרה שהיא שכינה (מחנה
.micba mi`nhn mda miwqrzndelàå elà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈÅ

ïaøa øeàä úviL ãò ,íéãâa ïéànèî ïðéà שמעון רבי  – ÅÈÀÇÀÄÀÈÄÇÆÄÇÈÀËÈ
אלא  בגדים מטמאים אינם הדשן לבית בהוצאתם שהעוסקים סובר,
מטמאים  אינם בשריפתם העוסקים ואף בשריפתם, שעוסקים בזמן 

הנשרפים. של ברובם האש שתאחז עד øNaäבגדים Czð נמק – ÄÇÇÈÈ
כבר הבשר , פני ונחרכו  לחותו  שיצאה דהיינו  האש, מחמת הבשר

ושוב שריפתם, íéãâaנגמרה ànèî óøBOä ïéà בהם המסייע – ÅÇÅÀÇÅÀÈÄ
קודם  בשריפתם המסייע ברם, בגדים. מטמא אינו לגמרי  שישרפו

באש והמהפך עצים והמוסיף בבשר  המהפך כגון  הבשר , שניתך
מובא  בגמרא בברייתא בגדים. מטמא הוא הרי בגחלים, והחותה

אאאא),),),), קוקוקוקו,,,, המסייע ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים שכל  וסוברים, שמעון רבי  על חולקים שחכמים
לאחר המסייע ברם, בגדים. מטמא אפר  שנעשו  עד שריפתם בשעת

שכתוב בגדים, מטמא שאינו  מודים חכמים אף אפר , ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שנעשו 

"""" כחכחכחכח):):):): `mzeטז טז טז טז ,,,, sxeyde– בגדיו" ולא "`mze"יכבס בגדים, מטמאים

בגדים. מטמאים אפר minkgk.משנעשו dklde
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אגרות קודש
 ב"ה,  ד' כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו אודות משלוח טלית ותפלין לאחד בעיר אחת בטשעכאסלאוואקיע, הנה אם 

מצד המקבל אין כל חששות לקבל זה בשים לב לתנאי המקום כעת, יודיע נא השם והכתובת ואמסור 

למל"ח או מחנה ישראל לשלוח הטו"ת.

בברכת הצלחה בעבודתו ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן
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ÂúBèBîa íúBà ïéìáBñ eéä.äøæòä úîBçì õeç íéðBLàøä eàöé,eàöé àG íéðBøçàäå–ïéànèî íéðBLàøä ¨§¦¨§¨§¨¦¦§©¨£¨¨§¨©£¦¨§¨¦¦§©§¦
íéãâa,eàöiL ãò íéãâa ïéànèî ïðéà íéðBøçàäå.elàå elà eàöé–íéãâa ïéànèî elàå elà.ïBòîL éaøøîBà: §¨¦§¨©£¦¥¨§©§¦§¨¦©¤¥§¨§¥¨¥¥¨¥§©§¦§¨¦©¦¦§¥

íéãâa ïéànèî ïðéà elàå elà,ïaøa øeàä úviL ãò.øNaä Czð–íéãâa ànèî óøBOä ïéà. ¥¨¥¥¨§©§¦§¨¦©¤¦©¨§ª¨¦©©¨¨¥©¥§©¥§¨¦

:ñåáë ïåòèå àîèð ,àîèì øáåçî åãåòá.ozevnk `ly:íéùã÷åîä éìåñô øàùë äôéøù ïéðåòèå åìñôðù ïåâë.dxiad ziaaøäá íéîòôå äøæòá íéîòô
ïúàéöé øçà ìåñô ïäá òøéà .äøæòáù ìåãâä ïùãä úéáá ïéôøùð ,ä÷éøæ øçàì ïéá ä÷éøæ íãå÷ ïéá äøæòä ïî ïúàéöé íãå÷ ìåñô ïäá òøéà ,ãöéë .úéáä

:ùã÷îä úéá àåäå ,úéáä øäáù ïùãä úéáá ïéôøùð ,äøæòä ïî
eeee.oze` oilaeq eid:ïúôéøù úéáì ïàéöåäì úåèåîá ïúåà ïéàùåð åéä ,ïúåöîë íéôøùðä úà.mipey`xdãçàä ùàøáù ïúåà .èåîá íéàùåðä íãà éðá

:åàöé àì éðùä ùàøáù íéðåøçàäå ,íéðåùàø íéàöåé.xyad jzipúòùá ïéòééñîä ìë éëä éî÷î ìáà .íéãâá àîèî ïäá áåù òééñîä ïéà ïúôéøù äøîâð
àîèî íúåà ,íúåà øîåì ãåîìú ,íéãâá àîèî øôà åùòðù øçàì òééñîä ìåëé .äôéøù úòùá ,åéãâá ñáëé íúåà óøåùäå áéúëã ,íéãâá íéàîèî äôéøù
àîè ïúôéøùá ÷ñòúîä àìà ,íäá íéòâåðù íéãâáå íãà ïéàîèî ïéà ïîöò íéôøùðä íéøéòùå íéôøùðä íéøôå .íéãâá àîèî åðéà øôà åùòð ,íéãâá

:ù"øë äëìä ïéàå .ïáåøá øåàä úöåéùî ù"ø éøáãìå ,úåèåîá íéìáåñä åàöéùî ïðáø éøáãì .áåúëä úøéæâî

`xephxa yexit

לבוש שהוא בלבד, בגדיו לא בגדיו", "יכבס בתורה שנאמר  מקום וכל 
בדבר עוסק בעודו בו שנוגע בגד  כל  אלא כיבוס, טעונים בהם,

כיבוס. וטעון  נטמא זה הרי ïúåöîkהמטמא, ïéôøNð ïðéà íàåÀÄÅÈÄÀÈÄÀÄÀÈÈ
המוקדשים, פסולי כשאר שריפה וטעונים שנפסלו , דהיינו  –ïéôøNðÄÀÈÄ

äøéaä úéáaאחד שם, היו לשריפה מקומות ושני המקדש ; בבית – ÀÅÇÄÈ
הבית בהר  ואחד  ed`)בעזרה ycwnd llka ziad xd s`) נפסלו אם –

זריקה, לאחר בין  דמם זריקת קודם בין  העזרה, מן  יציאתם קודם
הרי העזרה, מן  צאתן  אחר נפסלו  ואם שבעזרה, הדשן בבית נשרפים

מפרשים: ויש  הבית. שבהר הדשן בבית נשרפים dxiadהם ziaa–
שמו  ובירה הבית בהר יש בבבב),),),),מקום קדקדקדקד,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים משנתנו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  באה ולא

מן  יציאתן  אחר הפנימיות בחטאות פסול אירע שאם להשמיע, אלא
אירע  שאם היא, ברורה הלכה ברם, הבית. בהר אותן  שורפים העזרה,
הדשן  בבית אותן ששורפים העזרה, מן  יציאתן  קודם פסול בהן

המוקדשין. פסולי כשאר  íéãâaשבעזרה, ïéànèî íðéàåהואיל – ÀÅÈÀÇÀÄÀÈÄ
בשריפתם  העוסקים אין  שנפסלו, משום אלא כמצוותן  נשרפים ואינם

בגדים. מטמאים
ו ה נ ש מ ר ו א ב

של הבגדים טומאת בדין עוסקת והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
הפנימיות. החטאות בשריפת המתעסקים

úBèBîa íúBà ïéìáBñ eéä נושאים היו  כמצוותם הנשרפים את – ÈÀÄÈÀ
הדש לבית לירושלים.במוטות שמחוץ õeçן íéðBLàøä eàöéÈÀÈÄÄ
äøæòä úîBçì המוטות בראשי הנושאים הראשונים כאשר – ÀÇÈÂÈÈ

העזרה, לחומת חוץ כבר  יצאו  הנושאים íéðBøçàäåהקדמיים, – ÀÈÇÂÄ
האחוריים, המוטות eàöéבקצות àG,עדיין –ïéànèî íéðBLàøä ÈÀÈÄÄÀÇÀÄ

íéãâa לבית הנשרפות החטאות בהוצאת שעוסקים בזמן שאף – ÀÈÄ
בגדים, מטמאים העזרה, לחומת חוץ בהן  משיצאו  íéðBøçàäåÀÈÇÂÄהדשן,

eàöiL ãò íéãâa ïéànèî ïðéàשכל העזרה, לחומת חוץ – ÅÈÀÇÀÄÀÈÄÇÆÅÀ
בגדים. מטמאים אינם העזרה בפנים שהם elàåזמן  elà eàöé– ÈÀÅÈÅ

העזרה, לחומת חוץ והאחרונים ïéànèîהראשונים elàå elàÅÈÅÀÇÀÄ
íéãâa כתוב הכפורים יום של ושעיר בפר  ברייתא: מובאת בגמרא – ÀÈÄ

כז כז כז כז ):):):): טז טז טז טז ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הובא אשר  החטאת שעיר  ואת החטאת פר "ואת
בקדש  לכפר dpgnlדמם uegn l` `ivei:רבותינו שנו ..."oldlבשאר)

zepgnהנשרפים) yely mdl ozep dz`לשלוש חוץ לשרפם (שצריך
וירושלים), הבית והר עזרה היינו dpgnמחנות, mdl ozep dz` o`ke

ok m` ?zg` יום של ושעיר פר  שאף הנשרפים משאר (שלמדים
מחנות), לשלוש  חוץ נשרפים dpgnl"?הכפורים uegn l`" xn`p dnl

zg` dpgnl ueg `viy oeik :jl xnel,(העזרה שהיא שכינה (מחנה
.micba mi`nhn mda miwqrzndelàå elà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈÅ

ïaøa øeàä úviL ãò ,íéãâa ïéànèî ïðéà שמעון רבי  – ÅÈÀÇÀÄÀÈÄÇÆÄÇÈÀËÈ
אלא  בגדים מטמאים אינם הדשן לבית בהוצאתם שהעוסקים סובר,
מטמאים  אינם בשריפתם העוסקים ואף בשריפתם, שעוסקים בזמן 

הנשרפים. של ברובם האש שתאחז עד øNaäבגדים Czð נמק – ÄÇÇÈÈ
כבר הבשר , פני ונחרכו  לחותו  שיצאה דהיינו  האש, מחמת הבשר

ושוב שריפתם, íéãâaנגמרה ànèî óøBOä ïéà בהם המסייע – ÅÇÅÀÇÅÀÈÄ
קודם  בשריפתם המסייע ברם, בגדים. מטמא אינו לגמרי  שישרפו

באש והמהפך עצים והמוסיף בבשר  המהפך כגון  הבשר , שניתך
מובא  בגמרא בברייתא בגדים. מטמא הוא הרי בגחלים, והחותה

אאאא),),),), קוקוקוקו,,,, המסייע ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים שכל  וסוברים, שמעון רבי  על חולקים שחכמים
לאחר המסייע ברם, בגדים. מטמא אפר  שנעשו  עד שריפתם בשעת

שכתוב בגדים, מטמא שאינו  מודים חכמים אף אפר , ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא שנעשו 

"""" כחכחכחכח):):):): `mzeטז טז טז טז ,,,, sxeyde– בגדיו" ולא "`mze"יכבס בגדים, מטמאים

בגדים. מטמאים אפר minkgk.משנעשו dklde
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ע"ב: כ במשנה:דף eðLשנינו àì ,éiaà øîà .Cøáé Cøáì eâäpL íB÷î שהברכה ¨¤¨£§¨¥§¨¥¨©©©¥Ÿ¨

במנהג, תלויה המגילה קריאת ש àlàעל äåöîבברכה äéðôì ìáà ,äéøçàì ¤¨§©£¤¨£¨§¨¤¨¦§¨
øáBò ïäéìò Cøáî ïlek úBönä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,Cøáì§¨¥§¨©©§¨¨©§¥¨©¦§¨§¨¥£¥¤¥

מגילה.ïúéiNòì,[-קודם] מצות זה ובכלל ©£¦¨¨
'עובר': לשון את מבארת àeäהגמרא éîeã÷àc àðMéì 'øáBò' éàäc òîLî éàî©©§©§©¥¦§¨§©§¥

קודם. היינו ש'עובר' מנין -àø÷ øîà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà(כג יח ב' (שמואל ¨©©©§¨©¦§¨¨©§¨
øáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå'[הקדים-]'éLekä úà,àëäî ,øîà éiaà . ©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦©©¥¨©¥¨¨
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'íLàøa 'äå íäéðôì(יג ב הוא.(מיכה קודם לשון שעובר מבואר אלו ומכל . ¦§¥¤©§Ÿ¨
המגילה. ברכות נוסח את מבררת הגמרא:הגמרא Cøáîשואלת éàî äéðôì מהו - §¨¤¨©§¨¥

המגילה. קריאת לפני שמברך הברכה àéæøèwîנוסח úLL áøòìwéà[נזדמן-] ©¥¤¦©§©§¨¦§©
éMà áøc dén÷ì,המגילה שקרא אשי éøáeCבשעה שסימנן רב ברכות, שלש לפניה §©¥§©©¦¨¥

,ç"ðî.ושה'ח'יינו 'נ'סים, שעשה מגילה, 'מ'קרא על Cøáî.דהיינו éàî äéøçàì§©£¤¨©§¨¥
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ïéðìèa äøNò ãâðk ,éåì ïa òLBäé éaø ממלאכה הבטלים אנשים -Lהיום כל úñðkäיושבים úéáa,øîà óñBé áø . ©¦§ª©¤¥¦§¤¤£¨¨©§¨¦¤§¥©§¤¤©¥¨©
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,àeä øîàî énð בידים ולא באמירה היתה וארץ שמים בריאת גם ו)áéúëc,כלומר, לג eNòð(תהלים íéîL 'ä øáãa' ©¦©£¨¦§¦¦§©¨©¦©£
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oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtdcip
äùøôá áåúë ùéà`le ,dvilga dxhet yi` Ð "yi`d uetgi `l m`e" :(dk mixac) Ð

cgi elcbie ,oinain oi` mrh dn `l` .ohw?ñéøñdeevn epi`e ,`ed my znwd xa e`l Ð

,`id dexre ,mpga eig` zy` `yep Ð devn `la maiinc oeike .zipeli` oke ,mail

.zxkaeìåá ïéòá.mewn Ðäîàì íãå÷dzae ,xyr drax`l zlaeh dawp zclei Ð

mcew deliahde ,dclepy mineil e` meil dz`x

.dnexz rbn meyn dn`líéøòù úéáå ìåá ïéò
ìàøùé õøàî.ux`l ueg Ð `zicanet Ð

ìàøùé õøà úîåøú íåùî.dribpa `lqtinc Ð

åôåâî äàöåé.dcpe dafe af oebk Ðéìéî éðäå
äìéëàáwxta zexekaa ,dxn` l`eny dlek Ð

ilqt `l dcpe af elit`e ,(`,fk) "dnda gweld"

.dribpa dläîåøú ìù ïîù äëåñìdkiqc Ð

ux`l ueg znexzc opixn`w dlik`ae ,dlik`k

.dcpl dxeq`àéðúã.dlik`k dkiqc Ðàìå
åììçé.aizk dnexza mi`nh zxdf` zyxta Ð

êñä úà úåáøìcr lk`i `l miycwa" llka Ð

aizkc ,dlik` llka dizy ."xdhi xy`

"yexiz" ,'ebe "jpbc xyrn zlk`e" :(ci mixac)

.dlik` dil ixwe ,`ed `xng Ð'åâå íéîë àáúå
.i`w ryx iab dllwa Ðéëä éàyiigc Ð

.`herinléîð ïãéã.ozqixrn edlek enhil Ð

äùàå äùà.yxtnck ,dphw zeaxl Ðéùøôî
åäì.miycw rbnn Ð'åâå äáæ äéäú éë äùàå

:(eh `xwie) aizkc ,`xw irzyn dcpa Ð

."dzcpa didz mini zray"äùà åäðéîøåÐ

."rxf zaky dze` yi` akyi xy` dy`e"

äàéáì,aezkd zxfbn mc` z`iaa d`nhny Ð

rxf zakya zrbep meyn `le ."e`nhe" aizkc

.`nhn epi`e `ed mixzqd zia rbn ixdy ,`ed

åäðéð àúëìäoiprle cg` mei za dcp oiprl Ð

dynl dkld elld mixac .yly za d`ia

ediipin `cgc lif`e yxtnck ,md ipiqn

.`zkldàúëìä éäå àø÷ éäickn ,xnelk Ð

rnzyn ediipin id ,rnzyn ediipin `cg `xw

jixhv` ediipin ide `zkld `la `xwn

`zkld?áéúë àîúñ àø÷iieaxl e"iec oeik Ð

la` .cg` mei za rnyn ,dy` `edy lk `z`

e` mizy zan ith dipin rnyn `l yly za

.rax` zaùìù úá àìàd`ia oiprl Ð

`zknq` opaxe ,rnzyn `l `xwnc ,`zkld

Ð dcpl cg` mei zae .deknq` `nlra

.`xwn `rnzynøçàîåyly za d`iac Ð

,rnzyn `l `xwne ,`id ipiqn dynl dkld

`z` i`nl `xizi e"iec `xw xwir?
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éáøozqixrn zecp mizek zepac (a,`l dcp) oizipznc rnync :dniz Ð `id xi`n

,od zn` ixb mizekc xaqe ,`herinl yiigc xi`n iaxk `l` ,opaxk `iz` `l

iyiig `lc ,opaxl la` .(a,gl `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey" wxt gkenck

wxta `herinl yiigc ab lr s` ,iqei iaxl `le .ozqixrn zecp eed `l Ð `herinl

ixb mizek xaqwc oeik ,(a,`q zenai) "dpnl`"

iax" wxta zegpna gkenck ,od zeix`

(l`xyi) lyn oinxez :xn`wc ,(a,eq) "l`rnyi

e`nhn `l mizek ,ok m`e Ð mieb ly lr

oi`nhn l`xyi zepa :onwl xn`ck ,zecpa

`de :dnize .daifa mi`nhn mieb oi`e ,daifa

dpenyn eed ,ozqixrn zecp eedc mizek zepa

rnyn (a,bi) zayc `nw wxtae ,xac xyr

rnyne ,xac xyr dpeny lr biltc o`n `kilc

ilekl xac xyr dpenyn iedc (a,fi) mzd

iyiig `lc opax elit`c :xnel yie !`nlr

lopax edpiey Ð od zeix` ixb elit`e ,`herin

`ly ick d`neh mdilr exfbe ,ozqixrn zecp

:xn`z m`e .ieb za lr exfby enk ,oda ernhi

yiigc meyne xi`n iaxk dl iwen i`n` ,ok m`

.renih meyne `nlr ilekk dinwel ,`herinl

xn`c ,renihc `nrh dil zi` inp xi`n iaxc

`qpw :(a,gl `nw `aa) "dynge drax`" wxta

ernhi `ly ick Ð `penna xi`n iax qipwc

dil zil oizipzn lrc meyn :xnel yie !oda

ipzwck ,di`x yyg meyn `l` ,renihc `nrh

iax xn`c `de ."mce mc lk lr zeayeiy itl"

,"dn`l mcew deliahde ,lea oira dyrn" iqei

Ð renih meyn iqei iaxc `nrhc ab lr s`

od ze`exy `ed gikyc di`x `iadl jxved

`lelhe `kegk ied ,ikd e`l i`c .ozephwa

yiigc xi`n iaxl :xn`z m`e .zecp oda xfbinl

ok m` ,od zn` ixb mizekc xaqwe ,`herinl

dl ipn dnle ,dxezd on ozqixrn zecp eed

`l `nzqnc :xnel yie ?xac xyr dpenyn

ok m` ,cg` rbx dcledd xg` cin dz`x

`lc `aex jenqe ,dz`x `ly zwfga dnwe`

`herin efgc jpd eede ,dz`x `ly dwfgl efg

opaxcn `l` ,`ziixe`cn enhn `le `herinc

m`e .xac xyr dpenyn mdilr exfbc `ed

exfb i`n` ,od zeix` ixbc iqei iaxle :xn`z

exfb `l ieb zaae ,ozqixrn zecp eedc mizeka

:xnel yie ?mzd opixn`ck ,mipy yly za cr

ilica `le ,zevn zvw icarc mizeka exingdc

`lc Ð ozqixrn mdilr exfbe ,ediipin l`xyi

,`aeh ilica eed miebn la` .oda ernhile izil

.d`ial zeie`x iedilc cr ediilr exfb `le

àîùmaizze :xn`z m`e Ð zipeli` `vnz

ied Ð `id zipeli` m`c ,jytp dnn

oleke :(a,a zenai) opzck ,zerh eig` iyeciw

,(a,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" yixa ipyn `peeb i`d ike .eig` dielr lawca ixii` `kdc :mz epiax uxize !dexr zxv `ied `lc meyn ,zexzen odizexv Ð zipeli` e`vnpy

o`nl `ki`e ,(a,t zenai) "lxrd"a xn`c oipniq x`yn cg` e` ,oizynyk dtik dyer m` diwcaipe Ð qixq `vni `ny opiyiig i`n` ohwae :xn`z m`e .xzei o`k jix`dl oi`e

.mipya lecb `edy cr dwicad zlren oi`c :xnel yie !qixq ipniq lk ea ediy cr qixq ied `lc mzd xn`c

äåìéáèäådlg iab xn`wc (`,fk zexeka) "dnk cr" wxtae !oi`nh inp zecle lk ?opirny` i`n ok m` ,dcil d`nhy dn`a drbpy meyn i`c .dz`xy meyne Ð dn`l mcew

.`kd rnynck ,lahy lecb odkl oicd `ed Ð ohw odkl ezlik`ncäéúù?dzey zeaxl "ytp lk" il dnl ,alg iab (`,kw oileg) "ahexde xerd" wxta :xn`z m`e Ð dlik` llka¥¥

.alg diny jzedn algc opirny`c :xnel yie

ïîùëå,xacl di`x oi`y ab lr s` ,xeq` mixetkd meia dkiqc opz (`,et zay) "`aiwr iax" wxtac !?`zknq` iziin xcde ,dxezd on iziin `xwirnc :xn`z m`e Ð eizenvra

wxtae ,dzina lahc dipin opiyxc (`,bt oixcdpq) "oitxypd" wxtac ,`ed `zknq` inp "ellgi `l"c `xwc :mz epiax xne`e ."eaxwa mink `aze" :xn`py Ð xacl xkf

`neic `xza wxta inp xn`e .cala dzeye lke` `l` zxk oiaiig oi`c :rcze .mixetkd mei oiprl oke ,dzeyk jq ied `l `ziixe`cne .izixg` `yxcl yxcin (a,b) migafc `nw

.`ixy Ð alg lye xifg oney ly dkiq la` .opaxcn xeq`e ,`xw` opax deknq` ony zkiq `wecc :mz epiax xne` cere .yyeg epi`e ,ekxck jq Ð ey`xa oihhg el yiy in :(a,fr)¥¥

.`kil `xeqi` elit` Ð `nlrc alg la` :rnyn .d`pda xeq`c meyn ,`ed xeq` la` xeht Ð ezkn iab lr lwqpd xey ly alg gipnd :xn` (a,ck migqt) "dry lk" wxtae

éàoi`e ,miweqtd on cg` ,xnelk ,`zkld ide `xw id `ax yxit `ly itl ,epiid Ð "edpip" qxb mixtq aexa edine .`cg `l` `zkld ied `lc ,xity iz` Ð `ed `zkld qxb

.`cg `l` `kilc ab lr s` ,"edpip `zkld" :xn`w ,miypd z` `ivedl "gxf`" iab (`,gk dkeq) "oyid" seqae .onwlc mixkfc `xw` inp i`wc meyn yxtl jixvjiiy]cenrl

[`adäá÷ðìxninl `kilc .`pixg` `xwn dil witnc xnel jixv Ð zrxevne rxevnc zepiirne .`pixg` `yxcl iz` dafc "dy`e"c `xwe Ð dphw oia dlecb oia `idy lk

.zepiirn zeaxl Ð "xkfl" xezii` ,ohw oia lecb oia Ð "afd zxez z`f" iqei iax xn`wcn :iia` xn` onwl `dc ,`xw i`dn irnzyn ediiexzc
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ריז oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtdcip
äùøôá áåúë ùéà`le ,dvilga dxhet yi` Ð "yi`d uetgi `l m`e" :(dk mixac) Ð

cgi elcbie ,oinain oi` mrh dn `l` .ohw?ñéøñdeevn epi`e ,`ed my znwd xa e`l Ð

,`id dexre ,mpga eig` zy` `yep Ð devn `la maiinc oeike .zipeli` oke ,mail

.zxkaeìåá ïéòá.mewn Ðäîàì íãå÷dzae ,xyr drax`l zlaeh dawp zclei Ð

mcew deliahde ,dclepy mineil e` meil dz`x

.dnexz rbn meyn dn`líéøòù úéáå ìåá ïéò
ìàøùé õøàî.ux`l ueg Ð `zicanet Ð

ìàøùé õøà úîåøú íåùî.dribpa `lqtinc Ð

åôåâî äàöåé.dcpe dafe af oebk Ðéìéî éðäå
äìéëàáwxta zexekaa ,dxn` l`eny dlek Ð

ilqt `l dcpe af elit`e ,(`,fk) "dnda gweld"

.dribpa dläîåøú ìù ïîù äëåñìdkiqc Ð

ux`l ueg znexzc opixn`w dlik`ae ,dlik`k

.dcpl dxeq`àéðúã.dlik`k dkiqc Ðàìå
åììçé.aizk dnexza mi`nh zxdf` zyxta Ð

êñä úà úåáøìcr lk`i `l miycwa" llka Ð

aizkc ,dlik` llka dizy ."xdhi xy`

"yexiz" ,'ebe "jpbc xyrn zlk`e" :(ci mixac)

.dlik` dil ixwe ,`ed `xng Ð'åâå íéîë àáúå
.i`w ryx iab dllwa Ðéëä éàyiigc Ð

.`herinléîð ïãéã.ozqixrn edlek enhil Ð

äùàå äùà.yxtnck ,dphw zeaxl Ðéùøôî
åäì.miycw rbnn Ð'åâå äáæ äéäú éë äùàå

:(eh `xwie) aizkc ,`xw irzyn dcpa Ð

."dzcpa didz mini zray"äùà åäðéîøåÐ

."rxf zaky dze` yi` akyi xy` dy`e"

äàéáì,aezkd zxfbn mc` z`iaa d`nhny Ð

rxf zakya zrbep meyn `le ."e`nhe" aizkc

.`nhn epi`e `ed mixzqd zia rbn ixdy ,`ed

åäðéð àúëìäoiprle cg` mei za dcp oiprl Ð

dynl dkld elld mixac .yly za d`ia

ediipin `cgc lif`e yxtnck ,md ipiqn

.`zkldàúëìä éäå àø÷ éäickn ,xnelk Ð

rnzyn ediipin id ,rnzyn ediipin `cg `xw

jixhv` ediipin ide `zkld `la `xwn

`zkld?áéúë àîúñ àø÷iieaxl e"iec oeik Ð

la` .cg` mei za rnyn ,dy` `edy lk `z`

e` mizy zan ith dipin rnyn `l yly za

.rax` zaùìù úá àìàd`ia oiprl Ð

`zknq` opaxe ,rnzyn `l `xwnc ,`zkld

Ð dcpl cg` mei zae .deknq` `nlra

.`xwn `rnzynøçàîåyly za d`iac Ð

,rnzyn `l `xwne ,`id ipiqn dynl dkld

`z` i`nl `xizi e"iec `xw xwir?
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éáøozqixrn zecp mizek zepac (a,`l dcp) oizipznc rnync :dniz Ð `id xi`n

,od zn` ixb mizekc xaqe ,`herinl yiigc xi`n iaxk `l` ,opaxk `iz` `l

iyiig `lc ,opaxl la` .(a,gl `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey" wxt gkenck

wxta `herinl yiigc ab lr s` ,iqei iaxl `le .ozqixrn zecp eed `l Ð `herinl

ixb mizek xaqwc oeik ,(a,`q zenai) "dpnl`"

iax" wxta zegpna gkenck ,od zeix`

(l`xyi) lyn oinxez :xn`wc ,(a,eq) "l`rnyi

e`nhn `l mizek ,ok m`e Ð mieb ly lr

oi`nhn l`xyi zepa :onwl xn`ck ,zecpa

`de :dnize .daifa mi`nhn mieb oi`e ,daifa

dpenyn eed ,ozqixrn zecp eedc mizek zepa

rnyn (a,bi) zayc `nw wxtae ,xac xyr

rnyne ,xac xyr dpeny lr biltc o`n `kilc

ilekl xac xyr dpenyn iedc (a,fi) mzd

iyiig `lc opax elit`c :xnel yie !`nlr

lopax edpiey Ð od zeix` ixb elit`e ,`herin

`ly ick d`neh mdilr exfbe ,ozqixrn zecp

:xn`z m`e .ieb za lr exfby enk ,oda ernhi

yiigc meyne xi`n iaxk dl iwen i`n` ,ok m`

.renih meyne `nlr ilekk dinwel ,`herinl

xn`c ,renihc `nrh dil zi` inp xi`n iaxc

`qpw :(a,gl `nw `aa) "dynge drax`" wxta

ernhi `ly ick Ð `penna xi`n iax qipwc

dil zil oizipzn lrc meyn :xnel yie !oda

ipzwck ,di`x yyg meyn `l` ,renihc `nrh

iax xn`c `de ."mce mc lk lr zeayeiy itl"

,"dn`l mcew deliahde ,lea oira dyrn" iqei

Ð renih meyn iqei iaxc `nrhc ab lr s`

od ze`exy `ed gikyc di`x `iadl jxved

`lelhe `kegk ied ,ikd e`l i`c .ozephwa

yiigc xi`n iaxl :xn`z m`e .zecp oda xfbinl

ok m` ,od zn` ixb mizekc xaqwe ,`herinl

dl ipn dnle ,dxezd on ozqixrn zecp eed

`l `nzqnc :xnel yie ?xac xyr dpenyn

ok m` ,cg` rbx dcledd xg` cin dz`x

`lc `aex jenqe ,dz`x `ly zwfga dnwe`

`herin efgc jpd eede ,dz`x `ly dwfgl efg

opaxcn `l` ,`ziixe`cn enhn `le `herinc

m`e .xac xyr dpenyn mdilr exfbc `ed

exfb i`n` ,od zeix` ixbc iqei iaxle :xn`z

exfb `l ieb zaae ,ozqixrn zecp eedc mizeka

:xnel yie ?mzd opixn`ck ,mipy yly za cr

ilica `le ,zevn zvw icarc mizeka exingdc

`lc Ð ozqixrn mdilr exfbe ,ediipin l`xyi

,`aeh ilica eed miebn la` .oda ernhile izil

.d`ial zeie`x iedilc cr ediilr exfb `le

àîùmaizze :xn`z m`e Ð zipeli` `vnz

ied Ð `id zipeli` m`c ,jytp dnn

oleke :(a,a zenai) opzck ,zerh eig` iyeciw

,(a,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" yixa ipyn `peeb i`d ike .eig` dielr lawca ixii` `kdc :mz epiax uxize !dexr zxv `ied `lc meyn ,zexzen odizexv Ð zipeli` e`vnpy

o`nl `ki`e ,(a,t zenai) "lxrd"a xn`c oipniq x`yn cg` e` ,oizynyk dtik dyer m` diwcaipe Ð qixq `vni `ny opiyiig i`n` ohwae :xn`z m`e .xzei o`k jix`dl oi`e

.mipya lecb `edy cr dwicad zlren oi`c :xnel yie !qixq ipniq lk ea ediy cr qixq ied `lc mzd xn`c

äåìéáèäådlg iab xn`wc (`,fk zexeka) "dnk cr" wxtae !oi`nh inp zecle lk ?opirny` i`n ok m` ,dcil d`nhy dn`a drbpy meyn i`c .dz`xy meyne Ð dn`l mcew

.`kd rnynck ,lahy lecb odkl oicd `ed Ð ohw odkl ezlik`ncäéúù?dzey zeaxl "ytp lk" il dnl ,alg iab (`,kw oileg) "ahexde xerd" wxta :xn`z m`e Ð dlik` llka¥¥

.alg diny jzedn algc opirny`c :xnel yie

ïîùëå,xacl di`x oi`y ab lr s` ,xeq` mixetkd meia dkiqc opz (`,et zay) "`aiwr iax" wxtac !?`zknq` iziin xcde ,dxezd on iziin `xwirnc :xn`z m`e Ð eizenvra

wxtae ,dzina lahc dipin opiyxc (`,bt oixcdpq) "oitxypd" wxtac ,`ed `zknq` inp "ellgi `l"c `xwc :mz epiax xne`e ."eaxwa mink `aze" :xn`py Ð xacl xkf

`neic `xza wxta inp xn`e .cala dzeye lke` `l` zxk oiaiig oi`c :rcze .mixetkd mei oiprl oke ,dzeyk jq ied `l `ziixe`cne .izixg` `yxcl yxcin (a,b) migafc `nw

.`ixy Ð alg lye xifg oney ly dkiq la` .opaxcn xeq`e ,`xw` opax deknq` ony zkiq `wecc :mz epiax xne` cere .yyeg epi`e ,ekxck jq Ð ey`xa oihhg el yiy in :(a,fr)¥¥

.`kil `xeqi` elit` Ð `nlrc alg la` :rnyn .d`pda xeq`c meyn ,`ed xeq` la` xeht Ð ezkn iab lr lwqpd xey ly alg gipnd :xn` (a,ck migqt) "dry lk" wxtae

éàoi`e ,miweqtd on cg` ,xnelk ,`zkld ide `xw id `ax yxit `ly itl ,epiid Ð "edpip" qxb mixtq aexa edine .`cg `l` `zkld ied `lc ,xity iz` Ð `ed `zkld qxb

.`cg `l` `kilc ab lr s` ,"edpip `zkld" :xn`w ,miypd z` `ivedl "gxf`" iab (`,gk dkeq) "oyid" seqae .onwlc mixkfc `xw` inp i`wc meyn yxtl jixvjiiy]cenrl

[`adäá÷ðìxninl `kilc .`pixg` `xwn dil witnc xnel jixv Ð zrxevne rxevnc zepiirne .`pixg` `yxcl iz` dafc "dy`e"c `xwe Ð dphw oia dlecb oia `idy lk

.zepiirn zeaxl Ð "xkfl" xezii` ,ohw oia lecb oia Ð "afd zxez z`f" iqei iax xn`wcn :iia` xn` onwl `dc ,`xw i`dn irnzyn ediiexzc
ihernl
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ריח
oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtdcip

íãåàî ùéà éèåòîì`xwc oeik jigxk lr Ð ixiin mce`a e`l `xwc ab lr s`e Ð

ikde .ea yexc ,oiprl aexwd xac yexcl jl yiy dne .`z` `yxcl ,`ed `zxizi

.dy`a xen`d xaca `nh yi` oi`e ,mce` epiidc ,da xen`d xaca d`nh dy` :xn`w

dcp iab dyxc jdl azkinl dil ded :`iyw i`e?ikd oi``xw inp dcp iablc ,inp

edine .ikd onwl dl opiyxcc ,aizk `pixg`

dcp iabc `edd :onwl xn`wck ,ikixv ediiexz

itn `veid mc oi`y ,ynn mcn yi` ihernl Ð

zaky ihernl Ð i`de .daifa `nhn dn`d

Ð i`de ,dia irzyi`c i`na Ð i`d .mec` rxf

.dia irzyi`c i`naäùà àéðúã àäåoiprl Ð

."miax mini dnc aef aefi ik dy`e" :aizk daf

.dyly Ð "miax" ,mipy Ð "mini"äøùò úá
íéîédcp ini zray :daif `kil ikdn xivac Ð

,zecp xg`l `l` daif oi`y ,daif ini dylye

.oizliknc `ziixza `zrnya yxtnckøîâì
äãðîza ,dcpa `nhn cg` mei zac oeik Ð

,dcp `la daif oi`c ,daifa d`nhn inp dxyr

.zecp xg`l `l` dpi`yàø÷ àìàå"dy`e" Ð

il dnl ,dcp iab aizkc?íãåàî ùéà éèåòîì
.yi` `le ,dcpa d`nhn dy` :rnyn ikdc Ð

äéúèòéî àäå.lirl Ðòøæ úáëùî éèåòîì ãç
.mec` rxf zaky d`xi m` ,mec` Ðïéðòì ïëå

íéøëæ.cg` mei oa iaxn Ðùéà ùéàik" Ð

."af didiùéà àìà éì ïéà ùéàik yi`e" Ð

xg`ne" :opiqxb inp ikd ."rxf zaky epnn `vz

zakyl dryz oA`e ."il dnl `xw ,`zkldc§©¥

.xcdnw rxfíéøëæá áúëéîì éì äîìyi`" Ð

azkinl il dnle ,enei oa ohw zeaxl "yi`

zae dcpl cg` mei za zeaxl "dy`e" zeawpa

daifl dxyr?íéîéáë úåéàøád`exy oia Ð

mini dylya yly d`exy oia ,cg` meia yly

wxta `nw `aaa opitlick ,af ied Ð oitevx

dawp dn Ð "dawple xkfl" :(`,ck) "cvik"

,aizk diteba zei`xe .minia xkf s` ,minia

daf la` ."`nh" e`xwe ,yly aezkd dpn

.daf `ied `l Ð cg` meia yly dz`xyàì áæ
ñðåàá àîèéî`le Ð "exyan" :aizkc Ð

`wxit i`da ,qpe`a d`nhin daf .eqpe` zngn

Ð "dnc aef aefi ik" xne` `edyk :(a,el dcp)

.xen` qpe` ixdíãà àîèî äãðäå áæä áëùî
,"eakyna rbi xy` yi`e" :(eh `xwie) aizkc Ð

.'ebe "dakyna rbepd lke" :(my) aizkeåðåéìòë
áæ ìù.mc` `nhny epezgzk `le Ð
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éèåòîìoiyxec `kde ,zeaxl e"ie oiyxec oizkec lkac ab lr s` Ð oaeln dy`

,xzii` jklc `xwl iyxtin ,zeaxl jixhv` `lc oeik :i"yx yxit .ihernl

dywd .yi` `le ,jl izxn` dy` Ð dy` iab oke .dy` `le ,jl izxn` yi` `wecc :xnel

(`,hi) ipy wxta lirl opihrnn `d ,oaeln dy` ihernl il dnl :ozp oa dcedi epiax axd

,dy`a mi`nh minc drax`c "dinc" "dinc"n

iz`c `pin` ded mewn lknc :uxize ?`l eze

`nhin Ð mce`a `nhin `lc ,yi`n xnege lwa

`ki`c ab lr s`e !oky lk `l Ð dy` .oaela

!miniak zei`xa `nhin oky ,yi`l dn :jxtinl

.`ed `nlra `zlin ielib :xninl `ki`

éëéøö`d :dniz Ð 'ek xkf `pngx azk i`c

mc" wxta xi`n oa l`eny epiax yxit

aizkcn ,dcpl af ywzi`c (a,cp dcp) "dcpd

,micba `nhl mc` `nhl Ð 'ebe "dzcpa decde"

iab jenqa yxit oke .dayene dakyn `yip m`

`vei"a rnyn oke .hqida `nhnc ,qxg ilk

dcp iab `xw jixvnc (a,`n dcp) "otec

iabe ."dxyaa" aizkcn ,uegak mipta d`nhinc

didi ik" ,uegak mipta `nhin `lc `xw jixv af

rnyn ,exyan `vzy cr Ð "exyan af

.dcpn xnbp `lc `xw jixhvi`c

åðåéìò:i"yx zqxib dzid z`f Ð olpn af ly

didi xy` lka rbepd lke" aizkc

afc eizgz `nili` ?"eizgz" i`n ."`nhi eizgz

xy` lk `l` !`wtp "eakyna rbi xy`"n Ð

?edip i`ne :mixtqa aezk dide .eizgz afd didi

qixb `le .aizk "`ypde" ?`nrh i`n .`yep

aizkc :cere ,"eizgz"n `wtp xak `dc :i"yx

i"yx ea xfge .micba qeak aizk ,"`yepde"

?af ly epeilra `xw i`d iwen ikidc .ef `qxibn

:cere !akxna dl iwen mipdk zxeza `icda `d

aizk akyna `d ,akyna inewe`l ira ded ikid

qeak aizk `l `kde ,ea rbepa micba qeak

(`,h dcp) `nw wxta opikxt `peb i`d ike !micba

epeilra dil iwen ikid :cere ,"dcp in dfn" iab

oi` `ld ,oiwyne oilke` `l` `nhn epi`c af ly

`xwe ,dewna dxdh mdl!"axrd cr `nhi" aizk

,'ek `nili` "eizgz" i`n :qxb `l i"yxc d`xpe

eizgz didi xy` lka rbepd lk" :qixb `l`

?edip i`ne ,`nhi inp `yepde ,"axrd cr `nhi

aezkd ewzp Ð aizk "`ypde" ?`nrh i`n .`yip

xy` lka rbepde" :eyexit ikde .'ek d`nehn

zxeza dl iwenck ,ixii` akxna Ð "eizgz didi

oia wlge .aizk akxn xg` `xw i`dc ,mipdk

,micba `le mc` `nhn Ð erbnc ,e`ynl erbn

`nhn Ð e`ynae .micba qeak aizk `l `kdc

`yepde" `xw miiqnwck ,micba `nhl mc`

:oipra aizkc dn lk lr i`we ,"eicba qaki mze`

opiyxc af ly epeilre .eayene ,eakxne ,eizepiirn

i`w ,e"ie `la xqg "`ypde" aizkcn `kd

`le ,"`nhi" dia aizkc ,akxnc `xwc `yix`

`dc ,`tiq` `le i`w `xwc `yix` "`yipde" jgxk lrc .eixg`ly d`nehn aezkd ewzp af ly epeilr epiidc ,`yepd oke ,`nhi afd akxna rbepdc :xn`w ikde .micba qeak dia aizk

mc` la` ,micba `nhl mc` `nhl dxeng d`nehn ewzpc `ni` :jixte .`xwc `yix` i`w zxeqnde ,"`yep" opixwc i`n` i`w "mze`" `l` ."mze`" jiiy `l `yip iabe "mze`" aizk

yixcc dpey`x `qxib ayiil yi edine .oiwyne oilke` `l` `nhn `l akxna rbpy cbae ,akxna rbepl jenq `yepdc ,rnyn dlw d`neh Ð "`nhi"c :ipyne !akxn enk `nhil micba e`

`nh Ð ske`d :(`,fk oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dl iziine ,mipdk zxeza xn`c .eizgza `l` akxna ixii` `l "eizgz"c daiz mewn lkn ,akxna ixii` `xwc ab lr s`e ,"eizgz"n

aizk akynac :jxtnl ivn dede .'ek "rbi xy`"n Ð akyna i` :ixiin i`na ,"eizgz" irac xn`w ikdle .ayen `l` akxn ixw` `l ,eizgzy dn `nl` .akxn `nh Ð qetzde ,ayen

Ð "eizgz" afdy `l` :yxtne .micba qeak ira `lc ,aizk akxna `xw xwirc meyn Ð micba qeak aizk `l ikd meyn :inp i` .jixt dipin `ticrc `l` .aizk `l `kde ,micba qeak

`cixb "eizgzn"c ,aizk "`ypde" ?`nrh i`n :xity qxbe .micba e` mc` `nhn akxnc ,akxn meyn Ð `xwa aizkc axr z`nehe oiwyne oilke` `l` `nhn `lc af ly epeilr ,epiidc

,`ypa oiwyne oilke`c dlw d`nehl dil opinwen ded `l "`yep"n ,"eizgz" inp e`l i`e .akxna dl opinwen ded `l` ,epaln d`neh micea epiid `lc ,af ly epeilra opinwen ded `l

d`neh rnync "`nhi" dia aizke ,micba qeak `kilc akxn iab azkpe ,af ly epeilra ixii`c "eizgz" ol rnynw Ð micba e` mc` `nhl ewzpc `pin` dede ,micba qeak dia aizkc oeik

?"ewzp" xn`wc ,dxeng d`neh dia aizk `kid "?dxeng d`nehn ewzp `ni`" jixt ikid ,eizgzn `l` af ly epeilr opiyxc `l i`c .aizk "`ypde" :opiqxb jgxk lrc ,cere .dlw
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Léà éèeòîìíãBàî"äMà" :àéðúc àäå .¯éì ïéà §©¥¦¥¤§¨§©§¨¦¨¥¦
íéîé äøNò úa ,äMà àlàäáéæìïépî¯ãeîìz ¤¨¦¨©£¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§

."äMàå" øîBì¯!äcpî øîâéì ?éì änì¯,àëéøö ©§¦¨¨¨¦¦§©¦¦¨§¦¨
äcða àðîçø áúk éàc¯äcð :àðéîà äåä¯íeMî §¦§©©£¨¨§¦¨£¨¨¦¨¦¨¦

,äáæ ìáà .äòáL áúéîì àéòa ,àîBé ãç éàæç éëc§¦£©©¨¨£¨§¥©¦§¨£¨¨¨
àîBé ãç éàæç éàc¯,dì ébñ íBé ãâðk íBé úøîBLa §¦£©©¨§¤¤§¤¤©¦¨
.àëéøö ,àì :àîéà¯éòa àìå ,äáæa àðîçø áBzëéìå ¥¨¨§¦¨§¦§©£¨¨§¨¨§¨¨¥

!äcð àìa äáæ ïéàc àðòãé àðàå ,äcða¯éëä ïéà §¦¨©£¨¨©§¨§¥¨¨§Ÿ¦¨¦¨¦
.éîð¯.íãBàî Léà éèeòîì ?éì änì àø÷ àlàå¯ ©¦§¤¨§¨¨¨¦§©¥¦¥¤
àädéúèòéî?àðîéæ àãç¯ãç¯úáëMî éèeòîì ¨¦£§¥£¨¦§¨©§©¥¦¦§©

ãçå ,òøæ¯:àéðúc .íéøëæ ïéðòì ïëå .ícî éèeòîì ¤©§©§©¥¦¨§¥§¦§©§¨¦§©§¨
?"Léà Léà" øîBì ãeîìz äî ,"Léà Léà"¯úBaøì ¦¦©©§©¦¦§©

éaø éøác ,äáéæa ànèî àeäL ,ãçà íBé ïa ÷Bðéz¦¤¤¨¤§©¥§¦¨¦§¥©¦
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

éøö ïéà :øîBà,"äá÷pìå øëfì" :øîBà àeä éøä ,C ¥¥¨¦£¥¥©¨¨§©§¥¨
"øëfì"¯àeäL ïéa ìBãb àeäL ïéa ,øëæ àeäL ìk ©¨¨¨¤¨¨¥¤¨¥¤

"äá÷pìå" .ïè÷¯ïéa äìBãb ïéa ,äá÷ð àéäL ìk ¨¨§©§¥¨¨¤¦§¥¨¥§¨¥
äøac ?"Léà Léà" øîBì ãeîìz äî ïk íà .äpè÷§©¨¦¥©©§©¦¦¦§¨

ìk äøBzék ,àîìà .íãà éða ïBLàø÷ éaøî¯íBé ïa ¨¦§§¥¨¨©§¨¦§©¦§¨¤
"Léà" :eäðéîøe .éaøî ãçà¯ïa ,Léà àlà éì ïéà ¤¨§©¦§¦§¦¥¦¤¨¦¤

!"Léàå" :øîBì ãeîìz ?ïépî ãçà íBéå íéðL òLz¯ ¥©¨¦§¤¨¦©¦©§©§¦
.éàøwà ïðaø eäðéëîñàå ,eäðéð àúëìä :àáø øîà¯ £©¨¨¦§¨¨¦§§©§§¦§©¨©©§¨¥

ãçà íBé ïa àîéìéà ?àø÷ éäå àúëìä éä¯,àúëìä ¥¦§§¨§¥§¨¦¥¨¤¤¨¦§§¨
ãçà íBéå íéðL òLz ïáe¯!áéúk àîúñ àø÷ ,àø÷ ¤¥©¨¦§¤¨§¨§¨§¨¨§¦

ãçà íBéå íéðL òLz ïa àlà¯íBé ïáe ,àúëìä ¤¨¤¥©¨¦§¤¨¦§§¨¤
ãçà¯.àø÷¯änì àø÷ ,àéä àúëìäc øçàî éëå ¤¨§¨§¦¥©©§¦§§¨¦§¨¨¨
?éì¯äMà éèeòîìïáBlî,íéøëæa ázëîì éì änì . ¦§©¥¦¨¦¤¨¨¦§¦§©¦§¨¦

?úBá÷ða ázëîì éì änìå¯àðîçø áúk éàc ,éëéøö §¨¨¦§¦§©¦§¥§¦¦§¦§©©£¨¨
íéøëæa¯íeMîeànhîcúBiàøaìáà ,íéîéák ¦§¨¦¦§¦©§¦§¦¦§¨¦£¨

àìc úBá÷ðeànhîíéîéák úBiàøa¯éàå .àì àîéà §¥§¨¦©§¦§¦¦§¨¦¥¨¨§¦
úBá÷ða àðîçø áúk¯íeMîenhî÷cìáà ,ñðBàa §©©£¨¨¦§¥¦§¨¦©§¤£¨

ñðBàa eànhî àìc íéøëæ¯."ïBéìòk ïBzçz ákLî ïéànèî íéúekä" .àëéøö ,àì :àîéà §¨¦§¨¦©§§¤¥¨¨§¦¨©¦§©§¦¦§¨©§§¤§
eäééìò áéúéå úBòvî äøNò àkéà éàc àîéìéà ?"ïBéìòk ïBzçz ákLî" éàî¯,eäì enhî ©¦§¨©§§¤§¦¥¨§¦¦¨£¨¨©¨§¨¥£©§¦©§

àäiL àlà !eäì ñøc àäc ,àèéLtBðBzçzäcð ìòBa ìLBðBéìòkäî ,áæ ìLBðBéìòìL §¦¨§¨¨©§¤¨¤§¥©§¤¥¦¨§¤§¤¨¨¤§¤
áæ¯äcð ìòBa ìL BðBzçz óà ,ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî Bðéà¯ïéìëBà àlà ànèî Bðéà ¨¥§©¥¤¨§¦©§¦©©§¤¥¦¨¥§©¥¤¨§¦

ìëå" áéúëc ?ïìðî áæ ìL BðBéìò .ïé÷Lîeòâpä?"åézçú" éàî ,"àîèé åézçú äéäé øLà ìëa ©§¦¤§¤¨§¨©¦§¦§¨©Ÿ¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨¦§¨©©§¨
àîéìéà
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dcp(oey`x meil)

:`xnbd daiyníãBàî Léà éèeòîì`nhp epi` yi`y cnll - §©¥¦¥¤
.[epnn `veid mec` d`xna

:`xnbd zl`eyàéðúc àäåiabl xen`d z` zyxecd ,`ziixaa §¨§©§¨
xn`pdny ,['miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' (dk eh `xwie) daf§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦

éì ïéà ,'äMà'daifa z`nhnyäMà àlàzwepiz mle` ,dlecbúa ¦¨¥¦¤¨¦¨©
äáéæì íéîé äøNò[daifa z`nhny-]'äMàå' øîBì ãeîìz ,ïépî £¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§©§¦¨

,le`yl yie ,daif z`nehl mini dxyr za zeaxl ,e"`e ztqeza
éì änìepl did ,df ceniløîâéìz`f cenll -,äcpîzay myky ¨¨¦¦§©¦¦¨

z`nhn mini dxyr za jk ,da zkiiyy dcpa z`nhn cg` mei
.da zkiiyy daifa

:`xnbd daiynàëéøö,daifa z`nhn dphwy xewn jixv -éàc §¦¨§¦
àðîçø áúkwx df yecig zazek dzid dxezd m`y -äåä ,äcða ¨©©£¨¨§¦¨£¨

àðéîàa `weec edfy xnel leki iziid -íeMî ,äcðda yiy ¨¦¨¦¨¦
,`xnegäòáL áúéîì àéòa àîBé ãç éàæç éëc`id xy`ky - §¦£©©¨¨£¨§¥©¦§¨

,mini dray eilr zayl dkixv cg` mei d`exéàæç éàc äáæ ìáà£¨¨¨§¦£©
dì ébñ íBé ãâðk íBé úøîBLa ,àîBé ãçcg` mei xenyl dl ic - ©¨§¤¤§¤¤©¦¨

,ecbpk xedhàîéàdf oicy xnel okzi -àì,dphwa bdepàëéøö ¥¨Ÿ§¦¨
.dphwa zbdep daify aezkl dxezd dkxved okle -

:`xnbd dywnàðîçø áBzëéìådphwl ieaix aezkl dxezl did - §¦§©£¨¨
wxazyxtéòa àìå ,äáædzeaxl dkixv dzid `le -àðàå ,äcða §¨¨§Ÿ¨¥§¦¨©£¨

àðòãé,dphwa bdep dcp oicy rcei iziid `linne -cixdïéà ¨©§¨©¥
didzy zexyt`àìa äáædidzy,äcðini xg`l md daif iniy ¨¨§Ÿ¦¨

:`xnbd daiyn .dcpénð éëä ,ïéà,daf iabl cenila ic zn`a - ¦¨¦©¦
.dcpl mb epnn cenll

:`xnbd zl`eyéì änì àø÷ àlàådxezd dazk recn ok m` - §¤¨§¨¨¨¦
.dphw jkn zeaxl jxev oi` ixd ,e"`e ztqeza 'dy`e' dcp iabl

jxvp df cenil :`xnbd daiyníãBàî Léà éèeòîìcnll - §©¥¦¥¤
.epnn `veid mec` d`xna `nhp epi` yi`y

,df weqtn mce`n yi` hrnl jixv recn :`xnbd zl`eyàä̈
àðîéæ àãç dézèòéîweqtn ,zg` mrt z`f ephrin xak ixd - ¦©§¥£¨¦§¨

:`xnbd daiyn .lirl x`eank ,xg`òøæ úáëMî éèeòîì ãç- ©§©¥¦¦§©¤©
rxf zaky d`xy yi` hrnn ,[d`ia z`neha xn`pd] cg` weqt

,dnec`ícî éèeòîì ãçå,[dcp zyxta xn`pd] cg` weqte - §©§©¥¦¨
.daifa `nh epi`y ,dn`d itn mc el `viy yi` hrnn

zxne` .mixkfd ze`neha miphw oica oecl zxaer `xnbd
:`xnbdïéðòì ïëåíéøëæepivny itk ,d`nehl cg` mei oa daxzd §¥§¦§©§¨¦

.zeawpd z`nehaàéðúc(a eh `xwie) dxeza xn`p ,`ziixaa §©§¨
Léà Léà',xxal yie ,['af didi iMøîBì ãeîìz äîepcnln dn - ¦¦¦¦§¤¨©©§©

miinrt exne`a aezkd.'Léà Léà',x`al yieíBé ïa ÷Bðéz úBaøì ¦¦§©¦¤
L ,ãçàmbìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøác ,äáéæa ànèî àeä ¤¨¤§©¥§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥§¤

éøö ïéà ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøCy ,df weqtn z`f cenlléøä ©¦¨¨¤§¨¥¥¨¦£¥
àeä[aezkd-],'äá÷pìå øëfì' (âì åè íù) øîBàyexcl yie ¥©¨¨§©§¥¨
n,'øëfì'zeaxlìBãb àeäL ïéa ,øëæ àeäL ìke,ïè÷ àeäL ïéáoke ©¨¨¨¤¨¨¥¤¨¥¤¨¨

n yexcl yi,'äá÷pìå'zeaxläìBãb ïéa ,äá÷ð àéäL ìke.äpè÷ ïéá §©§¥¨¨¤¦§¥¨¥§¨¥§©¨
:l`rnyi iax l`eyïk íà,xg` weqtn z`f micnelyãeîìz äî ¦¥©©§

à Léà' øîBì.'Léxac cnll `a aezkd oi` :l`rnyi iax aiyn ©¦¦
jky `l` ,ef zelitkaìk äøBz äøac,íãà éða ïBLminrty ¦§¨¨¦§§¥¨¨

.mxeaic miltek
:zeziixaa dxizq dywn `xnbdàø÷ éaøî ék àîìàx`azd - ©§¨¦§©¥§¨

elit` ,aezkd daxn xy`ky `ziixaaeäðéîøe ,éaøî ãçà íBé ïa¤¤¨§©¥§¦§
ixw z`neh oiprl xn`p ,zxg` `ziixan jk lr zeywdl yie -
lM z` miOA ugxe rxf zakW EPOn `vz iM Wi`e' (fh eh `xwie)§¦¦¥¥¦¤¦§©¨©§¨©©©¦¤¨

xn`pdne ,'axrd cr `nhe FxUAéì ïéà ,'Léà'jka `nhpyàlà §¨§¨¥©¨¨¤¦¥¦¤¨
Léà,lecb,ïépî ãçà íBéå íéðL òLz ïa,ixw z`neh zbdep ea mby ¦¤¥©¨¦§¤¨¦©¦

øîBì ãeîìzaezkd epcnln -'Léàå'oa ohw zeaxl ,e"`e ztqeza ©§©§¦

recne ,mipy ryz oa wx miaxny x`eane .df oiprl mipy ryz
.cg` mei oa elit` daxn zncewd `ziixad

:`xnbd daiyneäðéð àúëìä ,àáø øîàmixkfend el` mipic - ¨©¨¨¦§§¨¦§
,ipiqn dynl dkldn micnlp ,zeziixaaéàøwà ïðaø eäðéëîñàå§©§§¦§©¨¨©§¨¥

cg`y epiide .miweqtd lr mze` ekinqd minkgy `l` -
zernynn cnlp cg`e ,ipiqn dynl dklda cnlp mipicdn
.zeziixad oia dxizq oi` okle ,[`xnbd jynda x`aznk] aezkd

:`xnbd zxxanàø÷ éäå àúëìä éädklda cnlp mipicdn dfi` - ¥¦§§¨§¥§¨
.aezkd zernynn dfi`e ,ipiqn dynl

:`xnbd dpcàîéìéàm` -y oicdy xn`pãçà íBé ïadaifa `nhn ¦¥¨¤¤¨
n cnlpàúëìä,ipiqn dynlåoicdyãçà íBéå íéðL òLz ïa ¦§§¨§¤¥©¨¦§¤¨

n cnlp ixwa `nhnàø÷ixdy ,okzi df oi` ,aezkd zernynn - §¨
áéúk àîúñ àø÷daxn e"`edy oeike ,mzqa xn`p weqtd - §¨§¨¨§¦

oi` ixdy ,cg` mei oa elit` zeaxl `ay rnyn ,ohw elit`
dwiqn .xyr e` dpeny oan xzei ryz oa zeaxl zernyn

:`xnbdàlày oicdy gxkdaãçà íBéå íéðL òLz ïaixwa `nhn ¤¨¤¥©¨¦§¤¨
n cnlpàúëìä,ipiqn dynlåy oicdãçà íBé ïadaifa `nhn ¦§§¨§¤¤¨
n cnlp.àø÷§¨

:`xnbd zl`eyàéä àúëìäc øçàî éëåoicdy x`azdy oeik - §¦¥©©§¦§§¨¦
,ipiqn dynl dkldn cnlp ixwa `nhn ryz oayéì änì àø÷- §¨¨¨¦

micnel dne ,e"`e ztqeza 'yi`e' ixw z`neh iabl xn`p recn
d`a ef e"`e :`xnbd daiyn .ef ztqeznïáBlî äMà éèeòîì- §©¥¦¨¦¤

nn `viy dy` hrnl.[d`nh dpi`y ,oal d`xn dp
:`xnbd zl`eyíéøëæa ázëîì éì änìoa ohw zeaxl 'yi` yi`' ¨¨¦§¦§©¦§¨¦

,eneiúBá÷ða ázëîì éì änìå,dcpl cg` mei za zeaxl 'dy`e' §¨¨¦§¦§©¦§¥
mdn cg`a oicd z` aezkl xyt` ixd ,[daifl mini xyr zae

.epnn ipyd cenlle ,[zeawpa e` mixkfa]
:`xnbd daiynéëéøö,mikxvp micenild ipy -àðîçø áúk éàc §¦¦§¦¨©©£¨¨

wx df oic zazek dzid dxezd m`y -,íéøëæamicnel epiid `l ¦§¨¦
,zeawpl jkníeMî`xneg yi mixkfayúBiàøa eànhîc- ¦§¦©§¦§¦

,cg` meia zei`x yly e`x m` mi`nhpyíéîéákmdy itk - ¦§¨¦
,mitevx mini dylya zei`x yly e`x m` mi`nhpúBá÷ð ìáà£¨§¥

,íéîéák úBiàøa eànhî àìccg` meia zei`x yly e`x m`y §Ÿ¦©§¦§¦¦§¨¦
,ze`nh opi`àîéày xne` iziid -àìly ef `xneg oda zbdep ¥¨Ÿ

z`nhn dphw mby ycgl dxezd dkxved jkl ,zephwa d`neh
.daifae dcpaàðîçø áúk éàåwx df oic,úBá÷ðamicnel epiid `l §¦¨©©£¨¨¦§¥
,mixkfl jkníeMî`xneg yi zeawpayenhî÷cze`nhp ody - ¦§¨¦©

mc e`x m` mb,ñðBàaðBàa eànhî àìc íéøëæ ìáà.àì àîéà ,[ñ §¤£¨§¨¦§Ÿ¦©§§¤¥¨Ÿ
:`xnbd zniiqnàëéøö.micenild ipy mikxvp ok` - §¦¨
e :dpyna epipy.ïBéìòk ïBzçz ákLî ïéànèî íéúekä©¦§©§¦¦§¨©§¨¤§
:`xnbd zxxanéàîoi`nhn' dpeekd dn -,'ïBéìòk ïBzçz ákLî ©¦§¨©§¨¤§

àîéìéà,`id dpeekdy xn`p m` -úBòvî øNò àkéà éàcm`y - ¦¥¨§¦¦¨¤¤©¨
,df lr df mirvn xyr migpeneäééìò áéúéålr izek ayeie - §¨¦£©§

,oeilrdeäì enèîyi ,oeilrd rvnd enk mi`nhp mirvnd lk - §©§
,zeywdlàèéLt,`ed heyt df oic `ld -eäì ñøc àäcixdy - §¦¨§¨¨©§

.erinydl dpynd dkxved recne ,mirvnd lk lr ayei izekd
:`xnbd daiynàlà,`id dpynd zpeekìòBa ìL BðBzçz àäiL ¤¨¤§¥©§¤¥

äcð,eilr qxec [izek oebk] dcp lreay xac ly epicy -BðBéìòk ¦¨§¤§
áæ ìL,[`yep afdy cba enk -ànèî Bðéà áæ ìL BðBéìò äîmc` ¤¨¨¤§¤¨¥§©¥
,milkeàlàwxBðéà ,äcð ìòBa ìL BðBzçz óà ,ïé÷Lîe ïéìëBà ¤¨¨¦©§¦©©§¤¥¦¨¥

ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî. §©¥¤¨¨¦©§¦
:`xnbd zxxanïìðî áæ ìL BðBéìò`l` `nhn epi`y oipn - ¤§¤¨§¨¨

n cnlp df xac :`xnbd daiyn .oiwyne oilke`áéúëceh `xwie) ¦§¦
(i,'àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâBpä ìëå',xxal yieéàîdn - §¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨¦§¨©

dpeekd,'åézçú'©§¨
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dcp(ipy meil)

áæc åézçz àîéìéà,afd zgz didy xacl dpeekdy xn`p m` - ¦¥¨©§¨§¨
ixdy ,z`f aezkl jxev oi` ,'afd qxcn' `edyî`xwie) weqtd ¥

(d ehBákLîa òbé øLà Léàå'cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki §¦£¤¦©§¦§¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©
'axrdà÷ôð,df oic xak epcnl -àlà,`id aezkd zpeek gxkda ¨¨¤¨§¨¤¨

yìëa òâBpäxacåézçz áfä äéäé øLà,`nhieäéð éàîeedne - ©¥©§Ÿ£¤¦§¤©¨©§¨©¦
d edf ,eizgz afdy xacd'áæ ìL ïBéìò'`yep afdy cba - ¤§¤¨

áéúk 'àNðäå' ,àîòè éàî ,àNéð eäéð éàîe ,àîèé énð 'àNBðäå').( §©¥©¦¦§¨©¦¦¨©©£¨§©Ÿ¥§¦
nejk`nhi eiYgz didi xW` lkA rbPd lke' (i eh my) xn`py§¨©Ÿ¥©§Ÿ£¤¦§¤©§¨¦§¨

`nhi' zeaizdy ote`a ,'ebe 'eicbA qAki mzF` `UFPde axrd cr©¨¨¤§©¥¨§©¥§¨¨
oiae 'eizgz didi xy` lka rbepd' oia zewiqtn 'axrd cr

y cenll yi ,'mze` `yepde'áeúkä B÷úðz` wzip aezkd - §¨©¨
af ly epeilräøeîç äàîehî,weqtd jynda zxkfendBàéáäå ¦§¨£¨¤¡¦

,äl÷ äàîeè éãéìaezkd `ay epiideànèî BðéàL ,Eì øîBìmc` ¦¥§¨©¨©§¤¥§©¥
,weqtd jynda enk micbaeàlàwx `nhn.ïé÷Lîe ïéìëBà ¤¨¨¦©§¦

:`xnbd zl`eyøîéàmc` `nhn af ly epeilry xn`p ile` - ¥©
,weqtd iwlg oia dxezd dwiqtdy dne ,micbaeáeúkä B÷úð§¨©¨

af ly epeilrlíéãâa ànèì íãà ànèî àìc ,äøeîç äàîehî- ¦§¨£¨§Ÿ§©¥¨¨§©¥§¨¦
rbp m` oke] eilry micbad z` `nhn epi` mc` ea rbp m`y

,[`nhp epi` mc`d ,mc`d lry micbaaíéãâa Bà íãà ìáà£¨¨¨§¨¦
,af ly epeilra mirbepdànèéì.mze` `nhi `ed - ¦©¥

y oeyldn :`xnbd daiynòîLî äl÷ äàîeè ,'àîèé' àø÷ øîà̈©§¨¦§¨§¨©¨©§©
.micbae mc` z`nhn dpi`y ,dlw d`neha wx `nhpy rnyn -
dcp lrea ly epezgzy ,`id dpynd zpeeky (:al) lirl x`azd
xg`l ,miwyne milk`n `l` `nhn epi`y ,af ly epeilrk epic
milk`n `l` `nhn epi` af ly epeilry xewnd x`azdy

.dcp lrea ly epezgza oicd edfy oipn dpc `xnbd ,miwyne
:`xnbd zxxanïìðî ,äcð ìòBa ìL BðBzçúåmc` `nhn epi`y §©§¤¥¦¨§¨¨

.miwyne milk`n wx `l` ,micbae
:`xnbd zx`anàéðúceh `xwie) dcp lrea lr xn`p ,`ziixaa §©§¨

Dz` Wi` aMWi akW m`e' (ckåéìò dúcð éäúe'mini zraW `nhe §¦¨Ÿ¦§©¦Ÿ¨§¦¦¨¨¨¨§¨¥¦§©¨¦
,eilr dzcp z`nehy ef oeylne ,'ebeìBëéy xnel iziidäìòé ¨©£¤

ez`nehndìâøìiyiyd meia dilr `a m`y ,dzcp onf seqa - §©§¨
,dzenk dlila zxgnl xdhidle leahl lkei ,dzcplãeîìz©§

øîBì(my) exne`a aezkd epcnln -,'íéîé úòáL [àîèå'] (àîèé) ©§¨¥¦§©¨¦
zray `nh ,dly iriayd meia dilr `a m` elit`y rnyny

.mini
:`ziixad zl`eyåm`ok.'åéìò dúcð éäúe' øîBì ãeîìz äî §©©§©§¦¦¨¨¨¨
:`ziixad daiynìBëiLdcp lreay xnel iziidíãà ànèé àì ¤¨Ÿ§©¥¨¨

àéä äî ,'åéìò dúcð éäúe' øîBì ãeîìz ,ñøç éìëedcpdy enk - §¦¤¤©§©§¦¦¨¨¨¨©¦
dnvríãà äànèî,[mi`nhp eicba elit`e] ea zrbepyñøç éìëe §©§¨¨¨§¦¤¤

,`nhp dhiqn `idyàeä óà,dcp lrea -íãà ànèîea rbepy ©§©¥¨¨
,[mi`nhp eicba elit`e]ñøç éìëe.`nhp hiqn `edy §¦¤¤

:`ziixad zl`eyéàile` ,dcpl dcp lrea miyiwn ep` m` - ¦
,xn`pe sqep oiprl mze` yiwpáLBîe ákLî äNBò àéä äî- ©¦¨¦§¨¨

,mdilr zayei e` zakey `idy mixacd z` z`nhníãà ànèì§©¥¨¨
íéãâa ànèìz`e mda rbepy mc` mi`nhn mixac mze`y cr - §©¥§¨¦

,eilry micbadàeä óà,dcp lrea -ànèì áLBîe ákLî äNBò ©¤¦§¨¨§©¥
.íéãâa ànèì íãà̈¨§©¥§¨¦
:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(my)åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå' ©§©§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨

øîBì ãeîìz ïéàL ,'àîèéxnel jixv aezkd did `l dxe`kly - ¦§¨¤¥©§©
,'àîèé åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå'DzCp idzE' xn`p xak ixdy §¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨§¦¦¨¨

xn`p dnvr dcpae ,dcpk dcp lrea ly epicy jkn epcnle ,'eilr̈¨
cr `nhe miOA ugxe eicbA qAki DaMWnA rbPd lke' (`k eh my)§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨§©¥§¨¨§¨©©©¦§¨¥©

,'axrd'åâå øLà ákLnä ìëå' øîBì ãeîìz äîeaMWieilr,'`nhi ¨¨¤©©§©§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨
y gxkdaáeúkä B÷úðdcp lrea ly eakynläøeîç äàîehîly §¨©¨¦§¨£¨

,dcpd akynànèî BðéàL ,Eì øîBì ,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå¤¡¦¦¥§¨©¨©§¤¥§©¥
,ïé÷Lîe ïéìëBà àlàmc` mb `nhny dcpd akynk xeng epi`e ¤¨¨¦©§¦

.eilry micbae
:`xnbd dywnéøtC[dywd-]àîéà ,éàçà áøyi dxe`kl - ¨¦©£©¥¨

,xnele xg` ote`a yexcláeúkä B÷úðdcp lrea ly eakynl §¨©¨
,äl÷ äàîeèì Bàéáäå äøeîç äàîehîoiprl wxíãà ànèéì àìc ¦§¨£¨¤¡¦§§¨©¨§Ÿ¦©¥¨¨

íéãâa ééenèì,eilry micbad e`nhi `l mc` ea rbp m`y -ìáà §©¥§¨¦£¨
íãà,ea rbepdíéãâáe,ea mirbepdànèéì:`xnbd daiyn .mze` ¨¨§¨¦¦©¥

òîLî äl÷ äàîeè 'àîèé' ,éqà áø øîàwx `nhpy rnyn - ¨©©©¦¦§¨§¨©¨©§©
.micbae mc` z`nhn dpi`y ,dlw d`neha

p idzE' xn`pdn dcnly ,`ziixad zligzl zxfeg `xnbdDzC §¦¦¨¨
epl oipn :`xnbd dywn .qxg ilke mc` `nhn dcp lreay ,'eilr̈¨

,qxg ilke mc` `nhn dcp lreayàîéàz` yexcl xen` - ¥¨
xn`py dn ,jk weqtd,'åéìò dúcð éäúe'edf,ììkepicy rnyny §¦¦¨¨¨¨§¨

okn xg`l xn`py dne ,oipr lkl dcpkákLnä ìëå','`nhi 'ebe §¨©¦§¨¦§¨
edf,èøtzecndn zg`e ,`nh eakyny dhxit dxezdy §¨

xn`p xy`ky ,`id mda zyxcp dxezdyììka ïéà ,èøôe ììk§¨§¨¥©§¨
,èøtaM äî àlày `vnpeïéà áLBîe ákLî,`nhn ok` `ed - ¤¨©¤©§¨¦§¨¨¦

la`àðéøçà éãéî,qxg ilke mc` oebk ,xg` xac -àì.`nhn ¦¦©£¦¨Ÿ
:`xnbd daiyn,ééaà øîàweqta xn`py dn[àîèå'] (àîèé) ¨©©©¥§¨¥

÷éñôî ,'íéîé úòáLz`ïéðòäc `vnpe ,hxtl llkd oiaììk éåä ¦§©¨¦©§¦¨¦§¨¨¥§¨
ìëå ,äfî äæ ïé÷çeøîä èøôeyiy mewnkäæ ïé÷çeøîä èøôe ìì §¨©§¨¦¤¦¤§¨§¨§¨©§¨¦¤

a BúBà ïéðc ïéà ,äfîzcn.'èøôe ììk' ¦¤¥¨¦§§¨§¨
:sqep aeyii d`ian `xnbdïéðc íìBòì ,øîà àáøllk zn`a - ¨¨¨©§¨¨¦

dn la` ,'hxte llk'k mze` mipc ,dfn df miwgexnd hxte
xn`pyìëå''[aMWOd]àeä àéeaéøoeyl `le ieaix oeyl `ed - §¨©¦§¨¦¨

idzE' aezkdn cenll xyt`e ,hxte llk o`k oi`y `vnpe ,hxt§¦
.qxg ilke mc` `nhn dcp lreay ,'eilr DzCp¦¨¨¨¨

.dcpl ywed dcp lreay ,`ziixaa x`azdy dna dpc `xnbd
:`xnbd dywné÷úî,á÷òé éaø dì ó,dcpl dcp lrea ywedy oeik ©§¦¨©¦©£Ÿ

àéäk àîéà,xnele cer dil` eze` yiwdl epl did -àì àéä äî ¥¨§¦©¦Ÿ
,dákLîì dòbî ïéa da z÷ìçoiprl,íéãâa ànèìe íãà ànèì ¨©§¨¨¥©¨¨§¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦

xacd jka `veie ,dey mz`neh mixwnd ipya `l`,àøîeçì§§¨
,eilry micbae mc` mi`nhn dakyn oiae drbn oiayàì àeä óà©Ÿ

,BákLîì Bòbî ïéa Ba ÷Bìçzoiprl,íéãâa ànèìe íãà ànèìdfae ©£¥©¨§¦§¨§©¥¨¨§©¥§¨¦
xacd `vi,àle÷ìiabl ixdy ,micba `nhl mc` `nhi `ly §¨

oicd `ed ok m`e ,micba `nhl mc` `nhn epi`y epcnl eakyn
daiyn .eilry micbad z` `nhi `l mc`a rbp m`y ,erbnl

:`xnbd,àáø øîàidzE' (my) zeaizdn `ed ywiddDzCp,'eilr ¨©¨¨§¦¦¨¨¨¨
zaizeBðéòèäì 'åéìò'eilr xingdl -,òîLî.lwdl `le ¨¨§©§¦©§©

,oeilrk oezgz akyn mi`nhn mizekde :dpyna epipyïäL éðtî¦§¥¤¥
.'åëå úBcð éìòBa£¥¦
:`xnbd dywneälek eèàmizekd lk ike -,eäðéð úBcð éìòBaixd ¨§£¥¦¦§

:`xnbd daiyn .milrea mpi`y miiept mwlg÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
eðL ïéàeNða ,äàìcâî.mi`eypa `weec zwqer dpynd zn`a - ¦§§¨¨¦§¦¨

:dpyna epipy.'åëå íc ìk ìò úBáLBé ïäå§¥§©¨¨
:zeizekd zbdpday lewlwd z` zx`an `ziixadàéðz©§¨

,`ziixaaïä íà ,øéàî éaø øîàeidúBáLBéd`neh iniíc ìk ìò ¨©©¦¥¦¦¥§©¨¨
íãåm`e ,eilr zeayei wexi mc ze`ex xy`ky ,ze`ex ody ¨¨

wx ody meyn] aey zepnl zeligzn mec`l mcd dpzyn
,daxc`e ,dlwz jka oi` ,[`nh wexi mc m` zewteqnäðwz©¨¨

àlà ,ïäì àéä äìBãbdii`xdn zepen `l` ,ok zeyer opi`y §¨¦¨¤¤¨
enk `nh wexi mcy odl heyty meyn] miyp x`yk dpey`xd

olewliw edfe ,[mec`LminrtlíBãà íc úBàBø,`nh `edy ¤¨¨
÷Bøé íãì BúBà úBîéìLîeoebk ,xedh `edywexi mc d`exy ©§¦§¨¨

mc d`ex iyingd meiae ,mini dray dpene ,d`nh `idy dxeaqe
drayl milydl mitqep mini ipy wx zepnl dkiynne ,mec`
mini dray xetql dkixv zn`ae ,dpey`xd dzii`xn mini

.leahl dleki f` wxe ,dipyd dzii`xn
:`ziixad dtiqenøçà øácilreak miaygp mizekd ezngny ¨¨©¥

dz`xy] dlecb daf ziyrp xy`ky ,`ed obdpny meyn ,zecp
dray xetql dkixve ,[zecpd ini zray xg`l mini dyly

`l` ,ie`xk minly mini dray zxteq dpi` ,miiwpú÷ñBtL íBé¤¤¤
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המשך בטמוד מב

oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtdcip
áæã åéúçú àîéìéà.afd qxcn `edc Ðàùéð åäéð éàîåi`n ,afd lr `yipd cba Ð

`nrh?yexit `edy ipira d`xpe ,`id i`n `prci `l .aizk "`yipde" Ð "`yepde"

.yaeynäøåîç äàîåèî áåúëä å÷úðeizgz didi xy` lka rbepd lke" aizkcn Ð

lke" aezkpe edpiaxr `lcne ."eicba qaki mze` `yepde `nhilka rbepddidi xy`

edpiwqt`e ,"eicba qaki mze` `yepde eizgz

mc`a e`l "`nhi" i`dc llkn Ð "`nhi"a

cbae`yepde" .oiwyne oilke`a `l` ,ixiinw mi

eakyn `yepl mipdk zxeza yxcp "mze`

.af ly eayeneàîéà:`xw edpiwqt` ikdl Ð

ikdl ,eilry micba `nhl mc` `nhi `lc

erbp m` e` .`nh dicegl mc`c Ð "`nhi" azk

.`ed `le ,mi`nh micba edi Ð micbaäìòé
äìâøìiyya dilr `a oebk dteql dlri Ð

.dzenk zxgnd lila leahi Ð dlyäòáù
íéîé.iriaya dilr `a elit`e Ðàéä äî

íéãâá àîèì íãà äàîèîlwa iz`c ,eilry Ð

`nhl mc` `nhn `ed s` ,dakynn xnege

.eilry micbaèñéäá ñøç éìëåab lr s`e Ð

,exie`n `l` d`neh lawn qxg ilk oi`c

(eh `xwie) aizkck ,`nhin Ð dafe af hqida

opixn`e ,"afd ea rbi xy` qxg [ilke] (ilk lk)"

elekk `edy erbn edfi` :oizlikna?:xne` ied

.ehqid dføùà áëùîä ìëå øîåì ãåîìú ïéàù
àîèé åéìò áëùéidze" xn`p xak ixdy Ð

dakyna rbepd lke" aizk dcicae ,"eilr dzcp

."eicba qakiäøåîç äàîåèîdidi `ly Ð

micbae mc` `nhl dakynk xeng eakyn

.eilryíéãâáå íãà ìáàrbz m` mc` e` Ð

.mda rbz m` micba e` ,eaàì àðéøçà éãéîÐ

.qxg ilke mc` oebkáëùîä ìëå`ieaix Ð

.`hxt e`le ,`edàéäë àîéàdlrea Ð

.`xw edpiyw` `dc ,dzenkàøîåçìÐ

.micba `nhl mc` oi`nhn odipyyàåä óà
åáëùîì åòâî ïéá ÷åìçú àì,`lewle Ð

ol `hiyt Ð eakyna `dc .e`nhi `l mdipyy

rbp m`y Ð inp erbna jkld ,aezkd ewzpy

aizk `dc .micba `nhl ep`nhi `l ,mc`a

i`da `ide `ed eywedc ,"eilr dzcp idze"

.`xwåéìò.lwdl `le ,rnyn xingdl Ðåèà
åäðéð úåãð éìòåá åäìåëmiiept `ki` `de Ð?

íãå íã ìë ìò úåáùåé ïä íà,ze`ex ody Ð

ini dray eilr zayei Ð xedh oia `nh oia

,mc d`xn dpzypyn dpipn ligzdy ,dzcp

.mini dray dpnzeíäì àéä äìåãâ äð÷úÐ

di`xn `l` zepen opi` ,ok zeyer opi` la`

mc d`exy :dlewlw edfe .miyp x`yk dpey`x

wexi dz`x oebk .wexi mcl eznilyne ,mec`

epnn dpene ,d`nh `idy :`id dxeaq ,dlgz

mec` mc dly iyinga d`exyke .mini dray

milydl ,mini ipy `l` zxnyn dpi` Ð

zepnl dkixv `ide .dpey`xd dzii`xl dray

.dipy dii`xnåá ú÷ñåôù íåéd`ex `idyk Ð

`iede ,dcpd ini zray xg`l mitevx dyly

zvw eze` zxteq Ð meid rvn`a zwqete ,daf

Ð op`e .miiwp dray oipnl axrd cry meid

.dafl opira minly miiwp drayïë íàÐ

wqty af ,elekk meid zvwn miiwp oiprlc

xzeqc ol `niiwe ixw d`xe ,xetql ligzde

`zrnya "zltnd"a ,`l eze meid eze`

xzeq i`n Ð elekk meid zvwn i`e ,(`,ak dcp) `ziinw?.`al meid zvw `ki` `d'åë àîåéã àâìôá éàæçã éà.dinza 'ek `xwl dil `nile :ipyne ,`id `iyew Ðøãäî à÷å
éà äéúô÷úà éî÷åàì'åë àø÷ì äé÷áù êéçøë ìò ï.dngd zriwyl jenqa diytp` miwene wigc edi` ,"elekk meid zvwn" izkec lka ol `niiwc oeikc Ðúèìåôdynyy oebk Ð

dpiipn xezqzy edn .dhlte ,zepnl dligzde ,dwqte ,aefa?.dxzqe ,`id d`ex meyn ,d`nh Ð zhletc ol `niiwc `d
åà

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

àùðäåwleg `ed zxeqndy epivn edin ?`ln `ed zxeqnac :dniz ,e"ie xqg Ð aizk

eply ze`xwnae ,aizk "mxiarn" ilr ipa iab (a,dp) zay zkqna cenlzd lr

.`ln "mixiarn" aizk

äîdlap `yep iab (a,h `xza `aa) "oitzeyd"ac meyn Ð qxg ilke mc` d`nhn `id

epi` eilry micba x`y `nhnc ab lr s` qxcne

.`kd edpihwp jkl qxg ilke mc` `nhn

ììëwxta yxetn Ð dfn df oiwgexnd hxte

.(`,dt `nw `aa) "laegd"

àéðúxn`c opgei iaxl Ð 'eke xi`n ax xn`

xi`n iax cxi :(a,hi dcp) "cid lk" wxta

,wexi mc `nihe ,l`lldn oa `iawr zhiyl

`idd ik ynn wexi e`l Ð `kdc "wexi mc" yxti

d`nhn :`iawrl oke .epnn ddic `l` ,lirlc

.`nh `edy wexi mcn ,ddic wexi mc zizek

.xg` oipra yxit lirle

åúøôåñxn`ce :xn`z m`e Ð dray oipnl

:(a,eh) [xifp zkqnae] "oilev cvik"a

mzd xn` dlecb dafe ,elekk meid zvwn

ike ,zeynyd oia d`exa diail` zgkync

,axl (`,hq) onwl jixt ikdc ?xaeq mizekk

,axe" ,dray oipnl dler ea zwqety mei :xn`c

iqei iaxc :xnel yie ."?dizrnyl dxn` i`zekk

enk ,dxitq seqa `l` elekk meid zvwn dil zil

Ðmizek mixne`y enk ,dlgza la` .mei zxney

y`xc `nw wxtn dywy dne .opixn` `lc dcen

.'d zxfra oizlikn seqa yxtp (`,i) dpyd

åäéàã,ok zn`d oi` Ð diytp` iwene wigc

i`zekk ,axe :(`,hq dcp) `xza wxta jixtcn

?dizrnyl dxn`äàåøxne` Ð dxzqe `ied

xezqzy xzida ,dynya zgkync :wgvi epiax

Ð oitevx mini dyly zii`x xg` dhilt ici lr

(a,et zay) "`aiwr iax" wxta ,opaxk ol `niiwc

dii`x xg` :inp i` .zenly zeper yy opirac

miiwp dray zxteqc `xif iax oewiz xg`e ,zg`

miiwp inp jixv `nzqnc .lcxgk mc ztih lr

ewz `ziixe`c oirkc ,rxfndy` ,o`kne .o

xetql ligzdl dl oi` Ð cin dz`xe ,dynyy

zeper yy opirac ,iriax mei xg` cr miiwp

biltc `ax elit`e .l`ppg epiax wqt oke .zenly

`lcn ,ea xfgc d`xp ,`ng xa inx` `kd
eaiyd
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áæc åézçz àîéìéà¯Léàå"îòbé øLàBákLîa" ¦¥¨©§¨§¨¦§¦£¤¦©§¦§¨
éàîe ,åézçz áfä äéäé øLà ìëa òâBpä àlà ,à÷ôð̈§¨¤¨©¥©§¨£¤¦§¤©¨©§¨©

eäéð¯eäéð éàîe ,àîèé éîð àNBpäå áæ ìL ïBéìò ¦¤§¤¨§©¥©¦¦§¨©¦
¯" ?àîòè éàî ,àOéðàOpäåáeúkä B÷zð .áéúk " ¦¨©©§¨§©¦¨§¦¦§©¨

Eì øîBì ,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå äøeîç äàîehî¦§¨£¨§¥¦¦¥§¨©¨©§
.ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî BðéàL¯B÷zð :øîéà ¤¥§©¥¤¨¨¦©§¦¥©¦§

äøeîç äàîehî áeúkä¯ànèì íãà ànèî àìc ©¨¦§¨£¨§¨§©¥¨¨§©¥
!àîhéì íéãâa Bà íãà ìáà ,íéãâa¯àø÷ øîà §¨¦£¨¨¨§¨¦¦¨¥¨©§¨

"àîèé"¯.òîLî äl÷ äàîeèBðBzçúåìòBa ìL ¦§¨§¨©¨©§©§©§¤¥
äìòé ìBëé ,"åéìò dúcð éäúe" àéðúc ?ïìðî ,äcð¦¨§¨©§©§¨§¦¦¨¨¨¨¨©£¤

dìâøì¯äîe ."íéîé úòáL àîèé" øîBì ãeîìz §©§¨©§©¦§¨¦§©¨¦©
ànèé àì ìBëiL ?"åéìò dúcð éäúe" øîBì ãeîìz©§©§¦¦¨¨¨¨¤¨Ÿ§©¥
,"åéìò dúcð éäúe" øîBì ãeîìz ,ñøç éìëe íãà̈¨§¥¤¤©§©§¦¦¨¨¨¨

ñøç éìëe íãà äànèî àéä äî¯ànèî àeä óà ©¦§©§¨¨¨§¥¤¤©§©¥
áLBîe ákLî äNBò àéä äî éà .ñøç éìëe íãà̈¨§¥¤¤¦©¦¨¦§¨¨
ákLî äNBò àeä óà ,íéãâa ànèì íãà ànèì§©¥¨¨§©¥§¨¦©¤¦§¨

?íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe¯:øîBì ãeîìz ¨§©¥¨¨§©¥§¨¦©§©
ìëå"ákLnäãeîìz ïéàL ."àîèé åéìò ákLé øLà §¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨¤¥©§

äîe ,"àîèé åéìò ákLé øLà ákLnä ìëå" øîBì©§¨©¦§¨£¤¦§©¨¨¦§¨©
"øLà ákLnä ìëå" øîBì ãeîìzåâå'¯áeúkä B÷zð ©§©§¨©¦§¨£¤¦§©¨

Eì øîBì ,äl÷ äàîeè éãéì Bàéáäå äøeîç äàîehî¦§¨£¨§¥¦¦¥§¨©¨©§
éøt .ïé÷Lîe ïéìëBà àlà ànèî BðéàL:éàçà áø C ¤¥§©¥¤¨¨¦©§¦¨¥©©©

äàîeèì Bàéáäå äøeîç äàîehî áeúkä B÷zð àîéà¥¨¦§©¨¦§¨£¨§¥¦§§¨
äl÷¯íãà ìáà ,íéãâa ééenèì íãà àîhéì àìc ©¨§¨¦¨¥¨¨§©¥§¨¦£¨¨¨

!àîhéì íéãâáe¯"àîèé" :éñà áø øîà¯äàîeè §¨¦¦¨¥¨©©©¦¦§¨§¨
"åéìò dúcð éäúe" :àîéà .òîLî äl÷¯ìëå" ,ììk ©¨©§©¥¨§¦¦¨¨¨¨§¨§¨

"ákLnä¯èøôe ììk ,èøt¯äî àlà ììka ïéà ©¦§¨§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©
áLBîe ákLî :èøtaM¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯!àì ¤©§¨¦§¨¨¦¦¥©£¦¨¨

éåä ,ïéðòä ÷éñôî "íéîé úòáL àîèé" :ééaà øîà̈©©©¥¦§¨¦§©¨¦©§¦¨¦§¨¨¥
äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk ìëå ,äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk¯ììëa BúBà ïéðc ïéà §¨§¨©§¨¦¤¦¤§¨§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦¦§¨

"ìëå" ,ïéðc íìBòì :øîà àáø .èøôe¯é÷úî .àeä àéeaéøàîéà :á÷òé éaø dì óàéäkäî , §¨¨¨¨©§¨¨¦§¨¦¨©§¦¨©¦©£Ÿ¥¨§¦©
àéä¯dòbî ïéa da z÷ìç àìíãà ànèì dákLîìàeä óà ,àøîeçì íéãâa ànèìe¯ ¦Ÿ¨©§¨¨¥©¨¨§¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦§§¨©

ïéa Ba ÷Bìçz àìBòbîBákLîì"åéìò" :àáø øîà !àle÷ì íéãâa ànèìe íãà ànèì¯ Ÿ©£¥©¨§¦§¨§©¥¨¨§©¥§¨¦§¨¨©¨¨¨¨
BðéòèäìïäL éðtî" .òîLîéìòBa÷çöé éaø øîà ?eäðéð úBcð éìòBa eälek ehà .'åëå "úBcð §©§¦©§©¦§¥¤¥£¥¦©§£¥¦¦§¨©©¦¦§¨
:äàìcâîúBàeNðaúBáLBé ïä íà :øéàî éaø øîà ,àéðz .'åëå "íc ìò úBáLBé ïäå" .eðL ¦§¨¨¨¦§¨§¥§©¨©§¨¨©©¦¥¦¦¥§

íãå íc ìk ìò¯àlà ,ïäì àéä äìBãb äðwz¯úBàBøLíBãà ícúBîéìLîeíãì BúBà ©¨¨§¨©¨¨§¨¦¨¤¤¨¤¨¨©§¦§¨
íBé :øçà øác .÷Bøéú÷ñBtL,BaBzøôBñé÷úî .äòáL ïéðîì:àîç øa éîø dì óBpøtñúå, ¨¨¨©¥¤¤¤©§§¦§©¦§¨©§¦¨¨¦©¨¨§¦§§¤

éîð ïðàådéøtñéðòøæ úáëL ïk íà :àáø øîà !Bleëk íBiä úö÷î ïì àîéé÷c ,øúñc ©£©©¦¦§§¥§©§¨¨¦§¨©§¨©¨¨¦¥¦§©¤©§¨©
!Bleëk íBiä úö÷î àäå ?dì úçkLî éëéä äáéæa¯àîBéc àbìôa éàæçc éà¯,éîð éëä §¦¨¥¦©§©©¨§¨¦§¨©§¦©£©§©§¨§¨¨¦©¦

ïðé÷ñò éàîa àëä¯ì Ceîñ éàæçc.änçä úòé÷L¯àáéúk ék :àø÷ì déì àîéìå íe÷éìå ¨¨§©¨§¦©©£©¨¦§¦©©©¨§¥§¥¨¥¦§¨¦§¦¨
ì Ceîñ?àáéúk änçä úòé÷L¯.déLôpà é÷Bîe ÷éçc eäéàc ,àø÷ì dé÷áL Cçøk ìò ,ïéà ¨¦§¦©©©¨§¦¨¦©¨§¨§©¥¦§¨§¦¨¥¥©©§¥

eäî ,òøæ úáëL úèìBt :àîç øa éîø éòaøBzñzLäúéä äàBø ?äáéæa¯,úøúBñå ¨¥¨¦©¨¨¤¤¦§©¤©©¤¦§§¦¨¨¨§¨§¤¤
åà

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



רכי oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtdcip
áæã åéúçú àîéìéà.afd qxcn `edc Ðàùéð åäéð éàîåi`n ,afd lr `yipd cba Ð

`nrh?yexit `edy ipira d`xpe ,`id i`n `prci `l .aizk "`yipde" Ð "`yepde"

.yaeynäøåîç äàîåèî áåúëä å÷úðeizgz didi xy` lka rbepd lke" aizkcn Ð

lke" aezkpe edpiaxr `lcne ."eicba qaki mze` `yepde `nhilka rbepddidi xy`

edpiwqt`e ,"eicba qaki mze` `yepde eizgz

mc`a e`l "`nhi" i`dc llkn Ð "`nhi"a

cbae`yepde" .oiwyne oilke`a `l` ,ixiinw mi

eakyn `yepl mipdk zxeza yxcp "mze`

.af ly eayeneàîéà:`xw edpiwqt` ikdl Ð

ikdl ,eilry micba `nhl mc` `nhi `lc

erbp m` e` .`nh dicegl mc`c Ð "`nhi" azk

.`ed `le ,mi`nh micba edi Ð micbaäìòé
äìâøìiyya dilr `a oebk dteql dlri Ð

.dzenk zxgnd lila leahi Ð dlyäòáù
íéîé.iriaya dilr `a elit`e Ðàéä äî

íéãâá àîèì íãà äàîèîlwa iz`c ,eilry Ð

`nhl mc` `nhn `ed s` ,dakynn xnege

.eilry micbaèñéäá ñøç éìëåab lr s`e Ð

,exie`n `l` d`neh lawn qxg ilk oi`c

(eh `xwie) aizkck ,`nhin Ð dafe af hqida

opixn`e ,"afd ea rbi xy` qxg [ilke] (ilk lk)"

elekk `edy erbn edfi` :oizlikna?:xne` ied

.ehqid dføùà áëùîä ìëå øîåì ãåîìú ïéàù
àîèé åéìò áëùéidze" xn`p xak ixdy Ð

dakyna rbepd lke" aizk dcicae ,"eilr dzcp

."eicba qakiäøåîç äàîåèîdidi `ly Ð

micbae mc` `nhl dakynk xeng eakyn

.eilryíéãâáå íãà ìáàrbz m` mc` e` Ð

.mda rbz m` micba e` ,eaàì àðéøçà éãéîÐ

.qxg ilke mc` oebkáëùîä ìëå`ieaix Ð

.`hxt e`le ,`edàéäë àîéàdlrea Ð

.`xw edpiyw` `dc ,dzenkàøîåçìÐ

.micba `nhl mc` oi`nhn odipyyàåä óà
åáëùîì åòâî ïéá ÷åìçú àì,`lewle Ð

ol `hiyt Ð eakyna `dc .e`nhi `l mdipyy

rbp m`y Ð inp erbna jkld ,aezkd ewzpy

aizk `dc .micba `nhl ep`nhi `l ,mc`a

i`da `ide `ed eywedc ,"eilr dzcp idze"

.`xwåéìò.lwdl `le ,rnyn xingdl Ðåèà
åäðéð úåãð éìòåá åäìåëmiiept `ki` `de Ð?

íãå íã ìë ìò úåáùåé ïä íà,ze`ex ody Ð

ini dray eilr zayei Ð xedh oia `nh oia

,mc d`xn dpzypyn dpipn ligzdy ,dzcp

.mini dray dpnzeíäì àéä äìåãâ äð÷úÐ

di`xn `l` zepen opi` ,ok zeyer opi` la`

mc d`exy :dlewlw edfe .miyp x`yk dpey`x

wexi dz`x oebk .wexi mcl eznilyne ,mec`

epnn dpene ,d`nh `idy :`id dxeaq ,dlgz

mec` mc dly iyinga d`exyke .mini dray

milydl ,mini ipy `l` zxnyn dpi` Ð

zepnl dkixv `ide .dpey`xd dzii`xl dray

.dipy dii`xnåá ú÷ñåôù íåéd`ex `idyk Ð

`iede ,dcpd ini zray xg`l mitevx dyly

zvw eze` zxteq Ð meid rvn`a zwqete ,daf

Ð op`e .miiwp dray oipnl axrd cry meid

.dafl opira minly miiwp drayïë íàÐ

wqty af ,elekk meid zvwn miiwp oiprlc

xzeqc ol `niiwe ixw d`xe ,xetql ligzde

`zrnya "zltnd"a ,`l eze meid eze`

xzeq i`n Ð elekk meid zvwn i`e ,(`,ak dcp) `ziinw?.`al meid zvw `ki` `d'åë àîåéã àâìôá éàæçã éà.dinza 'ek `xwl dil `nile :ipyne ,`id `iyew Ðøãäî à÷å
éà äéúô÷úà éî÷åàì'åë àø÷ì äé÷áù êéçøë ìò ï.dngd zriwyl jenqa diytp` miwene wigc edi` ,"elekk meid zvwn" izkec lka ol `niiwc oeikc Ðúèìåôdynyy oebk Ð

dpiipn xezqzy edn .dhlte ,zepnl dligzde ,dwqte ,aefa?.dxzqe ,`id d`ex meyn ,d`nh Ð zhletc ol `niiwc `d
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àùðäåwleg `ed zxeqndy epivn edin ?`ln `ed zxeqnac :dniz ,e"ie xqg Ð aizk

eply ze`xwnae ,aizk "mxiarn" ilr ipa iab (a,dp) zay zkqna cenlzd lr

.`ln "mixiarn" aizk

äîdlap `yep iab (a,h `xza `aa) "oitzeyd"ac meyn Ð qxg ilke mc` d`nhn `id

epi` eilry micba x`y `nhnc ab lr s` qxcne

.`kd edpihwp jkl qxg ilke mc` `nhn

ììëwxta yxetn Ð dfn df oiwgexnd hxte

.(`,dt `nw `aa) "laegd"

àéðúxn`c opgei iaxl Ð 'eke xi`n ax xn`

xi`n iax cxi :(a,hi dcp) "cid lk" wxta

,wexi mc `nihe ,l`lldn oa `iawr zhiyl

`idd ik ynn wexi e`l Ð `kdc "wexi mc" yxti

d`nhn :`iawrl oke .epnn ddic `l` ,lirlc

.`nh `edy wexi mcn ,ddic wexi mc zizek

.xg` oipra yxit lirle

åúøôåñxn`ce :xn`z m`e Ð dray oipnl

:(a,eh) [xifp zkqnae] "oilev cvik"a

mzd xn` dlecb dafe ,elekk meid zvwn

ike ,zeynyd oia d`exa diail` zgkync

,axl (`,hq) onwl jixt ikdc ?xaeq mizekk

,axe" ,dray oipnl dler ea zwqety mei :xn`c

iqei iaxc :xnel yie ."?dizrnyl dxn` i`zekk

enk ,dxitq seqa `l` elekk meid zvwn dil zil

Ðmizek mixne`y enk ,dlgza la` .mei zxney

y`xc `nw wxtn dywy dne .opixn` `lc dcen

.'d zxfra oizlikn seqa yxtp (`,i) dpyd

åäéàã,ok zn`d oi` Ð diytp` iwene wigc

i`zekk ,axe :(`,hq dcp) `xza wxta jixtcn

?dizrnyl dxn`äàåøxne` Ð dxzqe `ied

xezqzy xzida ,dynya zgkync :wgvi epiax

Ð oitevx mini dyly zii`x xg` dhilt ici lr

(a,et zay) "`aiwr iax" wxta ,opaxk ol `niiwc

dii`x xg` :inp i` .zenly zeper yy opirac

miiwp dray zxteqc `xif iax oewiz xg`e ,zg`

miiwp inp jixv `nzqnc .lcxgk mc ztih lr

ewz `ziixe`c oirkc ,rxfndy` ,o`kne .o

xetql ligzdl dl oi` Ð cin dz`xe ,dynyy

zeper yy opirac ,iriax mei xg` cr miiwp

biltc `ax elit`e .l`ppg epiax wqt oke .zenly

`lcn ,ea xfgc d`xp ,`ng xa inx` `kd
eaiyd
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íãå íc ìk ìò¯àlà ,ïäì àéä äìBãb äðwz¯úBàBøLíBãà ícúBîéìLîeíãì BúBà ©¨¨§¨©¨¨§¨¦¨¤¤¨¤¨¨©§¦§¨
íBé :øçà øác .÷Bøéú÷ñBtL,BaBzøôBñé÷úî .äòáL ïéðîì:àîç øa éîø dì óBpøtñúå, ¨¨¨©¥¤¤¤©§§¦§©¦§¨©§¦¨¨¦©¨¨§¦§§¤

éîð ïðàådéøtñéðòøæ úáëL ïk íà :àáø øîà !Bleëk íBiä úö÷î ïì àîéé÷c ,øúñc ©£©©¦¦§§¥§©§¨¨¦§¨©§¨©¨¨¦¥¦§©¤©§¨©
!Bleëk íBiä úö÷î àäå ?dì úçkLî éëéä äáéæa¯àîBéc àbìôa éàæçc éà¯,éîð éëä §¦¨¥¦©§©©¨§¨¦§¨©§¦©£©§©§¨§¨¨¦©¦

ïðé÷ñò éàîa àëä¯ì Ceîñ éàæçc.änçä úòé÷L¯àáéúk ék :àø÷ì déì àîéìå íe÷éìå ¨¨§©¨§¦©©£©¨¦§¦©©©¨§¥§¥¨¥¦§¨¦§¦¨
ì Ceîñ?àáéúk änçä úòé÷L¯.déLôpà é÷Bîe ÷éçc eäéàc ,àø÷ì dé÷áL Cçøk ìò ,ïéà ¨¦§¦©©©¨§¦¨¦©¨§¨§©¥¦§¨§¦¨¥¥©©§¥

eäî ,òøæ úáëL úèìBt :àîç øa éîø éòaøBzñzLäúéä äàBø ?äáéæa¯,úøúBñå ¨¥¨¦©¨¨¤¤¦§©¤©©¤¦§§¦¨¨¨§¨§¤¤
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`oifgeרכב mipya cenr bl sc ± oey`x wxtdcip
úòâåð íåùî åà.xzeq `l Ð rbepe Ðäìòåáë äéãxzeq epi` Ð ixw d`xe dpend af Ð

.cg` mei `l`ãçà íåé øåúñú`e" xn` `pngxe ,oitevx eed `l ,ok m` Ð"xdhz xg

.ozxdh oitevx ediy ,olekl cg` onf ,xnelk .olekl xg` xg` Ðàðîçø øîà åúøäèì
xzq ikide .mdipia dwqtd `dz `ly ,zg` dxdh :rnyn Ð "ezxdhl mini zray" Ð

oitevx eed `le ,cg` mei ixw?úéà éàî àìà
ú÷ñôî äáéæ úàîåè àäú àìù øîéîì êì

ïäéðéádn lk z` xzeq Ð aef d`ex m`y Ð

.dwqtd ded `l Ð ixw la` ,dpnyêàåúìÐ

.mewnàøåú äéì àîøxey hgy l`eny ax Ð

.`tt ax ceaklõøàä íò éãâá ÷ôñ ìòÐ

Ð da erbp m` ux`d mr icba lr ,xnelk

,inp izek i`de .did `nh `ny meyn ,ztxyp

`dzc Ð dnexza eakyn rbp m` dil wetiz

icba dil dede ,`ed ux`d mrc meyn ,ztxyp

.ux`d mräé÷áù,difitye`l `tt ax Ð

.iniy ax iabl lf`e ,ditqkc meynàîòè éàî
lr oitxey oi`" opzc oizipzn :dil ipyz `l Ð

lahy izeka Ð "dnexzd z` izek ly epezgz

rbpe ,eakyna epiidc ,xag icba lr qxce dlre

.dnexza qxcn `eddáåø÷á ìòá àìxak Ð

.dliah dil `wlqe ,ez`neh ini exaríåùî
íéùåøôì ñøãî õøàä íò éãâámyk ,xnelk Ð

ux`d mr icba jk ,micbae mc` `nhn qxcny

.miyextl qxcnéàî àîúñ`nw `pzl Ð

el` ixd Ð odizea` ikxca zkll ebdp :xn`c

ixd Ð zil`xyi ikxca zkll eyxt ,zeizekk

i`n Ð `nzq ,zil`xyik el`?åùøôéù ãòÐ

:`nw `pzlc llkn ,zil`xyik Ð `nzq la`

.zeizekk Ð `nzqåéðô å÷éøåäåel dxg Ð

ly ezy` lv` lecb odk mcwe ,eicba e`nhpy

.`l e` wexi mcl dnilyd m` dl`eyl iwecv

ïäá åðà ïéàé÷á,miwecv iypa xikn ip` Ð

.odl did okyyäéì ÷åôéúåmr elit`c Ð

:ol `niiw ,dcp lrea epi`c ,l`xyi ux`d

`idy onf lk ,d`nhn Ð ux`d mrc `xepiv

.dgl
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s` dxzqe ,`ied d`exc (`,an dcp) "otec `vei" wxt ixaq i`xen` edleke .eaiyd

`ly Ð "xdhz xg`e" :(`,fl) onwl `ax xn`wc `de .opaxl oky lke ,oerny iaxl

oi` myn .mdipia zwqtn daif `dz `ly :xne` iia` ,mdipia zwqtn d`neh `dz

akyn dyere ,dray d`nhy dcil z`neha ixii` mzdc ,ea xfg `l `axc gikedl

`dz `ly xn`w jkle Ð dcp enk ayene

Ð cg` mei `l` xzeq `lc ,ixw la` .zwqtn

.wiqtn `l

åúøäèì`lc :xaq `axe Ð `pngx xn`

`dz `ly Ð "ezxdhl"n rnyn

.zwqtn d`neh

åäðéîøåz` oitxey zewtq dyy lr

oizipznc izekc meyn Ð dnexzd

lreaa dil opiwtqncn :jixtw ,`ed ux`d mr

.oitxey ux`d mr icba wtq lrc ipzw `de ,dcp

oitxey oi`y `aeh iwtq `ki`c `hiyt la`

e` oaela mehneh oebk ,dnexzd z` mdilr

lrea wtq :xn`c `pwqnae .ea `veike ,mce`a

aexwa lrea elit`e ,aexwa lrea wtq wegxa

jixv did `l ,wexi mcl eznilyd `l `ny Ð

d`xp `ny e` .epyxitck ,`witq wtq zeyrl

jkl ,ux`d mr icba wtqa enk dfa xingdl

dn lr dyw o`kne .`witq wtq dia gkyn

jd lr (a,eh) zayc `nw wxta i"yx yxity

ilbx in wtq lr 'ek zewtq dyy lrc (`ziixa)

yi `zydc :yxite ,dnda ilbx in cbpky mc`

mc` ly elit`e ,od dnda ly `ny wtzqdl

lrc rnyn `kde .od xag ly `ny Ð od

zxifb zeeydl oi` edine !oitxey oi` `witq wtq

elit` ,xingdl mdl d`xp minrtc ,minkg

mdc oeikc :mzd yxit mz epiaxe .`witq wtqa

Ð l`xyic ,md iebc i`ce Ð dnda ilbx in cbpk

:dywe .(cq) "oiwfipd"a xn`ck ,oiccvl dptp did

meyn ,oitxey Ð l`xyic md i`ce elit`c

oiwexd wtq lr opitxyck ,od ux`d mrc `nyc

iebc d`neh`c cere !(`ziixa) `idda ,mi`vnpd

ecar :(`,cl) onwl xn`ck ,dnexz opitxy `l Ð

!miycwe dnexz dilr sexyil `lc ,`xkid opax

"dnda ilbx in cbpk" hwp ikdlc :yxtl d`xpe

oinec opi`y ,dnda ly dpi`y xkip f`c Ð

la` .zg` `witq `l` `kile ,ocbpky oze`l

,itxy ied `l Ð dnda lya wtzqdl did m`

.`witq wtq dil iedc

ñøãù`de .dnexza erbp mde Ð xag icba lr

dnexza izekd rbpy oebk :iwe` `lc

.ikda ixii` `l oizipznc meyn Ð

éúåëáqxcy oebk :iwe` `lc `de Ð mexr

yeal did i`c meyn Ð sgi elbxa

ab lr s` ,dcp ezy` odilr dayiy micba

:mipdk zxeza xn`ck ,d`nehd a` ied Ð lahc

mipy `nhn `ed ixd Ð qxcnd z` `yepde

on yxitykc ,mexra iwen jkl .cg` lqete

opixn`ck ,oey`x `l` did `l Ð qxcnd

:xninl ivn dede .ilk `nhn epi`e ,mipdk zxeza

.xag icba yaly e` ,micbad mb liahdyk

ìòåáxag`edy :xaq edi`e Ðdil zieyndcp

,aeha zeyrl xaq z`fae ,`nlrc ilinl

.jenqc iia` oke÷åôéúå`xepiv meyn dil

,afk ede`yr `xepiv oiprl `wec Ð ux`d mrc

`xneg la` .da cenrl oilekie xdfil xyt`y

gken inp oizrnye .ol ztki` `l Ð diytpc hqidl la` .dcp ezy` mhiqz `ny yegile :jixt (a,`q oihib) "oiwfipd" idliyac .afk ede`yr `l Ð hqide ayene akyn oebk ,`xizi

`d ,oeilrk oezgzd akyn `nhn ipzw i`n` :dteb oizipzn iieyw`l dil ded ,ux`d mrk izek aiygc i`nl ,'ek zewitq dyy lr jixtc lirl Ð dil zi` i`c ,qxcn z`neh el oi`c

i`c meyn epiid Ð dil liah `d ,ux`d mr z`neh meyn i`c ,'ek qxce dlre lahy izeka :ipync `de .qxcn z`neh el oi` i`ce `l` !af ly epezgzk ied ux`d mr ly epezgz
`l
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äúéä úòâBð ,àîìéc Bà¯àìåäøúñøîà ? ¦§¨©©¨§¨§¨¨§¨¨©
éîð éäð ,àzLaL àôøeç íeôì :àáøäøúñcänk , ¨¨§§¨©¤§¨§¦©¦§¨§¨©¨

äòáL øBzñz ?øBzñz¯dicøBzñz .dìòBák ¦§¦§¦§¨©¨§£¨¦§
ãçà íBé¯"øçà" àðîçø øîà "øäèz øçàå"¯ ¤¨§©©¦§¨¨©©£¨¨©©

.íäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL ,ïleëì øçà¯ ©©§¨¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤
éîòèéìå" ?øúñ éëéä déôeb áæ ,C"Búøäèìøîà §¦©£¦¨¥¥¦¨©§¨¢¨¨©
àðîçø¯àlà !ïäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL ©£¨¨¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤¤¨

øîéîì Cì úéà éàî¯äáéæ úàîeè àäz àlL ©¦¨§¥©¤Ÿ§¥§©¦¨
éîð àëä ,ïäéðéa ú÷ñôî¯úàîeè àäz àlL ©§¤¤¥¥¤¨¨©¦¤Ÿ§¥§©

úàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéàå" .ïäéðéa ú÷ñôî äáéæ¦¨©§¤¤¥¥¤§¥©¨¦£¥¤©¦©
òì÷éà àtt áø .'åëå "Lc÷îàkéà éà :øîà .Càeúì ¦§¨©©¨¦§©§©©£©¦¦¨
ìéæéà ,àëä ïðaøî àáøeöìa÷àdéì äøîà .détà §¨¥©¨©¨¨¥¦£©¥©¥¨§¨¥

ìàeîL áøå ,ïðaøî àáøeö àëä àkéà :àzáñ àéää©¦©§¨¦¨¨¨§¨¥©¨©§©§¥
!déúååk éåäúc àåòø àäé ,àúéðúî éðúå ,déîL§¥§¨¥©§¦¨§¥©£¨§¤¡¥§¨¥

:øîàéëøáî÷cîdéåeâa éì¯íéîL àøé dpéî òîL ¨©¦§¨§¨§¦¦§©¥§©¦¨§¥¨©¦
ïéúéðúî déì àîø ,àøBz déì àîø .déaâì ìæà .àeä£©§©¥§¨¥¨§¨¥©§¦¦
ïéàå ,Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáéiç ïéà :ïðz .éããäà©£¨¥§©¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨§¥

éðtî ,äîeøzä úà ïäéìò ïéôøBNdúàîehL.÷ôñ §¦£¥¤¤©§¨¦§¥¤§¨¨¨¥
àîìà¯ìò :éäðéîøe ,äîeøz ïðéôøN àì à÷éôqî ©§¨¦§¥¨¨¨§¦©§¨§¦§¦©

éãâa ÷ôñ ìò ,äîeøzä úà ïéôøBN úB÷ôñ äML¦¨§¥§¦¤©§¨©§¥¦§¥
àåòø àäé :àtt áø øîà !õøàä íòìéëàúìcéàä ©¨¨¤£©©©¨§¥©£¨§¦§¨¥©

ì àøBz.øáç éúeëa ïðé÷ñò éàîa àëä ,àîìL¯ ¨¦§¨¨¨¨§©¨§¦©§¦¨¥
àúàå ,dé÷áL ?déì úéeLî äcð ìòBa øáç éúek¦¨¥¥¦¨§©¥¥§©¥©£¨

.éLà øa éîéL áøc dén÷ìàîòè éàî :déì øîà §©¥§©¦¦©©¦£©¥©©§¨
àìúépLîéúeëa ;déììáhLéãâa ìò ñøãå ,äìòå ¨§©¥¥§¦¤¨©§¨¨§¨©©¦§¥

,øáçeìæàåøáç éãâaeòâðåíeMî éàc .äîeøúa ¨¥§¨§¦§¥¨¥§¨§¦§¨§¦¦
õøàä íò úàîeè¯äcð ìòBa íeMî éàå ,déì ìéáè àä¯ìòa àì ÷ôñ áBø÷a ìòa ÷ôñ §©©¨¨¤¨¨¥¥§¦¦¥¦¨¨¥¨©§¨¨¥Ÿ¨©

áBø÷a ìòa øîBì éöîz íàå .áBø÷a¯÷ôñBúîéìLä÷ôñ éåäå ,BúîéìLä àì ÷ôñ ÷Bøé §¨§¦¦§¥©¨©§¨¨¥¦§¦¨¨¨¥Ÿ¦§¦¨§¨¥§¥
,à÷éôñ÷ôqàå.äîeøz ïðéôøN àì à÷éôñ¯:øî øîàc ,õøàä íò éãâa íeMî déì ÷Btéúå §¥¨§©§¥§¥¨¨¨§¦©§¨§¥¥¦¦§¥©¨¨¤©£©¨

!ïéLeøôì ñøãî õøàä íò éãâa¯.íeøò éúeëa :déì øîàäðùîïîæa ,ïé÷Bãö úBðaeâäpL ¦§¥©¨¨¤¦§¨¦§¦£©¥§¦¨§§¦¦§©¤¨£
úëììéëøãaïäéúBáà¯ïä éøäúBiúeëkìàøNé éëøãa úëìì eLøt ,¯ïä éøäúéìàøLék. ¨¤¤§©§¥£¥¤£¥¥§¦¥§¨¤¤§©§¥¦§¨¥£¥¥§¦§§¥¦

ãò ,úéìàøLék ïä íìBòì :øîBà éñBé éaø.ïäéúBáà éëøãa úëìì eLøôiLàøîâàéòaéà ©¦¥¥§¨¥§¦§§¥¦©¤¦§§¨¤¤§©§¥£¥¤¦©£¨
?éàî àîúñ :eäìïîæa ,ïé÷Bãö úBða :òîL àzúBâäBpLïäéúBáà éëøãa úëìì¯éøä §§¨¨©¨§©§§¦¦§©¤£¨¤¤§©§¥£¥¤£¥

àîúñ àä ,úBiúeëk ïä¯ìàøNé éëøãa úëìì eLøt :àôéñ àîéà .úéìàøLék¯ïä éøä ¥§¦¨§¨¨§¦§§¥¦¥¨¥¨¥§¨¤¤§©§¥¦§¨¥£¥¥
àîúñ àä ,úéìàøLék¯éñBé éaø ïðúc ,òîL àz .dépéî òîLîì àkéì àäî àlà !úBiúeëk §¦§§¥¦¨§¨¨§¦¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¥¨§©¦§©©¦¥

:øáñ àn÷ àpúc ììkî .ïäéúBáà éëøãa úëìì eLøôiL ãò úéìàøLék ïä íìBòì :øîBà¥§¨¥§¦§§¥¦©¤¦§§¨¤¤§©§¥£¥¤¦§¨§©¨©¨¨©
ãçà é÷Bãöa äNòî :ïðaø eðz .dpéî òîL ,úBiúeëk àîúñøtqL,÷eMa ìBãb ïäk íò §¨¨§¦§©¦¨¨©¨©©£¤¦§¦¤¨¤¦¥¦Ÿ¥¨©

äæzðåàøBpö,åéãâa ìò ìBãb ïäkì äìôðå åétîe÷éøBäå.BzLà ìöà íã÷å ,ìBãb ïäk ìL åéðt §¦§¨¦¨¦¦§¨§¨©Ÿ¥¨©§¨¨§¦¨¨¤Ÿ¥¨§¨©¥¤¦§
ét ìò óà :Bì äøîàéLpLïä íé÷Bãö¯úBàøéúîøîà .íéîëçì íc úBàøîe ,íéLeøtä ïî ¨§¨©©¦¤§¥§¦¥¦§¨§¦©§¦©§¨©£¨¦¨©

äúéäL úçà äMàî õeç ,íéîëçì íc úBàøî ïäå ,ìkä ïî øúBé ïäa eðà ïéàé÷a :éñBé éaø©¦¥§¦¦¨¨¤¥¦©Ÿ§¥©§¨©£¨¦¥¦¨©©¤¨§¨
àlL ,eðéúðeëLaúàøä.äúîe íéîëçì íc¯øîà !õøàä íòc àøBpö íeMî déì ÷Btéúå ¦§¨¥¤Ÿ¤§¨¨©£¨¦¥¨§¥¥¦¦¨§©¨¨¤£©

.øáç é÷Bãöa :ééaà¯:àáø øîà àlà ?déì úéeLî äcð ìòBa ,øáç é÷Bãö :àáø øîà ©©¥¦§¦¨¥£©¨¨§¦¨¥¥¦¨§©¥¥¤¨£©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dcp(ipy meil)

àîìéc Bày meyn d`nh zhletäúéä úòâBð,rxf zakyaådpic ¦§¨©©¨§¨§
y ze`nehd x`ya zrbepkäøúñ àì.dpipn Ÿ¨§¨

àáø øîà,`ng xa inxlàzLaL àôøeç íeôìjzetixg aexn - ¨©¨¨§§¨©¤§¨
ixdy ,jzl`ya zpiir `läøúñc énð éäð`idy xn`p m` mb - §¦©¦§¨§¨

,zxzeqe 'd`ex'änkmini,øBzñzy xnel oi` ixdøBzñzlk z` ©¨¦§¦§
däòáLixdy ,minidìòBák dic,dlrean xzei da xingdl oi` - ¦§¨©¨§£¨

xnel oi`e .cg` mei wx xzeq ,miiwpd oipn jeza ixw d`xy afe
yøBzñzwxãçà íBéixdy ,dlreakàðîçø øîà 'øäèz øçàå'- ¦§¤¨§©©¦§¨¨©©£¨¨

mini zraW DN dxtqe' (gk eh `xwie) daf iabl zxne` dxezd§¨§¨¨¦§©¨¦
xg`ezaizne ,'xdhY'øçà'`edy cg` onf didiy jixvy rnyn §©©¦§¨©©

ïleëì øçàeidi mini draydy epiide ,cgia minid zray xg`l - ©©§¨
,mitevxíäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL,mei zxzeq `id m`e ¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤

ote`a zxzeq dpi`y gxkdae ,mitevx mpi` minidy `vnp ,cg`
.df

:`axl `ng xa inx aiynéîòèéìåC,ok dywn dz`y jzhiyle - §¦©§¨
øúñ éëéä déôeb áæixd ,cg` mei xzeq ixw d`xy envr af ji` - ¨¥¥¦¨©

mini zraW Fl xtqe'àðîçø øîà 'Búøäèì,(bi eh my) af iabl §¨©¦§©¨¦§¨¢¨¨©©£¨¨
,zg` dxdh eidi minid lky rnyn 'ezxdhl' oeyldneàlL¤Ÿ

,ïäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäzezxdh oi` cg` mei xzeq m`e §¥§¨©§¤¤¥¥¤
,dtevxàlàgxkdaøîéîì Cì úéà éàî,ayiil jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©

wx dcitwn dxezdy,ïäéðéa ú÷ñôî äáéæ úàîeè àäz àlLok`e ¤Ÿ§¥§©¦¨©§¤¤¥¥¤
mei xzeqy s` ixw d`ex m` la` ,epipn lk xzeq daif d`ex m`

ok m`e ,dwqtd aygp df oi` ,cg`énð àëädhlty daf iabl ¨¨©¦
lkne ,cg` mei jka zxzeqy okzi ,dzxitq rvn`a rxf zaky
dxezdy meyn ,mitevx mpi` minidy jka oexqg oi` mewn
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dcp(ipy meil)
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,[zeil`xyik opic l`xyi ikxca zekleddeéàî àîúñoicd dn - §¨¨©

.dizea` ikxca zkled m` mircei eppi`y ,miwecv za mzqa
:wtqd z` heytl zywan `xnbdòîL àzepipyy dnn di`x ¨§©

,dpynaïä éøä ïäéúBáà éëøãa úëìì úBâäBpL ïîæa ,ïé÷Bãö úBða§§¦¦§©¤£¨¤¤§©§¥£¥¤£¥¥
,úBiúekk,zeizekk opic df ote`a `weecy rnyneàîúñ àä- ©¦¨§¨¨

opic mzqa la`.úBiìàøNik©¦§§¥¦
:`xnbd dgecàôéñ àîéà,dpynd jynd z` xen` -úëìì eLøt ¥¨¥¨¨§¨¤¤

,úBiìàøNik ïä éøä ìàøNé éëøãaopic df ote`a `weecy rnyne §©§¥¦§¨¥£¥¥©¦§§¥¦
,zeil`xyikàîúñ àäopic.úBiúekk:`xnbd dwiqnàlà ¨§¨¨©¦¤¨

,gxkdadpéî òîLîì àkéì àäîoi` elld dpynd ixacn - ¥¨¥¨§¦§©¦¨
.wtqd z` heytl

:dpynd ixac jyndn wtqd z` zhyet `xnbdïðúc ,òîL àz̈§©¦§©
,dpynd jyndaeLøôiL ãò ìàøNék ïä íìBòì ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¨¥§¦§¨¥©¤¦§§

,ïäéúBáà éëøãa úëììopic mzqay cnll iqei iax `ay epiide ¨¤¤§©§¥£¥¤
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המשך בטמוד זז



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dcp(iyily meil)

äåä ìâø,milbxd zylyn cg`a rxi` dfd dyrnd -úàîeèå ¤¤£¨§§©
ïðaø eäðéeL äøäèk ìâøa õøàä íòdze` eaiygd minkg - ©¨¨¤¨¤¤§¨¢¨©¦§©¨¨

ux`d mra df lke ,lbxa d`neh eilr exfb `ly epiide ,dxdhk
yeygl oi`e ,minkgl mc ze`xdl ezy` jxcy ,iwecv epi`y
,minkgl mc d`xn dpi` ezy`y iwecv la` ,dcp lrea `edy
`nh `ed ,ux`d mr z`neha `nh epi` lbxay it lr s`
zy` z` le`yl jld lecb odkd okle ,dcp lrea z`neha

.dcp meyn d`nh dzid m` ,iwecvd
`zknq`e xewn epivne,lbxa mi`nh mpi` ux`d inryáéúëc¦§¦

,(`i k mihtey) 'draba yblit' ly dyrnaìàøNé Léà ìk óñàiå'©¥¨¥¨¦¦§¨¥
,'íéøáç ãçà Léàk øéòä ìày x`eaneïlek ïàNò áeúkäk'íéøáç' ¤¨¦§¦¤¨£¥¦©¨£¨¨¨£¥¦

mitq`p l`xyiy onfay jkn cenll yie ,[ux`d inr mpi`y-]
.mi`nhn mpi`e mixag miaygp mlek ,lbxa oebk ,cg` mewnl

äðùî
:mipic dnk micwdl yi dpynd zpadl

,yai `edyk oiae gl `edyk oia `nhn ,dafe dcp ly dnc .`
.migl mdyk wx mi`nhn ,dilbx ine dwex oebk ,dizepiirn la`
exfb minkg la` ,daifa mi`nhn mpi` zixkpe ixkp dxezd on .a
,mi`nh mdilbx ine mwex okle ,miafk cinz eidiy mdilr

.ote` dfi`ae ,zixkp mc lr mb exfb m`d dpyna x`azie
xkf zclei ,xnelk ,'dxdh ini'e 'd`neh ini' dl yi zcleid .b
,mixedh dinc mini dylye miyly jk xg`e ,mini dray d`nh
mixedh dinc mini dyiye miyiye ,miireay d`nh dawp zcleie
ini exary zclei ly dpic dn dpyna x`azie .(d-a ai `xwie)

.dlah `le dz`neh
mc' m`d dpyna x`azie ,d`nehd a` md zrxevn zepiirn .c

.dizepiirnn cg`k `nh dly 'xdeh
j` ,dcp mc oicn `nhn epi`y mc ly mipte` dnka dpc dpynd

xg` mrhn `nhny okzi:ícdz`xyäøäè íãå ,íéáëBk úãáBò ©¤¤¨¦§©¨¢¨
,úòøBöî ìLjk xg`e ,dlah miireay xg`le dcliy oebk ¤§©©

,zrxvd meyn `l` d`nh dpi` zrke ,drxhvpéànL úéa¥©©
íéøäèî`l minkg s`e ,xedh dxezd on zixkp mcy ,el` minc §©£¦

enk] 'oiirn' oicn `nhn epi` zrxevn ly xdeh mce ,eilr exfb
aygp `vei jk xg`e sq`zny xac wxy meyn ,[dilbx ine dwex

.jk epi` mce ,'oiirn',íéøîBà ìlä úéáemcd oic mixwnd ipya ¥¦¥§¦
,äéìâø éîéîëe dweøk,`ed mnrhe .migl mdyk wx mi`nhny §¨§¥¥©§¤¨

minkg eilr exfb ,dxezd on `nh epi` zixkp mcy it lr s`y
xkid eyry `l` ,miafk eidiy mixkpd lr exfb ixdy ,d`neh
`nhn zil`xyi mce ,gl `edyk wx `nhn zixkp mcy ,mdipia
ieaix yiy lld zia mixaeq zrxevn ly dxdh mc iable .yai mb
x`eank] `veie sq`zn epi`y it lr s` ,oiirn oic el yiy cgein

.[(a"r) `xnba
:lld zial i`ny zia oia ztqep zwelgn d`ian dpyndíc©

úãìBiä`l` ,xedh dncy minid eribde ,dz`neh ini exary ©¤¤
äìáè àlL,dcild z`nehn oiicr,íéøîBà éànL úéaepic df mc ¤Ÿ¨§¨¥©©§¦

,äéìâø éîéîëe dweøkony meyn ,[migl mdyk wx mi`nhny §¨§¥¥©§¤¨
`le minia wx dxdhd z` dzlz dxezdy ,xedh dnc dxezd
eilr exfb minkgy `l` ,xedh mcde minid exar ixde ,dliaha
inia dnc z` xdhp m`y eyygy meyn ,gl `edyk `nh didiy
exfb `l la` ,d`nehd inia mb dnc z` xdhl e`eai ,xdehd
`nh epi` df mcy xkid didiy evxy meyn ,yai `edyk `nhiy

.miycwe dnexz ezngn sexyl e`eai `le ,opaxcn `l`úéáe¥
,íéøîBà ìlädf mcLáéå çì ànèîmeyn ,yai elit` - ¦¥§¦§©¥©§¨¥

ini eribdyk dlah m` wx mcd z` dxdih dxezd mzhiyly
.dxezd on `nh dnc dlah `ly efe ,dzxdh

:dpynd zniiqníéãBîei`ny ziaáBæa úãìBéa,dzaif zrya - ¦§¤¤§
,dxtq `le ,xdhzy iptl miiwp dray xetql dkixvyàéäL¤¦

äànèî`nhn dncy -,Láéå çìmlerl daf ly dncy meyn §©§¨©§¨¥
.miiwp dray xetqzy cr ,dxezd on `nh

àøîâ
:`xnbd dywn .xedh zixkp mc i`ny zia zrcly ,dpyna epipy

éànL úéáì eäì úéìåepipyy dn lr miwleg i`ny zia ike - §¥§§¥©©
(a eh `xwie) dxeza xn`p ,`ziixaazøîàå ìàøNé éða ìà øac'©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

,'áæ äéäé ék Léà Léà íäéìà`weecy ,`ziixad zwiicneéða' £¥¤¦¦¦¦§¤¨§¥
ìáà ,äáéæa ïéànèî íéáëBë éãáBòä ïéàå ,äáéæa ïéànèî 'ìàøNé¦§¨¥§©§¦§¦¨§¥¨§¥¨¦§©§¦§¦¨£¨

ïäéìò eøæbminkgíäéøác ìëì ïéáæk eéäiLick ,af ipic lkl - ¨§£¥¤¤¦§§¨¦§¨¦§¥¤
,xekf akyn icil ede`iaie ,mlv` ievn l`xyi wepiz didi `ly

.ef dxifb lr ewlgp i`ny ziay xazqn `le
:`xnbd zvxznCì éøîàjl epri -íéøëæa àeää) éànL úéa ¨§¦¨¥©©©¦§¨¦

øîzéà,dxn`p mixkf mixkpa `weec ef dxifb -úBá÷ða éàc ¦§©§¦¦§¥
[zeixkp(,ãéáòì éëéä,zixkpd mc lr xefbp cvik -ànèéìm` - ¥¦¤¡¦¦©¥

`nh didiy xn`p,Láéå çìy `vnpk BúéNòmcìLzil`xyi ©§¨¥£¦§¤
d on `nhd,äøBz,miycwe dnexz ezngn etxyiy yeygl yie ¨

c lld ziak xn`p m`e ,zil`xyi mcl epia lcad oi`y oeikénèéì¦©¥
äøBz ìLa z÷lç ,Láé énèéì àìå çìwlgl e`eaiy yeygl yi - ©§Ÿ¦©¥¨¥¦©§¨§¤¨

wx `nhn `ed mby exn`ie ,dxezd on `nhd zil`xyi mca mb
zixkpd mc z` minkg exiiy el` minrh zngne ,[glexfb `le

wx `id mixkp z`nehy xkid didiy ick ,d`neh mey eilr
.miycwe dnexz dzngn sexyl e`eai `le ,opaxcn

:`xnbd dywn,éëä éà,i`ny zia ly mnrh edfyéîéîe dweø ¦¨¦¨¥¥
äéìâøzixkp lyénðminkg exn` recne ,xdhl epl did ©§¤¨©¦

jk `ed oicd zil`xyi dafa mb ixd ,migl mdyk mi`nhny
dnexz mzngn sexyl e`eaiy yeygl yie ,[(:cp) onwl x`eank]

:`xnbd zvxzn .miycwedîãa àøkéä ïðéãáòc ïåékoeik - ¥¨§¨§¦©¤¥¨§¨¨
mc z` epxdihy jka ,zixkpl zil`xyi oia lcad epiyry

,zixkpdòéãé òãéîmircei lkd `linn -äéìâø éîéîe dweøcly ¥©§¦©§¨¥¥©§¤¨
n wx `nhn ,zixkp,ïðaøcmzngn sexyl e`eaiy yeygl oi`e §©¨¨

.miycwe dnexz
,jtidl eyr `l minkg recn :`xnbd zl`eyàøkéä ãéáòìå- §¤¡¦¤¥¨

xkid eyriyäéìâø éîéîe dweøamixedh eidiy ,zixkpd ly §¨¥¥©§¤¨
,ixnbldîãì ééenèìe:`xnbd zayiin .[dnc z` e`nhie -dweø §©¥§¨¨¨

éçéëLc äéìâø éîéîe,dncn xzei miievn mdy -ïðaø eäa eøæb- ¥¥©§¤¨¦§¦¦¨§§©¨¨
la` ,mdilr exfb minkgàçéëL àìc dîc,dilbx inine dwex enk ¨¨§Ÿ§¦¨

,ïðaø déa eøæb àì.xkidd z` ecinrd eae Ÿ¨§¥©¨¨
:ixkp ly ixwe daif oic zx`an `xnbdàîè BáBæ ,àáø øîàeléôà ¨©¨¨¨¥£¦

ìzrc,éànL úéamd micen ,zixkp mc mixdhn mdy it lr s`y §¥©©
eli`e ,rbna mixg` z`nhn ,xkf ixkp ly daif ztihyøBäè Béø÷¦§¨

dxedh ely rxf zaky -ì eléôàzrc,ìlä úéamc mi`nhny £¦§¥¦¥
.zixkp

y mrhd :`ax x`an,éànL úéáì eléôà àîè BáBæminkgy meyn ¨¥£¦§¥©©
,miycwe dnexz ezngn etxyi `ny eyyg `le ,eilr exfbàäc§¨

àøkéä ãaòîì àkéà,l`xyil epia xkid zeyrl xyt` ixdy - ¦¨§¤§©¤¥¨
eyr zn`ay itkay jkBéø÷y mrhde .xedheléôà øBäè Béø÷ §¦§¦§¨£¦

,ìlä úéáìc meynàøkéä ïðaø déa ãeáòxkid ea eyr minkg - §¥¦¥¨¥©¨¨¤¥¨
,opaxcn ez`nehy erciy ick ,dfdéìò óBøNì àìc éëéä ékick - ¦¥¦§Ÿ¦§£¥

ezngn etxyi `ly.[íéLã÷å äîeøz§¨§¨¨¦
,jtidl zeyrl minkgl did :`xnbd zl`eyBáBæa àøkéä ãéáòìå§¤¡¦¤¥¨§

,xedh didiy ixkpd ly.Béø÷ì ééenèìe:`xnbd zayiinàìc BáBæ §©¥§¦§§Ÿ
äNòîa éìzenvrn `l` ,afd dyery dyrna ielz epi`y - ¨¦§©£¤
cxeie zzey,,ïðaø déa eøæbla`äNòîa éìúc Béø÷lrad dyery ¨§¥©¨¨¦§§¨¦§©£¤

,ixw.ïðaø déa eøæb àìŸ¨§¥©¨¨
:`ax ixack gikedl zywan `xnbddéì òéiñî àîéìm`d - ¥¨§©©¥

g"t ze`ewn) dpyna epipyy dnn `ax ixacl dgked yiy xn`p
,(c"nòøæ úáëL äèìtL íéáëBk úãáBòdlaiwy,ìàøNiî ¤¤¨¦¤¨§¨¦§©¤©¦¦§¨¥
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המשך בטמוד כ

oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtdcip
õøàä íò úàîåèå äåä ìâø.mc ze`xdl ezy` jxcc ,iwecv e`lc Ðåäðéåù äøäèë

ïðáø,`kil Ð ux`d mr z`nehc inp idp ,`ed dcp lrea `nzqc ,iwecv la` .lbxa Ð

.`ki` Ð dcp lrea z`neh'åâå óñàéåonf lka :opirny dipine ,aizk draba yblta Ð

.dtiq` epiid lbxe ,"mixag" edl ixw Ð cg` mewnl mitq`p l`xyiyäðùîúéá
ïéøäèî éàîùdwexac ab lr s` .dieb mca Ð

zeidl mdilr exfb minkgc ecen dilbx ininae

.xedh dnc ikd elit` ,mdixac lkl oiafk

iedinl ,opax da exiiyc :`xnba yxtn `nrhe

.opaxcn dz`nehc `xkidìù øäåè íãå
úòøåöîoebk ,zrxevn zepiirnc ab lr s`e Ð

xn`ck ,d`nehd a` ied ,dilbx inine dwex

zeaxl Ð "xkfl" :(a,gk dcp) "zltnd"a

dia aizkc ,af lyk mi`nh eizepiirny rxevn

xdeh mc ikd elit` ,"xedha afd wexi ike"

wexc `inecc .`ed oiirn e`lc ,xedh dly

ipy wxta opixn`ck ,`veie lbrzny ,opira

.wexid mc iab (a,hi dcp)íéøîåà ììä úéáå
äéìâø éîéîëå ä÷åøëoi`e oigl oi`nhny Ð

,opaxcn `nhn dieb mc iab ,oiyai oi`nhn

jde .mdixac lkl oiafk ediy odilr exfby

Ð zil`xyic eli`c ,da cearc `ed `xkid

dwexk .yai `le gl Ð diebce ,yaie gl `nhn

"dcpd mc" wxta onwl xn`c ,dilbx ininke

,inp zrxevn ly xdeh mce .oiyai oi`nhn oi`c

zi` oiirn oic Ð `ed oiirn e`l mcc ab lr s`

.`xnba xn`ck ,diiax `pngxc ,dilíã
úãìåéä.dlah `le ,dcil z`neh ini exary Ð

äéìâø éîéîëå ä÷åøë íéøîåà éàîù úéáÐ

dl ipz ikde .yai `nhn epi`e ,gl `nhn

`ly onf lk dcpc ,zeicrc `ztqeza `icda

jkld .dixac lkl dzcpa `id ixd Ð dlah

wxta onwle .oz`neha Ð dilbx inine dwex

af ly wex oi`c i`xwn opitli (`,ep) "dcpd mc"

`ed xdeh mcc ab lr s` ,inp dnce .yai `nhn

`ilz ineiac `xnba xn`ck ,i`ny zial

`kil inp oiirn meyne .eln `de ,`pngx

opax ikd elit` ,`veie lbrzn oi` `dc ,iienhl

xg`l dxfb ,`id d`nhe li`ed ,dilr xefb

dilr xefb `l edine .dray jez eh` dray

ay iptlk yaie gl `nhiyda cearc ,dr

sexyp `le ,opaxcn dz`nehc ercilc `xkid

dieb mc iabc ab lr s`e .miycwe dnexz dilr

,ixnbl ixdhn `l` ,ikd i`ny zia ixn` `l

opiyiigc meyn :`xnba xn`ck `nrh epiide

`nhn xninle ,dxez lya wlgl iz` `nlc

Ð ieb z`neh lkc `ed mzd .yai `le gl

olv` oilibx l`xyi edi `ly ick ,opaxc

exdh jkld ,`aeh dwgxd `ki`e ,odilbx inine owexe orbn e`nhc oeike .xekf akyna

dnexz sexyp `lc ,opaxc dilbx inine dwex z`nehc ercilc ,`xkidl ixnbl dnc z`

opaxcn o`k oi` Ð `kd la` .dxez lya wlgl iz` `nlic ,dnca ewlg `le .ediilr

.`ed xdeh mcc dzcil ini exarc oeikc oircei lkdc ,dxez lya iwelgl iz` `nlc yginl `kilc ,`xkidl da xeiye xefb jkld ,xdeh mc `edy ,ecal mc `l`íéøîåà ììä úéáå
ùáéå çì àîèî.`pngx `lz dliahe ineia :ixaqwc ,dlah `ly onf lk dxezd on oz`nehc Ðàøîâïäéøáã ìëì ïéáæë åäéù ïäéìò åøæâlibx l`xyi wepiz `di `ly meyn Ð

.xekf akyna elv`äøåú ìùë åúéùò.miycwe dnexz dilr sxynl iz` ,`xkid `kilc oeikc Ðùáé àìå çì àîèéì.ezixn`wck Ðäøåú ìùá ú÷ìçzil`xyi mca wlgl iz` Ð

.dnexz dilr sexyp `le ,`id opaxcnc mieb z`nehl `xkid iedipc ikid ik ,d`neh mey da xefb `le ,dexiiy jklid .yai `le gl `nhnc :xninle dxez ly `edyä÷åø éëä éà
éîð äéìâø éîéîåciarpe ,oiyai `le oigl oi`nhn Ð eripe ewex :(`,dp dcp) "dcpd mc" wxta ol `niiwc dxez lyk eziyr ,dieba edl zinhn ik ,yai `le gl zil`xyi iablc Ð

.ixnbl oxdhl dilbx inine diebc dwexa `xkidíã.dil aiyg giky `l wex iabl Ðåáåæ.ieb ly Ðéàîù úéáì åìéôà àîèdtihdy ecen ,xkf ly aefa dy`d mca iliwnc Ð

.rbna mixg` `nhnììä úéáì åìéôà øåäè åéø÷`le ,dilbx ininae dwexa diebd mca opixn`ck ,era `xkid inp lld ziac .opaxc mieb z`nehc ercilc ,`xkid dia icar Ð

.`xkid `kil Ð ixnbl ediipin `cg ixdhn `l i` ,oiyai `le oigl eize`neh lk inp l`xyi iabc ,af iabe .zil`xyik yaie gl ede`nhäùòîá éåìú åéø÷lr `l` `a ixw oi` Ð

.menig iciäàîè 'åë äèìôù äéåâ.`nlrc dndak d`neh da `kiiy `l dieba la` ,rxf zakyd Ðäøåäè.xedh eixw (`l`) dtihd Ð
åìéôàå
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hwp `le ,"qxce" hwpc `de .mexr izeka dil iwen `dc ,erbn mrhn `nh did ,liah `l

xac yiy oebke ,lah `lca dnwele :zeywdl oi`e .epezgza ixii` oizipznc meynÐ "rbpe"

ikid ik ,laha inwe`l jixhvi` jgxk lr `dc Ð izek ly eilbxl xag icba oia wiqtn

iriax wxta rnyn oke .wegxa il dn ,aexwa lrea il dnÐ lah `l i`c .`wtq wtq iedilc

oi` Ð ziaa eqpkpy miapbd :opzc ,zexdh zkqnc

?oi`nhn md dne .miapbd ilbx mewn `l` `nh

zeakyn la` .migezt qxg ilke oiwyne oilke`

.mixedh Ð lizt cinv swend qxg ilke zeayene

rnyn .oi`nh lkd Ð dy` e` ieb mdnr yi m`e

`nhn oi`e ,ayene akyn dyer ux`d mr oi`c

mr xcd :(` dpyn g wxt my) ipzwc `de .hqida¦

elit` Ð xvga milk gkye ,xvga ux`d mr©

.oi`nh el` ixd ,lizt cinv zetwend zeiag

`ztqeza opzc `d oke .ezy` meyn epiid

eqxcn ,ux`d mr zeyx wtq :(b wxt) dbibgc

epiid .dnexzl oi`nhe ,oilegl oixedh Ð ehqide

zexdhc `idd ixiine .ezy`c `yyg meyn inp

inp qxcn ux`d mr icbac `de .dnexzl inp

dayi `ny opiyiigc meyn epiid ,miyextl

did fiihpetn dyn epiax axde .dcp ezy` mdilr

epi`e ,afk ux`d mr eyr `l xac meylc :yxtn

ezy` odilr dayiy eicba meyn `l` `nhn

ely `xepive .qxcnd z` `yep `ed ixde ,dcp

.oiirn meyn `le ,eiztya drbpy itl Ð `nh

i`" lirl xninl dil dnl ,ok m`c :d`xp `le

oeikc ,"dil liah `d ,ux`d mr z`neh meyn

elit` ,lirl izyxitck mexra ixii` jgxk lrc

on yxity oeik ,`nhn `l Ð dil liah `l i`

!lirl iz`ady mipdk zxeza `pzck ,qxcnd

meyn dil wetiz" :jixtc ,`kdc iwecv iab :cere

dna giexd dne :yexit ,"ux`d mrc `xepiv

Ð `ed dcp lrea m` `de ?ezy` lv` mcwy

meyn i`e ,af ly ewex `yepk eicbae `ed `nhp

cegl cbad `l` `nhp `l Ð ux`d mrc `xepiv

.opaxcn ilk `nhny dwyn meynàîèéìgl

mcc ab lr s` Ð dxez lya zwlig yai `le

zia ixn` ,dxezd on dxedhc dlah `ly zclei

oeik ,irci mzd Ð yai `le gl `nhnc i`ny

.dxezd on [`nh] dnc oi`c ,dcil ini exary

m` ,oiafk md ixdy ,dcpk de`yry dieb la`

mce .l`xyi lya wlgl iz` Ð dnca wlgp

,yegl oi` Ð ixnbl xedhy ,zrxevn ly dxdh

xedh mce ,dlah xakc oeik ,da exingd `ly

.`ed

åáåæå:xn`z m`e Ð eixwa `xkid icarc `nh

wtq lr opitxy `d ?opitxy `l i`n`e

oky lk ,(a,eh) zayc `nw wxt ,ux`d mrc ewex

,`ziixe`c d`nehc `xxc dia zi`c meyn Ð oitxey ux`d mrac :xnel yie !ieb ly eaefa

.`ziixe`c d`neh mey el oi` ieb la` ..dcp lrea e` af `ed m`
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רכה oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtdcip
õøàä íò úàîåèå äåä ìâø.mc ze`xdl ezy` jxcc ,iwecv e`lc Ðåäðéåù äøäèë

ïðáø,`kil Ð ux`d mr z`nehc inp idp ,`ed dcp lrea `nzqc ,iwecv la` .lbxa Ð

.`ki` Ð dcp lrea z`neh'åâå óñàéåonf lka :opirny dipine ,aizk draba yblta Ð

.dtiq` epiid lbxe ,"mixag" edl ixw Ð cg` mewnl mitq`p l`xyiyäðùîúéá
ïéøäèî éàîùdwexac ab lr s` .dieb mca Ð

zeidl mdilr exfb minkgc ecen dilbx ininae

.xedh dnc ikd elit` ,mdixac lkl oiafk

iedinl ,opax da exiiyc :`xnba yxtn `nrhe

.opaxcn dz`nehc `xkidìù øäåè íãå
úòøåöîoebk ,zrxevn zepiirnc ab lr s`e Ð

xn`ck ,d`nehd a` ied ,dilbx inine dwex

zeaxl Ð "xkfl" :(a,gk dcp) "zltnd"a

dia aizkc ,af lyk mi`nh eizepiirny rxevn

xdeh mc ikd elit` ,"xedha afd wexi ike"

wexc `inecc .`ed oiirn e`lc ,xedh dly

ipy wxta opixn`ck ,`veie lbrzny ,opira

.wexid mc iab (a,hi dcp)íéøîåà ììä úéáå
äéìâø éîéîëå ä÷åøëoi`e oigl oi`nhny Ð

,opaxcn `nhn dieb mc iab ,oiyai oi`nhn

jde .mdixac lkl oiafk ediy odilr exfby

Ð zil`xyic eli`c ,da cearc `ed `xkid

dwexk .yai `le gl Ð diebce ,yaie gl `nhn

"dcpd mc" wxta onwl xn`c ,dilbx ininke

,inp zrxevn ly xdeh mce .oiyai oi`nhn oi`c

zi` oiirn oic Ð `ed oiirn e`l mcc ab lr s`

.`xnba xn`ck ,diiax `pngxc ,dilíã
úãìåéä.dlah `le ,dcil z`neh ini exary Ð

äéìâø éîéîëå ä÷åøë íéøîåà éàîù úéáÐ

dl ipz ikde .yai `nhn epi`e ,gl `nhn

`ly onf lk dcpc ,zeicrc `ztqeza `icda

jkld .dixac lkl dzcpa `id ixd Ð dlah

wxta onwle .oz`neha Ð dilbx inine dwex

af ly wex oi`c i`xwn opitli (`,ep) "dcpd mc"

`ed xdeh mcc ab lr s` ,inp dnce .yai `nhn

`ilz ineiac `xnba xn`ck ,i`ny zial

`kil inp oiirn meyne .eln `de ,`pngx

opax ikd elit` ,`veie lbrzn oi` `dc ,iienhl

xg`l dxfb ,`id d`nhe li`ed ,dilr xefb

dilr xefb `l edine .dray jez eh` dray

ay iptlk yaie gl `nhiyda cearc ,dr

sexyp `le ,opaxcn dz`nehc ercilc `xkid

dieb mc iabc ab lr s`e .miycwe dnexz dilr

,ixnbl ixdhn `l` ,ikd i`ny zia ixn` `l

opiyiigc meyn :`xnba xn`ck `nrh epiide

`nhn xninle ,dxez lya wlgl iz` `nlc

Ð ieb z`neh lkc `ed mzd .yai `le gl

olv` oilibx l`xyi edi `ly ick ,opaxc

exdh jkld ,`aeh dwgxd `ki`e ,odilbx inine owexe orbn e`nhc oeike .xekf akyna

dnexz sexyp `lc ,opaxc dilbx inine dwex z`nehc ercilc ,`xkidl ixnbl dnc z`

opaxcn o`k oi` Ð `kd la` .dxez lya wlgl iz` `nlic ,dnca ewlg `le .ediilr

.`ed xdeh mcc dzcil ini exarc oeikc oircei lkdc ,dxez lya iwelgl iz` `nlc yginl `kilc ,`xkidl da xeiye xefb jkld ,xdeh mc `edy ,ecal mc `l`íéøîåà ììä úéáå
ùáéå çì àîèî.`pngx `lz dliahe ineia :ixaqwc ,dlah `ly onf lk dxezd on oz`nehc Ðàøîâïäéøáã ìëì ïéáæë åäéù ïäéìò åøæâlibx l`xyi wepiz `di `ly meyn Ð

.xekf akyna elv`äøåú ìùë åúéùò.miycwe dnexz dilr sxynl iz` ,`xkid `kilc oeikc Ðùáé àìå çì àîèéì.ezixn`wck Ðäøåú ìùá ú÷ìçzil`xyi mca wlgl iz` Ð

.dnexz dilr sexyp `le ,`id opaxcnc mieb z`nehl `xkid iedipc ikid ik ,d`neh mey da xefb `le ,dexiiy jklid .yai `le gl `nhnc :xninle dxez ly `edyä÷åø éëä éà
éîð äéìâø éîéîåciarpe ,oiyai `le oigl oi`nhn Ð eripe ewex :(`,dp dcp) "dcpd mc" wxta ol `niiwc dxez lyk eziyr ,dieba edl zinhn ik ,yai `le gl zil`xyi iablc Ð

.ixnbl oxdhl dilbx inine diebc dwexa `xkidíã.dil aiyg giky `l wex iabl Ðåáåæ.ieb ly Ðéàîù úéáì åìéôà àîèdtihdy ecen ,xkf ly aefa dy`d mca iliwnc Ð

.rbna mixg` `nhnììä úéáì åìéôà øåäè åéø÷`le ,dilbx ininae dwexa diebd mca opixn`ck ,era `xkid inp lld ziac .opaxc mieb z`nehc ercilc ,`xkid dia icar Ð

.`xkid `kil Ð ixnbl ediipin `cg ixdhn `l i` ,oiyai `le oigl eize`neh lk inp l`xyi iabc ,af iabe .zil`xyik yaie gl ede`nhäùòîá éåìú åéø÷lr `l` `a ixw oi` Ð

.menig iciäàîè 'åë äèìôù äéåâ.`nlrc dndak d`neh da `kiiy `l dieba la` ,rxf zakyd Ðäøåäè.xedh eixw (`l`) dtihd Ð
åìéôàå
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hwp `le ,"qxce" hwpc `de .mexr izeka dil iwen `dc ,erbn mrhn `nh did ,liah `l

xac yiy oebke ,lah `lca dnwele :zeywdl oi`e .epezgza ixii` oizipznc meynÐ "rbpe"

ikid ik ,laha inwe`l jixhvi` jgxk lr `dc Ð izek ly eilbxl xag icba oia wiqtn

iriax wxta rnyn oke .wegxa il dn ,aexwa lrea il dnÐ lah `l i`c .`wtq wtq iedilc

oi` Ð ziaa eqpkpy miapbd :opzc ,zexdh zkqnc

?oi`nhn md dne .miapbd ilbx mewn `l` `nh

zeakyn la` .migezt qxg ilke oiwyne oilke`

.mixedh Ð lizt cinv swend qxg ilke zeayene

rnyn .oi`nh lkd Ð dy` e` ieb mdnr yi m`e

`nhn oi`e ,ayene akyn dyer ux`d mr oi`c

mr xcd :(` dpyn g wxt my) ipzwc `de .hqida¦

elit` Ð xvga milk gkye ,xvga ux`d mr©

.oi`nh el` ixd ,lizt cinv zetwend zeiag

`ztqeza opzc `d oke .ezy` meyn epiid

eqxcn ,ux`d mr zeyx wtq :(b wxt) dbibgc

epiid .dnexzl oi`nhe ,oilegl oixedh Ð ehqide

zexdhc `idd ixiine .ezy`c `yyg meyn inp

inp qxcn ux`d mr icbac `de .dnexzl inp

dayi `ny opiyiigc meyn epiid ,miyextl

did fiihpetn dyn epiax axde .dcp ezy` mdilr

epi`e ,afk ux`d mr eyr `l xac meylc :yxtn

ezy` odilr dayiy eicba meyn `l` `nhn

ely `xepive .qxcnd z` `yep `ed ixde ,dcp

.oiirn meyn `le ,eiztya drbpy itl Ð `nh

i`" lirl xninl dil dnl ,ok m`c :d`xp `le

oeikc ,"dil liah `d ,ux`d mr z`neh meyn

elit` ,lirl izyxitck mexra ixii` jgxk lrc

on yxity oeik ,`nhn `l Ð dil liah `l i`

!lirl iz`ady mipdk zxeza `pzck ,qxcnd

meyn dil wetiz" :jixtc ,`kdc iwecv iab :cere

dna giexd dne :yexit ,"ux`d mrc `xepiv

Ð `ed dcp lrea m` `de ?ezy` lv` mcwy

meyn i`e ,af ly ewex `yepk eicbae `ed `nhp

cegl cbad `l` `nhp `l Ð ux`d mrc `xepiv

.opaxcn ilk `nhny dwyn meynàîèéìgl

mcc ab lr s` Ð dxez lya zwlig yai `le

zia ixn` ,dxezd on dxedhc dlah `ly zclei

oeik ,irci mzd Ð yai `le gl `nhnc i`ny

.dxezd on [`nh] dnc oi`c ,dcil ini exary

m` ,oiafk md ixdy ,dcpk de`yry dieb la`

mce .l`xyi lya wlgl iz` Ð dnca wlgp

,yegl oi` Ð ixnbl xedhy ,zrxevn ly dxdh

xedh mce ,dlah xakc oeik ,da exingd `ly

.`ed

åáåæå:xn`z m`e Ð eixwa `xkid icarc `nh

wtq lr opitxy `d ?opitxy `l i`n`e

oky lk ,(a,eh) zayc `nw wxt ,ux`d mrc ewex

,`ziixe`c d`nehc `xxc dia zi`c meyn Ð oitxey ux`d mrac :xnel yie !ieb ly eaefa
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.íéLã÷å äîeøz¯àøkéä ãéáòìåBáBæaééenèìe §¨§¨¨¦§©£¦¤¥¨§§©¥
!Béø÷ì¯äNòîa éìz àìc BáBæ¯,ïðaø déa eøæb §¦§§¨¨¥§©£¤¨§¥©¨©

äNòîa éìúc Béø÷¯àîéì .ïðaø déa eøæb àì ¦§§¨¥§©£¤¨¨§¥©¨©¥¨
ìàøNiî òøæ úáëL äèìtL äéBb :déì òéiñî¯ §©©¥¨¤¨§¨¦§©¤©¦¦§¨¥

éBbä ïî òøæ úáëL äèìtL ìàøNé úáe ,äàîè§¥¨©¦§¨¥¤¨§¨¦§©¤©¦©
¯?äøeîb äøBäè åàì éàî .äøBäè¯äøBäè ,àì §¨©¨§¨§¨¨§¨
¯äàîè ,àúééøBàcî¯úàöîð ,òîL àz .ïðaøcî ¦§©§¨§¥¨¦§©¨©¨§©¦§¥¨

ìL òøæ úáëL :øîBàìàøNé¯,íB÷î ìëa äàîè ¥¦§©¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¨
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רכו
oifge` mipya cenr cl sc ± oey`x wxtdcip

äéåâ éòîá åìéôàå.ep`nhz ,cbad lr ephltz m`y Ðäáù äéìâø éîéîî õåçi`c Ð

Ð eixw la` .miafk ediy mdilr exfb :lirl opixn`ck ,mi`nh Ð dilbx inina ikizt

.`xkid opax dia ecar :opixn`ck ,xedhäùìù øçàì äéì àéòáéî éëzil`xyi iablc Ð

."`aiwr iax" wxta zay zkqna xn`ck ,dxedh Ðéâééãã,zevna micxge mi`xi Ð

.oinngzn Ð ozb`c jezneìéáç.mg =øàù
äéúåðéòî,afn ez`c dilbx inine dwex oebk Ð

dipine ,"afd wexi ike" (eh `xwie) dia aizkc

.zepiirn x`y iwtpà÷ôð øëæîiaxz`c oeik Ð

lkl zrxevn iaxz` ,eizepirnl rxevn

.xkfa edizeekc `ki`c dizepirnäîãì àìàÐ

.xkfa dizilcäèîä ùéîùúá øåñàåÐ

,"eld`l uegn ayie" aizkc ,exitq ini zraya

(d mixac) xn`py ,ezy` `l` "eld`" oi`e

."mkild`l mkl eaey"úòøåöî äá÷ðá øîàú
éðä ìëá àúéìãdrax`" wxta zezixka Ð

oi`e ,mxete rxet yi` :(a,g) "dxtk ixqegn

uegn" inp yinyz iabe .znxete zrxet dy`

`l jklid .dld`l uegn `le Ð aizk "eld`l

,dtebl "dawpl" jixhvi`e ,"xkf"n `iz`

x`y iwtpc `kidne .zepirn x`yl mlerle

x`yc Ð mcl opitlic xninl `kil ,zepirn

`veie lbrzny wex dn ,wexn opitli zepirn

Ð mce ,`vei jk xg`e cgi dlgz sq`zn ,`ed

.`ed `veie lbrzn e`løàùì ïéðò åðéà íàå
äéúåðéòî."dawpl"n iwtpc Ðäàîèî ïëù

ñðåàá.daif iabl Ðáæã éìéî éëøôå.dinza Ð

ïðéñøâ éëäzia jl ixn` ,`ni` zira i`e Ð

.'ek xkf `edy lk dil irain "xkfl" i`d :i`ny

.'ek "dawp `idy lk Ð "dawp" :opiqxb `le

edl `pn rxevnl zepirn ,ok m`c?`l`

silie ,dizepirnl zrxevn zeaxl Ð "dawpl"

edl xziinc "xkfl" i`de ,zepirnl dawpn xkf

ohw afl i`ny zia dil iyxc ,lld zial

yi`"n edl `wtp `le .enei oa daifa `nhny

ipa oeylk dxez dxac :edl `xiaqc Ð "yi`

"dy`"n edl `wtp dphw zwepize .mc`

edl xzii`e .`wxit yixa opitlick ,"dy`e"

.dizepirnl zrxevn zeaxl Ð `kdc "dawpl"

`wtp edin ,"yi` yi`" iyxc `l inp lld ziae

ohw oia lecb oia Ð "afd zxez z`f"n edl

.daifa `nhnèéùô éë.yixc ik Ðåäî
àîèúùopiaxn `dc ,ol `irain `l dipy Ð

izxz ,mzde .xkf `edy lk Ð "xkfl"n dl

af ly oey`xe ."eaef z` afde" iaizk zei`x

Ð "afd zxez z`f" `xw i`dn ol `wtp lecb

`xwa aizk daif `cgc ,dii`x `cg epiidc

Ð "rxf zaky epnn `vz xy`e" (eh `xwie)

i`n ,ohwc la` .ixwl dpey`x dii`x ywzi`?
zgkyn `l Ð ywzi` ixwlc oeik opixn` in

dizilc ohw la` ,ixwa dizi`c lecba `l` dl

oeik ,`nlic e` .dpey`x dii`xa dizil Ð ixwa

ztxhvn izixg` dii`x ohw ifg eli`c

izy lra af oick dray z`neh ,`ziinwl

.zei`xàîèîaxr z`neh lecb lyk inp Ð

.ixwaàùîá àîèúù åäî òøåöî ìù äðåùàø äééàøzkqnc `nw wxta opzck ,`yna `nhn `l ixwe ,ixwl ywzi`c ,`yna `nhn `l i`cec ,jl iraz `l xedh yi` ly Ð

dipy dii`xa `edde ."`ed `nh eaef"n dl silie ,`yna `nhn aef :(`,dp dcp) "dcpd mc" wxta onwl xn`ck ,`yna `inhn xedh mc`a elit`c ,jl iraz `l inp dipye .milk

i`n rxevna `kd ,rbna `l` `inhn `l Ð `nlrc mc`ac ,dpey`x ol iraiz ik .oaxw oerh oi`y `l` ,d`nehl `ed xenb af Ð zei`x izy lra afe ,mizy aezkd dpnc ,aizk?
.xedh ciay dna Ð "xedha afd wexi ike" :(a,dp dcp) "dcpd mc" wxta xn`ck ,`yna e`nhn zepiirne ,eizepiirnl rxevn zeaxl "xkfl"n iaxzi`e ,`ed oiirn daif mewnåàì åà

àåä ïééòî.`inhn rbnac ,mc` lk ly dpey`x dii`x x`yk `iede Ðàîè åáåæ."`nh eaef exyan af" :mizy aezkd dpn ixdy ,dipy dii`x epiid Ðàîè àåäù áåæä ìò ãîéì
.`ynl `l` ,rxf zakyn rxb `lc ,jixhvi` `l ,rbnl zeaxl `xw i`dc (`,dp my) "dcpd mc"a xn`e Ðàãéøâ áæá àîéìéà`hiyt ,dnvr dtihl `xw il dnl ,rxevn e`lc Ð?

íéøçàì

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

éëwxt zaya `tt ax ixaca eraw cenlzdy it lr s` Ð dyly xg`l dil `irainw

wxt ogky` `peeb i`d ike .`kd rnynck ,`tt ax ixacn epi` ,(a,et) "`aiwr iax"

dpew one` ?`l e` "oilz la"a xaer olaw :zyy axn erac (`,aiw `rivn `aa) "lawnd"

`aa) "`nw lfebd"ae .xaer :edl xn` .`id zexikye ,dpew epi` e` .`id d`elde ,ilk gaya

,zxb`c gilya `ira `idd dl iwen (`,hv `nw

:xnel yi inp i` .ilk gaya dpew one` jiiy `lc

axc dywnd xaq `kde ,`tt ax ixacn lkdc

in ,dyly xg`l oia dyly jez oia ira `tt

jeza s` Ð miynxe mivwy ilk`c oeikc opixn`

ibiic `lc oeik `nlc e` .xedhe ,gixqn dyly

.`nh dyly xg` s` Ð zevnaíàoipr epi`

dil iwele :xn`z m`e Ð dawpl oipr edpz xkfl

x`ye eixigpn e` eitn `vei e` eztbn mca

mc" wxta onwl xdhnc ,oirn epi`y eay oiwyn

dinwe`l ira `lc :xnel yie ?afa (a,dp) "dcpd

.mewn meya d`neh eda ogky` `lc meyn ,eda

xn`c o`nl elit` ,dcp mcl inc xdeh mc la`

.od zepirn ipyúéáåz`fn edl `wtp lld

`l` ,"yi` yi`"n xninl ivn ded Ð afd zxez

o`nk elit` lld zia inwe`l iracdxac xn`c

.mc` ipa oeylk dxez

íå÷î:xn`z m`e Ð `l e` `ed oirn daif

rnyn (`,ep dcp) "dcpd mc" wxtac

epi`y "eaef"n slipe :xn`c ,`ed oirn e`l aefc

i` ,"eaef"n slipe xn`w mzdc :xnel yie ?lbrzn

,lbrzn epi`c ab lr s` :inp i` .`ed oirn e`l

oirnk i` `kd dil ira mewn lkn ,mzd xn`wck

enk "xkfl"c `xwn rxevna dil opiaxe ,`ed

d`neh aefl dil zi` afac oeik ,zepirn x`y

.eilbx inine ewexa enk dxeng

àîéìéàÐ d`neh mxeb mixg`l `cixb afa

`tiq `ax rci `l ike :dniz

mc" wxta onwl ,`icda da ipzwc ,`ziixac

?gikei glzynd xiry :(`,dp) "dcpd
mixg`l
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éBb ìLå .äéBâ éòîa eléôàå¯íB÷î ìëa äøBäè ©£¦¦§¥¨§¤§¨§¨¨
éëå .daL íéìâø énî õeç ,úéìàøNé éòîa eléôàå©£¦¦§¥¦§§¥¦¦¥©§©¦¤¨§¦
äàîè ìáà ,àúééøBàcî äøBäè éîð éëä àîéz¥¨¨¦©¦§¨¦§©§¨£¨§¥¨
àlà ?eànhî éî àúééøBàcî äéìâø éî ehà ,ïðaøcî¦§©¨©©¥©§¤¨¦§©§¨¦¦©§¤¨
øîà .dpéî òîL ,ïðaøcî eléôà äøBäè :dpéî òîL§©¦¨§¨£¦¦§©¨©§©¦¨¨©

ìàøNé ìL òøæ úáëL :øî¯,íB÷î ìëa äàîè ¨¦§©¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¨
áø éòác .àtt áø éòác èBLôz .äéBâ éòîa eléôà£¦¦§¥¨¦§§¨¥©©¨§¨¥©
?eäî äéBâ éòîa ìàøNé ìL òøæ úáëL :àtt¯ ©¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¨©

ìL CBúaäL¯ék ,àtt áøì déì àéòaéî÷ àì §§¨¨¨¦¨£¨¥§©©¨¦
déì àéòaéî÷¯ìL øçàììàøNé ?éàî äLéâééãc ¨¦¨£¨¥§©©§¨©¦§¨¥§¨§¥

úåöîa¯eäééôeb ìéáççéøñîeàìc íéBb ,éâééc §¦§Ÿ£¥©§©§¦©¦§¨¨§¥
úåöîa¯:àîìéc Bà .çéøñî àìå eäééôeb ìéáç àì §¦§Ÿ¨£¥©§§¨©§¦©¦§¨

íéNîøe íéö÷L éìëàc ïåék¯?çéøñîe ,eäééôeb ìéáç ¥¨§¨§¦§¨¦§¨¦£¥©§©§¦©
.e÷éz.'åë "éànL úéa úòøBöî ìL äøäè íc" ¥©¨¢¨¤§©©¥©©

"øëfì" :÷çöé éaø øîà ?ìlä úéác àîòè éàî©©§¨§¥¦¥¨©©¦¦§¨©¨¨
¯"äá÷pìå" ,åéúBðéòîì òøBöî úBaøì¯úBaøì §©§¨§©§§¨§©§¥¨§©

" éàî .äéúBðéòîì úòøBöî"äéúBðéòîàîéìéà ? §©©§©§§¤¨©©§§¤¨¦¥¨
äéúBðéòî øàL¯àlà ,à÷ôð øëfîdîãì¯ §¨©§§¤¨¦¨¨¨§¨¤¨§¨¨

.dlL äøäè íc ànèì¯?éànL úéáe¯äá÷ð §©¥©¨¢¨¤¨¥©©§¥¨
øëæl äî :Cøôéîì àkéàc ,àéúà àì øëfî¯ ¦¨¨¨¨§¨§¦¨§¦§©©§¨¨

LéîLúa øeñàå ,äîéøôe äòéøt ïeòè ïkL,ähnä ¤¥¨§¦¨§¦¨§¨§©§¦©¦¨
äá÷ða øîàz¯.àìc¯?ìlä úéáe¯áBzëì Ÿ©¦§¥¨§¨¥¦¥¦§

:àðéîà àðàå .øëæ éòa àìå ,äá÷ða àðîçøäîe ©£¨¨¦§¥¨§¨¨¥¨¨©£¨¨¦¨©
,äîéøôe äòéøt äðeòè dðéàL äá÷päøeñà dðéàå §¥¨¤¥¨§¨§¦¨§¦¨§¥¨£¨

ähnä LéîLúa¯äéúBðéòî àðîçø éaø.øëæ¯!ïkL ìk àì¯øëæì ïéðò Bðéà íà¯ïéðò eäðz §©§¦©¦¨©¥©£¨¨©§§¤¨¨¨Ÿ¨¤¥¦¥¦§¨§¨¨§¥¦§¨
äéúBðéòîì ïéðò Bðéà íàå ,äá÷ðì¯ïéðò eäðzdîãì.dlL äøäè íc ànèì ,¯?éànL úéáe¯ ¦§¥¨§¦¥¦§¨§©§§¤¨§¥¦§¨§¨¨§©¥©¨¢¨¤¨¥©©

øëæäá÷pîäá÷ðl äî :Cøôéîì àkéàc ,àéúà àì¯.àìc øëæa øîàz ,ñðBàî äànhî ïkL ¨¨¦§¥¨¨¨§¨§¦¨§¦§©©¦§¥¨¤¥¦©§¨¥¤Ÿ©§¨¨§¨
¯éîéé÷ ?ìlä úéáeòøBöîaéëøôe?áæc éléî¯?éànL úéáe¯úéòaéàå .éëøt äàîeè íeL ¥¦¥¨§¦¦§¨¨§¦¦¥§¨¥©©§¨¨§¦§¦¨¥

"øëfì" ,déì éòaéî "øëfì" éàä :éànL úéa Cì éøîà ,àîéà¯ìBãb ïéa (éàä) ,øëæ àeäL ìk ¥¨¨§¦¨¥©©©©¨¨¦¨¥¥©¨¨¨¤¨¨©¥¨
.ïè÷ ïéa¯?ìlä úéáe¯úàæ"î eäì à÷ôð"áfä úøBz¯ék ,óñBé áø øîà .ïè÷ ïéa ìBãb ïéa ¥¨¨¥¦¥¨§¨§¦Ÿ©©¨¥¨¥¨¨¨©©¥¦

eäî ,ïè÷ áæ ìL äðBLàø äéiàø :éëä éòa ,áæa Lé÷ì ïa ïBòîL éaø èéLt?òbîa ànèzL ¨¥©¦¦§¤¨¦§¨¨¥¨¦§¦¨¦¨¤¨¨¨©¤§©¥§©¨
ìk ,àðîçø øîà "òøæ úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ"úáëMLànèî BlL òøæ Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¨©¨©©£¨¨¨¤¦§©¤©¤§©¥

¯éàäå ,äànèî BlL äðBLàø äéiàø¯ïåékúáëLcäànèî àì BlL òøæ¯äðBLàø äéiàø §¦¨¦¨¤§©§¨§©¥¨§¦§©¤©¤¨§©§¨§¦¨¦¨
ézøz éæç eäéà eléàc ïåék :àîìéc Bà .ànèz àì éîð¯àôøèöîàz :àáø øîà ?àénhî , ©¦Ÿ§©¥¦§¨¥¨§¦¦¨¥©§¥¦§©§¨¦©§¨¨©¨¨¨

"áfä úøBz úàæ" ,òîL¯ìBãb äî ,ïè÷ ïéa ìBãb ïéa¯ïè÷ óà ,ànèî BlL äðBLàø äéiàø §©Ÿ©©¨¥¨¥¨¨©¨§¦¨¦¨¤§©¥©¨¨
¯.ànèî éîð äðBLàø äéiàøànèzL eäî òøBöî ìL äðBLàø äéiàø :óñBé áø éòa §¦¨¦¨©¦§©¥¨¥©¥§¦¨¦¨¤§¨©¤§©¥

àeä ïéòî äáéæ íB÷î ?àOîa¯:àáø øîà ?àeä ïéòî åàì àîìéc Bà ,ànèîe §©¨§¦¨©§¨§©¥¦§¨¨©§¨¨©¨¨
"àeä àîè BáBæ" ,òîL àz¯ìò ãnéìáBfäàeäLàãéøb áæa àîéìéà ?éàîa .àîè ¨§©¨¥¦¥©©¤¨¥§©¦¥¨§¨§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dcp(iyily meil)

eléôàå`id m`,íéáëBk úãáBò éòîacba lr rxfd hlti m`e ©£¦¦§¥¤¤¨¦
,ep`nhiårxf zaky eli`íB÷î ìëa äøBäè íéáëBk ãáBò ìL §¤¥¨¦§¨§¨¨
,`idy,daL íéìâø énî õeç ,úéìàøNé éòîa eléôàåm`y ©£¦¦§¥¦§§¥¦¦¥©§©¦¤¨

,`ax ixack x`eane ,mi`nh md milbx in rxfa miaxern
.dxedh ixkp ly rxf zakyy

:`xnbd dtiqenàîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -énð àëä §¦¥¨¨¨©¦
ixkp ly rxf zakyy ,`id `ziixad zpeek,àúééøBàcî äøBäè§¨¦§©§¨

ìáàzn`a,ïðaøcî äàîèdazk xy`k df itly ,ok xnel oi` £¨§¥¨¦§©¨¨
on mi`nhy dpeekd ,mi`nh ixkp ly milbx iny `ziixad

,dyw dfe ,dxezdeànèî éî àúééøBàcî [í]äéìâø éî eèàike - ¨¥©§¥¤¦§©§¨¦§©§
,dxezd on mi`nh mixkp ly milbx inàlà`ziixady gxkda ¤¨

ok m`e ,opaxcn mdy mipica mb zwqerdpéî òîLgken - §©¦¨
ixkp ly rxf zakyy ,`ax ixack `ziixadneléôà äøBäè§¨£¦

î.ïðaøc:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - ¦§©¨¨§©¦¨
:xg` wtq `ziixadn heytl dvex `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

,`ziixaaíB÷î ìëa äàîè ìàøNé ìL òøæ úáëL,`idyeléôà ¦§©¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¨£¦
.íéáëBk úãáBò éòîa:`xnbd dpcàtt áø éòác èBLôz- ¦§¥¤¤¨¦¦§§¨¥©¨¨

,`tt ax ly ewitq z` `ziixadn heytl yi dxe`kláø éòác§¨¥©
ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àttz`vnpyeäî ,íéáëBk úãáBò éòîa- ¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¤¤¨¦©

.d`nh `idy `ziixadn heytl yie ,d`nh `id m`d
oky ,`ziixadn wtqd z` heytl oi` :`xnbd dgecìL CBúaäL §§Ÿ¨

,d`iadn miniàtt áøì déì àéòaéî÷ àì,wtzqd `l `tt ax - Ÿ¨¦©§¨¥§©¨¨
`nh `edy itk ,zixkp irna `nh rxfd dry dze`ay i`cey

,zil`xyi irnadéì àéòaéî÷ ék`tt axlìL øçàìäL,mini ¦¨¦©§¨¥§©©§Ÿ¨
x`eank] xedh did zil`xyi irna rxfd did m` df ote`ay

,[(.et) zayaéàî`weecy okziy ,zixkp irna `edyk epic dn - ©
za irnaìàøNé,mini dyly xg`l xedh rxfdmeynéâééãc ¦§¨¥§¨§¦
úBöîajezne ,zeevnd miiwl micxge mi`xi l`xyi zepae ipay - §¦§
mzb`cééôeb ìéáçeä,mngzn mteb -årxfd oklçéøñîxg`l £¦©§§©§¦©

la` ,xedh `ede mini dylyàì úBöîa éâééc àìc íéáëBë éãáBò§¥¨¦§Ÿ¨§¦§¦§Ÿ
å ,eäééôeb ìéáçoklçéøñî àìmb `nhn `ede ,zixkp irna rxfd £¦©§§Ÿ©§¦©

,mini dyly xg`làîìéc Bà,mixkp mby xn`p `ny e` -ïåék ¦§¨¥¨
çéøñîe ,eäééôeb ìéáç íéNîøe íéö÷L éìëàczixkp irna rxfd §¨§¦§¨¦§¨¦£¦©§©§¦©

.mini dyely xg`l
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:(`"r) dpyna epipyéànL úéa ,úòøBöî ìL äøäè íc,mixdhn ©¨¢¨¤§©©¥©©
dwexk ,mixne` lld ziae.'åë

:`xnbd zxxanìlä úéác àîòè éàîzrxevn ly dxdh mcy ©©£¨§¥¦¥
.`veie sq`zn epi`y oeik ,oirn oicn e`nhl oi` ixd ,`nh

:`xnbd daiyn,÷çöé éaø øîàaezkdn `ed lld zia ly xewnd ¨©©¦¦§¨
zeaizd dxe`kly ,'dawPle xkGl FaFf z` aGde' (bl eh `xwie)§©¨¤©¨¨§©§¥¨

zaizn yexcl yie ,zexzein 'dawple xkfl'òøBöî úBaøì ,'øëfì'©¨¨§©§¨
,åéúBðéòîìafd zepirnk mi`nhn eizepirnyzaizne ,'äá÷pìå' §©§§¨§©§¥¨

yi,äéúBðéòîì úòøBöî úBaøì,oiadl yie .mi`nhn md mbyéàî §©§©©§©§§¤¨©
äéúBðéòî,xaecn zrxevn ly zepirn el` lr -àîéìéàm` - ©§§¤¨¦¥¨

lr xaecny xn`p,äéúBðéòî øàLjxev oi` ,dilbx ine dwex oebk §¨©§§¤¨
ixdy ,jkl cgein ieaixaà÷ôð øëfîrxevnn cenll yi - ¦¨¨¨§¨

,da mi`nhn ea mi`nhny zepirnd lky ,zrxevnlàlàgxkda ¤¨
jxvp ieaixdydîãìepiide ,zrxevn lydlL äøäè íc ànèì, §¨¨§©¥©¨¢¨¤¨

.xkf rxevn lv` jiiy epi`y oirn edfy
:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dyxc lr epri dn ¥©©

,zrxevnd zepirn x`yl zkxvp dyxcdy mixaeq i`ny zia
y meynàéúà àì øëfî äá÷ð,zcnlp dpi` -Cøôéîì àkéàc- §¥¨¦¨¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©

,jextl yi okyøëæl äî,mi`nhn eizepirn xkf rxevn `weec - ©§¨¨
ïkL(dn bi my) dxeza yxetn ixdy ,zetqep zexneg ea yi ¤¥

`edyäòéøt ïeòè,exry lcbl jixv -äîéøôemicbaa zklle - ¨§¦¨§¦¨
,mirexwøeñàåàìc äá÷ða øîàz ,ähnä LéîLúada exn`p §¨§©§¦©¦¨Ÿ©¦§¥¨§Ÿ

dizepirn eidiy zrxevnl rxevnn cenll oi` okle ,el` zexneg
.mi`nhn

:`xnbd zl`eyìlä úéáedawp cenll oi`y ,ef dprh lr epri dn ¥¦¥
,zxzein ef dyxc oiicry exn`i lld zia :`xnbd daiyn .xkfn

,zeywdl yiy meynàðîçø áBzëìoic aezkl dxezl did - ¦§©£¨¨
wx zepirnäá÷ða,zrxevnéòa àìåaezkl dkixv dzid `le - ¦§¥¨§Ÿ¨¥

a z`fàðéîà àðàå ,øëæ,jk xne` iziid ip`e -äîezrxevna m` ¨¨©£¨¨¦¨©
äá÷p,el` zelew da yiydðéàå ,äîéøôe äòéøt äðeòè dðéàL §¥¨¤¥¨§¨§¦¨§¦¨§¥¨

,ähnä LéîLúa äøeñàz`f lkaàðîçø éaødzaix dxezd - £¨§©§¦©¦¨©¦©£¨¨
yäéúBðéòîrxevn ,mi`nhnøëæ,el` mipipra dawpn xengyàì ©§§¤¨¨¨Ÿ

ïkL ìkzepirn oic dxezd dzaix recne ,mi`nhn eizepirny ¨¤¥
y gxkdae .xkfaíàdf aezkïéðò Bðéàjxvpdëæìïéðò eäðz ,ø ¦¥¦§¨§¨¨§¥¦§¨

äá÷ðì,dawpa eze` cinrdl yi -ïéðò Bðéà íàåjxvpdìx`y ¦§¥¨§¦¥¦§¨¦
,äéúBðéòî,'dawpl'n micnlp mdyì ïéðò eäðzzeax,dîãepiide ©§§¤¨§¥¦§¨§¨¨

.dlL äøäè íc ànèì§©¥©¨¢¨¤¨
:`xnbd zl`eyéànL úéáedlki dxezdy ,ef dprh lr epri dn ¥©©

i`ny zial :`xnbd daiyn .xkfl dpnn cenlle dawpa aezkl
,àéúà àì äá÷pî øëæmeynïkL äá÷ðl äî ,Cøôéîì àkéàcyi ¨¨¦§¥¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©©¦§¥¨¤¥

`idy ,[daif zeklda] `xneg daäànèîdaif d`exykîzng §©§¨¥
àìc øëæa øîàz ,ñðBàcenll oi` okle ,qpe`a daif d`xyk `nh ¤Ÿ©§¨¨§Ÿ

mcl xzein weqt oi`e ,mi`nh eizepirn eidiy rxevnl zrxevnn
.zrxevn ly xdeh

:`xnbd zl`eyìlä úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥¦¥
,ef dprh lr denzl yi daxc`e ,llk dprh ef oi` lld zial

òøBöîa éîéé÷,rxevn zeklda miwqer ep` ixd -áæc éìéî éëøôe ¨§¦¦§¨¨§¦¦¥§¨
.daif zeklda dawpl yiy `xnegn jextl mileki ep` cvike -

:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥©©
y meyn ,df ote`a jextl xyt`y mixaeq i`ny ziaäàîeè íeL§¨

øtéë.'d`neh' ly cg` my yi mipicd ipyl - ¨§¦
:sqep ote`a i`ny zia ixac zx`an `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

,'d`neh my'n mikxet `l i`ny zia zn`ay ,xn`z dvxz
'xkfl' zaiz ok it lr s`e ,dawpn xkf cenll xyt`y `vnpe
jke ,zrxevn ly dxdh mc dpnn zeaxl oi`e ,zxzein dpi`

déì éòaéî 'øëfì' éàä ,éànL úéa Cì éøîàzkxvp 'xkfl' zaiz - ¨§¦¨¥©©©©¨¨¦¨¥¥
,jk dpnn yexcl'øëfì'zeaxlïéa (éàä) ,øëæ àeäL ìk`ed m` ©¨¨¨¤¨¨©¥

,ìBãbeïéá`ed m`,ïè÷.daifa `nhn enei oa wepizy o`kne ¨¥¨¨
:`xnbd zl`ey,ìlä úéáe`nhn ohwy ,df oic micnel md okidn ¥¦¥

:`xnbd daiyn .daifaeäì à÷ôðdf oic micnel md -îxn`pd ¨§¨§¥
,(áì åè àø÷éå) 'áfä úøBz úàæ'rnyn 'afd' zaiznyìBãb ïéaeïéá Ÿ©©¨¥¨¥

,ïè÷ly dxdh mc dpnn zeaxl yie ,zxzein 'xkfl' zaiz ok m`e ¨¨
.x`azdy itke ,zrxevn

mc` `ed 'af' .` :el` mipic micwdl yi `xnbd ixac zpadl
itn z`veid dgil oin `ide ,'daif' epnn d`viyxn`e ,dn`d

ex`iae xdhiy cr `nhne `nh afdy (eh-a eh `xwie) aezkd
.daif ly zei`x izy d`x m` `l` `nh epi`y (:bn onwl) minkg
cr `nh `ede ,'ixw lra' `xwp rxf zaky epnn d`viy in .a
eh `xwie) rbna z`nhn dnvr dtihde ,ezliah xg`ly axrd

.(fi-fh
xacd xewne ,rxf zakyk dpic lecb af ly dpey`x dii`x .b

.`xnba x`azi
izy jk lr exn`pe ,daifa `nhn enei oa ohwy lirl x`azd .c
oia rnyny ,'afd zxez z`f' (al eh my) xn`pdn .` :zeyxc
xn`pdn .a .zg` dii`x d`xy afa wqer df weqte ,ohw oiae lecb
afa wqer df weqte ,'xkf `edy lk' miyxece ,'xkfl' (bl eh my)

.zei`x izy d`xy
,dipyd dyxcdn daif z`nehl daxzd ohwy hwp yiwl yix
ohwa oicd dn wtzqn `ede ,zei`x izy d`xy afa dxn`py

:zg` dii`x d`xyèéLt ék ,óñBé áø øîàyxec didyk -éaø ¨©©¥¦¨¦©¦
a Lé÷ì ïa ïBòîLzekldéëä éòa ,áæ,jk wtzqd -äðBLàø äéiàø ¦§¤¨¦§¨¨¥¨¦§¦¨¦¨

òbîa ànèzL eäî ,ïè÷ áæ ìLrbepd z` z`nhn ef dtih m`d - ¤¨¨¨©¤§©¥§©¨
y meyn ,`ed `nhz `ly cvde ,daz øLàå áfä úøBz úàæ'àö Ÿ©©¨©£¤¥¥
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dcp(iyily meil)

eléôàå`id m`,íéáëBk úãáBò éòîacba lr rxfd hlti m`e ©£¦¦§¥¤¤¨¦
,ep`nhiårxf zaky eli`íB÷î ìëa äøBäè íéáëBk ãáBò ìL §¤¥¨¦§¨§¨¨
,`idy,daL íéìâø énî õeç ,úéìàøNé éòîa eléôàåm`y ©£¦¦§¥¦§§¥¦¦¥©§©¦¤¨

,`ax ixack x`eane ,mi`nh md milbx in rxfa miaxern
.dxedh ixkp ly rxf zakyy

:`xnbd dtiqenàîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -énð àëä §¦¥¨¨¨©¦
ixkp ly rxf zakyy ,`id `ziixad zpeek,àúééøBàcî äøBäè§¨¦§©§¨

ìáàzn`a,ïðaøcî äàîèdazk xy`k df itly ,ok xnel oi` £¨§¥¨¦§©¨¨
on mi`nhy dpeekd ,mi`nh ixkp ly milbx iny `ziixad

,dyw dfe ,dxezdeànèî éî àúééøBàcî [í]äéìâø éî eèàike - ¨¥©§¥¤¦§©§¨¦§©§
,dxezd on mi`nh mixkp ly milbx inàlà`ziixady gxkda ¤¨

ok m`e ,opaxcn mdy mipica mb zwqerdpéî òîLgken - §©¦¨
ixkp ly rxf zakyy ,`ax ixack `ziixadneléôà äøBäè§¨£¦

î.ïðaøc:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - ¦§©¨¨§©¦¨
:xg` wtq `ziixadn heytl dvex `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

,`ziixaaíB÷î ìëa äàîè ìàøNé ìL òøæ úáëL,`idyeléôà ¦§©¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¨£¦
.íéáëBk úãáBò éòîa:`xnbd dpcàtt áø éòác èBLôz- ¦§¥¤¤¨¦¦§§¨¥©¨¨

,`tt ax ly ewitq z` `ziixadn heytl yi dxe`kláø éòác§¨¥©
ìàøNé ìL òøæ úáëL ,àttz`vnpyeäî ,íéáëBk úãáBò éòîa- ¨¨¦§©¤©¤¦§¨¥¦§¥¤¤¨¦©

.d`nh `idy `ziixadn heytl yie ,d`nh `id m`d
oky ,`ziixadn wtqd z` heytl oi` :`xnbd dgecìL CBúaäL §§Ÿ¨

,d`iadn miniàtt áøì déì àéòaéî÷ àì,wtzqd `l `tt ax - Ÿ¨¦©§¨¥§©¨¨
`nh `edy itk ,zixkp irna `nh rxfd dry dze`ay i`cey

,zil`xyi irnadéì àéòaéî÷ ék`tt axlìL øçàìäL,mini ¦¨¦©§¨¥§©©§Ÿ¨
x`eank] xedh did zil`xyi irna rxfd did m` df ote`ay

,[(.et) zayaéàî`weecy okziy ,zixkp irna `edyk epic dn - ©
za irnaìàøNé,mini dyly xg`l xedh rxfdmeynéâééãc ¦§¨¥§¨§¦
úBöîajezne ,zeevnd miiwl micxge mi`xi l`xyi zepae ipay - §¦§
mzb`cééôeb ìéáçeä,mngzn mteb -årxfd oklçéøñîxg`l £¦©§§©§¦©

la` ,xedh `ede mini dylyàì úBöîa éâééc àìc íéáëBë éãáBò§¥¨¦§Ÿ¨§¦§¦§Ÿ
å ,eäééôeb ìéáçoklçéøñî àìmb `nhn `ede ,zixkp irna rxfd £¦©§§Ÿ©§¦©

,mini dyly xg`làîìéc Bà,mixkp mby xn`p `ny e` -ïåék ¦§¨¥¨
çéøñîe ,eäééôeb ìéáç íéNîøe íéö÷L éìëàczixkp irna rxfd §¨§¦§¨¦§¨¦£¦©§©§¦©

.mini dyely xg`l
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:(`"r) dpyna epipyéànL úéa ,úòøBöî ìL äøäè íc,mixdhn ©¨¢¨¤§©©¥©©
dwexk ,mixne` lld ziae.'åë

:`xnbd zxxanìlä úéác àîòè éàîzrxevn ly dxdh mcy ©©£¨§¥¦¥
.`veie sq`zn epi`y oeik ,oirn oicn e`nhl oi` ixd ,`nh

:`xnbd daiyn,÷çöé éaø øîàaezkdn `ed lld zia ly xewnd ¨©©¦¦§¨
zeaizd dxe`kly ,'dawPle xkGl FaFf z` aGde' (bl eh `xwie)§©¨¤©¨¨§©§¥¨

zaizn yexcl yie ,zexzein 'dawple xkfl'òøBöî úBaøì ,'øëfì'©¨¨§©§¨
,åéúBðéòîìafd zepirnk mi`nhn eizepirnyzaizne ,'äá÷pìå' §©§§¨§©§¥¨

yi,äéúBðéòîì úòøBöî úBaøì,oiadl yie .mi`nhn md mbyéàî §©§©©§©§§¤¨©
äéúBðéòî,xaecn zrxevn ly zepirn el` lr -àîéìéàm` - ©§§¤¨¦¥¨

lr xaecny xn`p,äéúBðéòî øàLjxev oi` ,dilbx ine dwex oebk §¨©§§¤¨
ixdy ,jkl cgein ieaixaà÷ôð øëfîrxevnn cenll yi - ¦¨¨¨§¨

,da mi`nhn ea mi`nhny zepirnd lky ,zrxevnlàlàgxkda ¤¨
jxvp ieaixdydîãìepiide ,zrxevn lydlL äøäè íc ànèì, §¨¨§©¥©¨¢¨¤¨

.xkf rxevn lv` jiiy epi`y oirn edfy
:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dyxc lr epri dn ¥©©

,zrxevnd zepirn x`yl zkxvp dyxcdy mixaeq i`ny zia
y meynàéúà àì øëfî äá÷ð,zcnlp dpi` -Cøôéîì àkéàc- §¥¨¦¨¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©

,jextl yi okyøëæl äî,mi`nhn eizepirn xkf rxevn `weec - ©§¨¨
ïkL(dn bi my) dxeza yxetn ixdy ,zetqep zexneg ea yi ¤¥

`edyäòéøt ïeòè,exry lcbl jixv -äîéøôemicbaa zklle - ¨§¦¨§¦¨
,mirexwøeñàåàìc äá÷ða øîàz ,ähnä LéîLúada exn`p §¨§©§¦©¦¨Ÿ©¦§¥¨§Ÿ

dizepirn eidiy zrxevnl rxevnn cenll oi` okle ,el` zexneg
.mi`nhn

:`xnbd zl`eyìlä úéáedawp cenll oi`y ,ef dprh lr epri dn ¥¦¥
,zxzein ef dyxc oiicry exn`i lld zia :`xnbd daiyn .xkfn

,zeywdl yiy meynàðîçø áBzëìoic aezkl dxezl did - ¦§©£¨¨
wx zepirnäá÷ða,zrxevnéòa àìåaezkl dkixv dzid `le - ¦§¥¨§Ÿ¨¥

a z`fàðéîà àðàå ,øëæ,jk xne` iziid ip`e -äîezrxevna m` ¨¨©£¨¨¦¨©
äá÷p,el` zelew da yiydðéàå ,äîéøôe äòéøt äðeòè dðéàL §¥¨¤¥¨§¨§¦¨§¦¨§¥¨

,ähnä LéîLúa äøeñàz`f lkaàðîçø éaødzaix dxezd - £¨§©§¦©¦¨©¦©£¨¨
yäéúBðéòîrxevn ,mi`nhnøëæ,el` mipipra dawpn xengyàì ©§§¤¨¨¨Ÿ

ïkL ìkzepirn oic dxezd dzaix recne ,mi`nhn eizepirny ¨¤¥
y gxkdae .xkfaíàdf aezkïéðò Bðéàjxvpdëæìïéðò eäðz ,ø ¦¥¦§¨§¨¨§¥¦§¨

äá÷ðì,dawpa eze` cinrdl yi -ïéðò Bðéà íàåjxvpdìx`y ¦§¥¨§¦¥¦§¨¦
,äéúBðéòî,'dawpl'n micnlp mdyì ïéðò eäðzzeax,dîãepiide ©§§¤¨§¥¦§¨§¨¨

.dlL äøäè íc ànèì§©¥©¨¢¨¤¨
:`xnbd zl`eyéànL úéáedlki dxezdy ,ef dprh lr epri dn ¥©©

i`ny zial :`xnbd daiyn .xkfl dpnn cenlle dawpa aezkl
,àéúà àì äá÷pî øëæmeynïkL äá÷ðl äî ,Cøôéîì àkéàcyi ¨¨¦§¥¨Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©©¦§¥¨¤¥

`idy ,[daif zeklda] `xneg daäànèîdaif d`exykîzng §©§¨¥
àìc øëæa øîàz ,ñðBàcenll oi` okle ,qpe`a daif d`xyk `nh ¤Ÿ©§¨¨§Ÿ

mcl xzein weqt oi`e ,mi`nh eizepirn eidiy rxevnl zrxevnn
.zrxevn ly xdeh

:`xnbd zl`eyìlä úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥¦¥
,ef dprh lr denzl yi daxc`e ,llk dprh ef oi` lld zial

òøBöîa éîéé÷,rxevn zeklda miwqer ep` ixd -áæc éìéî éëøôe ¨§¦¦§¨¨§¦¦¥§¨
.daif zeklda dawpl yiy `xnegn jextl mileki ep` cvike -

:`xnbd zl`eyéànL úéáe:`xnbd daiyn .ef dprh lr epri dn ¥©©
y meyn ,df ote`a jextl xyt`y mixaeq i`ny ziaäàîeè íeL§¨

øtéë.'d`neh' ly cg` my yi mipicd ipyl - ¨§¦
:sqep ote`a i`ny zia ixac zx`an `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

,'d`neh my'n mikxet `l i`ny zia zn`ay ,xn`z dvxz
'xkfl' zaiz ok it lr s`e ,dawpn xkf cenll xyt`y `vnpe
jke ,zrxevn ly dxdh mc dpnn zeaxl oi`e ,zxzein dpi`

déì éòaéî 'øëfì' éàä ,éànL úéa Cì éøîàzkxvp 'xkfl' zaiz - ¨§¦¨¥©©©©¨¨¦¨¥¥
,jk dpnn yexcl'øëfì'zeaxlïéa (éàä) ,øëæ àeäL ìk`ed m` ©¨¨¨¤¨¨©¥

,ìBãbeïéá`ed m`,ïè÷.daifa `nhn enei oa wepizy o`kne ¨¥¨¨
:`xnbd zl`ey,ìlä úéáe`nhn ohwy ,df oic micnel md okidn ¥¦¥

:`xnbd daiyn .daifaeäì à÷ôðdf oic micnel md -îxn`pd ¨§¨§¥
,(áì åè àø÷éå) 'áfä úøBz úàæ'rnyn 'afd' zaiznyìBãb ïéaeïéá Ÿ©©¨¥¨¥

,ïè÷ly dxdh mc dpnn zeaxl yie ,zxzein 'xkfl' zaiz ok m`e ¨¨
.x`azdy itke ,zrxevn

mc` `ed 'af' .` :el` mipic micwdl yi `xnbd ixac zpadl
itn z`veid dgil oin `ide ,'daif' epnn d`viyxn`e ,dn`d

ex`iae xdhiy cr `nhne `nh afdy (eh-a eh `xwie) aezkd
.daif ly zei`x izy d`x m` `l` `nh epi`y (:bn onwl) minkg
cr `nh `ede ,'ixw lra' `xwp rxf zaky epnn d`viy in .a
eh `xwie) rbna z`nhn dnvr dtihde ,ezliah xg`ly axrd

.(fi-fh
xacd xewne ,rxf zakyk dpic lecb af ly dpey`x dii`x .b

.`xnba x`azi
izy jk lr exn`pe ,daifa `nhn enei oa ohwy lirl x`azd .c
oia rnyny ,'afd zxez z`f' (al eh my) xn`pdn .` :zeyxc
xn`pdn .a .zg` dii`x d`xy afa wqer df weqte ,ohw oiae lecb
afa wqer df weqte ,'xkf `edy lk' miyxece ,'xkfl' (bl eh my)

.zei`x izy d`xy
,dipyd dyxcdn daif z`nehl daxzd ohwy hwp yiwl yix
ohwa oicd dn wtzqn `ede ,zei`x izy d`xy afa dxn`py

:zg` dii`x d`xyèéLt ék ,óñBé áø øîàyxec didyk -éaø ¨©©¥¦¨¦©¦
a Lé÷ì ïa ïBòîLzekldéëä éòa ,áæ,jk wtzqd -äðBLàø äéiàø ¦§¤¨¦§¨¨¥¨¦§¦¨¦¨

òbîa ànèzL eäî ,ïè÷ áæ ìLrbepd z` z`nhn ef dtih m`d - ¤¨¨¨©¤§©¥§©¨
y meyn ,`ed `nhz `ly cvde ,daz øLàå áfä úøBz úàæ'àö Ÿ©©¨©£¤¥¥
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dcp(iriax meil)

elit` ixdyíéøçàìaefd,äàîeè íøBb`nhiy afd mc`l mxeby ©£¥¦¥§¨
ok m`e ,`ynaïkL ìk àì Bîöòìaefdy ,d`neh mexbi aefdy §©§Ÿ¨¤¥

:`ax jiynn .`yna `nhi envràèéLt àlàxacd heyt - ¤¨§¦¨
jxvp cenildy,òøBöî áæalwn oicd cenll oi` df ote`ay §¨§¨

`nhn did xaky ,d`neh rxevnl mxb `l aefd ixdy ,xnege
,erbp zngn `ynacîeéøèöéàééeaøì àø÷ Cweqt jixvy jkne - ¦§¦§§¦§¨§©¥

`yna z`nhn daifdy zeaxldpéî òîL ,äiðL äéiàøagken - ¦§¦¨§¦¨§©¦¨
y,àeä ïéòî åàì äáéæ íB÷îdii`xd elit` oirn aygp did m`y §¦¨¨©§¨

.[dipyd oky lke ,`yna z`nhn dzid dpey`xd
:dgkedd z` dgec `xnbd,àáøì àzø÷ñcî äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨¦¦§©§¨§¨¨

éànî,rxevn `edy afa xaecny jl oipn -àîéà íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨¥¨
Cìxaecny ,jl xne` zn`a ile` -àãéøb áæa,rxevn epi`y ¨§¨§¥¨

úøîà÷ãem` ixdy ,ieaixa jxev oi` ok m`y zxn`y dne - §¨¨§©
íøBb íéøçàìaefd,ïkL ìk àì Bîöòì ,äàîeèy zegcl yiøéòN ©£¥¦¥§¨§©§Ÿ¨¤¥¨¦

íéøçàì äàîeè íøBbL ,çéëBé [çlzLnä,eglynl -àeäå- ©¦§©¥©¦©¤¥§¨©£¥¦§
xiryd,øBäè Bîöòoileg) diiga d`neh zlawn dnda oi` ixdy ©§¨
.(.dl

:xg` ote`a wtqd z` hyet iia`déì éòaz éàî ,ééaà øîàdn - ¨©©©¥©¦¨¥¥
,sqei ax wtzqdàeä àäåenvrøîàc(:cl lirl),xewndy §¨§¨©

(al eh `xwie) xn`pdn `ed daifl ohw zeaxløBz úàæ','áfä ú Ÿ©©¨
xaecny rnyn 'afd' zaiznyïéaaìBãbeïéáaà÷ôðc ïåéëå ,[ïè÷ ¥¨¥¨¨§¥¨§¨§¨

íúäî déìjixv epi`e ,xkfpd weqtdn df oic cnl `edy oeike - ¥¥¨¨
eyxcy eidy itk] zxzeind (bl eh my) 'xkfl' zaizn ohw zeaxl

,[(:cl) lirl'øëfì' déì øzéià'xkfl' zaiz eixacly `vnp - ¦©©¥©¨¨
yie ,zxzein dx`ypúBaøìdpnn,åéúBðéòîì òøBöîmi`nhny §©§¨§©§§¨
zaize ,afd zepirnk'äá÷ð'dazkp,äéúBðéòîì úòøBöî úBaøì §¥¨§©§©©§©§§¤¨

àðîçø déLwàådf weqta dyiwd dxezdy `vnpe -áæì òøBöî §©§¥©£¨¨§¨§¨
øeîb,miinrt daif dxkfed df weqtay] zei`x izy d`xy - ¨

yie ,[rxevn zeaxl 'xkfl' ea xn`pe ,'eaef z` afde' (my) xn`py
,df ywidn cenlløeîb áf äîeaefóà ,àOîa ànèîeaef rxevn ©¨¨§©¥§©¨©

elit` okle ,`yna `nhnànèî òøBöî ìL äðBLàø äéiàø§¦¨¦¨¤§¨§©¥
.[àOîa§©¨

epnn d`viy mc` `ed 'af' .` :micwdl yi `xnbd ixac zpadl
`xwie) aezkd xn`e ,dn`d itn z`veid dgil oin `ide ,'daif'
zg` dii`x d`xy af .a .xdhiy cr `nhne `nh afdy (eh-a eh
`ian epi` la` ,xenb af `ed ixd zei`x izy d`x ,ixw lrak epic
ixw d`exd .b .oaxw `iadl jixv zei`x yly d`x m`e ,oaxw
.`nh epi` qpe`a daif ly dipy dii`x d`exd la` ,`nh qpe`a

:qpe`a z`nhn af ly dpey`x dii`x m`d zx`an `xnbdøîà̈©
äànèî áæ ìL äðBLàø äéiàø ,àðeä áødze` d`x m` mb,ñðBàa ©¨§¦¨¦¨¤¨§©§¨§¤

.` :mde ,da exn`py milw d`neh ipic mze` ef dii`xa mibdepe
z`nhn dtihd .a .ixw lrak axrd cr `nh epnn d`viy mc`d
,xacd mrhe .xenb afk `nhp ztqep dii`x d`x m` .b .rbna

,rxf zakyl dywed af ly dpey`x dii`xy meynøîàpLmy) ¤¤¡©
(al eh,'òøæ úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ'cenll yie Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©
,jknànèî òøæ úáëM äîd`xp m` mbäðBLàø äéiàø óà ,ñðBàa ©¦§©¤©§©¥§¤©§¦¨¦¨

.ñðBàa äànèî áæ ìL¤¨§©§¨§¤
:`ped ax ixac lr dywn `xnbdòîL àzdpyna epipyy dnn ¨§©

y mc` ,(a"n a"t miaf)äðBLàø äéiàø äàø,daif lyBúBà ïé÷ãBa ¨¨§¦¨¦¨§¦
,qpe`a d`x m` mikxc drayaåàì éàîdpynd zpeek oi` ike - ©¨

eze` miwceayìoipr,äàîeè,ixnbl xedh `ed qpe`a d`x m`y §§¨
.`ped axk `lye

:`xnbd dgecàìwx `l` ,d`neh oiprl xaecnìoipr,ïaø÷m`y Ÿ§¨§¨
,zei`x izy cer jk xg` d`xe ,qpe`a dpey`x dii`x d`x

.oaxw eaiigl ztxhvn dpi` dpey`xd dii`xd
:d`neh oiprl xaecny gikedl zywan `xnbd,òîL àzepipyy ¨§©

d`x m` ,(my) dpynd jyndaäiðMa,ztqep mrt -BúBà ïé÷ãBa ©§¦¨§¦
,xxal yie ,qpe` zngn d`x m`éàîìmiwcea jxev dfi`l - §©

,eze`àîéìéàwx `id dwicady xn`p m` -,ïaø÷ìd`x m`y ¦¥¨§¨§¨
,oaxw eaiigl ziyilyl ztxhvn dpi` ,qpe`a dipy dii`xìáà£¨

äàîeèì[xenb afk dxeng d`neh] ea dxen`dàìdwica zkxvp §§¨Ÿ
ixdy ,ok xnel oi` ,qpe`a mb `nh `edy meyn ,efïàk éø÷à- ¦§¥¨

my) zei`x izy d`xy af iabl xn`paf didi iM' (a eh,'BøNaî ¦¦§¤¨¦§¨
,iepiy ea oi`e mly exyayk xaecny rnyn ef oeylneàìå§Ÿ

d`xyk,BñðBà úîçî,`nh epi` df ote`ayåàì àlàgxkda - ¥£©§¤¨¨
dliren dwicad `tiqay,äàîeèì,`nh epi` qpe`a d`x m`y §§¨

àôéñcîedliren `tiqa dwicady jkne -,äàîeèìcenll yi ¦§¥¨§§¨
a zxkfend dpey`x dii`xa dwicadyénð ,àLéødliren ¥¨©¦

,äàîeèì,qpe`a z`nhn dpi` af ly dpey`x dii`xy o`kne §§¨
.`ped axk `lye

:`xnbd dgecàéøéà éãéîixd ,`yixl `tiqdn `id dgked ike - ¦¦¦§¨
xnel xyt`àúéàãk àäå àúéàãk àädpeekd mewn lka - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

.d`neh oiprl `tiqae ,oaxw oiprl `yixa ,zxg`
:d`nehd iptn miwcea `yixay ztqep dgked d`ian `xnbdàz̈

òîL,(my) dpynd jyndn dgkedéLéìMa óà ,øîBà øæòéìà éaø §©©¦¡¦¤¤¥©©§¦¦
ziyilyd dii`xa -BúBà ïé÷ãBa,qpe`a d`x m`éðtîd`x m`y §¦¦§¥

`ian epi` qpe`a dze`ììkî ,ïaøwä,jkn gkene -àn÷ àpúc ©¨§¨¦§¨§©¨©¨
,ziyilya `le dpey`x dii`xa dwica jixvnyäàîehä éðtî¦§¥©§¨

øîà÷m`y ,d`nehd iptn dpey`xa wecal jixvy ezpeek - ¨¨©
`le] `nh epi` qpe`a d`xmi`ian ezhiyl ixdy ,oaxwd iptn

dii`xy xn`y `ped ax lr `iyewd zxfege ,[[qpe`a mb oaxw
.qpe`a z`nhn dpey`x

:`xnbd dgecàì`id dwicad `nw `pzly jkn cenll oi` - Ÿ
`l` ,d`nehd iptnàîìò éleëc`id dwicady micen lkd - §¥¨§¨

,ïaø÷ìztxhvn dpi` ,qpe`a dpey`x dii`x d`x m`y §¨§¨
,oaxw eaiigl ziyilyléâìôéî à÷ 'íéúà'a àëäåmi`pzd o`ke - §¨¨§¤¦¨¦§§¦

aiig qpe`a dz`xpyk m`d ,ziyilyd dii`xa `weec ewlgp
'z`' zeaiz miyxec m` oecipa ielz xacde ,oaxw `iadl

c ,dxezayíéúà éLøc àì ïðaøzeaiz miyxec mpi` minkgy - ©¨¨Ÿ¨§¦¤¦
,dxezay 'z`'.íéúà Léøc øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¨¦¤¦

:`xnbd zx`an,íéúà éLøc àì ïðaø(bl eh my) weqtd z` okle ©¨¨Ÿ¨§¦¤¦
,jk miyxec md 'dawPle xkGl FaFf z` aGde'àãç 'áfä'dii`x ef - §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¨£¨

,dpey`xézøz 'BáBæ'mpi` 'z`' zaiz xen`ke] dipy dii`x ef - ©§¥
,[miyxec'øëfì'la` ,qpe`a `nhn epi`y xkf oic el yi o`k cr - ©¨¨

epiidc ,jli`e o`knàðîçø déLwà ,éLéìMadyiwn dxezd - ©§¦¦©§¥©£¨¨
eze`,äá÷ðìdawp oic el yiy zcnln 'dawple' zaiz ,xnelk ¦§¥¨

.[oaxw `ian qpe`a ziyily d`x m` mb okle ,qpe`a z`nhny
,íéúà Léøc øæòéìà éaøå,jk weqtd z` yxec okleàãç 'áfä' §©¦¡¦¤¤¨¦¤¦©¨£¨

,dii`xézøz 'úà',zei`xúìz 'BáBæ'el yi o`k cr ,'xkfl' ,zei`x ¤©§¥§¨
`ian epi` qpe`a ziyily d`x m`e ,qpe`a `nhn epi`y xkf oic

wxe ,oaxwéòéáøajkae ,'dawple' xn`p jli`e ziriax dii`xn - ¨§¦¦
äá÷ðì àðîçø déLwàwiqtd m`y ,dpin `wtpe .qpe`a z`nhny ©§¥©£¨¨¦§¥¨

,qpe`a ziriax dii`x d`xe ,miiwp dray xetql ligzde ze`xl
.epiipn z` xzeq

dpey`x dii`xy ,`ped ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbd
:qpe`a z`nhn af lyòîL àz,`ziixaa epipyy dnn `iyewéaø ¨§©©¦

,øîBà ÷çöé,envr ipta azkp af oic recn oiadl yiììëa áæ àìäå ¦§¨¥©£Ÿ¨¦§¨
,äéä éø÷ ìòa,dfl df eywed mdipyyåok m`àöé änìazkpe af ©©¤¦¨¨§¨¨¨¨

ipta af dazk dxezd ,wgvi iax aiyn .miaf zyxta envr ipta
ick envråéìò øéîçäìe åéìò ì÷äì,xnelk .ixw lran xzeiì÷äì §¨¥¨¨§©§¦¨¨§¨¥

åéìòjkañðBàa ànhî ïéàL,ixw lra enkåéìò øéîçäìejka ¨¨¤¥¦©¥§¤§©§¦¨¨
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oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtdcip
äàîåè íøåâ íéøçàìaizkck ,`yna `nhny dlral znxeb ef dtih ,xnelk Ð

lk `l Ð dnvr `id ,af ly epeilra opinwe`e ,"eizgz didi xy` lke" (eh `xwie)

!okyòøåöî áæá àìà,d`neh el dnxb `lc ,xnege lwa iz` `lc ,jixhvi` Ð

.ld`a elit`e ,`yna `nhn did erbp zngn ixdyäéðùì ééåáøì àø÷ êéøèöéàãîå
äðåùàøá äðéî òîùi`c ,`ed oiirn e`lc Ð

`l Ð dipy ,d`nhn dpey`x Ð `ed oiirn

!oky lkàãéøâ áæá êì àîéà íìåòìi`c Ð

elit`c ,iieaxl `xw jixhvi` `l Ð rxevna

.oiirn meyn `nhn dpey`x'åë úøîà÷ãå
äàîåè íøåâù çéëåé çìúùîä øéòùÐ

z` glynde" (fh `xwie) aizkck ,eglynl

dnda oi`y ,xedh envr `ede .'ebe "xiryd

.miign d`nhnäéì éòáéú éàî.sqei axl Ð

'åë øîà åäéà àä,daifl lecb oia ohw oia Ð

,ohw zeaxl "xkfl eaef z` afde" jixhvi` `le

"xkfl" xzii`e ,`wtp "afd zxez z`f"n `dc

.rxevn zeaxløåîâ áæì òøåöî ù÷úéàåÐ

`ywidc `xw i`da `dc ,zei`x izy lra

ixd Ð "eaef z` afde" :iaizk izxz rxevnc

rxevn zeaxl Ð "xkfl" dia aizke ,mizy

`nhn eaef Ð xenb af dn .xenb af oick

,`yna `nhn eaef Ð rxevn s` ,`yna

i`d dil witn i` `nlyac .dpey`x elit`e

zrxevnn xkf rxevn silie ,ohw afl "xkfl"

in :edn dpey`x dii`x iranl `ki` Ð dawp

.zepiirn x`y mr iaxzne `veie lbrzn ied

ditlinl oael aef `kil dawpac ,e`l e`

n e`l i` xenb afc `ywidnla` .ied oiir

`l Ð xenb afl ywzi` xkf rxevnc `zyd

sqei axc `ira iyxtnc zi`e .iranl ez jixv

`nhzy edn rxevn ly dpey`x dii`x :ikd

`yna?i`cec Ð jl iraz `l `cixb afa

`edy aefd lr cnil" onwl xn`ck ,`nhn

`ynl `xwc ,"dcpd mc"a opinwene ,"`nh

afa xninl `ki`c :rxevna jl iraz ik .`z`

.d`neh el znxebc meyn ,`nhnc `ed `cixb

el znxeb dpi`e ,`ed `nh xak ,rxevna la`

opixn` `l i` .dtihd `inhn `l Ð d`neh

i`n ,eilbx inin e` ewexk `ed oiirn?oiirn

dl opinwene ,aefd lr cnil .`l e` `ed

af didi ik" :rnyn ikde .dpey`x dii`xa

.dlral ,mixg`l `nh afd eze` Ð "exyan

rny Ð dpey`x dii`xl iieaxl jixhvi`cne

dnk iptn ,`ed yeaiye .`ed oiirn e`l :dpin

e`l daif mewn dil hiyt `wc ,`cg :zeaeyz

xn`ck !`xw diiax `ynl `de ,`ed oiirn

.oiirn e`l il dne oiirn il dn :"dcpd mc"a

dii`xa `xw i`dl inwe`l `ki` in :cere

dpey`x?:izkec lka ol `wtp `kdn `de

`yn z`neh mxeb mixg`l `cixb afa dpey`x dii`xa xninl `ki` in :cere !"`nh" e`xwe mizy aezkd dpn?dnka xn`ck ,ixw d`exk `l` epi` zg` dii`x lra af `d

"dpey`x dii`xa `xw jixhvi`cn" mixtqa aezky meyne !`yna `nhn `l ixwe ,ixwl lirl diyw` `d ,dpey`x dii`x :cere !oaxwl ylye daif z`nehl mizy :zenewn

e`l daif mewn dpey`x dpin rny ,dipyl iieaxl `xw jixhvi`cn :xn`w ikde .i`w dinwle ,mixtqa did yexit "dpey`x dii`xa" i`dc .`id `zlin e`le ,ikd dil iyxtn

.`l Ð zg` dii`x lra af la` .`yna eaef ztih `nhnc ,`ed xenb af ,`nl` .'ek rxevn s` ,`yna eaef `nhn xenb af dn :`zzrny idlya opiqxb ikde .`ed oiirn

ñðåàá àîèîaizkc dipy dii`x` jgxk lr Ð eqpe` zngn `le "exyan" aizkc `de .xenb afk `nhl dipyl sxhvdle ,ixwa axr z`nehe rbn da dxen`d dlw d`neh dze` Ð

.`a menig qpe` zngn envr lk rxf zakye ,rxf zakyl ywzi` `dc .dpey`x` `le ,i`w dxzaåúåà ïé÷ãåá.'ek ie`ynae ,dvitwa ,dzyna ,lk`na :mikxc draya Ðéàî
äàîåèì åàì.ixnbl xedh ied Ð `ed qpe`a i`c Ðïáø÷ì àì.oaxw eaiigl ylyl `txhvn `l Ð qpe`a `ziinw i`c Ðäàîåèì ìáà ïáø÷ì àîéìéàepiidc ,ea dxen`d Ð

l Ð dxeng d`neh.dwica ira `åñðåà úîçî àìå åøùáî ïàë éø÷.aizk zei`x izyc `xwa Ð "exyan" i`de Ðíéúà."dawple xkfl eaef z` afde" (eh `xwie) Ðåáåæ àãç áæ
øëæì éúøúdcp) oiwxita opitlick ,qpe`a d`nhny dawp oic el yi ,xnelk Ð aizk dawpl ,ziyily epiidc ,jli`e o`kn .qpe`a `nhn epi`y ,xkf oic el yi o`k cr ,xnelk Ð

.oaxw icil dil `ziin inp idi`e ,"aef aefi ik"n (a,elúéòéáøá`l inp oaxwle ,dil inhi` izxz `ifg ikn `dc Ð d`neh oiprl `le .qpe`a elit`c ,dawpl `pngx diyw` f` Ð

.xzeq Ð qpe`a elit` ,ziriax dii`x d`xe ,miiwp dray xetql ligzde wqtc oebk .dxizql `l` ,dil aiigi` dylync Ðäéä éø÷ ìòá ììëá áæ àìäålif`e dinwl yxtnck Ð

.rxf zakyl yewzi`càöé äîìåenvrl azkdl oiaf zyxta Ðåéìò ì÷äì ?.qpe`a `nhn ixw `dc ,qpe`a `nhi `ly Ð
àåäù
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íéøçàìxy` lke" aizkck ,`yn z`neh mxeb envr afl :i"yx yxit Ð d`neh mxeb

iexw epi` af ly epeilrc ,d`xp oi`e .af ly epeilra dil opinwe`e ,"eizgz didi

`l` ogky` `l `peeb i`d ik aefac :cere !oiwyne oilke` `l` `nhn epi`e ,`yn

,`yn z`neh mxeb envr afl :yxtl d`xp okl !dipy skl drxke mipf`n ska dtihdyk

oky lk `lÐ aefd `yepd ,`nh Ð afd `yepdy

akyn oebk ,`yn e`lc ze`neh x`yae !`nhc

mxeb inp rxevnl `dc ,yxtl oi` ,ayene

akyn dyer epi` ,`cixb rxevn eli`c .d`neh

ziyixtck ,oiwyne oilke` `nhl `l` ayene

Ð `ed af m`e ,(`,eq migqt) "mixac el`" wxta

.micbae mc` eakyn `nhníìåòìjl `ni`

e`lc heytz mewn lknc :dniz Ð `cixb afa

`nhl `xw il dnl Ð `ed oiirn i`c .`ed oiirn

Ð dipy dii`x ly edyn d`xy cin `dc ?aefa

,edyna `nhn aef xn`c o`nl ,af dyrp cin

`nhl ipy edyne dn`d it znizgk ira `lc

ipy wlgzz `ly dtihl xyt` i`c ,oiirn oick

af dyrp eay oey`x edyny enk `nye !oiiedyn

`xwpy dn lk oicd `ed ,`yna `nhn epi`

` wxt miaf) dliyl oeixb enk epiidc ,zg` dii`x

ewexc ab lr s` ,`yna `nhn `lc (d dpyn

edyn aef zii`x xg` cin oi`nh eilbx inine

.oey`xóàd`nhn rxevn ly dpey`x dii`x

inewe`l dilpn lirl ,ok m` :dniz Ð `yna

`xw jixhvi` `d ?zrxevn ly dxdh mca `xw

!`kdckléàîi`n :xn`z m`e Ð d`nehl e`l

qpe`a `nhn `ped ax xn`c `d `nlic ,`iyew

ixiin `kde ,ixw lrak axr z`neh epiid Ð

ezeyrl dxeng d`neh `nhl dipyl sxhvdl

yie ?`tiqc `inec `yix xity `zyd iede ,af

,"daif ly zg` dii`x d`exd" hwp `lcn :xnel

ixii`c rnyn ,"af ly dpey`x dii`x" hwp `l`

dzid dpey`xde ,zei`x izy d`xy eze`a

.zei`x izy d`xiy cr iexw epi` "af"c .qpe`a

,xenb afa ixii`c "zxez z`f"c `ywidn silie

.rxf zakyl mizyd ly dpey`x yiwne

ììëîoeyld on e`l Ð d`nehl `nw `pzc

,oaxw xikfdl xfril` iax jixhv`cn ,wcwcn

`l ,ok m`c Ð d`nehl ixii` `nw `pzc llkn
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.d`neh meyn `l` oaxw meyn dwica jixvn `l

dwica inp ikexv`l dil ded Ð oaxw meyn i`c

dizlin e`la `dc :dywe .xfril` iaxk ,iyilya

zkqna ipzwcn ,jxtnl ivn ded xfril` iaxc

opaxc dizlina `icda (a dpyn a wxt) miaf
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רכט
oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtdcip

äàîåè íøåâ íéøçàìaizkck ,`yna `nhny dlral znxeb ef dtih ,xnelk Ð

lk `l Ð dnvr `id ,af ly epeilra opinwe`e ,"eizgz didi xy` lke" (eh `xwie)

!okyòøåöî áæá àìà,d`neh el dnxb `lc ,xnege lwa iz` `lc ,jixhvi` Ð

.ld`a elit`e ,`yna `nhn did erbp zngn ixdyäéðùì ééåáøì àø÷ êéøèöéàãîå
äðåùàøá äðéî òîùi`c ,`ed oiirn e`lc Ð

`l Ð dipy ,d`nhn dpey`x Ð `ed oiirn

!oky lkàãéøâ áæá êì àîéà íìåòìi`c Ð

elit`c ,iieaxl `xw jixhvi` `l Ð rxevna

.oiirn meyn `nhn dpey`x'åë úøîà÷ãå
äàîåè íøåâù çéëåé çìúùîä øéòùÐ

z` glynde" (fh `xwie) aizkck ,eglynl

dnda oi`y ,xedh envr `ede .'ebe "xiryd

.miign d`nhnäéì éòáéú éàî.sqei axl Ð

'åë øîà åäéà àä,daifl lecb oia ohw oia Ð

,ohw zeaxl "xkfl eaef z` afde" jixhvi` `le

"xkfl" xzii`e ,`wtp "afd zxez z`f"n `dc

.rxevn zeaxløåîâ áæì òøåöî ù÷úéàåÐ

`ywidc `xw i`da `dc ,zei`x izy lra

ixd Ð "eaef z` afde" :iaizk izxz rxevnc

rxevn zeaxl Ð "xkfl" dia aizke ,mizy

`nhn eaef Ð xenb af dn .xenb af oick

,`yna `nhn eaef Ð rxevn s` ,`yna

i`d dil witn i` `nlyac .dpey`x elit`e

zrxevnn xkf rxevn silie ,ohw afl "xkfl"

in :edn dpey`x dii`x iranl `ki` Ð dawp

.zepiirn x`y mr iaxzne `veie lbrzn ied

ditlinl oael aef `kil dawpac ,e`l e`

n e`l i` xenb afc `ywidnla` .ied oiir

`l Ð xenb afl ywzi` xkf rxevnc `zyd

sqei axc `ira iyxtnc zi`e .iranl ez jixv

`nhzy edn rxevn ly dpey`x dii`x :ikd

`yna?i`cec Ð jl iraz `l `cixb afa

`edy aefd lr cnil" onwl xn`ck ,`nhn

`ynl `xwc ,"dcpd mc"a opinwene ,"`nh

afa xninl `ki`c :rxevna jl iraz ik .`z`

.d`neh el znxebc meyn ,`nhnc `ed `cixb

el znxeb dpi`e ,`ed `nh xak ,rxevna la`

opixn` `l i` .dtihd `inhn `l Ð d`neh

i`n ,eilbx inin e` ewexk `ed oiirn?oiirn

dl opinwene ,aefd lr cnil .`l e` `ed

af didi ik" :rnyn ikde .dpey`x dii`xa

.dlral ,mixg`l `nh afd eze` Ð "exyan

rny Ð dpey`x dii`xl iieaxl jixhvi`cne

dnk iptn ,`ed yeaiye .`ed oiirn e`l :dpin

e`l daif mewn dil hiyt `wc ,`cg :zeaeyz

xn`ck !`xw diiax `ynl `de ,`ed oiirn

.oiirn e`l il dne oiirn il dn :"dcpd mc"a

dii`xa `xw i`dl inwe`l `ki` in :cere

dpey`x?:izkec lka ol `wtp `kdn `de

`yn z`neh mxeb mixg`l `cixb afa dpey`x dii`xa xninl `ki` in :cere !"`nh" e`xwe mizy aezkd dpn?dnka xn`ck ,ixw d`exk `l` epi` zg` dii`x lra af `d

"dpey`x dii`xa `xw jixhvi`cn" mixtqa aezky meyne !`yna `nhn `l ixwe ,ixwl lirl diyw` `d ,dpey`x dii`x :cere !oaxwl ylye daif z`nehl mizy :zenewn

e`l daif mewn dpey`x dpin rny ,dipyl iieaxl `xw jixhvi`cn :xn`w ikde .i`w dinwle ,mixtqa did yexit "dpey`x dii`xa" i`dc .`id `zlin e`le ,ikd dil iyxtn

.`l Ð zg` dii`x lra af la` .`yna eaef ztih `nhnc ,`ed xenb af ,`nl` .'ek rxevn s` ,`yna eaef `nhn xenb af dn :`zzrny idlya opiqxb ikde .`ed oiirn

ñðåàá àîèîaizkc dipy dii`x` jgxk lr Ð eqpe` zngn `le "exyan" aizkc `de .xenb afk `nhl dipyl sxhvdle ,ixwa axr z`nehe rbn da dxen`d dlw d`neh dze` Ð

.`a menig qpe` zngn envr lk rxf zakye ,rxf zakyl ywzi` `dc .dpey`x` `le ,i`w dxzaåúåà ïé÷ãåá.'ek ie`ynae ,dvitwa ,dzyna ,lk`na :mikxc draya Ðéàî
äàîåèì åàì.ixnbl xedh ied Ð `ed qpe`a i`c Ðïáø÷ì àì.oaxw eaiigl ylyl `txhvn `l Ð qpe`a `ziinw i`c Ðäàîåèì ìáà ïáø÷ì àîéìéàepiidc ,ea dxen`d Ð

l Ð dxeng d`neh.dwica ira `åñðåà úîçî àìå åøùáî ïàë éø÷.aizk zei`x izyc `xwa Ð "exyan" i`de Ðíéúà."dawple xkfl eaef z` afde" (eh `xwie) Ðåáåæ àãç áæ
øëæì éúøúdcp) oiwxita opitlick ,qpe`a d`nhny dawp oic el yi ,xnelk Ð aizk dawpl ,ziyily epiidc ,jli`e o`kn .qpe`a `nhn epi`y ,xkf oic el yi o`k cr ,xnelk Ð

.oaxw icil dil `ziin inp idi`e ,"aef aefi ik"n (a,elúéòéáøá`l inp oaxwle ,dil inhi` izxz `ifg ikn `dc Ð d`neh oiprl `le .qpe`a elit`c ,dawpl `pngx diyw` f` Ð

.xzeq Ð qpe`a elit` ,ziriax dii`x d`xe ,miiwp dray xetql ligzde wqtc oebk .dxizql `l` ,dil aiigi` dylync Ðäéä éø÷ ìòá ììëá áæ àìäålif`e dinwl yxtnck Ð

.rxf zakyl yewzi`càöé äîìåenvrl azkdl oiaf zyxta Ðåéìò ì÷äì ?.qpe`a `nhn ixw `dc ,qpe`a `nhi `ly Ð
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רל
oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxtdcip

ùåîå áëùî äùåò àåäùá.ixwa ok oi`y dn ,d`nehd a` Ðäééàøá àèéùô àìà
äðåùàø.'eke "epnn `vz xy`e "afd" lirl opiyw`ck ,ixw llka iedc ÐääéãÐ

.xeyw epi`e ,cxtpe wnwnzn ,xnelkúøæåî.zlebpxz zgz gext` zvxyn dpi`y Ð

äìáè íàù çéëåú áåæá úãìåé.dcil z`neh ini cal miiwp dray dzpny xg`l Ð

àéä äøåäè äúàøå`l ike ,`ed xedh mcc Ð

.`nh Ð dz`xe dlahéàîù úéá íäì åøîà
'åë ïéãä àåäopixn`c ikid ik ,xnelk Ð

Ð dz`xe dlah `ly `cixb dxenb zcleia

dcil ini dilr exary aefa zclei jk ,dxedh

.dxedh Ð dz`xe ,dlah `le ,miiwp draye

äøôñù ïàë.miiwp dray dxtqa dzei`xa Ð

,dcil ini exaryk Ð i`ny zia ecenc oizipzn

ikde .miiwp dray mdixg` dxtq `l oiicre

zcleia i`ny zia ixn`c ab lr s` :xn`w

zcleia micen ,dilbx ininke dwexk `zcixb

daf Ð dxtq `ly onf lkc ,dxtq `ly aefa

ininke dwexk ied `l Ð dz`x m`e .`id

,yai `le gl `nhn Ð wex eli`c .dilbx

Ð "wexi ike" :(`,fp dcp) "dcpd mc"a xn`ck

gl `nhn Ð dnc la` ,gl epiidc .dwiwx oirk

"dcpd mc"a opitlick ,dcpd mc x`yk ,yaie

.(a,cp dcp)àéðúäå.`zegipa Ðéàîù úéá
ïúèéùì,`zcixb zcleia ixdhnc ikid ik Ð

`de ,`pngx dlz ineia :ixaqwc .jda ixdhn

.dly mini lk dl elnïúèéùì ììä úéáåÐ

`lc oeike ,`pngx dlz dliahe ineia :ixaqwc

a` iedc dcil z`nehk `nh dnc ied Ð dlah

.d`nehdàåä ãçà ïéòîdcil inia `ad mc Ð

.oi`a od cg` oirnn Ð xdeh inia `ad mce

åúàîè äøåúädrax`e xkfl dray lk Ð

.dawpl xyråúøäè äøåúäå.okn xg` Ð

àîèä íúñð.xedhd gztpe ,mireay xg`l Ð

øåäèä íúñð.`nhd gztpe ,mipny xg`l Ð

àùéø áøìinil d`neh ini jezn zrteyc Ð

,wqt `lc ab lr s`e ,dxedhe ,`lewl Ð dxdh

.ezxdh dxezd `dcàôéñåjezn drtyc Ð

xg`l mipny jezne ,mirax` xg`l mirax`

,mipny xg`l d`nhe ,`xnegl Ð mipny

.ez`nh dxezdcàøîåçì àùéø éåììoeik Ð

.`nh oirn mzqp `l ,dwqt `lcàìå÷ì àôéñå
.xedh oirn mzqp `l ,dwqt `lc oeikc Ðà÷

íéðù åà íåé ä÷ñôã êúòã à÷ìñxg`l Ð

oirnnc ,yaie gl `nhn ikd meyne ,mireay

`l` lld zial ezxdh `l dxezde ,`a `nh

.dliahe ineiaéåìì àìàxedh oirnn `d Ð

`nhd mzqp dwqt ikc ,`z`úòôåùá ?Ð

.dwqt `le ,dxdh inil d`neh ini jezn

éåìì àîìùázepirn ipy lld zial xn`c Ð

.odììä úéáå éàîù úéá ïéá àëéàã åðééäÐ

,wqt `lc oeike ,od zepirn ipy lld zialc

oirn i`ny ziale .`nhd mzqp `lc d`nh

.mireay xg` ezxdh dxezde ,`ed cg`àìà
áøìlld zia i` ,`ed cg` oirn :xn`c Ð

.dizeek iniiw'åë àëéà éàîi`na ,xnelk Ð

oi`nhnc lld ziac `nrh i`ne ,ibltinw?
äìéáèå éîåéá.dzcil inia `nh dnc ied Ð dlah `ly onf lk ,zwqet `py `l zrtey `py `l Ðäàîèîù áåæá úãìåéá íéãåîådxtq `le dzcil ini exaryk :`pniwe`e Ð

.daf oick miiwp dray ayzy cr ezxdh `l dxezde ,ez` `nh oiirnnc ,`nhn ikd meyne ,mireay xg` dwqtc inp `kd :jzrc `wlq `we .miiwp dray odixg`äàîèî éàîà
yai `le afd oirn meyn gl `nhny dwexke dztbn mck `ed ixde ,`a `ed xedh mewnn `dc Ðêéøèöà éàîù úéáì ?`zcixb zcleia dl ixdhne ,`ed cg` oirn xn`wc Ð

.d`nhnc opireny`l aefa zcleia jixhv` ,`pngx `lz ineiac ,cin dzcil ini xg`éìéî éðäã`irac ,aefa zcleia la` ,`zcixb zcleia Ð dcil ini xg`l xdeh mc iedc Ð

.olekl xg` xg` Ð "xdhz xg`e" aizkck ,xetqzy cr ezxdh `l dxeze ,iz` oirn cgn `dc ,daif mck dnc ied ,dxtq `ly onf lk Ð mixetqàîèú äúåã`xizi `xw Ð

.wezyle "dcp inik mini zray d`nhe" azknl dil dedc ,`edäãðë äìòåá úà äàîèîù úåáøì.aizk "mini" :`niz `lc ,minik zelild z` zeaxle Ðàéòá éëä íåùîÐ

."`nhz dzec" aizkck ,miiwp dray xetqzy cr ezxdh `l dxezde ,iz` mi`nh minc oirnnc ,miiwp dray dwqtd
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éài`n :dniz Ð dcpa micen mz`edl xcdnck `hiytc ,dcpn iziinwc ,lld zia ixaqw

,"dzec zcp inik" aizkc ,dcpl dcil ywzi`c meyn ,iziinc :xnel yie ?i`ny zia

."dzcpk mireay d`nhe" aizke

àëéà`l` ,jenqa jixtc ipd lk ,`aeh ediipia `ki` Ð 'ek dray jezn zrtey ediipia

.hwp xzei heytc

úòôåùáe`nhi dlaha elit` `zyde Ð

hwpc oizipzne .yaie gl lld zia

:xn`z m`e .i`ny zia meyn Ð "dlah `le"

i`ny zia ilew iab zcleic jd ipzw zeicrac

mirax` jezn zrteya `ld ,lld zia ixnege

ikc :xnel yie ?`lewl lld zia eed (dnl)

.liyz` dcil zlgza ,liyz`

éàlkn :xn`z m`e Ð jixhvi` i`nl zrteya

.ipynck ,jixhvi` i`ny zia meyn mewn

`l inp axl `dc ,dywnc dizrc `wlq i`ne

i`ny zia ecenc opireny`l `l` `tiq jixhv`

:xnel yie ?dxtq `lc meyn yaie gl `nhnc

i`ny zia ecenc opireny`l jixhvi` axlc

iai`c .`ed cg` oiirnc meyn aefa zcle

ipy ixaqwc meyn ediinrhc `pin` ded ,`yixn

ziae ,oixdhn aefa zcleia elit`e ,od zepiirn

.`tiq jixhv` jkl .`ed cg` oiirnc ixaq lld

zia ixaqe ,zrteya `yix iwenc iell `l`

?ol rnyn `w i`n `tiq ,`ed cg` oiirn i`ny
oieye
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äéiàøa àîéìéà ?úîéà .áLBîe ákLî äNBò àeäL¤¤¦§¨¨¥©¦¥¨¦§¦¨
äiðL¯àèéLt àlà ?éø÷ ìòa ììëa äåä àëéä¯ §¦¨¥¨£¨¦§©©©¤¦¤¨§¦¨

ànhî BðéàL åéìò ì÷äì" éðú÷å ,äðBLàø äéiàøa¦§¦¨¦¨§¨¨¥§¨¥¨¨¤¥¦©¥
!"ñðBàa¯äNBò àeäL åéìò øéîçäì" àøañúå §¤§¦§§¨§©§¦¨¨¤¤

áLBîe ákLî øa äðBLàø äéiàøa ,"áLBîe ákLî¦§¨¨¦§¦¨¦¨©¦§¨¨
áæ àìäå :øîBà ÷çöé éaø ,øîà÷ éëä àlà ?àeä¤¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¥©£Ÿ¨
àöé änìå ,äðBLàø äéiàøa äéä éø÷ ìòa ììëa¦§©©©¤¦¨¨¦§¦¨¦¨§¨¨¨¨
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:éànL úéa íäì eøîà ?äàîè àéäL ,íc äúàøå§¨£¨¨¤¦§¥¨¨§¨¤¥©©
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ïéòî øîàcàeä ãçà¯éànà ,ïä úBðéòî éðL øîàc ,éåìì àlà ,Láéå çì ànèî éëä íeMî ©£©©§¨¤¨¦¨¦§©¥©§¨¥¤¨§¥¦©£©§¥©§¨¥©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dcp(iriax meil)

áLBîe ákLî äNBò àeäL,d`nehd a` md eayene eakyny - ¤¤¦§¨¨
.ixw lraa ok oi`y dn

:`xnbd zxxanúîéà,`ziixad dxaic dii`x efi`a -àîéìéà- ¥©¦¥¨
xaecny xn`p m`äåä àëéä ,äiðL äéiàøaafy epivn okid - ¦§¦¨§¦¨¥¨£¨

`ed zei`x izy d`xyàèéLt àlà ,éø÷ ìòa ììëaheyt - ¦§¨©©§¦¤¨§¦¨
xaecnyäðBLàø äéiàøaixw lral ywed dze` d`exdy ,af ly ¦§¦¨¦¨

z`f' (al eh `xwie) weqtdn zyxec (`"r) lirl `xnbdy itk]Ÿ
,['rxf zakW EPOn `vY xW`e aGd zxFYéðz÷å`ziixaa aezke - ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©§¨¨¥

ixw lra llkn `vi zg` dii`x d`xy df afyåéìò ì÷äì,xnele §¨¥¨¨
ñðBàa ànhî BðéàLdii`xy xn`y `ped ax lr dywe ,ixw lrak ¤¥¦©¥§¤

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
:oywnd lr `iyew ick jez ,`iyewd z` zvxzn `xnbdàøañúå§¦§§¨

dii`xa zwqer `ziixady xnel ozip ike ,jnvra xen` -
ick envr ipta azkp afy dtiqen `ziixad ixd ,dpey`xøéîçäì§©§¦

,åéìòxneleáLBîe ákLî äNBò àeäLxaecn m`e ,d`nehd a` ¨¨¤¤¦§¨¨
,äðBLàø äéiàøam`dàeä áLBîe ákLî øaeayene eakyn ike - ¦§¦¨¦¨©¦§¨¨

.mi`nhàlàgxkdaøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk -÷çöé éaø ¤¨¨¦¨¨©©¦¦§¨
,äðBLàø äéiàøa äéä éø÷ ìòa ììëa áæ àìäå ,øîBàywed day ¥©£Ÿ¨¦§¨©©§¦¨¨¦§¦¨¦¨

,ixw lralàöé änìåixw lra llkn,äéiðL äéiàøaickì÷äì §¨¨¨¨¦§¦¨§¦¨§¨¥
ñðBàa ànhî BðéàL ,åéìò ì÷äì ,åéìò øéîçäìe åéìò,dipy dii`xa ¨¨§©§¦¨¨§¨¥¨¨¤¥¦©¥§¤

,áLBîe ákLî äNBò àeäL ,åéìò øéîçäìe`ziixad oi` ok m`e §©§¦¨¨¤¤¦§¨¨
dii`xy xn`y `ped ax lr dyw `le ,dpey`x dii`xa zwqer

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
zakyl dpia milcadd dne ,daifd ipniq z` zx`an `xnbd

:rxf,íéøBòN ìL ÷öá éîì äîBc áBæ ,àðeä áø øîàepia milcadde ¨©©¨¤§¥¨¥¤§¦
.` ,md rxf zakylúnä øNaî àa áBæeli`e ,xa`d iyew ila - ¨¦¨¨©¥

éçä øNaî àa òøæ úáëL.a .xa`d iyewa -ääéc áBæilfep - ¦§©¤©¨¦¨¨©©¥¤
,cxtzneïáBìì äîBãålyúøæenä äöéaux`d zeningn d`ay - §¤§¤¥¨©¤¤

,zlebpxzd zxibca dpnn `vei gext` oi`e ,xkf lebpxzn `le
eli`eäøeL÷ òøæ úáëL,zwacpe dkinq -äöéa ïáBìì äîBãå ¦§©¤©§¨§¨§¤¥¨

.úøæeî dðéàL¤¥¨¤¤
d`nh xkf zclei .` :micwdl yi jynda `xnbd ixac zpadl
dinc mini dylye miyly jyna jk xg`e ,dcpk mini dray
dinc mini dyiye miyiye ,miireay d`nh dawp zcleie ,mixedh

.(d-a ai `xwie) mixedh
,dizepirn la` ,yaie gl `nhn dz`neh inia zclei ly dnc .a
dcpd oick] migl mdyk wx mi`nhn ,dilbx ine dwex oebk

.[(:cp onwl) dpyna x`eand
`le dz`neh ini exary zcleiy (.cl lirl) dpyna x`ean .b
inia enk mi`nhn dilbx ine dwexe ,d`nh dx`yp dlah
lld zialy ,dnc oica lld ziae i`ny zia ewlgpe ,dz`neh
dnc dxezd on i`ny ziale ,dz`neh inia enk yaie gl `nhn
mrhe ,dilbx ine dwex enk ,gl `edyk wx `nhn opaxcne ,xedh

.`xnba oldl x`azi mzwelgn
:(my) dpyna epipy,'åëå äìáè àlL úãìBiä íci`ny zia ©©¤¤¤Ÿ¨§¨

lld ziae ,[migl wx mi`nhny] dilbx ininke dwexk ,mixne`
.yaie gl `nhn mixne`

:lld zial i`ny zia oia mixace oic d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaa,éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàikeäcða íéãBî ízà éà ¨§¨¤¥¦¥§¥©©¦©¤¦§¦¨

,äàîè àéäL ,íc äúàøå äìáè àlL,yai `edyk mb `nhn dnce ¤Ÿ¨§¨§¨£¨¨¤¦§¥¨
.dlah `ly zclei mc mb `nhl epl yi ok m`eúéa íäì eøîà̈§¨¤¥

àì ,éànLoky ,zcleil dcpn gikedl oi` -äcða ízøîà íà ©©Ÿ¦£©§¤§¦¨
meyn edf ,`nh dncy dz`xe dlah `lyeléôàLm`äìáè ¤£¦¨§¨

äúàøå`idäàîè,`nh dnceúãìBéa eøîàzjkn ecnlz ji`e - §¨£¨§¥¨Ÿ§§¤¤
,zcleiläúàøå äìáè íàLdpicäøBäè àéäLm`e ,xedh dnce ¤¦¨§¨§¨£¨¤¦§¨

.xedh dncy xyt` dlah `l m` mb ok
:`ziixad dkiynníäì eøîà,lld ziaçéëBz áBæa úãìBé ¨§¨¤¤¤§¦©

,epixackäøéôñ éîé øçàì äúàøå äìáè íàLini xg`l m`y - ¤¦¨§¨§¨£¨§©©§¥§¦¨
`id ,dz`x aeye dlahe ,miiwp dray dxtq dcild z`neh

äøBäèeli`e ,xdeh mc `ed dncy minia `id ixdy ,xedh dnce §¨
y ote`aäìáè àìdzaifnäúàøå`id ,xdehd inia mcäàîè Ÿ¨§¨§¨£¨§¥¨

.`nh dncy ,dz`xe dlah `ly zcleil oicd `ede ,`nh dnce
íäì eøîàzclei mzqy myky mixaeq ep` zn`a ,i`ny zia ¨§¨¤

,xedh dnc [xdehd inia] dz`xe dlah `lyïécä àeäzcleia ©¦
dray dxtqe dzcil z`neh ini exary xg`l] dlah `ly aefa

,xedh dncy ,[miiwpäáeLzä àéäå.mkzprh lr §¦©§¨
:`xnbd ddnzàøîéîìxnel xacd `a m`d -éâéìôcziay - §¥§¨¦§¦¦

,aefa zcleia mb ewlgp lld ziae i`nyïðúäådpynd jynda §¨§©
,(my)íéãBîe,lld zial i`ny ziaáBæa úãìBéa,dlah `ly ¦§¤¤§

äànèî àéäL`nhn dncy -.Láéå çì ¤¦§©§¨©§¨¥
:`xnbd zayiinïàk ,àéL÷ àìewlgpy zxne`y `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer ,aefa zcleiaäøôqL,dlah `le miiwp dray ¤¨§¨
e ,xdeh mc `ed dncy i`ny zia mixaeq df ote`ayïàk- ¨

dlah `ly aefa zcleia micen i`ny ziay zxne`y dpynd
ote`a zwqer ,yaie gl `nhn dncyäøôñ àlL,miiwp dray ¤Ÿ¨§¨

onwl x`eank] yaie gl `nhne ,daif mc `ed dnc df ote`ay
.[(:cp)

:df uexizk da x`eany `ziixa d`ian `xnbdàéðúäåoke - §¨©§¨
,`ziixaa epipyäøôqL áBæa úãìBémiiwp dray,äìáè àìå ¤¤§¤¨§¨§Ÿ¨§¨

äúàøådf ote`a ,xdeh mc `ed dncy miniaéànL úéa eëìä §¨£¨¨§¥©©
ìïúhéLzclei mzq ly dnc z` exdihy enk ,dnc z` exdihe §¦¨¨

dy meyn ,dlah `lydxdhd z` dzlz dxezdy mixaeq m
,el` minia `id zrke ,minieqn miniaìlä úéáedf ote`a ekld ¥¦¥

ìïúhéLdxezdy mixaeq mdy meyn ,dxezd on `nh dncy §¦¨¨
`ed dnc dlah `ly onf lke ,dliahe minia dxdhd z` dzlz
`vnpe .yaie gl `nhne ,dcild xg`ly mcd enk d`nehd a`
lld ziae i`ny ziay ,xen`d uexizk ef `ziixaa x`eany
`l m` la` ,dz`x aeye dlah `le dxtqy ote`a `weec ewlgp

.`nh dncy lld zial i`ny zia micen dxtq
xg`ly dxdhd inie d`nehd ini xcba zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd ixac mix`azn jk jezne ,dciløîzéàziaa xn`p - ¦§©
,yxcndàeä ãçà ïéòî ,øîà áødy`d seba cg` mewn yi - ©¨©©§¨¤¨

`l` ,d`nehd inia oiae xdehd inia oia ,mcd `vei epnny
yezànè äøBzämiireayae ,xkf zcil xg`ly mini draya ©¨¦§©

,dawp zcil xg`lyezøäè äøBzäå,dxdhd inia okn xg`léåìå §©¨¦£©§¥¦
,øîàxedhd mcde `nhd mcd,íä úBðéòî éðLdcild xg`le ¨©§¥©§¨¥

ini onfa okn xg`le ,`nhd onfd jynl `nhd oirnd gztp
xdehdízñðoirndàîhäeçzôðoirnd,øBähädnc okle ¦§¨©¨¥¦§¨©¨

aey dxdhd ini mixnbpy xg`le ,xedh mini mze`aízñð¦§¨
øBähäe,àîhä çzôð.`nh mini mze`a d`ex `idy mcd okle ©¨¦§¨©¨¥

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîax zhiy oia dkldl lcadd edn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .iel zhiyleäééðéa àkéàzehiyd oia milcadd - ¦¨¥©§

a .` :mdúòôBLdwqtd `ll d`exy dy` -äòáL CBzînimi ©©¦¦§¨
cr ,[d`neh ini mdy] xkf zcilläòáL øçàìini mdy] mini §©©¦§¨

.a .[dxdhåzrteya okøNò äòaøà CBzîmdy] dawp zcill mei §¦©§¨¨¨¨
cr ,[d`neh iniøNò äòaøà øçàì.b .[dxdh ini mdy] meiCBzîe §©©©§¨¨¨¨¦

íéòaøàcr ,[dxdh ini mdy] xkf zcill meiíéòaøà øçàìmei ©§¨¦§©©©§¨¦
.c .[el` minia `nh dncy]íéðîL CBzîemdy] dawp zcill mei ¦§Ÿ¦

cr ,[dxdh iniíéðîL øçàì.[mda `nh dncy] mei §©©§Ÿ¦
:ielle axl el` mipte`a oicd dn zx`an `xnbdáøìxaeqd §©

mipte`d lkay `vnp ,minia dielz ezxdhy `ed cg` oirny
,oirnd dpzyd `le ze`xl dwiqtd `ly it lr s` ,elld

okle ,dpic dpzyd meid dpzydykàle÷ì àLéømipte`d ipya - ¥¨§¨
miliwn epivnp ,dxdh inil d`neh inin drtyy mipey`xd
dry dze`a ixdy ,[oirnd dpzyd `ly it lr s`] xedh dncy

,df oirn dxdih dxezdàøîeçì àôéñåmixwnd ipyae - §¥¨§§¨
mixingn epivnp ,d`neh inil dxdh inin drtyy mipexg`d
z` d`nih dxezd dry dze`a ixdy ,`nh jli`e myn dncy
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dcp(iriax meil)

áLBîe ákLî äNBò àeäL,d`nehd a` md eayene eakyny - ¤¤¦§¨¨
.ixw lraa ok oi`y dn

:`xnbd zxxanúîéà,`ziixad dxaic dii`x efi`a -àîéìéà- ¥©¦¥¨
xaecny xn`p m`äåä àëéä ,äiðL äéiàøaafy epivn okid - ¦§¦¨§¦¨¥¨£¨

`ed zei`x izy d`xyàèéLt àlà ,éø÷ ìòa ììëaheyt - ¦§¨©©§¦¤¨§¦¨
xaecnyäðBLàø äéiàøaixw lral ywed dze` d`exdy ,af ly ¦§¦¨¦¨

z`f' (al eh `xwie) weqtdn zyxec (`"r) lirl `xnbdy itk]Ÿ
,['rxf zakW EPOn `vY xW`e aGd zxFYéðz÷å`ziixaa aezke - ©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¤©§¨¨¥

ixw lra llkn `vi zg` dii`x d`xy df afyåéìò ì÷äì,xnele §¨¥¨¨
ñðBàa ànhî BðéàLdii`xy xn`y `ped ax lr dywe ,ixw lrak ¤¥¦©¥§¤

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
:oywnd lr `iyew ick jez ,`iyewd z` zvxzn `xnbdàøañúå§¦§§¨

dii`xa zwqer `ziixady xnel ozip ike ,jnvra xen` -
ick envr ipta azkp afy dtiqen `ziixad ixd ,dpey`xøéîçäì§©§¦

,åéìòxneleáLBîe ákLî äNBò àeäLxaecn m`e ,d`nehd a` ¨¨¤¤¦§¨¨
,äðBLàø äéiàøam`dàeä áLBîe ákLî øaeayene eakyn ike - ¦§¦¨¦¨©¦§¨¨

.mi`nhàlàgxkdaøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk -÷çöé éaø ¤¨¨¦¨¨©©¦¦§¨
,äðBLàø äéiàøa äéä éø÷ ìòa ììëa áæ àìäå ,øîBàywed day ¥©£Ÿ¨¦§¨©©§¦¨¨¦§¦¨¦¨

,ixw lralàöé änìåixw lra llkn,äéiðL äéiàøaickì÷äì §¨¨¨¨¦§¦¨§¦¨§¨¥
ñðBàa ànhî BðéàL ,åéìò ì÷äì ,åéìò øéîçäìe åéìò,dipy dii`xa ¨¨§©§¦¨¨§¨¥¨¨¤¥¦©¥§¤

,áLBîe ákLî äNBò àeäL ,åéìò øéîçäìe`ziixad oi` ok m`e §©§¦¨¨¤¤¦§¨¨
dii`xy xn`y `ped ax lr dyw `le ,dpey`x dii`xa zwqer

.qpe`a z`nhn af ly dpey`x
zakyl dpia milcadd dne ,daifd ipniq z` zx`an `xnbd

:rxf,íéøBòN ìL ÷öá éîì äîBc áBæ ,àðeä áø øîàepia milcadde ¨©©¨¤§¥¨¥¤§¦
.` ,md rxf zakylúnä øNaî àa áBæeli`e ,xa`d iyew ila - ¨¦¨¨©¥

éçä øNaî àa òøæ úáëL.a .xa`d iyewa -ääéc áBæilfep - ¦§©¤©¨¦¨¨©©¥¤
,cxtzneïáBìì äîBãålyúøæenä äöéaux`d zeningn d`ay - §¤§¤¥¨©¤¤

,zlebpxzd zxibca dpnn `vei gext` oi`e ,xkf lebpxzn `le
eli`eäøeL÷ òøæ úáëL,zwacpe dkinq -äöéa ïáBìì äîBãå ¦§©¤©§¨§¨§¤¥¨

.úøæeî dðéàL¤¥¨¤¤
d`nh xkf zclei .` :micwdl yi jynda `xnbd ixac zpadl
dinc mini dylye miyly jyna jk xg`e ,dcpk mini dray
dinc mini dyiye miyiye ,miireay d`nh dawp zcleie ,mixedh

.(d-a ai `xwie) mixedh
,dizepirn la` ,yaie gl `nhn dz`neh inia zclei ly dnc .a
dcpd oick] migl mdyk wx mi`nhn ,dilbx ine dwex oebk

.[(:cp onwl) dpyna x`eand
`le dz`neh ini exary zcleiy (.cl lirl) dpyna x`ean .b
inia enk mi`nhn dilbx ine dwexe ,d`nh dx`yp dlah
lld zialy ,dnc oica lld ziae i`ny zia ewlgpe ,dz`neh
dnc dxezd on i`ny ziale ,dz`neh inia enk yaie gl `nhn
mrhe ,dilbx ine dwex enk ,gl `edyk wx `nhn opaxcne ,xedh

.`xnba oldl x`azi mzwelgn
:(my) dpyna epipy,'åëå äìáè àlL úãìBiä íci`ny zia ©©¤¤¤Ÿ¨§¨

lld ziae ,[migl wx mi`nhny] dilbx ininke dwexk ,mixne`
.yaie gl `nhn mixne`

:lld zial i`ny zia oia mixace oic d`ian `xnbdàéðz©§¨
,`ziixaa,éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàikeäcða íéãBî ízà éà ¨§¨¤¥¦¥§¥©©¦©¤¦§¦¨

,äàîè àéäL ,íc äúàøå äìáè àlL,yai `edyk mb `nhn dnce ¤Ÿ¨§¨§¨£¨¨¤¦§¥¨
.dlah `ly zclei mc mb `nhl epl yi ok m`eúéa íäì eøîà̈§¨¤¥

àì ,éànLoky ,zcleil dcpn gikedl oi` -äcða ízøîà íà ©©Ÿ¦£©§¤§¦¨
meyn edf ,`nh dncy dz`xe dlah `lyeléôàLm`äìáè ¤£¦¨§¨

äúàøå`idäàîè,`nh dnceúãìBéa eøîàzjkn ecnlz ji`e - §¨£¨§¥¨Ÿ§§¤¤
,zcleiläúàøå äìáè íàLdpicäøBäè àéäLm`e ,xedh dnce ¤¦¨§¨§¨£¨¤¦§¨

.xedh dncy xyt` dlah `l m` mb ok
:`ziixad dkiynníäì eøîà,lld ziaçéëBz áBæa úãìBé ¨§¨¤¤¤§¦©

,epixackäøéôñ éîé øçàì äúàøå äìáè íàLini xg`l m`y - ¤¦¨§¨§¨£¨§©©§¥§¦¨
`id ,dz`x aeye dlahe ,miiwp dray dxtq dcild z`neh

äøBäèeli`e ,xdeh mc `ed dncy minia `id ixdy ,xedh dnce §¨
y ote`aäìáè àìdzaifnäúàøå`id ,xdehd inia mcäàîè Ÿ¨§¨§¨£¨§¥¨

.`nh dncy ,dz`xe dlah `ly zcleil oicd `ede ,`nh dnce
íäì eøîàzclei mzqy myky mixaeq ep` zn`a ,i`ny zia ¨§¨¤

,xedh dnc [xdehd inia] dz`xe dlah `lyïécä àeäzcleia ©¦
dray dxtqe dzcil z`neh ini exary xg`l] dlah `ly aefa

,xedh dncy ,[miiwpäáeLzä àéäå.mkzprh lr §¦©§¨
:`xnbd ddnzàøîéîìxnel xacd `a m`d -éâéìôcziay - §¥§¨¦§¦¦

,aefa zcleia mb ewlgp lld ziae i`nyïðúäådpynd jynda §¨§©
,(my)íéãBîe,lld zial i`ny ziaáBæa úãìBéa,dlah `ly ¦§¤¤§

äànèî àéäL`nhn dncy -.Láéå çì ¤¦§©§¨©§¨¥
:`xnbd zayiinïàk ,àéL÷ àìewlgpy zxne`y `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer ,aefa zcleiaäøôqL,dlah `le miiwp dray ¤¨§¨
e ,xdeh mc `ed dncy i`ny zia mixaeq df ote`ayïàk- ¨

dlah `ly aefa zcleia micen i`ny ziay zxne`y dpynd
ote`a zwqer ,yaie gl `nhn dncyäøôñ àlL,miiwp dray ¤Ÿ¨§¨

onwl x`eank] yaie gl `nhne ,daif mc `ed dnc df ote`ay
.[(:cp)

:df uexizk da x`eany `ziixa d`ian `xnbdàéðúäåoke - §¨©§¨
,`ziixaa epipyäøôqL áBæa úãìBémiiwp dray,äìáè àìå ¤¤§¤¨§¨§Ÿ¨§¨

äúàøådf ote`a ,xdeh mc `ed dncy miniaéànL úéa eëìä §¨£¨¨§¥©©
ìïúhéLzclei mzq ly dnc z` exdihy enk ,dnc z` exdihe §¦¨¨

dy meyn ,dlah `lydxdhd z` dzlz dxezdy mixaeq m
,el` minia `id zrke ,minieqn miniaìlä úéáedf ote`a ekld ¥¦¥

ìïúhéLdxezdy mixaeq mdy meyn ,dxezd on `nh dncy §¦¨¨
`ed dnc dlah `ly onf lke ,dliahe minia dxdhd z` dzlz
`vnpe .yaie gl `nhne ,dcild xg`ly mcd enk d`nehd a`
lld ziae i`ny ziay ,xen`d uexizk ef `ziixaa x`eany
`l m` la` ,dz`x aeye dlah `le dxtqy ote`a `weec ewlgp

.`nh dncy lld zial i`ny zia micen dxtq
xg`ly dxdhd inie d`nehd ini xcba zwelgn d`ian `xnbd

:dpynd ixac mix`azn jk jezne ,dciløîzéàziaa xn`p - ¦§©
,yxcndàeä ãçà ïéòî ,øîà áødy`d seba cg` mewn yi - ©¨©©§¨¤¨

`l` ,d`nehd inia oiae xdehd inia oia ,mcd `vei epnny
yezànè äøBzämiireayae ,xkf zcil xg`ly mini draya ©¨¦§©

,dawp zcil xg`lyezøäè äøBzäå,dxdhd inia okn xg`léåìå §©¨¦£©§¥¦
,øîàxedhd mcde `nhd mcd,íä úBðéòî éðLdcild xg`le ¨©§¥©§¨¥

ini onfa okn xg`le ,`nhd onfd jynl `nhd oirnd gztp
xdehdízñðoirndàîhäeçzôðoirnd,øBähädnc okle ¦§¨©¨¥¦§¨©¨

aey dxdhd ini mixnbpy xg`le ,xedh mini mze`aízñð¦§¨
øBähäe,àîhä çzôð.`nh mini mze`a d`ex `idy mcd okle ©¨¦§¨©¨¥

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîax zhiy oia dkldl lcadd edn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .iel zhiyleäééðéa àkéàzehiyd oia milcadd - ¦¨¥©§

a .` :mdúòôBLdwqtd `ll d`exy dy` -äòáL CBzînimi ©©¦¦§¨
cr ,[d`neh ini mdy] xkf zcilläòáL øçàìini mdy] mini §©©¦§¨

.a .[dxdhåzrteya okøNò äòaøà CBzîmdy] dawp zcill mei §¦©§¨¨¨¨
cr ,[d`neh iniøNò äòaøà øçàì.b .[dxdh ini mdy] meiCBzîe §©©©§¨¨¨¨¦

íéòaøàcr ,[dxdh ini mdy] xkf zcill meiíéòaøà øçàìmei ©§¨¦§©©©§¨¦
.c .[el` minia `nh dncy]íéðîL CBzîemdy] dawp zcill mei ¦§Ÿ¦

cr ,[dxdh iniíéðîL øçàì.[mda `nh dncy] mei §©©§Ÿ¦
:ielle axl el` mipte`a oicd dn zx`an `xnbdáøìxaeqd §©

mipte`d lkay `vnp ,minia dielz ezxdhy `ed cg` oirny
,oirnd dpzyd `le ze`xl dwiqtd `ly it lr s` ,elld

okle ,dpic dpzyd meid dpzydykàle÷ì àLéømipte`d ipya - ¥¨§¨
miliwn epivnp ,dxdh inil d`neh inin drtyy mipey`xd
dry dze`a ixdy ,[oirnd dpzyd `ly it lr s`] xedh dncy

,df oirn dxdih dxezdàøîeçì àôéñåmixwnd ipyae - §¥¨§§¨
mixingn epivnp ,d`neh inil dxdh inin drtyy mipexg`d
z` d`nih dxezd dry dze`a ixdy ,`nh jli`e myn dncy
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dcp(iying meil)

äòáL éì änì ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àlàzcleid recn - ¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥¨¨¦¦§¨
ixd ,miiwp dray xetql dkixv aefaàéâñ eäMîajka ic - §©¤©§¨

mzqpy gken jkay ,d`nehd ini xg`l ze`xln hrn wiqtzy
d`xz m` elit`e ,leahze mini dray oiznz f`e ,`nhd oirnd
ribd df mc ixdy ,miiwp drayk eaygi md mini drayd lka mc

:`xnbd daiyn .xedhd oirndnøîà÷ éëäzpeek zn`a jk - ¨¦¨¨©
aefa zcleid ,`ziixad÷BñôzL äëéøöze`xleäMîini xg`l §¦¨¤¦§©¤

ick ,d`nehddì eìòiLmi`ad minidì,íéi÷ð äòáLm` mb ¤©£¨§¦§¨§¦¦
.mda d`xz

:ax ixacl ztqep dgked d`ian `xnbdòîL àzepipyy dnn ¨§©
`ly dwipn e` zxaerny (:i :f lirl) iqei iax zrc ,`ziixaa
aeye ,[(:h lirl) mei miyely ly] zeper yly jyna mc dz`x
miyyeg `le ,dzii`x zryn `l` zexdh z`nhn dpi` ,dz`x
ze`xl dwiqtd m`y ,`ziixad zycgne ,mcew dz`x `ny
dz`x `l oiicre dxarzd aeye ,dzwpd onfa zeper ylyn zegt

,oda d`ex dpi`y zeper ylyl dnilydy críéìBò døeaéò éîé§¥¦¨¦
[mitxhvn-],dúe÷éðî éîéì dìewx z`nhn jk xg` dz`x m` ¨¦¥¥¦¨

,dzii`x zryn,døeaéò éîéì dì íéìBò dúe÷éðî éîéåm`y ¦¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨
,dwipn dzeida zeper ylyl dnilyde zxaern dzeida dwiqtd

.zxaern `idy minil dwipn `idy minid mitxhvn
:`ziixad zx`anãöéky oebk ,df oic ipte` mdä÷éñôäze`xl ¥©¦§¦¨

íézLzeper izy -å ,døeaéò éîéadper jk xg`éîéa úçà §©¦¦¥¦¨§©©¦¥
,dúe÷éðîdwiqtdy e`,døeaéò éîéa úçàå dúe÷éðî éîéa íézL ¥¦¨§©¦¦¥¥¦¨§©©¦¥¦¨

dper dwiqtdy e`éîéa äöçîe úçàå ,døeaéò éîéa äöçîe úçà©©¤¡¨¦¥¦¨§©©¤¡¨¦¥
,dúe÷éðîelld mipte`d lkadì ïéìBòwqtdd ipnfììL,úBðBò L ¥¦¨¦¨§¨Ÿ

.dzii`x zryn `l` z`nhn dpi`e
:dgkedd z` zx`an `xnbd,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì àîìLa¦§¨¨§©§¨©©§¨¤¨

y oaenéëä íeMî,dclie wiqtdl dligzdy zxaernd÷ñôä éòa ¦¨¦¨¥¤§¥
etxhviy ,mda d`ex dpi`y minid oipn z` milydl dkixv -

cgia eidie dcild mcewy minilìL,úBðBò Lelit` d`xz m`e ¨Ÿ
zrn rxtnl `nhze ,zeperd zyely z` milyz `l xdeh mc
dcild mc la`] miwleqn dinc oi`y dlibx dy` enk ,zrl

,[wqtd aygp epi` dnvréì änì ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àlà¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥¨¨¦
ìL ÷ñôä,úBðBò L`ldébñ eäMîahrn wiqtzy jka ic - ¤§¥¨Ÿ§©¤©¦

,`nhd oirnd mzqpy gken jkay ,d`nehd ini xg`l ze`xln
m` elit`e,dz`x `l eli`k df ixd okn xg`l mc d`xz

ribn epi` df mc ixdy ,zeperd zyely z` el` minia milyze
mcl zekiiy el oi`y dnhegn `ad mc enk `ede ,`nhd oirndn

.[dcp
iel zrcl :`xnbd dgecøîà÷ éëä,`ziixad zpeek idef zn`a - ¨¦¨¨©

d`nehd ini xg`leäMî ÷BñôzM äëéøö,ze`xlndì eìòiL éãk §¦¨¤¦§©¤§¥¤©£¨
dxdhd iniìznlydìL,úBðBò L.mda d`xz m` mb §¨Ÿ

:iel ixacl dgked d`ian `xnbd,òîL àzmi`pzd ewlgp ¨§©
zryn wx z`nhn mc dz`xy dy` m`d ,(.a lirl) dpyna
lke ,dry dze`a lenz`n d`nh `idy miyyegy e` ,dzii`x

,`ziixad zycgne ,ze`nh df onfn mda drbpy zexdhdïéåLå§¨¦
micen lkd -ay zcleiøçà äàBødncy minid,øäBè ícoebk §¨©©©©

,dawp zciln mei mipeny xg`ldzòL dicL`nhl dl icy - ¤©¨©§¨
m` mb xaecn zehytae .rxtnl z`nhn dpi`e ,dzii`x zryn

,ok m`e ,okn xg`l mini dnk dz`xéðL øîàc éåìì àîìLa¦§¨¨§¥¦§¨©§¥
,ïä úBðéòîy oaendic éëä íeMî,dzòL,miwleqn dinc ixdy ©§¨¥¦¨¦©¨©§¨

dzii`x idefe ,`nhd oirndn mc dz`x `le mini daxd exary
,dzry dic df ote`ay (.f) lirl epipye ,dwipn `idyk dpey`xd
úòì úòî ànèz ,dzòL dic éànà ,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì àlà¤¨§©§¨©©§¨¤¨©©©¨©§¨§©¥¥¥§¥
ixdy ,[miyp x`ya ok mixaeqd zrcl] ef drya lenz`n -

.df oirnn dpey`xd dzii`x ef oi`e ,minca dwfged
ote`a cinri ax :`xnbd dgecúeäL àkéìcmly mei xar `ly - §¥¨¨

,cg`e mipenyd meia cin dz`xy oebk ,dxedh dzidy dryn
dz`xy mcd m` mb ixdy ,zrl zrn `nhl xyt` i` df ote`ay

.xedh mc `ed ,ef drya lenz` dpnn `vi eiykr
:`xnbd zl`eyäãé÷ôì äãé÷tî ànèúedze` `nhl epl did - §©¥¦§¦¨¦§¦¨

dzide cg`e mipeny lila dwca m`y ,zncewd dwicad zryn

`nhl epl did ,d`nh dzide xweaa dwca jk xg`e ,dxedh
`ziixad recne ,zncewd dwicadn zexdhd lk z` rxtnl

:`xnbd daiyn .dzii`x zryn `l` d`nh dpi`y zxne`ïåék¥¨
àkéì úòì úòîc,dze` `nhl zexyt` oi` -énð äãé÷ôì äãé÷tî §¥¥§¥¥¨¦§¦¨¦§¦¨©¦
.[ïðaø da eøæb àìŸ¨§¨©¨¨

:ax ixacl dgked d`ian `xnbdòîL àz,`ziixaa epipyy dnn ¨§©
äøôqL áBæa úãìBémiiwp drayäìáè àìå,okn xg`läúàøå ¤¤§¤¨§¨§Ÿ¨§¨§¨£¨

df ote`a ,xdehd iniaì éànL úéa eëìä,ïúhéL`nhn df mcy ¨§¥©©§¦¨¨
n epi` dxezd one] gl `edyk wxmixaeq mdy enk ,[llk `nh

,dlah `ly zclei mzqa (.cl lirl)ìlä úéáedf ote`a ekld ¥¦¥
ì,ïúhéLmixaeq mdy enk ,yaie gl dxezd on `nhn dncy §¦¨¨

.dlah `ly zclei lka (my)
:dgkedd z` `xnbd zx`an,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì àîìLa¦§¨¨§©§¨©©§¨¤¨

y oaenéëä íeMîmcd lld zial,Láéå çì ànèîribd ixdy ¦¨¦§©¥©§¨¥
ini eribdyk `l` eze` dxdih `l dxezd mzrcle ,`nh oirnn

,dlah mbe xdehdéànà ,ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àlàmcd ¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥©©
,Láéå çì ànèîoirnd mzqp i`cea miiwp dray dxtqy oeik ixd §©¥©§¨¥

.`a `ed xedh oirnn df mce ,`nhd
:iel ixac z` zayiin `xnbdéåì Cì øîàlr jl dpri iel - ¨©¨¥¦

la` ,`ed cg` oirny gken ef `ziixan zn`a ,ef `iyewàðà£¨
ïéåLc àpúk éøîàcd`aedy `ziixad ly `pzd enk xaeq ip` - §©§¦§©¨§¨¦

ip`e ,dzry dicy xdeh mc xg`l d`exa micen lkdy ,lirl
ok it lr s`e ,zrl zrn `nhl zexyt` yiyk ef `ziixa cinrn
md zepirn ipyy meyn `ed mrhdy gxkdae ,z`nhn dpi`

.[lirl x`eank]
:`xnbd zayiin ceràîéà úéòaéàåz` ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
[sqep ote`a iel ixaczwqer `ziixady ,úòôBLad`nehd inin §©©

mcd okle ,`nhd oirnd mzqp `l df ote`ay ,dxdhd inil
.yaie gl `nhn
:`xnbd dywnéðz÷ 'äøôñ' àäå`idy `ziixaa aezk ixd - §¨¨§¨¨¨¥

zvxzn .dxtq cvik wqt `l mcd m`e ,miiwp dray dxtq
:`xnbdïðé÷ñò áBæa äá÷ð úãìBéa àëäzryay dy`a xaecn - ¨¨§¤¤§¥¨§¨§¦©

,miireay md dawp ly dcil z`neh inie ,dawp dcli dzaif
ote`a xaecneä÷ñt àn÷ òeáLc`l dzcill oey`xd reaya - §¨©©¨¨§¨

itk] miiwp dray zxitql dl miaygp el` minie ,mc dz`x
ae ,[x`aziyä÷ñt àì àøúa òeáLdxfg dzcill ipyd reayae - ¨©©§¨Ÿ¨§¨

reayl ipyd reaydn zetivxa ze`xl dkiynde ,ze`xl
x`ype ,ipyd reaya gztpe xfg `nhd oiirndy `vnpe ,iyilyd

.[yaie gl `nhn mcd lld zial okle ,iyilyd reaya gezt
:`xnbd dtiqenøáñ÷åaefa zcleidy ,ef `ziixa ly `pzd §¨¨©

,miiwp dray xetql dkixvyéîéz`nehïäa äàBø ïéàL dúãéì §¥¥¨¨¤¥¨¨¤
,mcïéìBòmiaygpeúøéôñì dìxetql dkixvy miiwp dray ¦¨¦§¦©
l,dúáéæ.dxitq aygp oey`xd reaya dxtqy dn okle ¦¨¨

:ielk e` axk dkld m`d dpc `xnbd,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦
ïì øîà[epl-]ïéøúàì àøèeæ øî òìwà ,àøëqî ïîL áøxn - ¨©¨©¤¤¦¦§¨¦§©©§¨§©§¦

epnewnl dxwna ribd `xhefàøîeçì áøc déúååk àúëìéä ,Løãå§¨©¦§§¨§¨¥§©§§¨
ote`a axk dkld -xdehd inin zrteya epiidc ,xingn `edy

dkiyndy it lr s`e ,`nh dnc ax zrcly ,okn xg`l cr
meyn ,xedh oirnn ribd mcdy mixne` oi` ,xdehd inin ze`xl

,el` minia ez`nih dxezde ,`ed cg` oirnydéúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥
,àøîeçì éåìc,dxdhd inil d`nehd inin zrteya epiidc §¥¦§§¨

mzqp `l ixdy ,xdeh mc df oi` md zepirn ipyy iel zrcly
.[`nhd oirnd

:dkldd wqta ztqep drc d`ian `xnbdàúëìä ,øîà éMà áø©©¦¨©¦§§¨
áøc déúååk,`ed cg` oirny,àle÷ì ïéainin zrteya epiidc §¨¥§©¥§¨

dxezde `ed cg` oirny lwin axy ,dxdhd inil d`nehd
e ,dwiqtd `l m` mb ,ezxdih,àøîeçì ïéáinin zrteya epiidc ¥§§¨

cg` oirny meyn d`nh `id ax zrcly ,okn xg`l cr dxdhd
oke .`edLéøcyxc -ïéa àle÷ì ïéa áøc déúååk àúëìä ,øîéøî ¨¦§¥©¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥
.àøîeçì§§¨

:`xnbd dwiqn.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨
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oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtdcip
éâñ åäùîá éåìì àìàdray oiznze ,`nhd mzqpc mireay xg`l edyn weqtze Ð

.`ed `nh mc e`l `dc ,miiwpa dl elri Ð dray lk d`xz elit`e .leahze÷åñôúù
åäùîzxfegc oeikc ,`id wqtd e`l Ð mireay jeza i`c ,dawpc mireay xg`l Ð

.gztdl `nhd xfg Ð mireay jeza d`exeäì ïéìåò äøåáéò éîédcp) `nw wxta Ð

dilr exary dwipne zxaern :opixn` (`,i

.dzry dic Ð dz`xe ,zeper ylyäì ïéìåòÐ

dzid oebk .dzewipn inil mitxhvn ,xnelk

dnilyde ,dxarzpe ,weqtl dligzde ,dwipn

inil dxeair ini oitxhvn Ð zeper yly

.dzewipnáøì àîìùá`ed cg` oirn :xn`c Ð

wiqtdl dligzdy zxaern ikd meyn Ð

`ly ,zeper yly milydl dkixv dclie

wiqtn `l dcil mce .melk dcil xg` d`xz

dcp mc :`nw wxta opivxzck ,zeper ylyl

i`fg i` ,dcil xg` la` .cegl dcil mce ,cegl

zrn d`nhne ,zeper yly dnilyd `l Ð

.oiwleqn dinc oi`y ,zrléåìì àìàelit` Ð

`nh oirnn e`l `d Ð mireay xg`l `ifg i`

iedc ,zeper yly znlydl dl elrie ,iz`

.`z` dnhegn mc eli`kàéâñ åäùîáÐ

mzqp :`nipc ,edyn dcil ini xg` weqtzy

.`nhdäì åìòéù.dxdh ini Ðúåðåò ùìùì
.d`xz elit`e Ðïéåùåibiltc llde i`ny Ð

.zrl zrnaäúòù äéãù øäåè íã øçà äàåøá
oebk ,daexn onfl elit` :jzrc `wlq `w Ð

.miryz e` rax`e mipeny mei cr dz`x `ly

éëä íåùî ïä úåðéòî éðù øîàã éåìì àîìùá
äúòù äéãmini dnky ,oiwleqn dinc ixdy Ð

dl `iede ,df oirnn mc dz`x `le exary

rax`n Ð dwipne .dzry dice ,dpey`x dii`x

.dpey`x dii`xa ozry oiicc ,`id miypàìà
àåä ãçà ïéòî øîàã áøìdii`x e`l Ð

.minca dwfged ixde ,`id dpey`xàëéìã
úåäù,cin cg`e mipeny meia dz`xy oebk Ð

ded elit`c ,zrl zrn :xninl `kilc

xedh mc Ð oevigd ziaa `pci`d ik lenz`n

.`edäãé÷ôì äãé÷ôî àîèúådwca m` oebk Ð

ly zexdh `nhz Ð d`nh dz`vne zixgy

i`c ,zedy `kilc :xninl `kil `kde .ziaxr

xninl `kixv Ð `kil dciwtl dciwtn elit`

dzry diccïúèéùì ììä úéáå ?onf lkc Ð

dxtqc oeik `de ,yaie gl `nhn dlah `ly

.iell `iywe ,wqt i`ce Ð dcil ini xg`àðúë
ïéåùãmc xg` d`exa oieye :lirl xn`c Ð

`ki`ca :`pniwe` `p`e .dzry dicy ,xdeh

ipy ,`nl` Ð dzry dic ikd elit`e ,zedy

.od zepirnéðú÷ äøôñ àäå,wqt `l i`e Ð

dxtq ikid?inin zrteya mlerl :ipyne

dcil z`neh inie ,aefa dawp zclei dzidy oebk :i`ed ikd dxitqe ,xdeh inil d`neh

oda d`ex dpi`y dzcil ini :xaqwc ,dzxitq `id efe .`nw reay dwqte ,mireay ipy

zrteye ,`nh oirn gztpe xfge ,dwqt `l ipy reaye .dzaif zxitql dl oiler Ð

`nh oirnn `dc ,lld zial yaie gl `nhn ikd meyne .iyily reay jeza ekezn

,`pngx `ilz ineiac Ð xedh ,i`ny ziale .dliahe ineia `l` ezxdh `l dxeze ,`z`

dray xetql dl xyt` i` Ð xkf dcli i`c ,"dawp zclei" hwp ikdle .edl enly `de

.dray `l` eed `lc ,dcil ini xg` edyn weqtz `lyàøîåçì áøã äéúååëÐ

.`z` xedh oirnn :opixn` `le ,d`nhnc ,mipeny xg`l mipeny jezn zrteya

àøîåçì éåìã äéúååë àúëìäå,xyr drax` xg`l xyr drax` jezn zrteya Ð

.xdeh mc ied `l Ð `nhd mzqp `lc oeike od ,zepiirn ipy :xn`càìå÷ì ïéáoebk Ð

cg` oirn :xn`c ,`lewl ax dil dedc ,xyr drax` xg`l xyr drax` jezn zrtey

.dwqtd ira `le ,ezxdh dxezde ,`ed
äðùî
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ïéåùåwxta xn`c iqei iaxl :xn`z m`e Ð dzry dicy xdeh mc xg` d`exa

izy itxhvnc yxtne ,zeper yly zekixv dwipne zxaern :(`,f dcp) `nw

mc xg`c `kd xn` `d ?dzwipnc dper il dnl ,dzwipnc zg`e dxeairc zeper

dz`xe zeper yly dwiqtda :inp i` .iqei iaxk `lc ,`d :xnel yie !dzry dic xdeh

xn`ck ,dzry dic dipy s` Ð qpe`n dpey`x

oi` Ð xdeh mc xg` la` .(a,my) `nw wxta

Ð dipy la` ,dpey`x dii`xa `l` dzry dic

gztpy oeik ,qpe`n dpey`xd dzid elit` ,`l

i`pz jci`le ,xi`n iaxl :xn`z m`e .`nh oirn

,dzry dic dwipn (a,my) `nw wxta edl zi`c

uexizl edine !xdeh mc xg` dedc dil wetiz

xg` `edy mrhnc :xnel yie .xity iz` ipy

.dpey`x dii`xl `l` dzry dic oi` ,xdeh mc

,dzewipn ini lk dzry dic ,dwipn mrhn la`

:xn`z m`e .(`,`i dcp) `nw wxtc xi`n iaxk

dwipnc dil wetiz ?xdeh mc meyn il dnl `kde

e` dpa znc `kidl dpin `wtpc :xnel yie !`id

lkk `id ixd :lirl xn`c xi`n iaxl ,ezlnb

elit` :`nw wxta xn`c ,inp iqei iaxle .miypd

Ð dzry dic ,dwipnl dpa dpzp e` ezlnb

dz`x `lc `kidl ,xdeh mc xg`l dpin `wtp

dwipnc `nrhe ,ycg drax`e mixyr xg`l cr

dipyd s`c ,qpe`a dpey`xd dzii`xl jixhvi`

.ziyixtck ,dzry dic

àëéìãd`nhn Ð zedy `ki` la` Ð zedy

.`ed cg` oirn xn`c axl ,zrl zrn

`kd ,dzewipn ini lk dzry dicc ab lr s`e

,dlitda e` dpa zna ixiinm`e .ziyixtck

:xn` (`,fl zeaezk) "zexrp el`" wxtac :xn`z

dic Ð zrl zrn jeza mc dz`xy zxeibd

?miypd lkk `id ixd :xne` iqei iax .dzry

iqei iaxk `iz` `l `kdc `ibeq :xnel yie

m` ,d`neh za dzid mzd :inp i` .mzdc

deba `zi`c meyn e` .mcewn zxiibzn dzid

.opaxc d`neh

úéòáéàåÐ ipzw dxtq `de zrteya `ni`

lld zia xn`w i`n :xn`z m`e

dz`xe dlah m`y ,gikez aefa zclei :lirl

Ð dlah elit` ,zrteyc oeik `de ?dxedh Ð

oirn `dc ,od zepiirn ipy xn`c iell ,d`nh

ixn`w i`ny zia ixaclc :xnel yie !`ed `nh

.`ed cg` oirn edl zi`c ,edlòåáù`xza

,aefa zcleic mz epiax xne` o`kn Ð dwqt `l

,aefa zcleik edpiayg miyp edlekc dfd onfa e`

.miiwp dray dcild z`neh ini xg` oixteqy

,zxzeq dpi` Ð dliah mcew xdeh inia dz`xe

`lc iyily reay dz`x ikc `kd xn` `dc

zii`xc oky lk .`ed `nh mcc ab lr s` ,dxzq

.dzxitq dl dzlrc ecen ,yaie gl oi`nhnc lld zia elit`c ,zxzeq dpi` xdeh mc

Ð xezqz `ly ,dz`xe miiwp dray dxtqy zclei dpi`y daf lr gikedl oi` o`kne

lkc ,d`neh dl znxeb dpi` ef dii`xc meyn ,dxzq `l `wec `kdc :xninl `ki`c

mewn lkn ,d`neh dl mxeb iyily reayac ab lr s`e .ikd e`la mi`nh mireay

dy`c d`xp mewn lkne .cin dxedh Ð wqtzyke ,daf `le dcp za ziyrp dpi`

xn`ck ,oeaygd jeza `l` zlren dxizq oi`c `xazqnc .dxzq `l inp Ð `nlrc

edin .`l Ð dxitq xg`l la` .mdipia zwqtn d`neh `dz `ly Ð "xdhz xg`e"

dkixv ,dz`xe dlah elit` `dc ,zxzeqc `hiyt ,`xif iaxc `xneg ol zi`c ocicl

.miiwp dray

àúëìä:xnel yie ?edpip iccd` ixzqc ixneg ixz `d :xn`z m`e Ð `xnegl axk

`ki` `peeb i`d ike ,xingdl xnke xingdl xnk wiqt Ð ol `wtqnc `kdc

.zixev xvge zexba ipniq iab ,xingdl olek ixack dkld :(a,fn dcp) "otec `vei" idly

"xeka yi" wxta `ipzc `d ,od zepirn ipy xn`c ,iell :wgvi xa ikcxn iax axd dywd

py i`e .dxdh inie d`neh ini dl oipzep oi` Ð dxiibzp jk xg`e ,dieb dzeida dcle zgct `viy zxeib :(a,en zexeka)oirn `ld ?dxdh ini dl oipzep oi` i`n` ,od zepirn i

xn`c i`ny ziak iwenc ,iell jk lk dyw `l (a,en) zexekac `ziixa `iddne .dxdh inie d`neh ini eilr oiayei oi`c ,opz inp (`,n dcp) "otec `vei" yixae !mezq `nh
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ïäa äàBø ïéàL¯déì øîà .dúáéæ úøéôñì dì ïéìBò ¤¥¨¨¤¦¨¦§¦©¦¨¨£©¥

ïîL áø ïì øîà ,éLà áøì àðéáøàøëqîøî òì÷à , ¨¦¨§©©¦£©¨©¤¤¦¦§¨¦§©¨
,àøîeçì áøc déúååk àúëìéä :Løãå ïéøúàì àøèeæ§¨§©§¦§¨©¦§§¨§¨¥§©§§¨
:øîà éLà áø .àøîeçì éåìc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§¥¦§§¨©©¦£©
Léøc .àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,áøc déúååk àúëìä¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨¨¥
.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,áøc déúååk àúëìä :øîéøî̈¥¨¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨
.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨

äðùî

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



רלג
oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtdcip

éâñ åäùîá éåìì àìàdray oiznze ,`nhd mzqpc mireay xg`l edyn weqtze Ð

.`ed `nh mc e`l `dc ,miiwpa dl elri Ð dray lk d`xz elit`e .leahze÷åñôúù
åäùîzxfegc oeikc ,`id wqtd e`l Ð mireay jeza i`c ,dawpc mireay xg`l Ð

.gztdl `nhd xfg Ð mireay jeza d`exeäì ïéìåò äøåáéò éîédcp) `nw wxta Ð

dilr exary dwipne zxaern :opixn` (`,i

.dzry dic Ð dz`xe ,zeper ylyäì ïéìåòÐ

dzid oebk .dzewipn inil mitxhvn ,xnelk

dnilyde ,dxarzpe ,weqtl dligzde ,dwipn

inil dxeair ini oitxhvn Ð zeper yly

.dzewipnáøì àîìùá`ed cg` oirn :xn`c Ð

wiqtdl dligzdy zxaern ikd meyn Ð

`ly ,zeper yly milydl dkixv dclie

wiqtn `l dcil mce .melk dcil xg` d`xz

dcp mc :`nw wxta opivxzck ,zeper ylyl

i`fg i` ,dcil xg` la` .cegl dcil mce ,cegl

zrn d`nhne ,zeper yly dnilyd `l Ð

.oiwleqn dinc oi`y ,zrléåìì àìàelit` Ð

`nh oirnn e`l `d Ð mireay xg`l `ifg i`

iedc ,zeper yly znlydl dl elrie ,iz`

.`z` dnhegn mc eli`kàéâñ åäùîáÐ

mzqp :`nipc ,edyn dcil ini xg` weqtzy

.`nhdäì åìòéù.dxdh ini Ðúåðåò ùìùì
.d`xz elit`e Ðïéåùåibiltc llde i`ny Ð

.zrl zrnaäúòù äéãù øäåè íã øçà äàåøá
oebk ,daexn onfl elit` :jzrc `wlq `w Ð

.miryz e` rax`e mipeny mei cr dz`x `ly

éëä íåùî ïä úåðéòî éðù øîàã éåìì àîìùá
äúòù äéãmini dnky ,oiwleqn dinc ixdy Ð

dl `iede ,df oirnn mc dz`x `le exary

rax`n Ð dwipne .dzry dice ,dpey`x dii`x

.dpey`x dii`xa ozry oiicc ,`id miypàìà
àåä ãçà ïéòî øîàã áøìdii`x e`l Ð

.minca dwfged ixde ,`id dpey`xàëéìã
úåäù,cin cg`e mipeny meia dz`xy oebk Ð

ded elit`c ,zrl zrn :xninl `kilc

xedh mc Ð oevigd ziaa `pci`d ik lenz`n

.`edäãé÷ôì äãé÷ôî àîèúådwca m` oebk Ð

ly zexdh `nhz Ð d`nh dz`vne zixgy

i`c ,zedy `kilc :xninl `kil `kde .ziaxr

xninl `kixv Ð `kil dciwtl dciwtn elit`

dzry diccïúèéùì ììä úéáå ?onf lkc Ð

dxtqc oeik `de ,yaie gl `nhn dlah `ly

.iell `iywe ,wqt i`ce Ð dcil ini xg`àðúë
ïéåùãmc xg` d`exa oieye :lirl xn`c Ð

`ki`ca :`pniwe` `p`e .dzry dicy ,xdeh

ipy ,`nl` Ð dzry dic ikd elit`e ,zedy

.od zepirnéðú÷ äøôñ àäå,wqt `l i`e Ð

dxtq ikid?inin zrteya mlerl :ipyne

dcil z`neh inie ,aefa dawp zclei dzidy oebk :i`ed ikd dxitqe ,xdeh inil d`neh

oda d`ex dpi`y dzcil ini :xaqwc ,dzxitq `id efe .`nw reay dwqte ,mireay ipy

zrteye ,`nh oirn gztpe xfge ,dwqt `l ipy reaye .dzaif zxitql dl oiler Ð

`nh oirnn `dc ,lld zial yaie gl `nhn ikd meyne .iyily reay jeza ekezn

,`pngx `ilz ineiac Ð xedh ,i`ny ziale .dliahe ineia `l` ezxdh `l dxeze ,`z`

dray xetql dl xyt` i` Ð xkf dcli i`c ,"dawp zclei" hwp ikdle .edl enly `de

.dray `l` eed `lc ,dcil ini xg` edyn weqtz `lyàøîåçì áøã äéúååëÐ

.`z` xedh oirnn :opixn` `le ,d`nhnc ,mipeny xg`l mipeny jezn zrteya

àøîåçì éåìã äéúååë àúëìäå,xyr drax` xg`l xyr drax` jezn zrteya Ð

.xdeh mc ied `l Ð `nhd mzqp `lc oeike od ,zepiirn ipy :xn`càìå÷ì ïéáoebk Ð

cg` oirn :xn`c ,`lewl ax dil dedc ,xyr drax` xg`l xyr drax` jezn zrtey

.dwqtd ira `le ,ezxdh dxezde ,`ed
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ïéåùåwxta xn`c iqei iaxl :xn`z m`e Ð dzry dicy xdeh mc xg` d`exa

izy itxhvnc yxtne ,zeper yly zekixv dwipne zxaern :(`,f dcp) `nw

mc xg`c `kd xn` `d ?dzwipnc dper il dnl ,dzwipnc zg`e dxeairc zeper

dz`xe zeper yly dwiqtda :inp i` .iqei iaxk `lc ,`d :xnel yie !dzry dic xdeh

xn`ck ,dzry dic dipy s` Ð qpe`n dpey`x

oi` Ð xdeh mc xg` la` .(a,my) `nw wxta

Ð dipy la` ,dpey`x dii`xa `l` dzry dic

gztpy oeik ,qpe`n dpey`xd dzid elit` ,`l

i`pz jci`le ,xi`n iaxl :xn`z m`e .`nh oirn

,dzry dic dwipn (a,my) `nw wxta edl zi`c

uexizl edine !xdeh mc xg` dedc dil wetiz

xg` `edy mrhnc :xnel yie .xity iz` ipy

.dpey`x dii`xl `l` dzry dic oi` ,xdeh mc

,dzewipn ini lk dzry dic ,dwipn mrhn la`

:xn`z m`e .(`,`i dcp) `nw wxtc xi`n iaxk

dwipnc dil wetiz ?xdeh mc meyn il dnl `kde

e` dpa znc `kidl dpin `wtpc :xnel yie !`id

lkk `id ixd :lirl xn`c xi`n iaxl ,ezlnb

elit` :`nw wxta xn`c ,inp iqei iaxle .miypd

Ð dzry dic ,dwipnl dpa dpzp e` ezlnb

dz`x `lc `kidl ,xdeh mc xg`l dpin `wtp

dwipnc `nrhe ,ycg drax`e mixyr xg`l cr

dipyd s`c ,qpe`a dpey`xd dzii`xl jixhvi`

.ziyixtck ,dzry dic

àëéìãd`nhn Ð zedy `ki` la` Ð zedy

.`ed cg` oirn xn`c axl ,zrl zrn

`kd ,dzewipn ini lk dzry dicc ab lr s`e

,dlitda e` dpa zna ixiinm`e .ziyixtck

:xn` (`,fl zeaezk) "zexrp el`" wxtac :xn`z

dic Ð zrl zrn jeza mc dz`xy zxeibd

?miypd lkk `id ixd :xne` iqei iax .dzry

iqei iaxk `iz` `l `kdc `ibeq :xnel yie

m` ,d`neh za dzid mzd :inp i` .mzdc

deba `zi`c meyn e` .mcewn zxiibzn dzid

.opaxc d`neh

úéòáéàåÐ ipzw dxtq `de zrteya `ni`

lld zia xn`w i`n :xn`z m`e

dz`xe dlah m`y ,gikez aefa zclei :lirl

Ð dlah elit` ,zrteyc oeik `de ?dxedh Ð

oirn `dc ,od zepiirn ipy xn`c iell ,d`nh

ixn`w i`ny zia ixaclc :xnel yie !`ed `nh

.`ed cg` oirn edl zi`c ,edlòåáù`xza

,aefa zcleic mz epiax xne` o`kn Ð dwqt `l

,aefa zcleik edpiayg miyp edlekc dfd onfa e`

.miiwp dray dcild z`neh ini xg` oixteqy

,zxzeq dpi` Ð dliah mcew xdeh inia dz`xe

`lc iyily reay dz`x ikc `kd xn` `dc

zii`xc oky lk .`ed `nh mcc ab lr s` ,dxzq

.dzxitq dl dzlrc ecen ,yaie gl oi`nhnc lld zia elit`c ,zxzeq dpi` xdeh mc

Ð xezqz `ly ,dz`xe miiwp dray dxtqy zclei dpi`y daf lr gikedl oi` o`kne

lkc ,d`neh dl znxeb dpi` ef dii`xc meyn ,dxzq `l `wec `kdc :xninl `ki`c

mewn lkn ,d`neh dl mxeb iyily reayac ab lr s`e .ikd e`la mi`nh mireay

dy`c d`xp mewn lkne .cin dxedh Ð wqtzyke ,daf `le dcp za ziyrp dpi`

xn`ck ,oeaygd jeza `l` zlren dxizq oi`c `xazqnc .dxzq `l inp Ð `nlrc

edin .`l Ð dxitq xg`l la` .mdipia zwqtn d`neh `dz `ly Ð "xdhz xg`e"

dkixv ,dz`xe dlah elit` `dc ,zxzeqc `hiyt ,`xif iaxc `xneg ol zi`c ocicl

.miiwp dray

àúëìä:xnel yie ?edpip iccd` ixzqc ixneg ixz `d :xn`z m`e Ð `xnegl axk

`ki` `peeb i`d ike ,xingdl xnke xingdl xnk wiqt Ð ol `wtqnc `kdc

.zixev xvge zexba ipniq iab ,xingdl olek ixack dkld :(a,fn dcp) "otec `vei" idly

"xeka yi" wxta `ipzc `d ,od zepirn ipy xn`c ,iell :wgvi xa ikcxn iax axd dywd
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ïä¯ìL ÷ñôä éì änì!éâñ eäMîa ?úBðBò L¯ ¥¨¨¦¤§¥¨§©¤¨¥

dì eìòiL éãk ,eäMî ÷BñôzL äëéøö :øîà÷ éëä̈¦¨¨©§¦¨¤¦§©¤§¥¤©£¨
ììLøäBè íc øçà äàBøa ïéåLå :òîL àz .úBðBò L §¨¨§©§¨¦§¨©©¨©

ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àîìLa .dúòL dicL¯ ¤©¨§¨¨¦§¨¨§¥¦©£©§¥©§¨¥
ãçà ïéòî øîàc áøì àlà ,dúòL dic éëä íeMî¦¨¦©¨§¨¨¤¨§©©£©©§¨¤¨

!úòì úòî àîèz ?dúòL dic éànà àeä¯àkéìc ©©©¨§¨¨¦§¨¥¥§¥§¥¨
.úeäL¯ànèúe!äãé÷ôì äãé÷tî¯úòîc ïåék §§©¥¦§¦¨¦§¦¨¥¨¦§¥

.ïðaø da eøæb àì éîð äãé÷ôì äãé÷tî ,àkéì úòì§¥¥¨¦§¦¨¦§¦¨©¦¨¨§¨©¨©
,äúàøå äìáè àìå äøôqL áBæa úãìBé :òîL àz̈§©¤¤§¤¨§¨§Ÿ¨§¨§¨£¨

ì éànL úéa eëìäì ìlä úéáe ïúèéLàîìLa .ïúèéL ¨§¥©©§¦¨¨¥¦¥§¦¨¨¦§¨¨
àeä ãçà ïéòî øîàc áøì¯ànèî éëä íeMî §©©£©©§¨¤¨¦¨¦§©¥

éànà ïä úBðéòî éðL øîàc éåìì àlà ,Láéå çì©§¨¥¤¨§¥¦©£©§¥©§¨¥©©
éøîàc àðà :éåì Cì øîà ?Láéå çì ànèî¯àpúk §©¥©§¨¥£©¨¥¦£¨©£©¦§©¨

!éðú÷ "äøôñ" àäå .úòôBLa :àîéà úéòaéàå .ïéåLc§¨¦§¦¨¥¥¨§©©§¨¨§¨¨¨¥
¯àn÷ òeáLc ,ïðé÷ñò áBæa äá÷ð úãìBéa àëä̈¨§¤¤§¥¨§¨§¦©§¨©©¨

dúãéì éîé :øáñ÷å ,ä÷ñt àì àøúa òeáL ,ä÷ñẗ§¨¨©©§¨¨¨§¨§¨¨©§¥¥¨¨
ïäa äàBø ïéàL¯déì øîà .dúáéæ úøéôñì dì ïéìBò ¤¥¨¨¤¦¨¦§¦©¦¨¨£©¥

ïîL áø ïì øîà ,éLà áøì àðéáøàøëqîøî òì÷à , ¨¦¨§©©¦£©¨©¤¤¦¦§¨¦§©¨
,àøîeçì áøc déúååk àúëìéä :Løãå ïéøúàì àøèeæ§¨§©§¦§¨©¦§§¨§¨¥§©§§¨
:øîà éLà áø .àøîeçì éåìc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§¥¦§§¨©©¦£©
Léøc .àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,áøc déúååk àúëìä¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨¨¥
.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,áøc déúååk àúëìä :øîéøî̈¥¨¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨
.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©¥§¨¥§§¨
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רלד
oifge` mipya cenr el sc ± oey`x wxtdcip

äðùîäù÷îä.dl uxzne jixt `xnbae .dcp ef ixd ,mc dz`xe Ðäúù÷zngn Ð

.cleíéîé äùìùminid ozyly lk dz`xe ,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza Ð

.oitevxäúôùå.dxrvn Ðúòì úòî.iriaxa Ðäãìéåmincc `zlin i`lbi` Ð

dzcill jenq dzty `l m` la` .aefa zclei ef ixd jkld ,cle zngn e`a `l ,dz`xy

`pngxe ,`ed cle zngn ,dz`xy minc lk Ð

dnc Ð "dnc aef" aizkc ,daifn edpixdh

.cle zngn dnc `le ,dnvr zngníåéå äìéì
mei dclie ,iyily mei ivga dzty m`c Ð

`l` ,itey ef oi` Ð zrl zrn dztyc ,iriax

ililk ,dlild xg`ly meie dlil dzty ok m`

.eneie zayíãä ïî àìå øòöä ïî äúôùùÐ

.itey ied Ð mc `ifgc ab lr s`càåä äîë
äéåùé÷minc lka daif icil `iz` `lc Ð

d`xzyíåé íéùîç åà íéòáøà åìéôà ?m` Ð

icil `iz` `l ,dcill jenq cg` mei dzty `l

.aefa zclei `ied `le ,daifäùãç äéãdic Ð

.iriyz epiid ,cg` ycg iyewd z` xdhp m`

daif ini xyr cg` jeza dyly dzyw la`

zklede dywn elit`e ,ipinyd ycgalk

mini dyly zngn ,aefa zclei ef ixd Ð iriyz

.ipiny lyàøîâàéä äãð äù÷îä ìë åèà
dcp `ied in ,daif inia dzyw eli`Ð?oi` `de

!aef inia zecpàîåéì äãð áø øîàikde Ð

ab lr s` ,daif inia mc d`exe dywnd :xn`w

meid eze`a edin Ð daif icil dia `iz` `lc

dkixv dpi`e ,zlaeh axrl la` .ynyl dxeq`

.iyew mcl dixdh `pngxc ,mei cbpk mei xenyl

øîà ìàåîùå,mei cbpk mei xenyl dkixv s` Ð

`ly `vnpe ,dtyz `ny opiyiigc .opaxcn

daf mr ynyn `vnpe ,cle zngn iyew mc did

.zxk yepre ,`ziixe`c dphwíåìë äðéàÐ

.zynyn meid eze`a elit`eäãð éîéáminia Ð

.zecpl mie`xdäãðdixdh `l iyewc Ð

,dixdh `l Ð dcpn la` ,daifn `l` `pngx

.onwl opixn`ckäáéæ éîéáxyr cg` jeza Ð

.dxedh ,meiàéðúäå.`zegipa ÐäúôùåÐ

.mcd on `le ,xrvd on mipyáåæá úãìåé åæ éøä
jenq iteye li`ed ,yly lk dz`x m` Ð

.cle zngn `ly iyewd mc `vnp ,dcillìë
äéåùé÷ ìçù`l` ,`ed dlgzd oeyl e`l Ð

dry elit` ,iyilya dzywy lk :xn`w ikd

elek meid lk elit` ,iyily zqipk lila zg`

znlydl zg` dry iriax liln dztye iteya

lk itey opirac ,aefa zclei ef oi` Ð zrl zrn

.daf icil d`iand iyily meiáåæ áåæé éëåÐ

.qpe`a elit`e ,mewn lkn aef rnyn "aef"ùéù
åéøçà äøäè.xdeh mc Ðàì äùàá ñðåàå

ïçëùà.xedhc Ðäáåæ,"daef didi mc" Ð

,dcpa dxn`p dpey`x dyxtc ,irzyn dcpae

."dzcp zr `la" dipya aizkck ,dafa dipye

ãìå úîçî àìåinia" lirl opixn` dnl` Ð

."dcp dcpäøäè éîã ìò áùúdil dedc Ð

."dxdh inc mini zyye mei miyye" azknl

åæë àéäù.mixedh dincy Ðåæ åæéàå,xnelk Ð

dxedh daif zgkyn `kidäáéæ éîéá éùå÷ åæ ?
`le ,dnvr zngn "dnc" aizkc` jinqc Ð

.cle zngnéôåùá åìéôàåwiqtd elit`e Ð

mce li`ed ,dxedh :`nip ,dcill iyew oia itey

.`a iyewaáøã äéúååë.`neil dcp ÐäéòðöÐ

xedhc ea xefgiy el xen` ,xac eze` xzqd

.ixnbläééøâ.ea xefgiy zei`xe mrh ixaca eze` jeyne xexb ,xnelk .y"ixa Ðäééãâ."`pli` eceb" (c l`ipc) enk ,`znya ezixkd Ðéì øîà äåä éãéãì.`p` dicinlzc Ðäééãâ
.dizny Ðàú÷éìãî.izlgba dekz `ny Ðàúéñà.ikd dinyl yixc ,ikd dinyc meyn Ðéîéîçá äåìééò.mg ileg Ðéøéø÷.opev ileg Ð
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`vei"c oizipzn mzq la` ."oiey"c `pzk xn`c `p` ,`kd ipynck :inp i` .`ed cg` oirn

meia dz`x m`y oiprl inwe`l `ki` "xdeh ini dl oipzep oi`"c :xnel yie .dyw "otec

i` .dilr dcil z`neh oi`c ,dcp zlgz `iedc ,dawpl xyr drax` meia e` xkfl iriay

mewna `wec `l` ,iz`w xewnd onc mcd `nhl yi ,od zepirn ipyc ab lr s` :inp

.ezxdhn dxezdy

éìéìëm`c ryedi iaxl dil miw Ð eneie zay

dztyy it lr s` ,meie dlil dzty `l

.did cle zngn Ð zrl zrnäãðÐ `neil

,dtyz `ny opiyiig `l dlral s`c d`xp

dlil zety opi`c zeywn miyp aex xza opilf`c

d`xp `pia` xa `liyc `caer `dc .meie

.zexdhl `le ,ied dlralcåàdzywe dztyy

opirny `yixn `dc ,daqp ick Ð dztye dxfge

oky lke ,cg` mei dztye mipy dzyw :ipzwc ,dl

ipznl jixv did `l `tiqa oke .d`nhc ,`d

mipy dzty" `pzc oeik ,"dzywe dztye dzyw"

`z` :inp i` .dxedhc "cg` mei dzywe

jenqd mei lk dzyw `lc ab lr s` ,opireny`l

.`peeb i`d ika `yixa oke .ezvwn `l` dcill

àîéàå`wlq :xnel dvxe Ð dcp inia iyew

meyn ,daifa dinewe`l ith xazqnc jzrc

.`ed xedhc qpe` af ogky`cäééãâyxit Ð

.d`xp oi`e ,z"ilcl y"ix oia drh iq` axc :i"yx

,dtx z"ilca diicb dil xn` edi`c d`xp `l`

zeny) enk ,xefgiy cr mrh ixaca edkyn xnelk

`xza `aa) enke .ecebp :opinbxznc ,"ekyn" (ai

,ybca "diicb" :xaq `ede ."cebi` e` ceb" (`,bi

."`pli` eceb" enkéñéàiaxr"a Ð l`lldn oa

zenyd lk el yic `pz yi (a,biw migqt) "migqt

`ed ilaad sqei `ed" mzd dil ixw cere ,elld

yiy enk ,`ed xg` `pz `le ."lved yi` sqei

(a,ap `nei) "el e`ived" wxta `dc ,my oiyxtn

`l `kde .lved yi` sqeil dcedi oa iqi`n jixt

.iq` axl incc iqi`c zeny `l` iziin
xac
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äðùîäL÷nä¯ìL äúL÷ .äcðCBúa íéîé äL ©©§¨¦¨¨§¨§¨¨¦§
,íBé øNò ãçàäúôLåäãìéå ,úòì úòî¯Bæ éøä ©©¨¨§¨§¨¥¥§¥§¨§¨£¥

:øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøác ,áBæa úãìBé¤¤§¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥
,íBéå äìéìéìéìkúaLBîBéå.äúôML,øòvä ïî ©§¨§§¥¥©¨§¤¨§¨¦©©©

àéä änk .ícä ïî àìådéeMé÷:øîBà øéàî éaø ? §Ÿ¦©¨©¨¦¦¨©¦¥¦¥
dic :øîBà äãeäé éaø .íBé íéMîçå íéòaøà eléôà£¦©§¨¦©£¦¦©¦§¨¥©¨
éeMé÷ ïéà :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø .dLãç̈§¨©¦¥§©¦¦§§¦¥¦

.úBúaL ézMî øúBéàøîâäcð äL÷nä ìk ehà ¥¦§¥©¨©¨©©§¨¦¨
ïðéLééç :øîà ìàeîLe .àîBéì äcð :áø øîà ?àéä¦£©©¦¨§¨§¥£©¨§¦©
.íeìk dðéà äL÷nä :øîà ÷çöé éaøå .äôMz ànL¤¨¦¨¤§©¦¦§¨£©©©§¨¥¨§

¯äL÷nä" éðú÷äå¯!"äcð¯äcð éîéa :àáø øîà §¨¨¨¥©©§¨¦¨£©¨¨¦¥¦¨
¯äáéæ éîéa ,äcð¯éîéa äL÷nä ,àéðúäå .äøBäè ¦¨¦¥¦¨§¨§¨©§¨©©§¨¦¥

äcð¯äáéæ éîéa ,äcð¯íBé äúL÷ ,ãöék .äøBäè ¦¨¦¨¦¥¦¨§¨¥©¨§¨
Bà ,íéðL äúôLå ãçàäúLwLíBé äúôLå íéðL ¤¨§¨§¨§©¦¤¨§¨§©¦§¨§¨

äúôML Bà ,ãçàäúL÷åäúôLå äøæçå¯Bæ éøä ¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨£¥
Bà ,íéðL äúL÷å ãçà íBé äúôL ìáà .áBæa úãìBé¤¤§£¨¨§¨¤¨§¨§¨§©¦
äúôLå äúLwL Bà ,ãçà íBé äúL÷å íéðL äúôML¤¨§¨§©¦§¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨

äúL÷å äøæçå¯:øác ìL Bììk .áBæa úãìBé Bæ ïéà §¨§¨§¨§¨¥¤¤§§¨¤¨¨
äãélì Ceîñ éLB÷¯,áBæa úãìBé Bæ ïéàéôBLCeîñ ¦¨©¥¨¥¤¤§¦¨

äãélì¯òLBäé éaø éçà ïa àéððç .áBæa úãìBé Bæ éøä ©¥¨£¥¤¤§£©§¨¤£¦©¦§ª©
:øîBàìçL ìkíBiä ìk eléôà ,dlL éLéìMa déeMé÷ ¥¨¤¨¦¨©§¦¦¤¨£¦¨©

éôBLa Blek¯"øác ìL Bììk" .áBæa úãìBé Bæ ïéà §¦¥¤¤§§¨¤¨¨
ééezàì ?éàî ééezàìàéððçceðúc ?éléî éðä àðî . §©¥©§©¥©£©§¨§¨¨¥¦¥§¨

"dîc" :ïðaø¯.ãìå úîçî àìå dîöò úîçî dîc ©¨©¨¨¨¨¥£©©§¨§Ÿ¥£©¨¨
"dîc áBæ áeæé ék äMàå" øîBà àeäLk ?ñðBà úîçî àlà Bðéà Bà ,ãìå úîçî øîBà äzà¯ ©¨¥¥£©¨¨¥¤¨¥£©¤§¤¥§¦¨¦¨¨¨

?"dîc" íéi÷î éðà äî àä ,øeîà ñðBà éøä¯úéàø äîe .ãìå úîçî àìå dîöò úîçî dîc £¥¤£¨¨£¦§©¥¨¨¨¨¥£©©§¨§Ÿ¥£©¨¨¨¨¦¨
ãìåa éðà øäèî ?ñðBàa ànèìe ãìeä úà øäèì¯ñðBàa éðà ànèîe ,åéøçà äøäè LiL¯ §©¥¤©¨¨§©¥§¤§©¥£¦§¨¨¤¥¨¢¨©£¨§©¥£¦§¤

.åéøçà äøäè ïéàL¯ñðBàa éðà øäèî ,äaøcà¯!øBäè áæa ñðBà ïkL¯äMàa àäéî àzLä ¤¥¨¢¨©£¨©§©¨§©¥£¦§¤¤¥¤§¨¨¨§¨¦¨§¦¨
ézòc éàî :àîéà úéòaéàå .ïçkLà àì äMàa ñðBàå ,ïðéîéé÷C¯?ãìåa ééenèìe ñðBàa éøeäèì ¨§¦©§¤§¦¨¨©§©©§¦¨¥¥¨©©§¥§©¥§¤§©¥§¨¨

!äfî ìBãb ñðBà Eì ïéà¯" àîéð éîð äcð ,éëä éàdáæ"¯dáBæ.ãìå úîçî àìå dîöò úîçî ¥§¤¨¦¤¦¨¦¦¨©¦¥¨Ÿ¨¨¥£©©§¨§Ÿ¥£©¨¨
"äáæ äéäú ék äMàå" øîBà àeäLk ?ñðBà àlà Bðéà Bà ,ãìå øîBà äzà¯,øeîà ñðBà éøä ©¨¥¨¨¥¤¨¤§¤¥§¦¨¦¦§¤¨¨£¥¤¨

"dáæ" íéi÷î éðà äî àä¯!ãìå úîçî àìå ,dîöò úîçî dáBæ¯øîà :Lé÷ì Léø øîà ¨¨£¦§©¥Ÿ¨¨¥£©©§¨§Ÿ¥£©¨¨£©¥¨¦£©
"áLz" àø÷¯àéäL úøçà äáéLé Eì LéBækBæ Bæéàå ,¯.äáéæ éîéa éLB÷ Bæ¯éLB÷ Bæ :àîéàå §¨¥¥¥§§¦¨©¤¤¤¦¨§¥¦¦¥¦¨§¥¨¦
!äcð éîéa¯dúcðk íéòáL äàîèå" àø÷ øîà :ìàeîLc deáà øîà àlà"¯,dúáéæk àìå ¦¥¦¨¤¨£©£¦§¥£©§¨§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§Ÿ§¦¨¨

ììkîdúáéæcBæ Bæéàå ,øBäè¯.äáéæ éîéa éLB÷ Bæ¯íéòáL äàîèå" áéúëc àzLäådúcðk," ¦§¨§¦¨¨¨§¥¦¦¥¦¨§¨§¨¦§¦§¨§¨§ª©¦§¦¨¨
?éì änì "dîc"¯àðéîà äåä "dîc" åàì éàdúcðkéôBLa eléôàå ,dúáéæk àìå¯à÷ ¨¨¨¨¦¦¨¨¨£¨¨¦¨§¦¨¨§Ÿ§¦¨¨©£¦§¦¨

áøì déì øîà ,áøc déLôð çð à÷ ék .áøc déúååk àãáeò ãáò àðéáà øa àìéL .ïì òîLî©§©¨¥¨©¨¦¨£©§¨§¨¥§©¦¨¨©§¥§©£©¥§©
ìéæ :éñàdéòðöúééö àì éàå ,¯dééøb,áøc déLôð çðc øúa .déì øîà "dééãb" øáñ àeä . ©¦¦©§¥§¦¨¨¥¨§¥¨©¨§¥£©¥¨©§¨©§¥§©

déa øãäc àúéà íà :déì øîà .áø déa øãäc !Ca øãä :déì øîà¯àì .éì øîà äåä éãéãì £©¥£©¨©£©¥©£©¥¦¦¨©£©¥§¦¦£¨£©¦¨
øî éôzñî àìå :déì øîà .dééãb .úééöàú÷éìcîéñéà àeäc ,äãeäé ïa éñéà àðà :déì øîà ? ¨¥¨§¥£©¥§¨¦§§¥¨¦§¥¨¨£©¥£¨¦¦¤§¨§¦¦

ìàììäî ïa éñéà àeäc ,ìàéìîb ïa éñéà àeäc ,äéøà øeb ïa¯èélL àìc ,àLçðc àúéñà ¤©§¥§¦¦¤©§¦¥§¦¦¤©£©§¥¨¦¨¦§¨¨§¨©¦
déaàá÷øàðéáà øa àìéL àðàå :déì øîà .¯,àìæøôc àðëeaøaúîcìç .àLçðc àúéñàL ¥¨§¨£©¥©£¨¥¨©¨¦¨§¨§©§§¨§¦§©¨¦¨¦§¨¨£©

deìééò .éñà áøéîéîçade÷tàéøéøwîdeìééò ,éøéø÷a.éñà áøc déLôð çð ,éîéîçî de÷tà ©©¦©§©£¦¥©§¦§¦¥©§¦§¦¥©§¥£¦¥¨©§¥§©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dcp(iying meil)

d`nhe ,dcp `id ixd ,dligza mc ztih d`exd dy` dxez oicn
ipiny lilae ,dxdha zwqet mc ze`xl dwqty meia .mini dray
miiexw el` mini .mei xyr cg` dpen ipiny mein .dxedhe zlaeh
`xwpd `ed mc mda dz`x m`e ,daifl miie`xd mini ,'daif ini'
,'dphw daf' `id ixd ,mitevx miinei e` mei mda dz`x .'daif mc'
iwp cg` mei xetql dkixve ,zeynyd oial jenq dxdha zwqete
ixd ,mitevx mini dyly mc mda dz`x .dxedhe zlaehe ,mcn
dray zxteqe ,iyilyd meia dxdha zwqete ,'dlecb daf' `id
zlaeh axrl iriayd meiae ,llk mc mda d`xz `ly miiwp mini
,el` mini draya mc dz`x .oaxw d`ian ipinyd meiae ,dxedhe
mitevx mini dray eidiy cr zxteqe zxfege ,dzxdh ini zxzeq
d`xz m`e ,dcpl miie`xd mini ,'dcp ini' md jli`e o`kn .miiwp
,daif ini xyr cg` dpen leahzy xg`le ,dcp `id ixd ,mc mda
`xwpd dfe ,dxezd on dcpk d`nh `id ixd zclei .dlilg xfege
d`nh ,dawp dcli ,mini dray d`nh xkf dcli .'dcil z`neh'
d`ex oiicr m` s` ,el` mini enlypy xg`l .mei xyr drax`
mdy ,'dxdh ini' cer zxteqe .dlral zxzene zlaeh ,mc
minia .dawpl mini dyye miyye ,xkfl mini dylye miyly
dxeq` j` ,'xdeh mc' `xwpd dfe ,`nhn epi` d`exy mc lk el`
ini e`lnyn .dzxdh ini z`ln cr miycwe dnexz lek`l

z`hge dler ,zclei oaxw d`ian dzxdhdefg`y zxaern .
`xwp df mc ,clzy mcew mc dpnn z`vl ligzde dcil ilag

.dcild iyew zngn `ad mc ,xnelk ,'iyew mc'

äðùî
:`nhn epi` izni`e `nhn 'iyew mc' izni` dpc epzpyndy`

äL÷näiptl mc ze`xl dligzde dcild ia`k defg`y ,zcll ©©§¨
`id ixd ,dzcp inia dcildäcðmc zngn dcp d`nh `id ixd - ¦¨

mcy ,dxezd on dxedh ,dzaif inia mc d`exe dywnd la` .df
.dzaif inia dxezd ez`nh `le cled zngn `a df

äúL÷mc dz`xe Da`M -ìLíéîé äLmitevxøNò ãçà CBúa ¨§¨¨£¨§Ÿ¨¨¦§©©¨¨
íBé,dzaif inia ,xnelk ,dcpl dcp oiayäúôLådgpe dwqte - §¨§¨

dxrvnúòì úòî,zery rax`e mixyr jynl -äãìéåxg`l ¥¥§¥§¨§¨
,ef dwqtdáBæa úãìBé Bæ éøä`idy zra zclei zaygp `id ixd - £¥¤¤§

iptl s` dz`xy mcd lky xxazd ae`kl dwqty oeiky ,daf
,daif mc df ixde ,cled zngn `le `ed dnvr zngn ,dztyy

òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøáce wleg,øîBàzrn dzty m` ic `l ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥
jezay jixv `l` ,zxgnd mei rvn` cr df mei rvn`n zrl

fdeidi dztyy oníBéå äìéìdlild zligzn ,zrl zrn minly ©§¨¨
,meil mcew dlild didiy oke ,zxgnly meid seq creúaL éìéìk§¥¥©¨

BîBéå'dzity' efi`a ,dpynd zx`an .meil mcew dlildy - §
oebk ,aefa zclei zaygp `idy epxn`øòvä ïî äúôML- ¤¨§¨¦©©©

,ae`kln dwqtyícä ïî àìå.mc ze`xln dwqt `l m` s` - §Ÿ¦©¨
:dpynd zxxandéeMé÷ àéä änkdcild mcew mini dnk cr - ©¨¦¦¨

mc epi` dnc ,dzaif inia mc dz`xe dzyw m`y mixne` ep`
:mi`pz dfa ewlgpy dpynd zx`an .daifeléôà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥£¦

mc dz`xíBé íéMîçå íéòaøà.dcild mcewdic ,øîBà äãeäé éaø ©§¨¦©£¦¦©¦§¨¥©¨
dLãçycegd ,xnelk ,cg` yceg dnc xdhp m` dl ic - ¨§¨

,`ed xedh df ycega iyewa dz`xy mc lky ,dxeairl iriyzd
mb dzyw elit` ,ipiny yceg seqa mini dyly dzyw m` la`

.aefa zclei ef ixd ,iriyz lkïéà ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥
úBúaL ézMî øúBé éeMé÷xyr drax`n xzei xedh iyew mc oi` - ¦¥¦§¥©¨

elit` ,mini dyly ok iptl dz`xe dzyw m`e ,dcild mcew mei
.aefa zclei ef ixd ,dcild cr mc dz`xe dzyw m`

àøîâ
ixd d`exe dywnd lky rnyne ,'dcp dywnd' ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .dcp `idàéä äcð äL÷nä ìk eèàlk ike - ¨¨©©§¨¦¨¦

aif inia dywnd `ld ,dcp `id ixd d`exe dywnd,dcp dpi` d
:`xnbd zvxzn .aef inia zecp oi`yàîBéì äcð ,áø øîà- ¨©©¦¨§¨

,llk d`nh dpi` dxezd ony ,daif inia dywna zwqer dpynd
axrle ,cg` meil dcp `id ixd opaxcny `id dpynd zpeeke

.cin dxedhe zlaeh
:daif inia dywnd oica zetqep zehiy,øîà ìàeîLedywnd §¥¨©

c ,cin axra zlaeh dpi`ätLz ànL ïðéLééç`ny miyyegy - ¨§¦©¤¨¦§¤
,daif mc did dz`xy mcdy xxazie ,zeywdln weqtz zxgnl
daf' mr yniyy ,zxk xeqi` lr xar dlila dnr yniyy ine
xedh sqep cg` mei xenyl dkixv dzii`x mei caln okle .'dphw

.dxedh dxrvn dzty m` s` f`e ,dphw daf oick÷çöé éaøå§©¦¦§¨
íeìk dðéà äL÷nä ,øîàzxzene ,llk dxeq` dpi` dywnd - ¨©©©§¨¥¨§

.dz`xy mei eze`a elit` ynyl
:wgvi iax ixac lr `xnbd dywn,'äcð äL÷nä' éðz÷äårnyne §¨¨¨¥©©§¨¦¨

elit`e dcp `id ixd dywnd lky.daif inia:`xnbd zvxzn
,àáø øîàzwqer 'dcp dywnd' dxn`y dpynd wgvi iax zrcl ¨©¨¨
dywna,äcð éîéa`id ixd mda d`exe dywndyäcðon dxenb ¦¥¦¨¦¨
,dxezdywnd la`däøBäè ,äáéæ éîéa.ixnbl `id ¦¥¦¨§¨

:wgvi iax ixacl di`x `xnbd d`ianàéðúäåepipy oke - §¨©§¨
,`ziixaa,äcð éîéa äL÷nä`id ixd.äøBäè ,äáéæ éîéa ,äcð ©©§¨¦¥¦¨¦¨¦¥¦¨§¨

,`ziixad zxxanãöék`id ote` dfi`a daif inia dywnd - ¥©
.dxedh,`ziixad zx`aníéðL dúôLå ãçà íBé äúL÷dzyw - ¨§¨¤¨§¨§¨§©¦

,iyilyde ipyd meia ae`kln dwqte oey`xd meiaäúLwL Bà¤¨§¨
äúôLå äøæçå äúL÷å äúôML Bà ,ãçà íBé äúôLå íéðLm` e` - §©¦§¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

iyilyd meia dwqte ipyd meia aey dzywe ,oey`xd meia dzty
zyly lk mc ze`xln dwqt `l m` ,el` lka ,dcli jk xg`e

minid,áBæa úãìBé Bæ éøäjenq cg` mei ae`kln dwqty oeiky £¥¤¤§
ziyrpe ,`ed dnvr zngn dz`xy mcd lky xxazd ,dcill

.df mc zngn dafäúôML Bà ,íéðL äúL÷å ãçà íBé äúôL ìáà£¨¨§¨¤¨§¨§¨§©¦¤¨§¨
,äúL÷å äøæçå äúôLå äúLwL Bà ,ãçà íBé äúL÷å íéðLlka §©¦§¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

,el`,áBæa úãìBé Bæ ïéàlk ,dcill cr dwqt `le dzywy oeiky ¥¤¤§
.dxedhe ,did cled zngn el` minia dz`xy mcd

:`ziixad zniiqnäãélì Ceîñ éLB÷ ,øác ìL Bììkdzyw m` - §¨¤¨¨¦¨©¥¨
,dcill jenqd meiaäãélì Ceîñ éôBL ,áBæa úãìBé Bæ ïéàm` - ¥¤¤§¦¨©¥¨

,dcill jenqd meia ae`kln dwqt.áBæa úãìBé Bæ éøä£¥¤¤§
L ìk ,øîBà òLBäé éaø éçà ïa àéððçdlL éLéìMa déeMé÷ ìç- £©§¨¤£¦©¦§ª©¥Ÿ¤¨¦¨©§¦¦¤¨

,meid zligza zg` dry iyilyd meia dzyw m`íBiä ìk eléôà£¦¨©
éôBLa Blek,meid seq cr dieyiwn jk xg` dwqt m` elit` - §¦

,dclie ,zrl zrn dwqty ,iriax lila zg` dry cer dwqteïéà¥
áBæa úãìBé Bæoeik `nhn epi`e `ed iyew mc dz`xy mcd - ¤¤§

weqtzy cr aefa zclei dpi`e ,iyilyd meid zligza dzywy
.iyilyd meid lk ae`kln

:`xnbd zl`eyéàî ééeúàì 'øác ìL Bììk'`ziixad zpeek dn - §¨¤¨¨§¨¥©
miielz dz`nehe daf z`nehn dzxdhy dxn`y llka zeaxl
mipicd lk z` dyxit xak `ld ,dcill mikenqd itey e` iyewa

:`xnbd daiyn .df llkn micnlpdàéððçc ééeúàìzpeek - §¨¥©£©§¨
zrl zrn dzty m`y zeaxle `ippg ixacn `ivedl `ziixad

.aefa zclei ef ixd ,iyilyd meia dzyw m` s` ,dcill jenq
:`xnbd zxxan .'dxedh daif inia 'eke dywnd' `ziixaa epipy

éléî éðä àðî.daif inia `nhn epi` iyew mcy epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an,ïðaø eðúciM dX`e' (dk eh `xwie) dafa xn`p §¨©¨¨§¦¨¦

zaiz miyxece ,'`ed d`nh 'ebe DzCp zr `lA 'ebe DnC aFf aEfï¨¨§Ÿ¤¦¨¨§¥¨¦
dîöò úîçî 'dîc' ,'dîc'drahe dteb zngn `ad mc `weec - ¨¨¨¨¥£©©§¨

,d`nhnàìå`ad mc.ãìå úîçî §Ÿ¥£©¨¨
:`ziixad zl`eyãìå úîçî øîBà äzàmc hrnl yxec dz` - ©¨¥¥£©¨¨

,`nhn epi`y ,cle zngn `adñðBà úîçî àlà Bðéà Bà`ny - ¥¤¨¥£©¤
zngn `ad la` ,`nhn epi` qpe` zngn `ad mcy yexcl yi

:`ziixad daiyn .`nhne 'dnc' aezka llkp cleøîBà àeäLk§¤¥
øeîà ñðBà éøä ,'dîc áBæ áeæé ék äMàå' (íù)s` aezka llkp - §¦¨¦¨¨¨£¥¤¨

aef elit`e aef lk dzernyn 'aef' zln oky ,qpe`a `ad mc
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dcp(iying meil)

d`nhe ,dcp `id ixd ,dligza mc ztih d`exd dy` dxez oicn
ipiny lilae ,dxdha zwqet mc ze`xl dwqty meia .mini dray
miiexw el` mini .mei xyr cg` dpen ipiny mein .dxedhe zlaeh
`xwpd `ed mc mda dz`x m`e ,daifl miie`xd mini ,'daif ini'
,'dphw daf' `id ixd ,mitevx miinei e` mei mda dz`x .'daif mc'
iwp cg` mei xetql dkixve ,zeynyd oial jenq dxdha zwqete
ixd ,mitevx mini dyly mc mda dz`x .dxedhe zlaehe ,mcn
dray zxteqe ,iyilyd meia dxdha zwqete ,'dlecb daf' `id
zlaeh axrl iriayd meiae ,llk mc mda d`xz `ly miiwp mini
,el` mini draya mc dz`x .oaxw d`ian ipinyd meiae ,dxedhe
mitevx mini dray eidiy cr zxteqe zxfege ,dzxdh ini zxzeq
d`xz m`e ,dcpl miie`xd mini ,'dcp ini' md jli`e o`kn .miiwp
,daif ini xyr cg` dpen leahzy xg`le ,dcp `id ixd ,mc mda
`xwpd dfe ,dxezd on dcpk d`nh `id ixd zclei .dlilg xfege
d`nh ,dawp dcli ,mini dray d`nh xkf dcli .'dcil z`neh'
d`ex oiicr m` s` ,el` mini enlypy xg`l .mei xyr drax`
mdy ,'dxdh ini' cer zxteqe .dlral zxzene zlaeh ,mc
minia .dawpl mini dyye miyye ,xkfl mini dylye miyly
dxeq` j` ,'xdeh mc' `xwpd dfe ,`nhn epi` d`exy mc lk el`
ini e`lnyn .dzxdh ini z`ln cr miycwe dnexz lek`l

z`hge dler ,zclei oaxw d`ian dzxdhdefg`y zxaern .
`xwp df mc ,clzy mcew mc dpnn z`vl ligzde dcil ilag

.dcild iyew zngn `ad mc ,xnelk ,'iyew mc'

äðùî
:`nhn epi` izni`e `nhn 'iyew mc' izni` dpc epzpyndy`

äL÷näiptl mc ze`xl dligzde dcild ia`k defg`y ,zcll ©©§¨
`id ixd ,dzcp inia dcildäcðmc zngn dcp d`nh `id ixd - ¦¨

mcy ,dxezd on dxedh ,dzaif inia mc d`exe dywnd la` .df
.dzaif inia dxezd ez`nh `le cled zngn `a df

äúL÷mc dz`xe Da`M -ìLíéîé äLmitevxøNò ãçà CBúa ¨§¨¨£¨§Ÿ¨¨¦§©©¨¨
íBé,dzaif inia ,xnelk ,dcpl dcp oiayäúôLådgpe dwqte - §¨§¨

dxrvnúòì úòî,zery rax`e mixyr jynl -äãìéåxg`l ¥¥§¥§¨§¨
,ef dwqtdáBæa úãìBé Bæ éøä`idy zra zclei zaygp `id ixd - £¥¤¤§

iptl s` dz`xy mcd lky xxazd ae`kl dwqty oeiky ,daf
,daif mc df ixde ,cled zngn `le `ed dnvr zngn ,dztyy

òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøáce wleg,øîBàzrn dzty m` ic `l ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥
jezay jixv `l` ,zxgnd mei rvn` cr df mei rvn`n zrl

fdeidi dztyy oníBéå äìéìdlild zligzn ,zrl zrn minly ©§¨¨
,meil mcew dlild didiy oke ,zxgnly meid seq creúaL éìéìk§¥¥©¨

BîBéå'dzity' efi`a ,dpynd zx`an .meil mcew dlildy - §
oebk ,aefa zclei zaygp `idy epxn`øòvä ïî äúôML- ¤¨§¨¦©©©

,ae`kln dwqtyícä ïî àìå.mc ze`xln dwqt `l m` s` - §Ÿ¦©¨
:dpynd zxxandéeMé÷ àéä änkdcild mcew mini dnk cr - ©¨¦¦¨

mc epi` dnc ,dzaif inia mc dz`xe dzyw m`y mixne` ep`
:mi`pz dfa ewlgpy dpynd zx`an .daifeléôà ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥£¦

mc dz`xíBé íéMîçå íéòaøà.dcild mcewdic ,øîBà äãeäé éaø ©§¨¦©£¦¦©¦§¨¥©¨
dLãçycegd ,xnelk ,cg` yceg dnc xdhp m` dl ic - ¨§¨

,`ed xedh df ycega iyewa dz`xy mc lky ,dxeairl iriyzd
mb dzyw elit` ,ipiny yceg seqa mini dyly dzyw m` la`

.aefa zclei ef ixd ,iriyz lkïéà ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥
úBúaL ézMî øúBé éeMé÷xyr drax`n xzei xedh iyew mc oi` - ¦¥¦§¥©¨

elit` ,mini dyly ok iptl dz`xe dzyw m`e ,dcild mcew mei
.aefa zclei ef ixd ,dcild cr mc dz`xe dzyw m`

àøîâ
ixd d`exe dywnd lky rnyne ,'dcp dywnd' ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .dcp `idàéä äcð äL÷nä ìk eèàlk ike - ¨¨©©§¨¦¨¦

aif inia dywnd `ld ,dcp `id ixd d`exe dywnd,dcp dpi` d
:`xnbd zvxzn .aef inia zecp oi`yàîBéì äcð ,áø øîà- ¨©©¦¨§¨

,llk d`nh dpi` dxezd ony ,daif inia dywna zwqer dpynd
axrle ,cg` meil dcp `id ixd opaxcny `id dpynd zpeeke

.cin dxedhe zlaeh
:daif inia dywnd oica zetqep zehiy,øîà ìàeîLedywnd §¥¨©

c ,cin axra zlaeh dpi`ätLz ànL ïðéLééç`ny miyyegy - ¨§¦©¤¨¦§¤
,daif mc did dz`xy mcdy xxazie ,zeywdln weqtz zxgnl
daf' mr yniyy ,zxk xeqi` lr xar dlila dnr yniyy ine
xedh sqep cg` mei xenyl dkixv dzii`x mei caln okle .'dphw

.dxedh dxrvn dzty m` s` f`e ,dphw daf oick÷çöé éaøå§©¦¦§¨
íeìk dðéà äL÷nä ,øîàzxzene ,llk dxeq` dpi` dywnd - ¨©©©§¨¥¨§

.dz`xy mei eze`a elit` ynyl
:wgvi iax ixac lr `xnbd dywn,'äcð äL÷nä' éðz÷äårnyne §¨¨¨¥©©§¨¦¨

elit`e dcp `id ixd dywnd lky.daif inia:`xnbd zvxzn
,àáø øîàzwqer 'dcp dywnd' dxn`y dpynd wgvi iax zrcl ¨©¨¨
dywna,äcð éîéa`id ixd mda d`exe dywndyäcðon dxenb ¦¥¦¨¦¨
,dxezdywnd la`däøBäè ,äáéæ éîéa.ixnbl `id ¦¥¦¨§¨

:wgvi iax ixacl di`x `xnbd d`ianàéðúäåepipy oke - §¨©§¨
,`ziixaa,äcð éîéa äL÷nä`id ixd.äøBäè ,äáéæ éîéa ,äcð ©©§¨¦¥¦¨¦¨¦¥¦¨§¨

,`ziixad zxxanãöék`id ote` dfi`a daif inia dywnd - ¥©
.dxedh,`ziixad zx`aníéðL dúôLå ãçà íBé äúL÷dzyw - ¨§¨¤¨§¨§¨§©¦

,iyilyde ipyd meia ae`kln dwqte oey`xd meiaäúLwL Bà¤¨§¨
äúôLå äøæçå äúL÷å äúôML Bà ,ãçà íBé äúôLå íéðLm` e` - §©¦§¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

iyilyd meia dwqte ipyd meia aey dzywe ,oey`xd meia dzty
zyly lk mc ze`xln dwqt `l m` ,el` lka ,dcli jk xg`e

minid,áBæa úãìBé Bæ éøäjenq cg` mei ae`kln dwqty oeiky £¥¤¤§
ziyrpe ,`ed dnvr zngn dz`xy mcd lky xxazd ,dcill

.df mc zngn dafäúôML Bà ,íéðL äúL÷å ãçà íBé äúôL ìáà£¨¨§¨¤¨§¨§¨§©¦¤¨§¨
,äúL÷å äøæçå äúôLå äúLwL Bà ,ãçà íBé äúL÷å íéðLlka §©¦§¨§¨¤¨¤¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨

,el`,áBæa úãìBé Bæ ïéàlk ,dcill cr dwqt `le dzywy oeiky ¥¤¤§
.dxedhe ,did cled zngn el` minia dz`xy mcd

:`ziixad zniiqnäãélì Ceîñ éLB÷ ,øác ìL Bììkdzyw m` - §¨¤¨¨¦¨©¥¨
,dcill jenqd meiaäãélì Ceîñ éôBL ,áBæa úãìBé Bæ ïéàm` - ¥¤¤§¦¨©¥¨

,dcill jenqd meia ae`kln dwqt.áBæa úãìBé Bæ éøä£¥¤¤§
L ìk ,øîBà òLBäé éaø éçà ïa àéððçdlL éLéìMa déeMé÷ ìç- £©§¨¤£¦©¦§ª©¥Ÿ¤¨¦¨©§¦¦¤¨

,meid zligza zg` dry iyilyd meia dzyw m`íBiä ìk eléôà£¦¨©
éôBLa Blek,meid seq cr dieyiwn jk xg` dwqt m` elit` - §¦

,dclie ,zrl zrn dwqty ,iriax lila zg` dry cer dwqteïéà¥
áBæa úãìBé Bæoeik `nhn epi`e `ed iyew mc dz`xy mcd - ¤¤§

weqtzy cr aefa zclei dpi`e ,iyilyd meid zligza dzywy
.iyilyd meid lk ae`kln

:`xnbd zl`eyéàî ééeúàì 'øác ìL Bììk'`ziixad zpeek dn - §¨¤¨¨§¨¥©
miielz dz`nehe daf z`nehn dzxdhy dxn`y llka zeaxl
mipicd lk z` dyxit xak `ld ,dcill mikenqd itey e` iyewa

:`xnbd daiyn .df llkn micnlpdàéððçc ééeúàìzpeek - §¨¥©£©§¨
zrl zrn dzty m`y zeaxle `ippg ixacn `ivedl `ziixad

.aefa zclei ef ixd ,iyilyd meia dzyw m` s` ,dcill jenq
:`xnbd zxxan .'dxedh daif inia 'eke dywnd' `ziixaa epipy

éléî éðä àðî.daif inia `nhn epi` iyew mcy epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an,ïðaø eðúciM dX`e' (dk eh `xwie) dafa xn`p §¨©¨¨§¦¨¦

zaiz miyxece ,'`ed d`nh 'ebe DzCp zr `lA 'ebe DnC aFf aEfï¨¨§Ÿ¤¦¨¨§¥¨¦
dîöò úîçî 'dîc' ,'dîc'drahe dteb zngn `ad mc `weec - ¨¨¨¨¥£©©§¨

,d`nhnàìå`ad mc.ãìå úîçî §Ÿ¥£©¨¨
:`ziixad zl`eyãìå úîçî øîBà äzàmc hrnl yxec dz` - ©¨¥¥£©¨¨

,`nhn epi`y ,cle zngn `adñðBà úîçî àlà Bðéà Bà`ny - ¥¤¨¥£©¤
zngn `ad la` ,`nhn epi` qpe` zngn `ad mcy yexcl yi

:`ziixad daiyn .`nhne 'dnc' aezka llkp cleøîBà àeäLk§¤¥
øeîà ñðBà éøä ,'dîc áBæ áeæé ék äMàå' (íù)s` aezka llkp - §¦¨¦¨¨¨£¥¤¨

aef elit`e aef lk dzernyn 'aef' zln oky ,qpe`a `ad mc
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המשך בטמוד זה



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dcp(iyiy meil)

ìæà[jld-]eäúéáãì øîà ,àìéL,[ezy`l-]àúcååæ éì úéáö± £©¦¨¨©¦§¦§§¥¦§©§¨
,mikixkz il ipikdìéæéì àìc,iq` ax jli `ly ±áøì déì àîéìå §Ÿ¥¦§¥¨¥§©

éàåléò éléî.oeilrd mlera ax ipta ilr oiylie ±déì äúéáö ¦¥¦¨©§¥¨¥
àúcååæ.mikixkz el dpikd ±àìéLc déLôð çðxa `liy xhtp ± §©§¨¨©§¥§¦¨
.`pia`àéøet éàäì àéøet éàäî àñà àçøôc eæçmlek e`x ± £§¨§¨£¨¥©§¨§©§¨

zhinl iq` ax zhinn migxet eid mdizehin lry miqcddy
,jtidle `pia` xa `liyéøîà,mlek exn` ±ïðaø eãáò dpéî òîL ¨§¦§©¦¨¨§©¨¨

àñéét.mdipia mely minkgd eyry o`kn gken ± §¨¨
:dxitq inia iyew mc d`exd oica wtq d`ian `xnbdàáø éòa± ¨¥¨¨

,`ax wtzqpäáéæa øBzñzL eäî éLB÷mc d`exd daf dy` ± ¦©¤¦§§¦¨
xetql dkixve dzxitq ini lk zxzeq m`d ,dzxitq inia iyew

d ,md wtqd iccve .`l e` ,miiwp mini dray aeyinia llkd m`
y `ed dxitqøúBñ ànèîä øácinia xzeq `nhnd xac lk ± ¨¨©§©¥¥

,daif z`neh mxeb epi` m` s` ,dxitq(éîéë) ànèî énð éàäå§©©¦§©¥
àeä äcð [éîéa]dy` oky ,`ed `nhnd xac iyew mc s`e ± ¦¥¦¨

,`nhnd xac `edy oeike ,d`nh ,dcp inia iyew mc d`exd
,xzeqøúBñ íøBbä øác àîìéc Bàz`neh mxebd mc wx `ny e` ± ¦§¨¨¨©¥¥

,[dxitq inia xzeq ,mitevx mini dyly dz`xyk daifåàì éàäå§©¨
àeä íøBbmxeb epi`y lke ,daif z`neh mxeb epi` iyew mc la` ± ¥

.[dxitq inia xzeq epi` ,daif z`neh
:wtqd heytl di`x `ian iia`ééaà déì øîà,`axläáéæa ñðBà ¨©¥©©¥¤§¦¨

çéëBé,qpe`a aef zii`x d`exd af oicn gikedl yi ±íøBb BðéàL ¦©¤¥¥
af didi iM Wi` Wi`' (a eh `xwie) xn`py ,af jka dyrp epi` ±¦¦¦¦§¤¨
,'eqpe` zngn `le exyan' (:g zezixk) minkg eyxce ,'FxUAn¦§¨

,z`nhn dpi` afa qpe` zii`xyøúBñåqpe` zii`x d`x m`e ± §¥
znxeb dpi`y afa qpe` zii`xy jkne .xzeq ,ezxitq inia
epi`y s` iyew mcy gikedl yi ,dxitq inia zxzeq daif z`neh
elit` `nhnd xacy meyne ,dxitq inia xzeq daif z`neh mxeb

.[xzeq ,xg` mewna
:di`xd z` `ax dgecdéì øîà,iia`l `axééàì,zn`a ±éàä ¨©¥¨¦©

àeä íøBb énðmeyne ,daif oic mxebd xac `id afa qpe` zii`x ± ©¦¥
,ezxitq inia zxzeq jkïðúc,(a"n a"t miaf)äðBLàø äéiàø äàø ¦§©¨¨§¦¨¦¨

,dpey`x mrt dii`x d`xy af ±BúBà ïé÷ãBazngn d`x m` §¦
,`l e` qpe`äiðLaeye qpe` zngn `ly dpey`x dii`x d`x ± §¦¨

,dipy mrt d`x,BúBà ïé÷ãBaxedh ,qpe` zngn d`x m`y §¦
,miiwp mini dray xteq epi`y ,dray z`nehnúéLéìLd`x ± §¦¦

zxitq jixvy af dyrpe qpe` zngn `ly dipye dpey`x dii`x
,ziyily mrt d`x aeye ,miig mina dliahe miiwp mini dray

,BúBà ïé÷ãBa ïéàoaxwa aiig ,qpe` zngn ef dii`x dzid m` s`y ¥§¦
zaiign afa qpe` zii`xy zngne .zei`x yly lra af oick
jk meyn `nye ,daif oic mxebd xac qpe`a dii`x zaygp ,oaxw
,d`neh mxebd xac epi`y iyew mc la` ,dxitq inia zxzeq

.xzeq epi` `ny
el xn` :dfa xfril` iax zrc z` `ax x`ai ji` zxxan `xnbd

,`axl iia`øîàc øæòéìà éaøìe(my)a óàd dii`xïé÷ãBa úéLéìM §©¦¡¦¤¤§¨©©©§¦¦§¦
,BúBà,oaxwa aiig epi` qpe` zngn d`x m`y itlénð éëäm`d ± ¨¦©¦
,xn`pøúBñ àì íéøb àìc ïåék,mxebd xac epi` afa qpe`y oeik ± ¥¨§Ÿ¨¦Ÿ¥

jkl ,oaxw eaiigl znxeb dpi` qpe` zngn ziyily dii`x ixdy
okzi minkg zrcly jixacl ,xnelk .dxitq inia xzeq epi`
xac `idy meyn `ed dxitq inia zxzeq qpe` zii`xy mrhdy
dpi` qpe` zii`xy oeik xfril` iax zrcl df itl m`d ,mxebd

.dxitq inia zxzeq dpi` ,mxebd xacdéì øîà,iia`l `axéaøì ¨©¥§©¦
énð éëä øæòéìàdpi` qpe` zii`x xfril` iax zrcl df itl ok` ± ¡¦¤¤¨¦©¦

.daif oic mxebd xac dpi` oky ,dxitq inia zxzeq
zxzeq qpe` zii`xy xfril` iax zrcy di`x d`ian `xnbd

:dxitq inia,øîBà øæòéìà éaø ,òîL àz`ly zei`x izy d`x ¨§©©¦¡¦¤¤¥
,ziyily dii`x d`x aeye qpe` zngn,BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà©©§¦¦§¦

úéòéáøaaiigzde `nhpe qpe` zngn `ly minrt yly d`x ± ¨§¦¦
,ezxitq inia aey d`xe ,oaxw,BúBà ïé÷ãBa ïéàlcad oi`y meyn ¥§¦

:`xnbd dgiken .`l e` qpe` zngn d`x m`åàì éàîoi` m`d ± ©¨
eze` miwcea oi`y `ziixad zpeekäøéúñìzxitq zxizq oiprl ± ¦§¦¨

ngn d`x m` s`y meyne ,miiwp dray.ezxitq xzeq ,qpe` z
s` ,zxzeq dxitq inia qpe` zii`xy xfril` iax zrcy gkene
`lye .xzeq `nhnd xacy xaeqe ,daif oic mxebd xac dpi`y
qpe` zii`xy xfril` iax zrcy xyt`y xn`y `ax ixack

.xzeq mxebd xac wxy meyn dxitq inia zxzeq dpi`
:`xnbd dgecàì,dxizq meyn eze` miwcea oi`y dpeekd oi` ± Ÿ

oiprl eze` miwcea oi`y dpeekd `l`àOîa ätéè àéääì déenèì§©¨§©¦¦¨§©¨
`yepd z` z`nhn aef ly dtihy ,dtihd z` `yepd `nhl ±
inia qpe` zii`x oiprl la` ,qpe` zngn d`a m` s` dze`
.`ax ixacke ,zxzeq dpi`y xfril` iax zrcy xyt` dxitq

:dxitq inia zxzeq qpe` zii`xy xfril` iax zrcy ztqep di`x
úéLéìMa ,òîL àz,afd ly ziyilyd dii`xa ±øæòéìà éaø ¨§©©§¦¦©¦¡¦¤¤

àìå ézøîà ïaø÷ì ,BúBà ïé÷ãBa ïéà ,úéòéáøa ,BúBà ïé÷ãBa ,øîBà¥§¦¨§¦¦¥§¦§¨§¨¨©§¦§Ÿ
äøéúñì,ok izxn` oaxw oiprl ,eze` miwceay izxn`y dn ± ¦§¦¨

izxn` `l la` ,oaxw aiig epi` qpe` zngn ziyilya d`x m`y
zngn d`x m` s`y ,eze` miwcea oi` df oiprle ,dxizq oiprl ok
zrcy gkene .ezxitq xzeq ,ezxitq inia ,xnelk ,ziriaxa qpe`
xac dpi`y s` ,dxitq inia zxzeq qpe` zii`xy xfril` iax
`ax ixack `lye .xzeq `nhnd xacy xaeqe ,daif oic mxebd
zxzeq dpi` qpe` zii`xy xfril` iax zrcy xyt`y xaqy

.xzeq mxebd xac wxy meyn daif inia
:`xnbd dwiqnøúBñ íøBb BðéàL øáãc èBLôz øæòéìà éaøì àlà¤¨§©¦¡¦¤¤¦§§¨¨¤¥¥¥

,eze` miwcea `l dxitq inia dii`xay xfril` iax xn` ok` ±
s`y meyne ,dxitq inia zxzeq qpe` zii`x s`emxeb epi`y xac

xfril` iax ixacy lirl `xnbd dzgcy enk `le .xzeq daif oic
m` s` `yna z`nhn aef ztihy ,`yn z`neh oiprl mixen`
ewitq z` xfril` iax ixacn heytl oi` j` .qpe` zngn d`a

wtzqd `ax oky ,`ax lyéàî ïðaøìxac m`d opax zrcl ± §©¨¨©
.xzeq mxebd xac e` xzeq `nhnd

:minkg zrc `id dn di`x d`ian `xnbddeáà éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥£©
BáBæ Bì íøb äî ,ïéáà éaøc,aefd zei`x afl enxb dn ±äòáL± §©¦¨¦©¨©¦§¨

,miiwp dray zxitqäòáL øúBñ Cëéôìinia aef zii`x d`x m` ± §¦¨¥¦§¨
.ezii`x mei z` wx `le ,ezxitq ini lk z` xzeq ezxitqíøb äî©¨©

Béø÷ Bì,ixw zii`x el dnxb dn ±ãçà íBé,cg` meil d`neh ± ¦§¤¨
ãçà íBé øúBñ êëéôìxdhdl xteqy mini draya ixw d`x m` ± §¦¨¥¤¨

.d`xy mei eze` wx xzeq ,eaefn
:`xnbd zxxanäòáL éàîel mxb eaefy `ziixad zpeek dn ± ©¦§¨

.drayàîéìéà`id dpeekdy xn`p m` ±äòáL ànèîc± ¦¥¨¦§©¥¦§¨
,mini dray z`nhn aef zii`xyéòaî äòáL àîè BáBf äî éàä©©¨¥¦§¨¦¨¥

déì,'dray `nh eaef dn' zepyl oia` iaxc dea`l did `ld ± ¥
,'dray ,eaef el mxb dn' oeyl zepyl `leåàì àlàlr `l` ± ¤¨¨

y `id ezpeek jgxkøúBñ Bðéà íøBb BðéàL øác ,øúBñ íøBbä øác̈¨©¥¥¨¨¤¥¥¥¥
znxeb `idy iptn `id dray lk zxzeq aef zii`xy mrhdy ±

p okly ,af ly dray z`nehepi`y xac la` ,'mxb' oeyld hw
mxebd xacy gken ef `ziixane .xzeq epi` daif z`neh mxeb
dwiqn .`ax ly ewitq hytpe ,xzeq epi` mxeb epi`y xace xzeq

:`xnbddpéî òîLlaewn didy gken 'mxb' oeyl hwpy jkn ± §©¦¨
.xzeq epi` mxeb epi`y xace xzeq mxebd xac ,oicd jky eicia

:dkld wqtïðéè÷ð ,ééaà øîà,dkldl epicia laewn ±ïéàmc ¨©©©¥¨§¦©¥
äáéæa øúBñ éLB÷daif z`neh mxeb epi`y oeik ,daf zxitq inia ± ¦¥§¦¨

.xzeq epi` `nhnd xac la` ,xzeq mxebd xac wxy ,daif inia
øîàc àpz úçkLî éàåiyew mcy xne`y `pz `vnz m`e ± §¦©§©©©¨§¨©

,øúBñy xn`pàéä øæòéìà éaø àeääiax zrck xaeq df `pz ± ¥©©¦¡¦¤¤¦
zxzeq afd zxitq inia qpe` zii`xy (lirl) xn`y xfril`
`nhnd xacy xaeqy meyne ,daif oic znxeb dpi`y s` ezxitq

.[mxeb epi`y s` xzeq
:dzxitq inia zclei oica `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦
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המשך בטמוד ומד

oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtdcip
àúãååæ éì úéáö åäúéáãì øîà àìéù ìæà.oikixkz Ðéìéî.ax ipta ilr oiyli `ly Ð

àñà çøô à÷ãjlede did gxet el` ly qcdde ,dhnd lr qcd gipdl eid oilibx Ð

.dhnl dhnnàñééô.mely =äáéæá øåúñúù åäî éùå÷.dxtqy dn lk Ðíøåâä øáã
i`e .daif icil da `iz` `lc ,`ed mxeb e`l Ð i`de ,yly dz`x m` daif icil Ð

,ol `niiwck ,mxeb epi`y ixw ixde :`iyw

xzeqe?`ed `nei cgc ,`id dxizq e`l `idd

.lkd xezql Ð `ax ira `w ike ,xzeqcåðéàù
íøåâ.eqpe` zngn `le :ol `niiwck Ðøúåñå

oiwcea oi` Ð ziriaxa :oiwxita xn`ck Ð

.eze`ééàìicil `ed mxeb inp qpe` zn`a Ð

ziyilye qpe`a `ly mizy d`x m`y ,aef

oi` Ð ziyily :opzc .oaxwl oitxhvn Ð qpe`a

.eze` oiwceaéúøîà ïáø÷ì,dwica irac Ð

.dxizql `leàìà,dvxzck iwez `l Ð

`l oiirae ,dxizql Ð i`ce `l` ,`yna iienhl

iaxcn zhyt z`e ,opira opaxl op`c .heytz

.xfrl`äðéî òîù,"`nxb" oeyl hwpcn Ð

.xzeq Ð mxebd xac :dil `niiwc llknéáø
àéä øæòéìà.mxeb epi`e ,xzeq qpe` :xn`c Ð

äìòúù åäî`l dzcil iniae ,aefa dcli m` Ð

jxhvz `le ,miiwpl dl dlriy edn Ð dz`x

odixg` xetqlúøúåñ äðéà ?,daf dzid m` Ð

dpi` Ð dclie ,xetql dligzde ,dwqte

Ð oda d`ex dpi` elit` ,dzcil inie .zxzeq

odixg` znlyn `l` ,dzxitql oinilyn oi`

.dxdh m`äáåæî."daefn dl dxtqe" Ðàìå
äòâðî,cin zxteq ,daefn dxdhy oeik Ð

,dlrea `nhln xdhz f`e ,dzaifl oaxw `iaze

cr oizndl dkixv `le .zrbepn elit`e

.drbpn s` xdhzyäúãéìî àìåoeik Ð

dkixv dpi`e ,cin zxteq ,daefn dxdhy

dcli ,`nl` .dzcil ini exariy cr oizndl

.dlere ,zxzeq dpi` Ð dxitq inia
áæ
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øáãcg` oirn xn`c axl zxzeqc ,gikez aefa zclei :xn`z m`e Ð 'ek xzeq mxebd

mxeb aiyg xdeh mcc :xnel yie !d`neh mey mxeb epi` xdeh mcc ab lr s` ,`ed

,iyewl inc `le .`ed cg` oirn xn`c axl ,dcp e` daf `ied dcli `l m`y oeik ,ith

.daif mxeb epi` dcil iyew zngn d`xzy mc mlerlcïðéè÷ðo`kn Ð xzeq iyew oi`c

lirl yxtpy `l m` ,"miz`" iyxc `lc rnyn

jdl epiid Ð "iyxc `l miz` opaxe" (`,dl)

.llk iyxc `lc rnyn j` .`yxcééáàxn`

daeyza i"yx azk Ð dler dpi`e zxzeq dpi`

,oda d`ex dpi`y dcil inic dcen iia`c zg`

"oniq `a" wxt gken ikdc .dzaif zxitql miler

iaxc `ail` Ð `kde ,`ziixad on (a,cp onwl)

`cg irainl zelibx oi`c rcz .oiniiw qepixn

idliyae ,`kd dl irac ,izkec ixza `zlin

iia` wleg j`id :eze .(my) "oniq `a" wxta

`axe iia`l mdl dnc :eze ?mzdc `ziixa`

diilr `l` xikfdl mdl did `l ?dxizq xikfdl

edn ira qepixn iaxc `ail` `l` !da ibiltc

xn`w `le ,"zxzeq dcil oi`" hwpcnc ,dlrzy

e` .dler dpi`c dil `xiaqc llkn ,dlerc inp

lr ,zxzeq dpi`c oeik ,`ilz `da `d :`nlc

d`neh `dz `ly "xdhz xg`e"n ,dler jgxk

Ð dl `pin` `pn :`ax iziine .odipia zwqtn

iziin iia`e .`xw` bilt `l qepixn iax `nzqnc

`ziixa` biltc `pz `ki`c Ð dl `pin` `pn

qepixn iaxc xninl `ki`e .(my) "oniq `a"c

qepixn iax xn`w `lcn ,ikd inp dil `xiaq

iia` ivn dedc oicd `ede ."dlere zxzeq dpi`"

,(a,gk dcp) "zltnd"a ,drehc `ziixa iiez`l

iaxk dl iwen ded `axc `l` .dler oi`c dxaqc

.i"yx yxit ok .jenqac `ziixa iwenck ,xfril`

,"dl `pin` `pn" `ax iziinc yxity dne

`dc :dyw ,`xw` qepixn iax bilt `l `nzqnc

ivn dedc :xnel yie !bilt xfril` iax jgxk lr

iia` dil igc ikd e`la `l` ,"jinrhile" xninl

(a,gk my) "zltnd"c `ziixa yxity dne .xity

`ied `da `wec Ð xfril` iaxk `ax dl iwen

`l ixnbl la` .dl oiler oi`c ,xfril` iaxk

`aiwr iaxk dl iwen `dc ,xfril` iaxk `ied

e ,epipta mixetq iracdilr bilt xfril` iax

`zkldc :yxtn mz epiaxe .(a,f dcp) `nw wxta

my) "zltnd"c `ziixake ,oiler oi`c ,iia`k

:(`,l dcp) dlr xn`w `lcn :wcwcne .(a,hk

iwet`l .oiler oi` dcil inic ,rax` dpin rny

`ziixane ,`iiepiy cgl iell lirlc `ziixad on

epi` `l` .oilerc ixaqc (a,cp dcp) "oniq `a"c

ol `hiyt `d la` ,yecg ly mixac `l` dpen

`a"c `ziixac mz epiax xne` cere .oiler oi`c

meyn ,`tt ax dil yxtnck xninl `ki` "oniq
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àúãååæ éì úéáö åäúéáãì øîà àìéù ìæà.oikixkz Ðéìéî.ax ipta ilr oiyli `ly Ð

àñà çøô à÷ãjlede did gxet el` ly qcdde ,dhnd lr qcd gipdl eid oilibx Ð

.dhnl dhnnàñééô.mely =äáéæá øåúñúù åäî éùå÷.dxtqy dn lk Ðíøåâä øáã
i`e .daif icil da `iz` `lc ,`ed mxeb e`l Ð i`de ,yly dz`x m` daif icil Ð

,ol `niiwck ,mxeb epi`y ixw ixde :`iyw

xzeqe?`ed `nei cgc ,`id dxizq e`l `idd

.lkd xezql Ð `ax ira `w ike ,xzeqcåðéàù
íøåâ.eqpe` zngn `le :ol `niiwck Ðøúåñå

oiwcea oi` Ð ziriaxa :oiwxita xn`ck Ð

.eze`ééàìicil `ed mxeb inp qpe` zn`a Ð

ziyilye qpe`a `ly mizy d`x m`y ,aef

oi` Ð ziyily :opzc .oaxwl oitxhvn Ð qpe`a

.eze` oiwceaéúøîà ïáø÷ì,dwica irac Ð

.dxizql `leàìà,dvxzck iwez `l Ð

`l oiirae ,dxizql Ð i`ce `l` ,`yna iienhl

iaxcn zhyt z`e ,opira opaxl op`c .heytz

.xfrl`äðéî òîù,"`nxb" oeyl hwpcn Ð

.xzeq Ð mxebd xac :dil `niiwc llknéáø
àéä øæòéìà.mxeb epi`e ,xzeq qpe` :xn`c Ð

äìòúù åäî`l dzcil iniae ,aefa dcli m` Ð

jxhvz `le ,miiwpl dl dlriy edn Ð dz`x

odixg` xetqlúøúåñ äðéà ?,daf dzid m` Ð

dpi` Ð dclie ,xetql dligzde ,dwqte

Ð oda d`ex dpi` elit` ,dzcil inie .zxzeq

odixg` znlyn `l` ,dzxitql oinilyn oi`

.dxdh m`äáåæî."daefn dl dxtqe" Ðàìå
äòâðî,cin zxteq ,daefn dxdhy oeik Ð

,dlrea `nhln xdhz f`e ,dzaifl oaxw `iaze

cr oizndl dkixv `le .zrbepn elit`e

.drbpn s` xdhzyäúãéìî àìåoeik Ð

dkixv dpi`e ,cin zxteq ,daefn dxdhy

dcli ,`nl` .dzcil ini exariy cr oizndl

.dlere ,zxzeq dpi` Ð dxitq inia
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lirl yxtpy `l m` ,"miz`" iyxc `lc rnyn

jdl epiid Ð "iyxc `l miz` opaxe" (`,dl)

.llk iyxc `lc rnyn j` .`yxcééáàxn`

daeyza i"yx azk Ð dler dpi`e zxzeq dpi`

,oda d`ex dpi`y dcil inic dcen iia`c zg`

"oniq `a" wxt gken ikdc .dzaif zxitql miler

iaxc `ail` Ð `kde ,`ziixad on (a,cp onwl)

`cg irainl zelibx oi`c rcz .oiniiw qepixn

idliyae ,`kd dl irac ,izkec ixza `zlin

iia` wleg j`id :eze .(my) "oniq `a" wxta

`axe iia`l mdl dnc :eze ?mzdc `ziixa`

diilr `l` xikfdl mdl did `l ?dxizq xikfdl

edn ira qepixn iaxc `ail` `l` !da ibiltc

xn`w `le ,"zxzeq dcil oi`" hwpcnc ,dlrzy

e` .dler dpi`c dil `xiaqc llkn ,dlerc inp

lr ,zxzeq dpi`c oeik ,`ilz `da `d :`nlc
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`aiwr iaxk dl iwen `dc ,xfril` iaxk `ied

e ,epipta mixetq iracdilr bilt xfril` iax

`zkldc :yxtn mz epiaxe .(a,f dcp) `nw wxta

my) "zltnd"c `ziixake ,oiler oi`c ,iia`k

:(`,l dcp) dlr xn`w `lcn :wcwcne .(a,hk

iwet`l .oiler oi` dcil inic ,rax` dpin rny

`ziixane ,`iiepiy cgl iell lirlc `ziixad on

epi` `l` .oilerc ixaqc (a,cp dcp) "oniq `a"c

ol `hiyt `d la` ,yecg ly mixac `l` dpen

`a"c `ziixac mz epiax xne` cere .oiler oi`c

meyn ,`tt ax dil yxtnck xninl `ki` "oniq

zxitql ipy reay dler ikdl ,xkf dcli `ni`c

xaq `l` ,dia xcd `le ,mzdc `ped ax ixac laiw `lc rcze .xkf dcli `ni` Ð dcli elit`e ,dcli `l xni` :xninl `ki` ok m` ,"lk`p epaxw oi`e" ipzwcn ,ith d`xp eixace .dzaif

xfril` iaxc opaxk inwe`l wigc i`n`e ,`ax iwenck ,xfril` iaxk inwe`l jixv jgxk lr ok m` Ð oiler xaq i`e ,"aezkd oyiwd jgxk lr :xn` `tt ax" oizrnya xn`wcn :oiler oi`c

"xfril` iax" `kde ,"xfrl` iax" xzeq xn`c lirl opiqxb i` edine .dia xcd `l i`ce `l` !oiler oi` xn`c xfril` iaxk inwe`l jixv ikd e`lac oeik ,xyt` i`yn xyt` oipc oi` ixn`c

`ped ax xn`ck ,`id dawp `nlic yginl `ki`c .dzaif zxitql dler epi` ipy reay ,`witq wtq iedc it lr s` ,xwir epi`c xninl `ki` ,onwlc `tt ax ixace .melk gikedl oi` Ð

ikd e`la `ki` ,lk`p dpaxw oi`c oeik edine .("xneg" ligznd xeac seq `,fk) "sere dig zltnd" iab lirl ziyixtck ,dl dxzqc xdeh ini seqa `witq wtq inp `ki`c meyn .mzd

.(`,eh) oiaexirc `nw wxta "eili`n cnerd igl" `le ,m"bw l"rin c"nl `ed ,oda d`ex dpi`y dcil inic :mz epiax xne`e .dcli `l `ny Ð dz`x elit`e ,dz`x `l `ny :`witq wtq

dlral zxzen Ð d`neh inia elit` e` xdeh inia miiwp dray dxtqe ,dawpl xyr drax` e` xkfl dray z`neh ini exar m` ,aefa zecleik edl opiaygc eply miypc azk dicrq axe

epiax lr wleg `icda ixd ,dzaif zxitq inil dl miler oda d`ex dpi`y dcil ini :minkg epy oky ,"xdeh mc" e`xw aezkd Ð mc d`exy it lr s` .dawpl mipenye xkfl mirax` cr

rny ,`id `aiwr iax dpin rny :xn`wck ,"`id ipelt ?ipn `d" xninl ivnc `kid `l` xn`w `lc meyn xninl `ki` Ð rax` dpin rny :(`,l my) "zltnd"a xn`w `lc `de .mz

.oiler oi` `nlr ilekl iia`lc ,"`id xfril` iax ipn `d" xninl ivn `l Ð oiler oi`c `da la` .dcedi iaxa iqei iaxcn iwet`l ,devn dpnfa dliah dpin rny ,`id oerny iax dpin

àáø`c (eh) ipy wxta xaeq ax `de :xn`z m`e Ð zxzeq dpi` xn`iaxc `ail` axc :xnel yie !mcn miiwp dray opira `kdc ,xezqz Ð ok m`e ,mc `la xawd zgiztl xyt` i

.zxzeq dpi`c xn`w `dc ,mc `la xawd zgiztl xyt`c xaqe ,ziyixtck xn`w qepixn
dn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

éì úéáö :eäúéáãì øîà àìéL ìæààúãååæìéæéì àìc , £©¥¨£©¦§¥§¨¥¦§¨¨¨§¨¥¦
.éàåléò éléî áøì déì àîéìåäúéáöçð ,àúãååæ déì §¥¨¥§©¦¥¦¨©§¦¨¥§¨¨¨¨

déLôðàìéLceæç .àçøôcéàäì àéøet éàäî àñà ©§¥§¥¨£§¨§¨¨¨¥©§¨§©
ïðaø eãáò ,dpéî òîL :éøîà ,àéøetàñéétéòa . §¨¨§¦§©¦¨¨§©¨©©§¨¨¥

:àáøéLB÷eäîøBzñzLäáéæaøúBñ ànèîä øác ? ¨¨¦©¤¦§§¦¨¨¨©§©¥¥
¯ànèî éîð éàäåéîékøác :àîìéc Bà ,àeä äcð §©©¦§©¥¦¥¦¨¦§¨¨¨

íøBbä¯éàäå ,øúBñ¯:ééaà déì øîà ?àeä íøBb åàì ©¥¥§©¨¥£©¥©©¥
íøBb BðéàL ,çéëBé äáéæa ñðBà¯:déì øîà !øúBñå ¤§¦¨¦©¤¥¥§¥£©¥

äðBLàø äéiàø äàø ,ïðúc .àeä íøBb éîð éàä ,ééàì̈¥©©¦¥¦§©¨¨§¦¨¦¨
¯äiðL ,BúBà ïé÷ãBa¯úéLéìL ,BúBà ïé÷ãBa¯ïéà §¦§¦¨§¦§¦¦¥

ïé÷ãBa éLéìMa óà øîàc ,øæòéìà éaøìe .BúBà ïé÷ãBa§¦§©¦¡¦¤¤©£©©©§¦¦§¦
?øúñ àì íéøb àìc ïåék éîð éëä ,BúBà¯:déì øîà ¨¦©¦¥¨§¨¨¥¨§©£©¥

:øîBà øæòéìà éaø ,òîL àz .éîð éëä ,øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤¨¦©¦¨§©©¦¡¦¤¤¥
úéòéáøa ,BúBà ïé÷ãBa úéLéìMa óà¯ïé÷ãBa ïéà ©©§¦¦§¦¨§¦¦¥§¦

åàì éàî .BúBà¯äøéúñì?¯,àìdéenèìàéääì ©¨¦§¦¨¨§©¨§©¦
:øîBà øæòéìà éaø ,úéLéìMa ,òîL àz .àOîa ätéè¦¨§©¨¨§©©§¦¦©¦¡¦¤¤¥

úéòéáøa ,BúBà ïé÷ãBa¯ïaø÷ì ,BúBà ïé÷ãBa ïéà §¦¨§¦¦¥§¦§¨§¨
øáãc èBLôz ,øæòéìà éaøì àlà .äøéúñì àìå ézøîà̈©§¦§Ÿ¦§¦¨¤¨§©¦¡¦¤¤¦§§¨¨

íøBb BðéàL¯éðúc ,òîL àz ?éàî ïðaøì ,øúBñ ¤¥¥¥§©¨©©¨§©§¨¥
BáBæ Bì íøb äî :ïéáà éaøc deáà¯Cëéôì ,äòáL £§©¦¨¦©¨©¦§¨§¦¨

¯Béø÷ Bì íøb äî ,äòáL øúBñ¯Cëéôì ,ãçà íBé ¥¦§¨©¨©¦§¤¨§¦¨
¯ànèîc àîéìéà ?"äòáL" éàî .ãçà íBé øúBñ¥¤¨©¦§¨¦¥¨¦§©¥

äòáL¯àlà ,déì éòaî "äòáL àîè BáBf äî" éàä ¦§¨©©¨¥¦§¨¦¨¥¥¤¨
íøBbä øác :åàì¯íøBb BðéàL øác ,øúBñ¯ïéà ,ïðéè÷ð :ééaà øîà .dpéî òîL ,øúBñ Bðéà ¨¨¨©¥¥¨¨¤¥¥¥¥§©¦¨£©©©¥¨§¦©¥
.äáéæa øúBñ éLB÷øúBñ øîàc àpz zçkLî éàå¯ñeðéøî éaø ,àéðz .àéä øæòéìà éaø àeää ¦¥§¦¨§¦©§©©§©¨©£©¥©©¦¡¦¤¤¦©§¨©¦¨¦

eäî :eäì àéòaéà .äáéæa úøúBñ äãéì ïéà :øîBàäìòzLdðéàå úøúBñ dðéà :øîà ééaà ? ¥¥¥¨¤¤§¦¨¦©£¨§©¤©£¤©©¥¨©¥¨¤¤§¥¨
dì àðéîà àðî :àáø øîà .äìBòå úøúBñ dðéà :øîà àáø .äìBò¯"øäèz øçàå" ,àéðúc ¨¨¨¨©¥¨¤¤§¨£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨§©©¦§¨

¯äìBò àîìLa zøîà éà .íäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL ,ïleëì øçà øçà¯àìc eðééä ©©©©§¨¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤¦¨§©§¦§¨¨¨©§§¨
äìBò dðéà zøîà éà àlà ,äàîeè ú÷ñôî¯!äãéì déì ÷éñôà¯àäz àlL :Cì øîà ééaàå ©§¤¤§¨¤¨¦¨§©§¥¨¨©§¥¥¥¨§©©¥£©¨¤Ÿ§¥

dì àðéîà àðî :àáø øîà .íäéðéa ú÷ñôî äáéæ úàîeè¯" ,àéðúcdáBfî"¯àìå dáBfî §©¦¨©§¤¤¥¥¤£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨¦¨¦¨§Ÿ
dòâpîdáBfî ,¯àìådúãélî.¯éðzz àìå ,"dòâpî àìå dáBfî" àãç éðz :Cì øîà ééaàå ¦¦§¨¦¨§Ÿ¦¥¨¨§©©¥£©¨§¥£¨¦¨§Ÿ¦¦§¨§Ÿ¦§¦

."dúãélî àìå"¯àáøå¯éãééà ,"dúãélî àìå dáBfî" àîìLa zøîà éà ?éàî éàäéøèöàcC §Ÿ¦¥¨¨§¨¨©©¦¨§©§¦§¨¨¦¨§Ÿ¦¥¨¨©§¥§¦§§¦
äãéì déì¯"dòâpî àìå dáBfî" zøîà éà àlà ,äãéì ehà dòâð àðz¯éëå"î éàäøäèé ¥¥¨¨¨¦§¨©¥¨¤¨¦¨§©§¦¨§Ÿ¦¦§¨©¦§¦¦§©

áfäBáBfîà÷ôð "¯àìå BáBfîBòâpî!¯ééaàå¯ãçå áæa ãçäáæaàðîçø áúk éàc ,éëéøöe . ©¨¦¨§¨¦§Ÿ¦¦§§©©¥©§¨§©§¨¨§¦¦§¦§©©£¨¨
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`oifgeרלח mipya cenr fl sc ± oey`x wxtdcip
áæla` .oitevx mini dylya zei`x ylya oia ,cg` meia zei`x ylya oia `nhn Ð

af opiaxn (`,ck) `nw `aaa ."mini" da aizkck ,mini dylya `l` d`nhn dpi` daf

.miniläãéìî íéé÷ð`ifgc o`nk Ð `ifg `lc ab lr s`c ,mdipia dcil `dz `ly Ð

.mc `la oi`nh dcil ini `dc ,incäáéæì ïééåàø ïéà äúãð éîé äî`l` daf oi`c Ð

.odn dler daifl dray zxitq oi`e ,dcp xg`

dcp ini `liig `l Ð daf `ied ikn `dc

d`exy mc lke .miiwp dray ayzy cr ,mlerl

jklid .`ied `l dcp la` ,zxzeq `l` dpi` Ð

dcp ini `le ,dcp inia dxitq ini zgkyn `l

.dxitq iniaäãéì éîé óà,dcpl ence li`ed Ð

zngn dnc `le :xn`ck ,daifl oiie`x oi`e

,dcpl edl opincn dxitq oiprl inp ikd .cle

dcli m` oebk ,dray zxitq oda dlrz `le

.dxitq iniaoi`y dzcil ini s` :opiqxb ikd

.odn dler dray zxitq oi` ,daifl oiie`x

äøúñ éîð øúñîik ,`wlq `lc oky lke Ð

mxeb epi`y ,afa qpe`a dil `xiaqc ikid

.xzq ,inxb `lc ab lr s` ,inp dcil ini .xzeqe

mxeb epi`y xac ixn`c opaxl `p` `pin`w ike

.dlere zxzeq dpi` ,xzeq epi`øùôà ïéðã éëå
.dxitq inia zcll dl xyt`c ,dcil oebk Ð

øùôà éàùîzeidl xyt` `lc ,dcp inin Ð

dxitq inia dcpàéä øæòéìà éáø ?zkqna Ð

gqtn zexec gqt silic ,"dcezd" wxta zegpn

iax el xn` .oilegd on `l` `iai `ly ,mixvn

xyt` i`yn xyt` oipc ike :`aiwr?mixvna

`ki`c zexecl la` ,xyrn ded `l izk`

s` :el xn` !ediipn iziip Ð ipy xyrn zern

cnlpe ,`id dlecb di`x ,xyt` i`y it lr

.dpnidáåúëä ïùé÷ä,`aiwr iaxl elit`e Ð

`yiwd la` .dey dxfb oebk ,oipc oi`c ilin ipd

.ywidd lr oiaiyn oi` Ðøîà àãñç áø
äàîè.itey `ki` `dc Ðxn` `pipg iax

dxedhi`lbi` Ð mcd on s` dztyc oeik Ð

ik la` .`z` cle zngn iyewd mcc `zlin

`zlin i`lbi` Ð mc d`exe xrvd on dzty

.iyew `la inp `ifg ied ikd inwncåéðôìÐ

.ez`ia mcew mipy e` cg` meiúåìééç ùéôîã
éôè.ez`ial jenq Ðéøîâì úåìééç åäì å÷ñôã

i`c ,ez` dizngn `l i`nw i`ce `zydc Ð

.zeliig yitnc oky lk Ð ez` dizngnàáðåú
,dxrva zybxn dpi`y ,o"eyicxehy` Ð

.ilegd zinenry zngnéðú÷ éë éîð éàÐ

dnl ,dz`x olekae iteya cg`e iyewa dyly

i`d ilek ilúòî äúôùå íéðù äúù÷ù åà ?
úòìipzwck ,mcd on `le xrvd on iyilya Ð

iriax zvwne iyily zvwne ,"iyewa dyly"

.iteya Ðáâ ìò óàã ïì òîùî à÷ àäÐ

meie dlil dzty `le iyily zvwa dzywc

mei i`vg ipye dlil `l` ,eneie zay ililk

.d`nhéáø éçà ïá àðéðç éáøãî é÷åôàìå
òùåäédieyiw lgy lk :(a,el) lirl xn`c Ð

.'ek dly iyilya zeidläàéøá.mirax` Ð

äá úåéäì ïééåàøä íéîé àìà øäèî ãìåä ïéà
äáæ.dcpl dcp oiay mei xyr cg` epiidc Ð

xn`ck ,dcp d`nh Ð odixg` dz`x la`

.dcp dcp inia :lirlúøéôñì ïééåàøä íéîé óà
äáéæÐ daifd inia iyewd ligzd oebk Ð

.dcp d`nh Ð jix`i m` dray xg` la` .i`w inp ipd` Ð dxedh dzaifc ,dzaifa `le "dzcpa" `pngx azk ike .ikiiy daf xza `dc ,mdixg` draye daif ini lk oixedh

áøã äéîòèìå.iyew oiprl `pngx edpixdh daif xza ikiiyc mini jpda ax xn`c oeik Ð
óà
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äîini :xn` (`,cp dcp) "oniq `a" idliyac :xn`z m`e Ð daifl oie`x oi`c dzecp ini

dphw dafa ixiin mzdc :xnel yie !dzaif zxitql oiler Ð oda d`ex dpi`y dzecp

.dl dlere ,dcp zlgz dia `ied xyr mipy meic ,xyr cg` mei d`exyìòoyiwd jgxk

iax jixt (`,at zegpn) "dcezd wxta `de :xn`z m`e .ywidd lr oiaiyn oi`e Ð aezkd

i`yn xyt` oipc ike :xfril` iaxl `aiwr

yixcc xfril` iaxc `nrhc ab lr s` ,xyt`

iaxe .zeey zeceard lk ediy "zcare"n `ywid

in" wxta ,"zcare"c `ywid dil zi` inp `aiwr

`l mzdc :xnel yie !(`,ev migqt) "`nh didy

jixhvi`c ,"aezkd oyiwd jgxk lr" xninl ivn

.(`,ev) migqtc zeyxc edpdl `ywid

íéòáøài`d ik jixt `l dkeqa Ð `irain

cr xiyknc dcedi iax` `peeb

dil miwc meyn Ð mzd dn` miynge mirax`

ixn`ck "miynge mirax`" `l` ,`wec e`lc

,miyng `wec ied `kd la` .`aeh elit`e ,iypi`

wxtae .xdhn cledy miynge :jenqa ipzwck

,zetew yng `zyd :jixtc (a,ekw zay) "oiptn"

.hwp `wecc xaq dywnd Ð ?`irain rax`

"ynge rax`" `l` ,hwp `wec e`lc :ipyne

Ð rax` ,`wec dedc :ipyn cere .iypi` ixn`ck

lr s`" wxtae .lecb xve`nÐ ynge ,ohw xve`n

ynge rax` elit` wpei wepiz :(`,q zeaezk) "it

`wec e`lc meyn ,mzd wiic `l inp Ð mipy

elit`e :mzd xn`wck ,ekxv itl `l` ,yng

(a,alw oileg) "rexfd" wxtae .etzk lr ezliag

on xeht Ð zezay ylye mizy gah odk :xn`c

hwp mzd .zepzna aiig Ð jli`e o`kn ,zepznd

.dwfg ded ipnif ixza xn`c ,iaxl Ð mizy

.yly Ð l`ilnb oa oerny oaxleáøåxa `c`

zxizq zxitql miie`xd mini s` xn` dad`

`d ,ax ixac lr siqed dn :xn`z m`e Ð dzaif

xg` mini dray epiid dxitql oiie`xd inp axl

,mixg` xyr cg` zeligzn f`e ,mei xyr cg`

iyew mlerl inp dicicl ok m`e .daif ini mdy

dray exariy cr dcp dpi`c :xnel yie ?xdhn

s` ,f` dz`x m`e .xyr cg` xg` dxitqd ini

,dxedh Ð `c` axle ,axl d`nh Ð iyewa

l`ppg epiaxe .dzaif zxizq zxitql oiie`xc

oie`xd mini dryz `l` xdhn epi` ielc :yxit

mpi`c ,xyr cg`e dxyr la` .daf oda zeyril

mb elit` dz`x elit`c ,daf oda zeyril oiie`x

mini siqen axe .dcp `l` dpi` Ð xyr mipya

dynge ,xyr cg`e ixiyr oebk ,dxitql oiie`xd

mini drayn mini ipy la` .ok ixg` mini

`c` axe .axl d`nh Ð oda dz`x m` mipexg`

.oixedh olek `vnpe ,mini ipy mze` s` siqen
zeidl
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áæa¯äáæ ìáà ,ñðBàa ànèî àìc íeMîàénhîc §¨¦§¨§©¥§¤£¨¨¨§¦©§¨
ñðBàa¯,äáæa àðîçø áúk éàå .àëéøö ,àì àîéà¯ §¤¥¨¨§¦¨§¦§©©£¨¨§¨¨

ànèîc áæ ìáà ,íéîiák úBiàøa àénhî àìc íeMî¦§¨¦©§¨¦§¦¦©¨¦£¨¨¦§©¥
íéîiák úBiàøa¯àðî :ééaà øîà .àëéøö ,àì àîéà ¦§¦¦©¨¦¥¨¨§¦¨¨©©©¥§¨

dì àðéîà¯"àîèz dúåc" :àéðúc¯úà úBaøì ¨¦¨¨§©§¨§Ÿ¨¦§¨§©¤
"àîèz dúåc" ,dìòBa¯dúåc" ,úBìélä úà úBaøì £¨§Ÿ¨¦§¨§©¤©¥§Ÿ¨

"àîèz¯áLzL äëéøvL áBæa úãìBiä úà úBaøì ¦§¨§©¤©¤¤§¤§¦¨¤¥¥
íéi÷ð åàì éàî .íéi÷ð äòáLäãélî.ícî ,àì ? ¦§¨§¦¦©¨§¦¦¦¥¨¨¦¨
dì àðéîà àðî :ééaà øîàå¯dúcð éîék :àéðúc ©£©©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨¦¥¦¨¨

dúcð éîi äî ,dúãéì éîé Ck¯äáéæì ïéeàø ïéà ¨§¥¥¨¨©§¥¦¨¨¥§¦§¦¨
ïéàL dúãéì éîé óà ,ïäî äìBò äòáL úøéôñ ïéàå§¥§¦©¦§¨¨¥¤©§¥¥¨¨¤¥

äáéæì ïéeàø¯àáøå .ïäî äìBò äòáL úøéôñ ïéà¯ §¦§¦¨¥§¦©¦§¨¨¥¤§¨¨
øîàc ,àéä øæòéìà éaø éðî àäøzñîéîðäøúñ. ¨¨¦©¦¡¦¤¤¦©£©¦§©©¦¨§¨

ïéðc éëå?øLôà éàMî øLôà¯éBáãçà áø øîà §¦¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨¨©©©©§
éàMî øLôà ïéðc øîàc ,àéä øæòéìà éaø :éîà øa©©¦©¦¡¦¤¤¦©£©¨¦¤§¨¦¤¦
.áeúkä ïLéwä Cçøk ìò :øîà úLL áøå .øLôà¤§¨§©¥¤¨©©¨§¨¦¦¨©¨
áø øîà éîà øa éBáãçà áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©©©§©©¦¨©©
éàMî øLôà ïéðc øîàc ,àéä øæòéìà éaø :úLL¥¤©¦¡¦¤¤¦©£©¨¦¤§¨¦¤¦
.áeúkä ïLéwä Cçøk ìò :øîà àtt áøå ,øLôà¤§¨§©©¨¨©©¨§¨¦¦¨©¨

ìL äúL÷"äfî äúôL :eäì àéòaéà .'åëå "íéîé äL ¨§¨§¨¨¦¦©£¨§¨§¨¦¤
:øîà àðéðç éaø ,äàîè :øîà àcñç áø ?eäî äfîe¦¤©©¦§¨¨©§¥¨©¦£¦¨¨©

àöiL Cìîì ìLî :àðéðç éaø øîà .äøBäèåéúBìéiçå §¨¨©©¦£¦¨¨¨§¤¤¤¨¨§©¨¨
òeãéa ,åéðôìåéúBìéiçLàcñç áøå .ïä Cìî ìL §¨¨§¨©¤©¨¨¤¤¤¥§©¦§¨

Léôð éòác ïkL ìk :øîàúBìéiçéaø ,ïðz .éôè ¨©¨¤¥§¨¥¨¥©¨§¥§©©¦
íBéå äìéì :øîBà òLBäééìéìkäúôML ,BîBéå úaL §ª©¥©§¨§§¥¥©¨§¤¨§¨

àîòè .ícä ïî àìå øòvä ïî¯ïî àìå øòvä ïîc ¦©©©§Ÿ¦©¨©£¨§¦©©©§Ÿ¦
äfîe äfî àä ,ícä¯?àcñç áøc àzáeéz .äøBäè ©¨¨¦¤¦¤§¨§§¨§©¦§¨

äfîe äfî àéòaî àì :àcñç áø Cì øîà¯,äàîèc ¨©¨©¦§¨¨¦¨£¨¦¤¦¤¦§¥¨
ïî àìå øòvä ïî ìáà ,éøîâì úBìéiç eäì é÷ñôc§¨§¦§©¨§©§¥£¨¦©©©§Ÿ¦

éëéä ék :øîéà ,ícäícîcä÷ñt àì¯éLBwîéîð ©¨¥©¦¥¦§¦¨¨¨§¨¦¦©¦
àäå ,ä÷ñt àì¯àaðez,dì è÷ðc àeä àîìòa ¨¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨©¨

ìL äúL÷ :ïðz .ïì òîLî à÷ãçà CBúa íéîé äL ¨©§©¨§©¨§¨§¨¨¦§©©
äãìéå úòì úòî äúôLå ,íBé øNò¯úãìBé Bæ éøä ¨¨§¨§¨¥¥§¥§¨§¨£¥¤¤
éðú÷ãk àîéìéà ?éîc éëéä .áBæa¯ìL éì änì?L §¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¨¥¨¨¦¨

ìL äúL÷ :øîà÷ éëä åàì àlà !ébñ éôBLa ãçå éLB÷a éøúaBà ,äfîe äfî äúôLå äL ¦§¥§¦§©§¦©¦¤¨¨¨¦¨¨©¨§¨§¨§¨§¨¦¤¦¤
úòì úòî äúôLå íéðL äúLwL¯Cì øîà !àðéðç éaøc àzáeéúe ,áBæa úãìBé Bæ éøä ¤¨§¨§©¦§¨§¨¥¥§¥£¥¤¤§§§¨§©¦£¦¨¨©¨

áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ àäå ,éðú÷ãk íìBòì ,àì :àðéðç éaøìéçúîc,éLéìMa éeMé÷ ©¦£¦¨¨§¨¦§¨¨¥§¨¨©§©¨§©©©§©§¦¦©§¦¦
úòì úòî äúôLå¯àéä änk" .àðéðç éaøî é÷etàì ,äàîèdéeM÷.'åëå "øîBà øéàî éaø §¨§¨¥¥§¥§¥¨§©¥¥©¦£¦¨©¨¦¦¨©¦¥¦¥

íéMîç àzLäàéMwîïàk ,àéL÷ àì :àcñç áø øîà ?àéòaéî íéòaøà ,¯ïàk ,äìBçì ¨§¨£¦¦¦©§¨©§¨¦¦¨£¨¨©©¦§¨¨©§¨¨©¨¨
¯äàéøaì.áøå ,äáæ ïäa úBéäì ïééeàøä íéîé àlà øäèî ãìeä ïéà :éåì éaø øîà ©§¦¨¨©©¦¥¦¥©¨¨§©¥¤¨¨¦¨§¦¦§¨¤¨¨§©

déîòèìe :äáäà øa àcà áø øîà .äáæ úøéôñì ïééeàøä íéîéa eléôà :øîàáøc ¨©£¦§¨¦¨§¦¦§¦©¨¨¨©©©¨©©£¨§©§¥§©
åìéôà
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dcp(iyiy meil)

,áæamcew miiwp dray xetql leki `ed `weecy xeaq iziid §¨
,erbpn xdhpyíeMî,dlw ez`nehyñðBàa ànhî àìczii`xy ± ¦§Ÿ¦©¥§¤

,afa z`nhn dpi` qpe`a aefäáæ ìáà,dxeng dz`nehy £¨¨¨
ñðBàa àénhîc,dafa z`nhn qpe`a mc zii`xy ±àì àîéà± §¦©§¨§¤¥¨Ÿ

,drbpn xdhzy mcew miiwp dray xetql dleki dpi` `ny
àëéøö.dafa mb df oic aezkl dxezd dkxved jkl ±áúk éàå §¦¨§¦¨©
àðîçøwx,äáæadray xetql dleki `id `weecy xeaq iziid ©£¨¨§¨¨

,drbpn xdhzy mcew miiwpíeMî,dlw dz`nehyàénhî àìc ¦§Ÿ¦©§¨
íéîéák úBiàøaziyrp dpi` cg` meia zei`x yly dz`x m`y ± ¦§¦¦§¨¦

,mini dylya zei`x yly d`xzy cr dxenb daf jkaáæ ìáà£¨¨
,dxeng ez`nehyíéîéák úBiàøa ànhîcyly d`x m` s`y - §¦©¥¦§¦¦§¨¦

,xenb af dyrp cg` meia zei`xàì àîéàepi`y mixne` epiid ± ¥¨Ÿ
,erbpn xdhiy mcew miiwp dray xetql lekiàëéøöjkl ± §¦¨

.[afa mb df oic ycgl dxezd dkxved
:iia` zhiyl di`xdì àðéîà àðî ,ééaà øîàiniy izcnl oipn ± ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler mpi` dcilàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
iniM mini zraW d`nhe' (a ai `xwie) zclei z`neh oica dxeza§¨§¨¦§©¨¦¦¥

zCp,'àîèz dúBcxyt` didy ,zexzein '`nhz dzec' zeaize ¦©§¨¦§¨
,micnl df xeziine ,'dcp inik mini zray d`nhe' aezklúBaøì§©

dìòBa úàzcleid lr `ad jk ,`nhp dcpd lr `ady myk ± ¤£¨
,cer micnle .`nhpúBìélä úà úBaøì ,'àîèz dúBc'myk ± §¨¦§¨§©¤©¥

.miniak zelila d`nh zclei jk ,miniak zelila d`nh dcpy
,cer micnleáBæa úãìBiä úà úBaøì ,'àîèz dúBc'dy` ± §¨¦§¨§©¤©¤¤§

,dzaif inia dcliyíéi÷ð äòáL áLzL äëéøvLgiken .dzxdhl ¤§¦¨¤¥¥¦§¨§¦¦
:iia`åàì éàîdray xetql dkixvy `ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨

mitevx miniäãélî íéi÷ð,rvn`a dwiqtn dcil `dz `ly ± §¦¦¦¥¨
.dzxitql dl miler dcil ini oi` ,dzxitq inia dcli m`y
dgec .miiwp dray zxitql miler mpi` dcil iniy gkene

:`xnbdàìxetql dkixvy dzpeek `l` ,ok `ziixad zpeek oi` ± Ÿ
miiwp mini dray,ícîdlere ,zwqtn dpi` dcil z`neh la` ¦¨

.iia` ixacl `ziixadn dgked oi`e .miiwp dray zxitql
:eixacl xg` xewn `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîàåoipn ± §¨©©©¥§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler mpi` dcil iniy izcnlàéðúc§©§¨
,'`nhY DzFC zCp iniM' (my) zclei zyxta xn`p ,`ziixaa¦¥¦©§¨¦§¨

,cnll ,dzcil inil dzcp ini eywed,dúãéì éîé Ck dúcð éîék¦¥¦¨¨¨§¥¥¨¨
äáéæì ïéeàø ïéà dúcð éîi äîinia daf ziyrp `l mlerly myk ± ©§¥¦¨¨¥§¦§¦¨

,daif mc epi`e `ed dcp mc ,d`exy mc lk dzcp inia oky ,dcp
åokïäî äìBò äòáL úøéôñ ïéàzxitql miler dcp ini oi` ± §¥§¦©¦§¨¨¥¤

,dcp ziyrp dpi` daf ziyrpyny meyn ,daf ly miiwp dray
mc d`exy mc lk jkl mcewe ,miiwp mini dray xetqzy cr

,[`ed daifäáéæì ïéeàø ïéàL dúãéì éîé óàinil md mieye li`ed ± ©§¥¥¨¨¤¥§¦§¦¨
,dzcil inia daf ziyrp oi` mlerly jka dzcpäòáL úøéôñ ïéà¥§¦©¦§¨

ïäî äìBòini oi`y jka mb dzcp inil mzeeydl ywida micnl ± ¨¥¤
inia dcli m`e ,dzaifn miiwp dray zxitql miler dzcil
`ziixadn gkene .[dxitql el` mini dl miler oi` dzxitq

.miiwp dray zxitql miler mpi` dcil iniy iia` zhiyk
:`xnbd dywn .`ax zhiy lr `ziixadn dywn `xnbdàáøå± §¨¨

miler mpi` dcil iniy dixacn rnyny `ziixad yxti ji`
,yxti `ax :`xnbd zvxzn .ezhiyk `lye ,miiwp dray zxitql

î àäépzhiya `ld ,zkled `id in zhiya ef `ziixa ±éaø ¨©¦©¦
äøúñ énð øzñî øîàc ,àéä øæòéìàdxitqa zxzeq dcily ± ¡¦¤¤¦§¨©¦§¨©¦¨§¨

iax xn`y ,daif oic mxeb epi`y s` xzeq `nhnd xacy meyne
z`neh znxeb dpi`y s` afa qpe` zii`xy (`"r lirl) xfril`
eixacle ,xzeq `nhnd xacy meyn ,ezxitq inia zxzeq ,daif
dlere zxzeq dpi` dcily `ax ixace .dafa dcil inia oicd `ed
mzhiyle ,xzeq epi` `nhnd xacy mixaeqd minkg zrca md

.dxitq inil dler ,daif z`neh znxeb dpi`y dcil
:`xnbd dywn .`ziixad ixac lr dywn `xnbdøLôà ïéðc éëå§¦¨¦¤§¨

didzy okziy ,'xyt`' `idy dxitq inia dcil oic micnl ike ±

,dxitq inia dciløLôà éàMîi`' `idy dxitq inia dcp oicn ± ¦¤¦¤§¨
oi`y `ed oic `ld ,dxitq inia zecp didzy okzi `ly ,'xyt`

.didiy okzi `ly xacn didiy xyt`y xac mipc
:`xnbd zvxznøîàc àéä øæòéìà éaø ,énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©

øLôà éàMî øLôà ïéðcxfril` iax zhiy `id ef `ziixa ± ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨
iax cnely ,xyt` i`yn xyt` mipcy xaeqd ,(.at zegpn)
dey dxifba ,ipy xyrn zernn gqt oaxw `iadl oi`y xfril`
gqty s`e .xyrnd on `le oilegd on `a didy mixvn gqtn
oic bdep did `l mixvna eidy onfa oky ,'xyt` i`' `ed mixvn
,xyrn oic bdep dfd onfay ,'xyt`' `ed zexec gqte ,xyrn
ixac ok m`e .xyt` i`yn xyt` mipcy xfril` iax xaeq
dxitq inia dcp oicn dxitq inia dcil oic micnly `ziixad

.xyt` i`yn xyt` mipcy `id xfril` iax zhiy
:sqep uexizáeúkä ïLéwä Cçøk ìò ,øîà úLL áøåmiaiyn oi` ± §©¥¤¨©©¨§¨¦¦¨©¨

iax s`e .dcp inil dcil ini yiwn dz` jgxk lre ywidd lr
my) `aiwroic cenll xyt` i`y xaeqe xfril` iax lr wlegd (

,xyt` i`yn xyt` mipc oi`y mixvn gqtn dey dxifba df
meyn ,dxitq inia dcp oicn dxitq inia dcil oic mipcy dcen
miyxecyk `l` xn`p `l xyt` i`yn xyt` mipc oi`y oicdy
,dey dxifbn `id dyxcdy gqt oaxwa enke ,dey dxifba oic
i`yn xyt` mipcy `aiwr iax dcen ywida oic miyxecyk la`
inia zclei oica jkle .ywidd lr miaiyn oi`y itl ,xyt`
mipc ,dcp inil dcil ini aezkd yiwdy ,ywidn cnlpy dxitq
ini oick ,dzaif zxitql miler dcil ini oi`e ,xyt` i`yn xyt`

.dcp
:zxg` oeyléøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ± ¦¨§¨§¦

ïéðc øîàc àéä øæòéìà éaø ,úLL áø øîà énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦¨©©¥¤©¦¡¦¤¤¦§¨©¨¦
.øLôà éàMî øLôàax mya df uexiz xn` ieacg` ax ef oeylle ¤§¨¦¤¦¤§¨

.envrn ok xn` `le zyy.áeúkä ïLéwä Cçøk ìò øîà àtt áøå§©¨¨¨©©¨§¨¦¦¨©¨
.zyy ax `le exn` `tt ax df uexize

:dpyna epipyìL äúL÷.'åëå íéîé äL ¨§¨§Ÿ¨¨¦
zngn mc dz`xe Da`My dy`y (:el lirl) dpyna x`azd¨£¨
,dclie ,daifl miie`xd minia mitevx mini dyly dzcil ilag
dzty m` la` .cled zngn mcd `ay oeik ,daf ziyrp dpi`
epxn`y ef dzityy dpynd zx`ane .daf ziyrp ,dzcill jenq
:df oica zwtzqn `xnbd .'mcd on `le xrvd on dztyy' `id

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -äfîe äfî äúôLdwqt ± ¦©§¨§¨§¨¦¤¦¤
,mc ze`xln dwqt mbe dxrvneäîdy`k ,daf ziyrp m`d ± ©

jenq dxrvn dwqtyoeiky e` ,mc ze`xln dwqt `le dzcill
dxrvn dwqt `ly dy`k ,daf ziyrp dpi` mc ze`xln dwqty

.iyewa dclie
:df oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdäàîè ,øîà àcñç áø©¦§¨¨©§¥¨

mcdy xxazd dzcill jenq dxrvn dwqty oeiky ,daf ef ixd ±
dzid `l cled zngn df did m`y ,cled zngn did `l dz`xy
epxn`y dzityy dpynd ixace ,dzcill cr dxrvn zwqet
,'mcd on `le xrvd on dztyy' `id aefa zclei `id dzngny
`l m` s` aefa zclei `id ixd xrvd on dztyyky miyxtzn

.mcd on dztyäøBäè ,øîà àðéðç éaødpice ,daf ziyrp dpi` ± ©¦£¦¨¨©§¨
ze`xln mb dwqt dxrvn dwqty dryay oeiky ,iyewa zcleik
ewqty dryn ixdy ,cled zngn `a dz`xy mcdy xxazd ,mc
dkiynn oiicre dia`k ewqty dy` la` .mcd mb wqt dia`k
drya dz`xy mcd mby di`x ef ixd ,mc ze`xl `id
df mce ,dzaif zngn `l` cled zngn did `l dxrhvdy
dy`y dpyna xn`p df lre ,iyew `la mb `a did dz`xy

.daf ziyrp mcd on `le dxrvn dztye dywnd
wqtyk daf ziyrp dpi` recn x`al lyn liynn `pipg iax

:mcdìLî ,àðéðç éaø øîàmcew dwqty dy` oic liyndl yi ± ¨©©¦£¦¨¨¨
,mcd one xrvd on dzcilàöiL CìîìjxclåéúBìéiçåmikled §¤¤¤¨¨§©¨¨

òeãéa ,åéðôìreci xacd ±,ïä Cìî ìL åéúBìéiçL,zelibxd jky §¨¨§¨©¤©¨¨¤¤¤¥
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc dcp(ycew zay meil)

eléôàd z`.äáæ úøéúñ úøéôñì ïééeàøä íéîéxdhl yi ,xnelk £¦¨¦¨§¦¦§¦©§¦©¨¨
,dcild zngn iyewa mc d`ex `idy minid lka ,mlerl ef dy`
zxzeqd daf ly miiwp dray zxitql md miie`x dini lky itl
cg` jezn mitevx mini dyly mc d`exd dy` ixdy ,dzxitq
dkixve 'dlecb daf' ziyrp daif z`nehl miie`xd mini xyr

z`xe mini dyy dxtq m`e ,miiwp mini dray xetqlmeia mc d
,miiwp dray aey zepnl dligzne dzxitq z` zxzeq iriayd
dz`x m` ok lre ,dxitql miie`x dini lk dfk ote`ay `vnpe
dligzdy i`pzae ,`id dxedh dcill jenq iyewa mc mda
z`nehl miie`xd minid xyr cg` jeza mini dyly ze`xl

.[daif
:dpyndn iel ixac lr dywn `xnbdïðz,epizpyna epipy -änk §©©¨

,déeM÷ àeädy`d zxdhp dcill jenq mini dnk jyna ,xnelk ¦¨
,iyewa mc dz`x m`.íBé íéMîçå íéòaøà øîBà øéàî éaødxaqe ©¦¥¦¥©§¨¦©£¦¦

e` mirax` dz`x m`y `id xi`n iax zpeeky ,dzr `xnbd
,ixnbl dxedh `id ixd iyewa dcill jenq mitevx mei miyng
,`xnbd dywn jkitle .daif z`nehn ode dcp z`nehn od

àîìLamd mix`ean xi`n iax ixac -ìzhiy,áøokyúçkLî ¦§¨¨§©©§©©
dìelit` ixnbl xedh iyew mc `diy ote` ezhiyl `evnl ozip - ¨

,mei miyng jynakixac,äáäà øa àãà áøax zhiyl yxity §©£¨©©£¨
,dzaif zxizq zxitql miie`xd mini elit` xdhn cledyàlà¤¨

éåììdaifd ini xyr cg` z` `l` xdhn cled oi`y xaeqd §¥¦
,calaàéL÷mei miyng d`xzy xacd okzi cvik ,dywi - ©§¨

.dcp z`neh icil `eaz `le mitevx
:`xnbd zvxznøîà[uxzi-]éåì Cì,jk ef `iyew lréðz÷ éî- ¨©¨¥¦¦¨¨¥

miyng jyna iyewa mc d`exd ef dy`y epizpyna epipy ike
meiäøBäè`idïleëadxedhy `l` epipy `l ixd ,d`neh lkn - §¨§¨

,`id jk dpynd zpeeky xnel yi `linne ,daif z`nehn `id
d`ex `idyk if` mei miyng jyna iyewa mc dz`x m`yéîéa¦¥

äcðd`nh,äcðd`exyk eli`eäøBäè äáéæ éîéa.`id ¦¨¦¨¦¥¦¨§¨
:eilr miwlegde iel ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbdàðLéì¦§¨

dì éøîà àðéøçàmd jke ,ef zwelgna zxg` oeyl mixne` yi - ©£¦¨¨§¦¨
,mipeyàlà øäèî ãìeä ïéà ,éåì éaø øîàd z`úBéäì ïééeàøä íéîé ¨©©¦¥¦¥©¨¨§©¥¤¨¨¦¨§¦¦§

.äìBãb äáæ ïäajyna dcill jenq iyewa mc dz`x m` ,xnelk ¨¤¨¨§¨
z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay mitevx mini dyly
`id dxedh if` ,ef dii`xa dlecb daf zeyril `id die`xy ,daif
oky ,oaxw `iadle miiwp dray xetql dkixv dpi`y jk oiprl
m` la` ,dlecb daf z`nehn xdhn cledy `id aezkd zxifb
daf zeidl die`x `id oi`y ,miinei e` cg` mei wx mc dz`x
mei zxney' z`nehn dxdhn cled oi` ,ef dii`x ici lr dlecb

.'mei cbpkàîòè éàîxdhn cled oi`y ,xacd mrh `ed dn - ©©£¨
aFf aEfi iM dX`e' ,dlecb daf `l`íéaø íéîé dîc'DzCp zr `lA §¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§Ÿ¤¦¨¨

áéúk(dk eh `xwie),dnc' (:el lirl) minkg eyxc 'dnc' zaizne §¦
daf' oica wqer df `xwne xg`ne ,'cle zngn `le dnvr zngn
ik' ea xn`p oky ,zetivxa mini dyly jyna mc d`exd 'dlecb
mc xdhn aezkd oi`y xnel yi `linn ,'miax mini dnc aef aefi
dii`xa dlecb daf zeidl die`x dzidyk `l` cled zngn `ad

.ef
,øîà áøc déîMî ìeàL àaàxdhn cledeléôàd z`ïééeàøä íéîé ©¨¨¦§¥§©¨©£¦¨¦¨§¦

.äpè÷ äáæ ïäa úBéäìmiinei e` mei wx dz`x m` s`y ,epiidc ¦§¨¤¨¨§©¨
.'mei cbpk mei zxney' zeidl dkixv dpi`e ,`id dxedhéàî©

àîòèzeaizdy itl ,xacd mrh `ed dn -íúä 'éîé ìë'å 'éîé' ©£¨§¥§¨§¥¨¨
éáéúkaefi ik dy`e'] df `xwn jynda ,xnelk .miaezk md my - §¦¦

,mcd z` xdhn cledy micnel ep` epnny ['miax mini dnc aef
didY DzCp iniM Dz`nh aFf ini lM DzCp lr aEfz ik F`' xn`p¦¨©¦¨¨¨§¥ª§¨¨¦¥¦¨¨¦§¤
oic (.br onwl) minkg ecnl 'ini lk'e 'ini' zeaizne ,'`ed d`nh§¥¨¦
xdhn cledy xnel yi jkitle ,mei cbpk mei zxneyd dphw daf

.[dphw daf z`nehn s` dy`d z`
:epizpynn mdipy zhiy lr dywn `xnbdïðz,dpyna epipy - §©

déeM÷ àeä änk,cled xdhn iyewa mc zii`x ini dnk -éaø ©¨¦¨©¦
eäééåøúì àéL÷ .íBé íéMîçå íéòaøà eléôà øîBà øéàîyi - ¥¦¥£¦©§¨¦©£¦¦©§¨§©§©§

`a` zhiy lr oiae iel zhiy lr oia xi`n iax ixacn zeywdl
l` ewlgp `l ixdy ,le`ye` dlecb daf wx xdhn cled m` `

`le daif inia `l` xdhn epi`y micen mdipy j` ,dphw daf mb
iyewa mc dy`d d`xzy xacd okzi cvik ,ok m`e ,dcp inia

.dcp d`nh didz `le mei miyng jyna
:`xnbd zvxznéðz÷ éîdy`d didzy epizpyna epipy ike - ¦¨¨¥

ïleëa äøBäè,ok xacd oi` ,d`ex `idy minid miyng lka - §¨§¨
m` `l`dúcð éîéa äúL÷d`nh `id ixd,äcðdzyw m` wxe ¨§¨¦¥¦¨¨¦¨

äøBäè dúáéæ éîéa.`id ¦¥¦¨¨§¨
miax mini mc d`exd dy`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:daif z`neh icil `eazy `laàéðz,`ziixaaøéàî éaø äéä ©§¨¨¨©¦¥¦
Lé ,øîBàd zxaern dy`äL÷îcled zngn a`ke xrva `idy - ¥¥©§¨

jyna mc d`exe ,mini zvwníBé íéMîçå äàî,mitevxålr s` ¥¨©£¦¦§
ok itïéàz`nehäìBò äáéædl,ïäadaf mda ziyrp dpi` ,xnelk ¥¦¨¨¨¤

.dlecb,ãöékmc dz`xíéðL[miinei-]úò àìa,epiidc ,dzcp ¥©§©¦§Ÿ¥
,daif z`nehl miie`xd mei xyr cg`ay mipexg`d minid ipya

åcer dz`x okn xg`läòáLz`nehl miie`xd el`a mini,äcð §¦§¨¦¨
åcer dz`x okn xg`líéðLminia,äcpä øçà ìLipya ,epiidc §§©¦¤©©©¦¨

,daif z`nehl miie`xd minid xyr cg`ay mipey`xd minid
ecer dz`x okn xg`líéMîçmini mdy ,dcill jenq iyewa mei £¦¦

øäèî ãìeäL,dawp dclie ,daif z`nehn dze`åze`xl dkiynd ¤©¨¨§©¥§
jyna ceríéðBîLmeiìLzcil xg`,äá÷ðz`neh mda oi`y §¦¤§¥¨

,daifåjyna cer dz`x el` mini mipeny xg`äòáLminid §¦§¨
z`nehl miie`xdå ,äcðdz`x cer,äcpä øçà ìL íéðLepiidc ¦¨§§©¦¤©©©¦¨

z`nehl miie`xd mei xyr cg` jezn mipey`xd minid ipya
it lr s`e ,zetivxa mei miynge d`n mc dz`xy `vnpe ,daif

.dlecb daf z`neh icil dribd `l ok
Bì eøîà,xi`n iaxl minkg,ïk íàs` dz` aygny jixac itl ¨§¦¥

y xnel dz` leki ,dawp zcil xg`y minid mipeny z`Lédy` ¥
däL÷îmc d`exe mini zvwn clilå ,äéîé ìkok it lr s`ïéà ©§¨¨¨¤¨§¥

z`nehäìBò äáéædl,ïäa`l` ,lirl x`azpy ote`a epiide ¦¨¨¨¤
minid mipeny zelk xg`e ,zipy dxarzp dawpd zcil xg`y
[daif ly xyr cg` jezn mipey`xd minid ipye dcp ini draye]
,dawp dlitd el` mini seqae ,mei miyng jyna iyewa mc dz`x
dzltdl mei ryze mipeny seqle ,zipy dxarzp okn xg`le
mc d`ex ef dy`y `vnpe ,d`ld oke ,aey dlitde miyng dzyw
,ok m`e ,daif z`neh icil dribn dpi` mlerle dini lk jyna

.cala 'mei miynge d`n' dz` hwep recn
ïäì øîà,minkgl xi`n iaxeëéézòc éàî,mkzrc `id dn - ¨©¨¤©©§©§

,daif z`neh `la dini lk d`ex `dzy okzi cvikíéìôð íeMî¦§¨¦
dxedh `id oi` df ote`a j` ,miltp dlitne zxarzny ote`a -

y itl ,daif z`nehníéìôðì éLB÷ ïéàmc mixdhn miltp oi` - ¥¦¦§¨¦
z`nehn dy`d z` dxezd dxdih `ly ,iyewa dy` dz`xy
xyt` i` jkitle ,[`niiw oa cle zcil zngn dz`xyk `l` daif
z`neh `la dini lk mc d`ex dy` `dzy mkixack yxtl

.mei miynge d`n cr wx `l` ,daif
:df oipra zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbdLé ,ïðaø eðz̈©¨¨¥

d dy`äàBøjyna mcíBé äàî,llk iyew `la ,mitevxålr s` ¨¥¨§
ok itïéàz`nehäìBò äáéædl,ãöék .ïäadz`xíéðL[miinei-] ¥¦¨¨¨¤¥©§©¦

úò àìaxyr cg` ly mipexg`d minid ipya epiidc ,dzcp §Ÿ¥
,daif z`nehl miie`xd minidåjyna dz`x okn xg`läòáL §¦§¨

z`nehl miie`xd miniå ,äcðcer dz`x,äcpä øçà ìL íéðL ¦¨§§©¦¤©©©¦¨
miie`xd minid xyr cg` jezay mipey`xd minid ipya ,epiidc

,dawp dcli okn xg`le ,daif z`nehlåcer ze`xl dkiynd §
jynaíéðBîLminidìLzcil xg`,äá÷ðdaif z`neh oi`y §¦¤§¥¨

,oda dleråjyna cer dz`x okn xg`läòáLmiie`xd mini §¦§¨
z`nehlå ,äcðcer,äcpä øçà ìL íéðLminid ipy ,epiidc ¦¨§§©¦¤©©©¦¨
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המשך בטמוד אא

oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtdcip
äáæ úøéúñ úøéôñì ïééåàøä íéîé óà,dtyzy cr dxedh `id mlerlc .daif inia Ð

minid e`vnpe ,lkd zxzeq Ð d`xze dyy xetqz m`y :jkl oiie`x dini lk ixdy

la` ,dcp inin iyew ligz`c `kid Ð "dcp dcp inia" `ipzc `de .dxitql oiie`x oi`ad

.dxedh ,iyewd jix`iy dn lk Ð daif inia ligz`íåé íéùîçå íéòáøà ãåòå`w Ð

aefn ,xi`n iax dl xdhn ixnbl :jzrc `wlq

.zecpneäãð äãð éîéá:xi`n iax xn`w ikde Ð

oaxwa aiigzdl `az `ly dieyw `ed dnk

miiwp zxitqle?edine .mei miynge mirax`

zecp ini ehne aef ini inly ik ,mirax` ipd lka

,zecp ini zray inly ixcd ike .dcp d`nh Ð

.dxedh Ð aef ini ehneäìåãâ äáædz`x Ð

dxedh Ð mei xyr cg` jeza oitevx dyly

mei `l` dz`x `l la` .oaxwne miiwp zxitqn

aizk ikc .mei cbpk mei xenyl dkixv Ð cg`

dlecb dafa Ð cle zngn `le :opiyxcc ,"dnc"

m`e ."miax mini" `xw `edda aizkc ,aizk

dqpkpy ,mei xyr cg`n xzei dieyw jyn

.d`nh Ð dcpl miie`xy miniláåæ éîé ìëå éîé
'åâå äúàîåè,dphw daf ol `wtp ediipine Ð

.`ziixza `zrnya oizlikn idliyaàéù÷
åäééåøúì`ed dphwe dlecb daf :ixn`c Ð

.`nh Ð odixg` jix`i m` la` ,cle xdhnc

äáéæ éîéá.dil zi`ck xnle ,dil zi`ck xnl Ð

äù÷î ùé.d`ex `idy Ðíåé íéùîçå äàîÐ

.oitevxïäá äìåò äáæ ïéàådywn `dzy `le Ð

.mei miynge d`n lkúò àìá íéðù äúàø ãöéë
xg`ly mini xyr cg` ixd ,dcp zr `la Ð

oda d`xzy cr daf dpi`e daif ini ody ,dzcp

,oteqa mipy dz`x m`e .oitevx dyly

epi`e ,dzecp ly gzt ied Ð xgnl d`xzyk

lke .`ied dcp zlgz `l` ,daifl dl sxhvn

.oitevx mini dryz ixd Ð dcp didz dray

ini ly xyr cg` on ody ,dcpd xg`ly mipye

`l ,daif inia dyly `ifg `lc dnk lke .aef

dzywe .oitevx xyr cg` ixd Ð daf `ied

dlega lirl opixn`e ,dleg `ide miyng

cg`e miyy meiae .cg`e miyy ixd Ð miyng

,daf dpi` mipeny lk d`ex elit`e ,dawp dcli

d`xz m`e ,dcp zligz ied mipenye cg`e

mipye .dpenye mirax`e d`n ixd Ð dray

d`n dz`x ixd Ð weqtze dcpd xg`ly

xzei d`xz m` la` .daf dpi`e ,oitevx miynge

.dcpd xg`l dyly edl eedc ,daf `ied Ð

øäèî ãìåäù íéùîçåiyew ly miyng jpd Ð

.mipenyd iptlïë íàly mipeny zaygwc Ð

.dawpíìåòì äù÷î ùéoebk ,daf dpi`e Ð

,zxarzne ,dawp ly xyr drax`l zlaeh

,dcpd xg`l mipye ,dcpl dray mipeny seqle

oke .dawp zltne zxfege ,miyng dywne

.mlerlïäì øîàekiizrc i`n :xi`n iax Ð?
.opiyxtck ,miltp meyníéìôðì éùå÷ ïéàoi` Ð

dil zi`c clea Ð op`e .eieyiw xdhn ltpd

.opixiinw iyewäàåø ùé.iyew `la Ðà÷
íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôàã ïì òîùîÐ

dcil mei dil dedc ,dcpd xg`ly mipy xg` dcliyk daf dl `ied Ð xyt` `l i`c

iyew `lae li`ed ,daf `id ixd Ð xawd zgizta dcil mcew `ifg `ied i`e .iyily

.dz`xøéîçäìå ì÷äì.cg` meie ycg xdhn `edy minrt ,melk xdhn epi`y minrt Ðáåæá úãìåé åæ éøä`nei cg opicy Ð xdhn cled oi`y ,i`ed ipinya daif aexe li`ed Ð

.daf `id ixde ,oixz xzaäãìé éòéùú óåñá åìéôàåiteyc oeik :opixn` `le .iteyd inia mc d`xz `ly cala aefa zclei ef oi` Ð mini ipyn ueg ,iteya elek iriyzc ab lr s`e Ð

,iyewa ea d`exy mincd lk jklid .dcil onf ded ,liir iknc .cled zcil znxeb iriyz ly ycgd ,xnelk .mixb `xetiy :dcedi iax xaqwc Ð iyewd mca dp`nhp ,dcill jenq

.oirhewnl zclei ,dryzl zclei :xaqwc ,cle zngn ied iriyz zlgza elit`e ,ediixza itey `ki`c ab lr s` ,cled zngn `l` epi`àøåôéùyecwa oic zia ea oirwezy xtey =

.ycgdãçàå íéòáùå íéúàîì åà.zclei ixiyr ly oey`x meiae ,miyly ly minly miycg dryz edl eedc Ðíéðùå íéòáù íéúàîì åà,oey`x mei rxfd hlw `l m` ,xnelk Ð

.xeaird zlgzd ied ezhilw meine .ipya hlewäùìùå íéòáù íéúàîì åàya hlew ,ipya hlw `l m`y Ðiyily crc ol `niiwc ,hlew epi` aey Ð iyilya hlw `l m` la` .iyil

.oirhewnl dcli `l ,`nl` ."`aiwr iax" wxta ,iyilyd meia rxf zaky zhleta (`,et) zay zkqna ,gixqn Ð jli`e o`kn ,rixfdl ie`x ied[àåä].miciqgk xn`c l`eny Ð
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úåéäìligzdl die`x dpi`c ,xyr cg`e dxyr iwet`l :yxit i"yx Ð dlecb daf oda

,xyr cg` ly ipy meie oey`x mei iwet`l :yxit l`ppg epiaxe .dlecb daf oda

.iyily mei d`xz `l m` dlecb daf zeidl oiicr die`x dpi`c

éàî,miynge d`nn xzei igeky`l opivn miltp e`lac :dniz Ð miltp meyn jizrc

xetqz ipyd cled xg`e ,diwfge dcedi oebk

mini ipye dcpl mini draye dawpl mipeny

`lde :xn`z m`e .giky `lc :xnel yie !ok ixg`

oebk ,daf `dz `ly dini lk zgkyn iyew `la

ipye dcpl draye dawpl mipeny xg` dlitdy

d`ex yi" iab jenqa `nlyae .dcp xg` mini

:inp i` .ixiin cle cgac xninl `ki` ,"mini d`n

xn`wcn ,miltpa ixiin `kd la` ,`niiw oaa

zcleia ixiin `lc :xnel yie ?"miltpl iyew oi`"

.ieyw `la

àøåôéùoirwezy xtey :yexit Ð mixb

iriyz ycgd yecwa ycg y`xa

dpal ycgc gken ikide :xn`z m`e .dxeair ly

miycg dpeny xg` ly iriyzycg `nlic ,mixb

ligzn `ed elit` ,mixb dpeixdl mei miyly ly

dil ded ,ok m`c :xnel yie ?dpald ycg rvn`a

:rnyn "dycg" la` ,"oexg` ycg dic" xninl

rny i`we .dpald ycg epiidc ,xxeand ycg

meyn :inp i` .`ziixa` enk oizipzn` dpin

ipzwck ,mirhewnl zcleic `gken `ziixac

ded `l cg` meile ,"dcli iriyz zlgza elit`"

xity ixw dpal ycg` la` ."dycg" ixw

`tiqn :inp i` .('ek) cg` mei elit` ,"dycg"

,mixb dpal ycg jgxk lrc ,giken `ziixac

mipye ,ipiny seqa cg` mei dzyw la` :ipzwc

.'ek iriyz seqa dcli elit`e ,iriyz zlgza

`l i` ,iriyza mipy dzywc rcil dleki j`ide

dclic `kidc idpc !?dpal ly dyeciga ixiinc

miz`nl dcliy oebk rcil dleki ,iriyz seqa

ligzn f`c ,dyenyl mini dylye miray

`l rxfdc ,dzcil iptl mei miyly dly iriyz

mei hlwp i`c .dyenyl iyily mei cr hlwp

cg`e miray miz`nl zclei dzid ,oey`x

`niiw `lc ,xzei ddzyn cled oi`c ,dyenyl

.(a,t zenai) "lxrd" wxtc d`tqez daxk ol

"iriyz seqa dcli elit`" xn`wcn mewn lkn

xyt` i` f`e ,iriyz rvn`a dcliy inp rnyn

i`c .mevnva iriyza mini ipy dzyw m` zrcl

mirax` miz`nae ,mirax`e miz`na dzyw

Ð dyenyn mizye mirax` miz`nae ,cg`e

ok m`e ,yinyzd zxgn cr rxfd hlwp `l `ny

m`e .iriyz ycga cg` mei `l` dzyw `l

mirax` miz`ne ,cg`e mirax` miz`na dzyw

rxfd hlwpy ,dylye mirax` miz`ne ,mipye

dzyw mini dyly ok m` Ð yinyzd meia

d`xpe .mixb `xetiy i`ce `l` .iriyz ycga

m`e ,mixb miycg dryzc `xetiy dcedi iaxlc

.iriyz zlgza zclei Ð ycgd seqa dxarzp

ik ok m` ,minly mipey`xd dpeny opira i`c

ded Ð iriyzc `xetiy ycgd seqa dxarzp

.ycgd zlgza dxarzp ok m` `l` ,ixiyr dil
`de
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רמי oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtdcip
äáæ úøéúñ úøéôñì ïééåàøä íéîé óà,dtyzy cr dxedh `id mlerlc .daif inia Ð

minid e`vnpe ,lkd zxzeq Ð d`xze dyy xetqz m`y :jkl oiie`x dini lk ixdy

la` ,dcp inin iyew ligz`c `kid Ð "dcp dcp inia" `ipzc `de .dxitql oiie`x oi`ad

.dxedh ,iyewd jix`iy dn lk Ð daif inia ligz`íåé íéùîçå íéòáøà ãåòå`w Ð

aefn ,xi`n iax dl xdhn ixnbl :jzrc `wlq

.zecpneäãð äãð éîéá:xi`n iax xn`w ikde Ð

oaxwa aiigzdl `az `ly dieyw `ed dnk

miiwp zxitqle?edine .mei miynge mirax`

zecp ini ehne aef ini inly ik ,mirax` ipd lka

,zecp ini zray inly ixcd ike .dcp d`nh Ð

.dxedh Ð aef ini ehneäìåãâ äáædz`x Ð

dxedh Ð mei xyr cg` jeza oitevx dyly

mei `l` dz`x `l la` .oaxwne miiwp zxitqn

aizk ikc .mei cbpk mei xenyl dkixv Ð cg`

dlecb dafa Ð cle zngn `le :opiyxcc ,"dnc"

m`e ."miax mini" `xw `edda aizkc ,aizk

dqpkpy ,mei xyr cg`n xzei dieyw jyn

.d`nh Ð dcpl miie`xy miniláåæ éîé ìëå éîé
'åâå äúàîåè,dphw daf ol `wtp ediipine Ð

.`ziixza `zrnya oizlikn idliyaàéù÷
åäééåøúì`ed dphwe dlecb daf :ixn`c Ð

.`nh Ð odixg` jix`i m` la` ,cle xdhnc

äáéæ éîéá.dil zi`ck xnle ,dil zi`ck xnl Ð

äù÷î ùé.d`ex `idy Ðíåé íéùîçå äàîÐ

.oitevxïäá äìåò äáæ ïéàådywn `dzy `le Ð

.mei miynge d`n lkúò àìá íéðù äúàø ãöéë
xg`ly mini xyr cg` ixd ,dcp zr `la Ð

oda d`xzy cr daf dpi`e daif ini ody ,dzcp

,oteqa mipy dz`x m`e .oitevx dyly

epi`e ,dzecp ly gzt ied Ð xgnl d`xzyk

lke .`ied dcp zlgz `l` ,daifl dl sxhvn

.oitevx mini dryz ixd Ð dcp didz dray

ini ly xyr cg` on ody ,dcpd xg`ly mipye

`l ,daif inia dyly `ifg `lc dnk lke .aef

dzywe .oitevx xyr cg` ixd Ð daf `ied

dlega lirl opixn`e ,dleg `ide miyng

cg`e miyy meiae .cg`e miyy ixd Ð miyng

,daf dpi` mipeny lk d`ex elit`e ,dawp dcli

d`xz m`e ,dcp zligz ied mipenye cg`e

mipye .dpenye mirax`e d`n ixd Ð dray

d`n dz`x ixd Ð weqtze dcpd xg`ly

xzei d`xz m` la` .daf dpi`e ,oitevx miynge

.dcpd xg`l dyly edl eedc ,daf `ied Ð

øäèî ãìåäù íéùîçåiyew ly miyng jpd Ð

.mipenyd iptlïë íàly mipeny zaygwc Ð

.dawpíìåòì äù÷î ùéoebk ,daf dpi`e Ð

,zxarzne ,dawp ly xyr drax`l zlaeh

,dcpd xg`l mipye ,dcpl dray mipeny seqle

oke .dawp zltne zxfege ,miyng dywne

.mlerlïäì øîàekiizrc i`n :xi`n iax Ð?
.opiyxtck ,miltp meyníéìôðì éùå÷ ïéàoi` Ð

dil zi`c clea Ð op`e .eieyiw xdhn ltpd

.opixiinw iyewäàåø ùé.iyew `la Ðà÷
íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôàã ïì òîùîÐ

dcil mei dil dedc ,dcpd xg`ly mipy xg` dcliyk daf dl `ied Ð xyt` `l i`c

iyew `lae li`ed ,daf `id ixd Ð xawd zgizta dcil mcew `ifg `ied i`e .iyily

.dz`xøéîçäìå ì÷äì.cg` meie ycg xdhn `edy minrt ,melk xdhn epi`y minrt Ðáåæá úãìåé åæ éøä`nei cg opicy Ð xdhn cled oi`y ,i`ed ipinya daif aexe li`ed Ð

.daf `id ixde ,oixz xzaäãìé éòéùú óåñá åìéôàåiteyc oeik :opixn` `le .iteyd inia mc d`xz `ly cala aefa zclei ef oi` Ð mini ipyn ueg ,iteya elek iriyzc ab lr s`e Ð

,iyewa ea d`exy mincd lk jklid .dcil onf ded ,liir iknc .cled zcil znxeb iriyz ly ycgd ,xnelk .mixb `xetiy :dcedi iax xaqwc Ð iyewd mca dp`nhp ,dcill jenq

.oirhewnl zclei ,dryzl zclei :xaqwc ,cle zngn ied iriyz zlgza elit`e ,ediixza itey `ki`c ab lr s` ,cled zngn `l` epi`àøåôéùyecwa oic zia ea oirwezy xtey =

.ycgdãçàå íéòáùå íéúàîì åà.zclei ixiyr ly oey`x meiae ,miyly ly minly miycg dryz edl eedc Ðíéðùå íéòáù íéúàîì åà,oey`x mei rxfd hlw `l m` ,xnelk Ð

.xeaird zlgzd ied ezhilw meine .ipya hlewäùìùå íéòáù íéúàîì åàya hlew ,ipya hlw `l m`y Ðiyily crc ol `niiwc ,hlew epi` aey Ð iyilya hlw `l m` la` .iyil

.oirhewnl dcli `l ,`nl` ."`aiwr iax" wxta ,iyilyd meia rxf zaky zhleta (`,et) zay zkqna ,gixqn Ð jli`e o`kn ,rixfdl ie`x ied[àåä].miciqgk xn`c l`eny Ð
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úåéäìligzdl die`x dpi`c ,xyr cg`e dxyr iwet`l :yxit i"yx Ð dlecb daf oda

,xyr cg` ly ipy meie oey`x mei iwet`l :yxit l`ppg epiaxe .dlecb daf oda

.iyily mei d`xz `l m` dlecb daf zeidl oiicr die`x dpi`c

éàî,miynge d`nn xzei igeky`l opivn miltp e`lac :dniz Ð miltp meyn jizrc

xetqz ipyd cled xg`e ,diwfge dcedi oebk

mini ipye dcpl mini draye dawpl mipeny

`lde :xn`z m`e .giky `lc :xnel yie !ok ixg`

oebk ,daf `dz `ly dini lk zgkyn iyew `la

ipye dcpl draye dawpl mipeny xg` dlitdy

d`ex yi" iab jenqa `nlyae .dcp xg` mini

:inp i` .ixiin cle cgac xninl `ki` ,"mini d`n

xn`wcn ,miltpa ixiin `kd la` ,`niiw oaa

zcleia ixiin `lc :xnel yie ?"miltpl iyew oi`"

.ieyw `la

àøåôéùoirwezy xtey :yexit Ð mixb

iriyz ycgd yecwa ycg y`xa

dpal ycgc gken ikide :xn`z m`e .dxeair ly

miycg dpeny xg` ly iriyzycg `nlic ,mixb

ligzn `ed elit` ,mixb dpeixdl mei miyly ly

dil ded ,ok m`c :xnel yie ?dpald ycg rvn`a

:rnyn "dycg" la` ,"oexg` ycg dic" xninl

rny i`we .dpald ycg epiidc ,xxeand ycg

meyn :inp i` .`ziixa` enk oizipzn` dpin

ipzwck ,mirhewnl zcleic `gken `ziixac

ded `l cg` meile ,"dcli iriyz zlgza elit`"

xity ixw dpal ycg` la` ."dycg" ixw

`tiqn :inp i` .('ek) cg` mei elit` ,"dycg"

,mixb dpal ycg jgxk lrc ,giken `ziixac

mipye ,ipiny seqa cg` mei dzyw la` :ipzwc

.'ek iriyz seqa dcli elit`e ,iriyz zlgza

`l i` ,iriyza mipy dzywc rcil dleki j`ide

dclic `kidc idpc !?dpal ly dyeciga ixiinc

miz`nl dcliy oebk rcil dleki ,iriyz seqa

ligzn f`c ,dyenyl mini dylye miray

`l rxfdc ,dzcil iptl mei miyly dly iriyz

mei hlwp i`c .dyenyl iyily mei cr hlwp

cg`e miray miz`nl zclei dzid ,oey`x

`niiw `lc ,xzei ddzyn cled oi`c ,dyenyl

.(a,t zenai) "lxrd" wxtc d`tqez daxk ol

"iriyz seqa dcli elit`" xn`wcn mewn lkn

xyt` i` f`e ,iriyz rvn`a dcliy inp rnyn

i`c .mevnva iriyza mini ipy dzyw m` zrcl

mirax` miz`nae ,mirax`e miz`na dzyw

Ð dyenyn mizye mirax` miz`nae ,cg`e

ok m`e ,yinyzd zxgn cr rxfd hlwp `l `ny

m`e .iriyz ycga cg` mei `l` dzyw `l

mirax` miz`ne ,cg`e mirax` miz`na dzyw

rxfd hlwpy ,dylye mirax` miz`ne ,mipye

dzyw mini dyly ok m` Ð yinyzd meia

d`xpe .mixb `xetiy i`ce `l` .iriyz ycga

m`e ,mixb miycg dryzc `xetiy dcedi iaxlc

.iriyz zlgza zclei Ð ycgd seqa dxarzp

ik ok m` ,minly mipey`xd dpeny opira i`c

ded Ð iriyzc `xetiy ycgd seqa dxarzp

.ycgd zlgza dxarzp ok m` `l` ,ixiyr dil
`de

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

úøéôñì ïééeàøä íéîé eléôàúøéúñänk ,ïðz .äáæ £¦¨¦¨§¦¦§¦©§¦©¨¨§©©¨
.íBé íéMîçå íéòaøà :øîBà øéàî éaø ?déeM÷ àeä¦¨©¦¥¦¥©§¨¦©£¦¦

áøì àîìLa¯àlà ,äáäà øa àcà áøk dì zçkLî ¦§¨¨§©©§©©§¨§©©¨©©£¨¤¨
?"ïleëa äøBäè" éðú÷ éî :éåì Cì øîà !àéL÷ éåìì§¥¦©§¨£©¨¥¦¦¨¨¥§¨§¨

äcð éîéa¯äáéæ éîéa ,äcð¯àðéøçà àðMéì .äøBäè ¦¥¦¨¦¨¦¥¦¨§¨¦¨¨©£¦¨
íéîé àlà øäèî ãìeä ïéà :éåì éaø øîà ,éøîà̈§¦¨©©¦¥¦¥©¨¨§©¥¤¨¨¦
dîc" àîòè éàî ,äìBãb äáæ ïäa úBéäì ïééeàøä̈§¦¦§¨¤¨¨§¨©©§¨¨¨
:øîà áøc déîMî ìeàL àaà .áéúk "íéaø íéîé̈¦©¦§¦©¨¨¦§¥§©¨©
àîòè éàî ,äpè÷ äáæ ïäa úBéäì ïééeàøä íéîé eléôà£¦¨¦¨§¦¦§¨¤¨¨§©¨©©§¨

¯"éîé"ìk"å?déeM÷ àeä änk ,ïðz .éáéúk íúä "éîé §¥§¨§¥¨¨§¦¦§©©¨¦¨
àéL÷ ,íBé íéMîçå íéòaøà eléôà :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥£¦©§¨¦©£¦¦©§¨
éîéa äúL÷ ?"ïleëa äøBäè" éðú÷ éî !eäééåøúì§©§©§¦¨¨¥§¨§¨¨§¨¦¥

dúcð¯dúáéæ éîéa ,äcð¯éaø äéä ,àéðz .äøBäè ¦¨¨¦¨¦¥¦¨¨§¨©§¨¨¨©¦
äáéæ ïéàå íBé íéMîçå äàî äL÷î Lé :øîBà øéàî¥¦¥¥©§¨¥¨©£¦¦§¥¦¨
íéðLe ,äcð äòáLå ,úò àìa íéðL ,ãöék .ïäa äìBò¨¨¤¥©§©¦§Ÿ¥§¦§¨¦¨§©¦
ìL íéðBîLe ,øäèî ãìeäL íéMîçå ,äcpä øçà ìL¤©©©¦¨©£¦¦¤©¨¨§©¥§¦¤
:Bì eøîà .äcpä øçà ìL íéðLe ,äcð äòáLå ,äá÷ð§¥¨§¦§¨¦¨§©¦¤©©©¦¨¨§
øîà !ïäa äìBò äáéæ ïéàå äéîé ìk äL÷î Lé ,ïk íà¦¥¥©§¨¨¨¤¨§¥¦¨¨¨¤¨©

eëééúòc éàî :ïäì¯.íéìôðì éLB÷ ïéà ,íéìôð íeMî ¨¤©©£©§¦§¨¦¥¦¦§¨¦
.ïäa äìBò äáéæ ïéàå íBé äàî äàBø Lé :ïðaø eðz̈©¨©¥¨¥¨§¥¦¨¨¨¤
øçà ìL íéðLe ,äcð äòáLå ,úò àìa íéðL ,ãöék¥©§©¦§Ÿ¥§¦§¨¦¨§©¦¤©©
ìL íéðLe ,äcð äòáLå ,äá÷ð ìL íéðBîLe ,äcpä©¦¨§¦¤§¥¨§¦§¨¦¨§©¦¤
øîàc ïànî é÷etàì ?ïì òîLî à÷ éàî .äcpä øçà©©©¦¨©¨©§©¨§©¥¦©©£©

íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éà¯òîLî à÷ ¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨©§©
äãeäé éaø" .íc àìa øáwä úçéúôì øLôàc :ïì̈§¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨©¦§¨
éaø íeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðz .'åëå "dic øîBà¥©¨©§¨©¦§¨¥¦©¦
,ãöék .øéîçäìe ì÷äì øáca Léå ,dLãç dic :ïBôøè©§©¨¨§¨§¥©¨¨§¨¥§©§¦¥©
,éòéLz úlçúa ãçàå éðéîL óBña íéðL äúL÷̈§¨§©¦§§¦¦§¤¨¦§¦©§¦¦

äãìé éòéLz úlçúa eléôàå¯.áBæa úãìBé Bæ éøä ©£¦¦§¦©§¦¦¨§¨£¥¤¤§
éðéîL óBña ãçà íBé äúL÷ ìáàíézLeúlçúa £¨¨§¨¤¨§§¦¦§©¦¦§¦©
äãìé éòéLz óBña eléôàå ,éòéLz¯úãìBé Bæ ïéà §¦¦©£¦§§¦¦¨§¨¥¤¤

øáñ÷ ,dpéî òîL :äáäà øa àcà áø øîà .áBæa§¨©©©¨©©£¨§©¦¨¨¨©
ïéà :ìàeîL øîà àäå ,éðéà .íéøb àøetéL äãeäé éaø©¦§¨¦¨¨¥¦¦§¨¨©§¥¥

àlà úãìBéå úøaòúî äMàíéúàîìãçàå íéòáLå ¦¨¦§©¤¤§¤¤¤¨§¨©¦§¦§¦§¤¨
íéúàîì Bà ,íBé íéðLe íéòáLå íéúàîì Bà ,íBé§¨©¦§¦§¦§©¦§¨©¦

ìLe íéòáLåøîàc àeä !äLíéãéñçk,íéðBLàøä §¦§¦§¨©£©©£¦¦¨¦¦
ïéLnLî eéä àì íéðBLàøä íéãéñç :àéðúc§©§¨£¦¦¨¦¦Ÿ¨§©§¦
ïäéúBLð eàBáé àlL ,úaLa éòéáøa àlà ïäéúBhî¦¥¤¤¨¨§¦¦§©¨¤Ÿ¨§¥¤

éãéì

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
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`oifgeרמב mipya cenr gl sc ± oey`x wxtdcip
úáù ìåìéç éãéì.zayd z` dilr llgl jxhvie ,zaya clz `lyÐêìéàå éòéáøî àìà

`ny Ð zay i`venl dxarzn i`c .`l Ð zay i`vene ipy lile iyily lil la` Ð

ellgl zeyx ozipy ,llgzn zay `vnpe ,zaya ihnc ,dylye miray miz`nl clz

inc ikide .dteb zpkq iptn?Ð mini d`n ,mireay mini dylye miray miz`nn dyr

mini d`nl oke .inei ixzn xa ,oieey mireay eed

mitcer mini rax` ixd Ð mini ipy mixg`d

,miey olek Ð mini miraye ,mireayd lr

ixd Ð mitcerd drax` lr oz mini dylye

e`vnp Ð zay i`vena eligzdy oeike .reay

dcli `nlc Ð ipya dxarzp m`e .zaya milk

m`e .zaya ihnc ,mipye miray miz`nl

miz`nl dcli `nlc Ð iyilya dxarzp

i` ,iriaxa la` .zaya ihnc ,cg`e miray

,`aya cga ihn Ð cg`e miray miz`nl dcli

,`aya ixza ihn Ð mipye miray miz`nl i`e

a ihn Ð dylye miray miz`nl i`e`zlz

.edl ixiaq l`enyk `nl` .`ayaåúå éòéáøá
àìe` iyya e` iynga `xarn i`c oky lk Ð

.zaya dcil mei ihn `lc ,zayaúåôå÷úì
íéîéä.aizk Ðíéðù íéîé èåòéîmewn lkc Ð

hrend qetz Ð dnk xn`p `le "mini" xn`py

mini :xne` dz` m`y .daexnd `le ,jcia

.d`n e` dxyr :xne` ip` Ð drax` e` dyly

daexn erenyy lk :(a,d dkeq) minkg epy jk

,zqtz `l Ð daexn zqtz ,zhren erenye

xn`py o`k jkld .zqtz Ð hren zqtz

,iriay ycga mini ipy eqpkpy oeikn Ð "mini"

.dcliäøåäè äúáéæã ììëîopixnb `kdne Ð

.daif inia iyew lirläù÷î ùéd`exy Ð

.itey oiae iyew oia mei dynge mixyríéðù
äãð øçàì íéðùå äãðã äòáùå úò àìá`la Ð

.iyewéùå÷á øùò äòáøàåiaxle iqei iaxl Ð

i`e ,dcil mcew `l` aiyg `l `kde .oerny

`dz `ly mei dyye mixyr dywnl xyt`

xyr drax` `l` xdhn epi` cledy Ð daf

zecp oia dyly edl eyte ,dcill mikenqd mei

.daif `ied dyly edpdae ,iyewlãìå àìáÐ

e`l ok m` ,cle my oi`y rnyn :jixt onwl

`zlza ,dyye mixyr il dnle ,`ed iyew

ibq dcpd xg`l?äðùîíéðåîù êåú äù÷îä
xg` cle ddzypy e` ,xdeh inia dxarzpy Ð

ezxev dxnbp cg` .ivge miycg ipy exiag

seql ezxev dxnbp cg`e ,iriay rvn`a

`iig iax ipa diwfge dcedic dyrnk ,iriyz

.(`,fk dcp)ïéøåäèmc ied z`ln jez lkc Ð

.xdehàîèî øæòéìà éáøåiyewac oeikc ,dcp Ð

cle zngn `l` ,`ed xdeh mc e`l Ð `a

Ð dcp inia la` ,xedhc `ed daifne ,dirnay

.dcpéôåùä íãá øéîçäùzclei x`y oebk Ð

zclei ef ixd Ð dclie ,iteya dyly d`exy

.aefaéùå÷ä íãá ì÷éä.daefn dxdhl Ðíå÷î
éôåùä íãá ì÷éäùoebk ,d`neh lkn dxdhl Ð

.z`ln jezéùå÷ä íãá ì÷ðù ïéã åðéàÐ

.zecpn elit`e ,d`neh lkn dxdhlïî àáì åéã
ïéãäoicnl mz`y ,z`ln jez ly iyew oebk Ð

.`nlrc iyewnïåãðë úåéäì.`nlrc iyewk Ð

àøîâáùú."dxdh inc lr" Ðàöéù ãò
ãìåä.dcil d`nh Ð cled `vi Ðøçà ïåùì êúåà ïéáéùî åðà éøälwpy oic epi` ,cled iptly iyewa lwidy mewn :lirl opixn`ck ,iptly iyewn xg`ly iyew cnlp `ly Ð

iyewa lwpy oic epi` ,eixg`ly iteya lwidy mewn :opixnb ikd `l` .micnl ep` epnn ixdy ,eiptly iyewk zeidl eixg`ly iyewl eic :xninl `ki`c `ed `kdc .eixg`ly iyewa

.xn`wck ,daif z`nehn lwid dnn :xninl `kile ,ixnbl xedhc eixg` ly iyew sili `zydc .iteyd mry ,enry'åë àáì åéã,eiptly iyew gkn `l` oecip epi` xnege lw ixdy Ð

.enry iyewa lwid ,cled iptly iteya xingdy mewna dne :ipzwckåäðéëæ.oaiydl leki zgvp daeyz Ðäãð äãð éîéá àîéà`din icel ,"eic" dil zi`c oeik :jixt xfrl` iaxl Ð

.iyew ly mipey`x dray xg`l leahze ,xedh mcd `di Ð xzei dz`x m`e ,d`nh `dz Ð mipey`x mini dray iyewa dz`x oebk .eiptly iyewk dxedh daif iniacúçà äáéùé
ïìåëì.oi`nh olek e` ,oixedh olek e` Ðäðùîíåé øùò ãçà ìë.`zkld i`nl yxtn `xnbae ,dxdh zwfga zcner dy` zecpd xg` Ð
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àäåipiny hwpcn ,ixii` miltpa dcedi iaxc xninl ivn `l Ð 'ek l`eny xn`

."dcli" ipzwcn :inp i` .iriaxe iyily hwp `le ,iriyze

åéãdil wetiz ?`nhn i`n` inp xnege lw `lae :xn`z m`e Ð oecpk zeidl oicd on `al

`nrhc :xnel yie ?d`nh zeidl dl yi ieyiw liaya dnle ,iteyn rxb `l iyewc

Ð "dinc" ,`xnba `ax yxtnck ,xfril` iaxc

edl jixv jkle .cle zngn `le ,dnvr zngn

ol zi` xnege lw zngne ,xnege lw opaxl

`kile .izixg` `zlinl "dinc"c `xw yxcnl

,xnege lw `kilc ,dcp inia elit` `xw inwe`l

.olekl zg` daiyi Ð "ayz" iyxc inp opaxc

`xw inewe`l `ki`c oeikc :xaq xfril` iaxe

"eic" meyn ,xnege lw `nip i` elit` ,dcp inia

Ð dcp inia la` ,daif inia `l` xdhl jl oi`

meyn ,d`nh daif inia s` dicicle .d`nh

.`xnba xn`ck ,olekl zg` daiyi Ð "ayz"

àîéàÐ d`nh dcp inia dxedh daif inia

,jixt xfril` iax` :qxhpewd yxit

lk" `nw `pz xn`wcn .daif inia s` `nhnc

iax xn`w dlre ,"dxedh Ð d`ex `idy minc

inia s`c rnyn Ð biltn `le ,d`nhc xfril`

Ð xfril` iax xn`wc "eic"e .d`nhc daif

xn`w opaxc mdixaclmgpn epiax axde .edl

,dcp inia `l` `nhn `l xfril` iaxc :yxtn

daif inia `ni`e" jixtwc `de ."eic" xn`wck

`da :xn`c ,`axc `zlin meiq ied Ð "dxedh

"dinc"c `xwn `dc ,opaxl xfril` iax edpikf

!daif inia xdhle ,dcp inia `nhl opaxl edl eed

lwnc oeike ,olekl zg` daiyi Ð "ayz" :ipyne

`xwn xdhl ol zi` ,daif inia oixdhn xnege

zg` daiyi rnyn `dc ,dcp inia s` "ayz"c

`z` "dinc"c `xw ok m`e ,oda wlgl oi`e ,olekl

`ziixaa lirl opiyxc ikde .izixg` `zlinl

:xn`z m`e .mixedh dinc lky "ayz"n opaxl

oi`nhn eed opax s` ,"ayz"c `xw e`l i`c oeike

lw carnl era ikid ok m` ,"dinc"c `xwn

ep` ixd" ixn`wc ,dxedh dcp inia s`c xnege

opikxtc :xnel yie ?"xg` oeyla jze` oiaiyn

inia s` dxedhc giken xnege lwnc oeik ,dil

.izixg` `yxcl "dinc" xninl ol zi` ,dcp
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נדה. פרק רביעי - בנות כותים דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

úaL ìelç éãéìdryzl zcleidy mixaeq mdy itl .ozcil onfa ¦¥¦©¨
mei cg`e miraye miiz`n seql `l` ,oirhewnl zclei dpi`
iriax mei mcew eynyi m`y `vnpe ,dxeair zligzl weica
z` odilr llgl ekxveie ,zaya clil odizeyp zelelr zaya

.zayd
wx ike :`xnbd dywnameiéòéáømiynyn eidàì eúå`le - §§¦¦§Ÿ

yegl oi` reayd ini jynda eynyi m`y oky lk ixd ,xzei
.zaya odizeyp eclii `ny

:`xnbd zvxznàîéàeid `l mipey`xd miciqg ,jk xen` - ¥¨
wx `l` ,iyilye ipye oey`x zelila oiynynîlil,Cìéàå éòéáø ¦§¦¦§¥©

.zaya odizeyp eclii `ly ick
onf `ed dnk mipey`xd miciqg ecnl oipn zx`an `xnbd

:dy` ly dpeixdíéðBLàøä íéãéñçc eäééîòè éàî ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨©©§©§©£¦¦¨¦¦
meia zclei dy`dy ,df oipr mipey`xd miciqg ecnl oipn -

.dyeniyl cg`e miraye miz`ndáéúëc(bi c zex)dì ['ä] ïziå' ¦§¦©¦¥¨
,'ïBéøäzaizeeåä ãçå íéòáLå ïúàî àiøèîéâa 'ïBéøä'miz`n - ¥¨¥¨§¦©§¦¨¨¨§¦§¦§©¨

.cg`e miray
:el` mipiipra `xhef xn ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

øîàc ïàîì eléôà ,àøèeæ øîd dy`y xaeqd zrcl s` -úãìBé ©§¨£¦§©§¨©¤¤
äòLúì[iriyzd ycega-],íéòhe÷îì úãìBé dðéàdpi`y ,epiidc §¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦

dy`y `ed dcen mewn lkn ,eteqa `l` ycegd rvn`a zclei
dì úãìBéäòáL[iriayd ycega-]úãìBé`idíéòhe÷îìs` - ¤¤§¦§¨¤¤¦§¨¦

,z`f cenll yi oipne .ycegd rvn`aøîàpL(k ` ,'` l`eny) ¤¤¡©
,'ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBôe÷úì éäéå''mini'e 'zetewz' zeaize ©§¦¦§©¨¦©©©©¨©¥¤¥

,md miax oeylíéðL úBôe÷z èeòéîxzeia hrend xtqnd - ¦§§©¦
e ,zetewz izy `ed 'zetewz' oeyl ea xnel ozipyíéîé èeòéî¦¨¦

íéðL'mini' oeyl eilr xnel ozipy xzeia hrend xtqnd oke - §©¦
dyy epiidc ,zetewz izy dpg dzxdy xg`ly `vnp ,mipy `ed
o`kne ,l`eny z` dcli ,iriayd ycega mini ipy cere ,miycg
,oirhewnl s` zclei iriayd ycega zcleid dy`y cenll yi

.ervn`a e` ycegd zligza epiidc
:dpyna epipyézMî øúBé éLB÷ ïéà íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥¦¥¦§¥

.úBúaL©¨
:oerny iaxe iqei iax ly mnrh z` zxxan `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

ïðaøc eäééîòè éàîiqei iax epiidc ,minkg ly mnrh `ed dn - ©©§©§§©¨¨
meyn .miireay `l` xdhn cled oi`y mixaeqd ,oerny iaxe

áéúëc(d ai `xwie),'dúcðk íéòeáL äàîèå'lirl) minkg eyxce ¦§¦§¨§¨§©¦§¦¨¨
(:elììkî ,dúáéæk àìå dúcðk,jkn rnyn -äøBäè dúáéæc,`id §¦¨¨§Ÿ§¦¨¨¦§¨§¦¨¨§¨

,daif inia iyewa d`ex `idy mc xdhn cledy epiidcänëåonf §©¨
,xdhn `ed,íéòeáLjkitle ,aezka xkfpd dz`neh onf `ed jky §©¦

.xdhn cledy onfd xeriy `ed dfy `xwnd on cenll yi
:oerny iaxe iqei iax zhiyk zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaLéd dy`äL÷î[dcil ixiva zxrhvne za`ek-] ©¨¨¥©§¨
jyna zetivxa mc d`exe ,mini dnk jynaíBé äMîçå íéøNò¤§¦©£¦¨

,dzcil mcewåok it lr s`ïéàz`nehäìBò äáéædl,ãöék .ïäa §¥¦¨¨¨¤¥©
dz`xíéðL[miinei-]úò àìaipya mc dz`xy ,xnelk ,dzcp §©¦§Ÿ¥

z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay mipexg`d minid
,daifåa mc ze`xl dkiynd okn xg`läòáLmiie`xd minid §¦§¨

z`nehlå ,äcðcer dz`x okn xg`líéðLminiaøçàlLd,äcð ¦¨§§©¦¤§©©¦¨
miie`xd mei xyr cg` jezay mipey`xd minid ipya ,xnelk

.iyew `la dz`x el` mini lkae .daif z`nehlåokn xg`l §
jyna iyewa mc dz`xøNò äòaøà,dcill mikenqd meiãìeäL ©§¨¨¨¨¤©¨¨

øäèîmixyr dz`xy `vnpe ,oerny iaxe iqei iax zhiyl mze` §©¥
`le ,iteya mzvwne iyewa mzvwn ,dcild mcew mini dynge

.daif z`neh icil dribdäM÷úzL øLôà éàåjynaíéøNò §¦¤§¨¤¦§©¤¤§¦
,áBæa úãìBé àäz àìå ,ãìå àìa íBé äMLåd`ex dzid m`y itl §¦¨§Ÿ¨¨§Ÿ§¥¤¤§

minid xyr drax` eligziy mcew ,sqep cg` mei iyewa mc
mc dz`x ixdy ,daf z`neha z`nhp dzid ,xdhn cledy

.daif z`nehl miie`xd minia mitevx mini dyely jyna
mixyr dywzzy xyt` i`' `ziixad ixac lr dywn `xnbd

mc dy`d d`ex m` :`xnbd dywn .'cle `la mei dyyeàìa§Ÿ
ébñ énð àúìúa ,ãìåmez xg`l mini dyly d`xzy jka ic - ¨¨¦§¨¨©¦©¦

,dlecb daf ziyrp jkae ,dcp z`nehl miie`xd minid zray
`ziixad dhwp recne ,dinc z` xdhnd cle o`k oi` ixdy

.mei dyye mixyr
:`xnbd zvxznàîéà ,úLL áø øîà`ziixad ixac z` xen` - ¨©©¥¤¥¨

mei dyye mixyr jyna dy`d dywzzy xyt` i` ,jkíB÷îa§¨
ãìå LiL.aefa zclei `dz `le ¤¥¨¨

àáø déì øîà,zyy axléðz÷ 'ãìå àìa' àäåcvike ,epipy - ¨©¥¨¨§¨§Ÿ¨¨¨¨¥
.'cle yiy mewna' qxebe `ziixad zqxib z` dz` jtdn

øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà,`ziixad ixac z` xnel yi jk -éà ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©¦
äM÷úzL øLôàjyna dy`d,íBé äMLå íéøNòelit`íB÷îa ¤§¨¤¦§©¤¤§¦§¦¨§¨

ãìå LiL,`niiw oaãìå ïéàL íB÷îáe .áBæa úãìBé àäz àìåoa ¤¥¨¨§Ÿ§¥¤¤§¦§¤¥¨¨
`niiwäáæ àéåä énð àúìúa ,ìôð àlàmini dyly zii`xa s` - ¤¨¥¤¦§¨¨©¦¨§¨¨¨

,daf ziyrp `id [daif z`nehl miie`xd mei xyr cg` jeza]éàî©
àîòèy itl ,xacd mrh `ed dn -,íéìôðì éLB÷ ïéàltpd oi` ©£¨¥¦¦§¨¦

z` xdhn `niiw oa cle wx `l` ,ezngn iyewa `ad mc xdhn
.mcd

äðùî
xdeh ini jeza iyewa mc d`exd zxaern dy`a zwqer ef dpyn

.dcil xg`ly
dy`íéðBîL CBúa äL÷nämeiìLzcil xg`,äá÷ð,epiidc ©©§¨§§¦¤§¥¨

dz`xe ,dxarzpe ,dcild z`neh ini dxyr rax` xg`l dlahy
dlitd okn xg`le ,dxdhd ini dyye miyiy jeza iyewa mc

,cleìkdäàBø àéäL íéîcmd ixd xdeh inia iyewa,ïéøBäèoia ¨¨¦¤¦¨§¦
dy`y mc lky oicd `ed oky ,dcp z`nehn oiae daif z`nehn

,xedh `ed ixd dly xdeh inia d`ex,ãìeä àöiL ãò`id f`y ©¤¥¥©¨¨
.minkg ixac el` .dcil z`neh d`nhànèî øæòéìà éaøåz` §©¦¡¦¤¤§©¥

`edy itl ,dcp z`nehl miie`xd minia mc dz`x m` ,dy`d
,`a `ed cled zngn `l` ,xdeh mc epi` iyewa `ad mcy xaeq

.dcp z`nehn `le daif z`nehn `l` xdhn epi` clede
Bì eøîàminkg,øæòéìà éaøìdy`d z` xdhl ozep oicd ixd ¨§§©¦¡¦¤¤

,xnege lwa dcp z`nehn elit`øéîçäL íB÷îa äîelr aezkd ©§¨¤¤§¦
dze` `nhl dy`déôBMä íãaepiidc ,[xrv `la d`exy-] §©©¦

d`ex `idy mc `l` xdhn cled oi`y ,dcil mcew `idyk
mewn lkn ,iyewaì÷éädze` xdhl aezkd dilr,éLBwä íãam` ¥¥§©©¦

a ,okì÷éäL íB÷îelit` dze` xdhl dy`d lr aezkdíãa ¨¤¥¥§©
,éôBMä,d`neh lkn mda `id dxedhy ,dly xdeh inia epiidc ©¦

,daf z`neh ode dcp z`neh odì÷pL ïéc Bðéàdze` xdhl dilr ¥¦¤¨¥
ixnbl,éLBwä íãadly xdeh inia dz`x m`y dz` xaeq recne §©©¦

.d`nh `id ixd dcp z`nehl miie`xd minia iyew mc
ïäì øîà,minkgl xfril` iax'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'ic - ¨©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦

,epiidc ,cnlnd enk epic `diy xnege lw ici lr cnlpd oicl el
myk dly xdeh inia iyewa mc d`exyk dy`d lr lwdl ic
dxdhl epl oi` jkitle ,dcil mcewy iyew inia dilr eplwdy

ixdy ,ixnbläéìò ì÷éä änîiyewa d`exyk dxdhl aezkd ¦©¥¥¨¤¨
,dcil mcewìáà ,äáéæ úàîehîmiie`xd minia d`ex m` ¦§©¦¨£¨

ef ixd dcp z`nehl,äcð úàîeè äàîèmc d`exa mb ,ok m`e §¥¨§©¦¨
minia d`exyk `l` dxedh dpi`y ,ok oicd `di dly xdeh inia
z`nehl miie`xd minia d`ex m` la` ,daif z`nehl miie`xd

.dcp d`nh ef ixd dcp

àøîâ
xfril` iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:minkgeïðaø eðzly xdeh inia wqerd aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
lr aWY mini zWWe mFi miXWe' (d ai `xwie) dawp zcleid dy`§¦¦§¥¤¨¦¥¥©

,jk `xwnd z` yexcl yie ,'dxdh inCúBaøì 'áLz'dy`d z` §¥¨¢¨¥¥§©
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc dcp(ycew zay meil)

úaL ìelç éãéìdryzl zcleidy mixaeq mdy itl .ozcil onfa ¦¥¦©¨
mei cg`e miraye miiz`n seql `l` ,oirhewnl zclei dpi`
iriax mei mcew eynyi m`y `vnpe ,dxeair zligzl weica
z` odilr llgl ekxveie ,zaya clil odizeyp zelelr zaya

.zayd
wx ike :`xnbd dywnameiéòéáømiynyn eidàì eúå`le - §§¦¦§Ÿ

yegl oi` reayd ini jynda eynyi m`y oky lk ixd ,xzei
.zaya odizeyp eclii `ny

:`xnbd zvxznàîéàeid `l mipey`xd miciqg ,jk xen` - ¥¨
wx `l` ,iyilye ipye oey`x zelila oiynynîlil,Cìéàå éòéáø ¦§¦¦§¥©

.zaya odizeyp eclii `ly ick
onf `ed dnk mipey`xd miciqg ecnl oipn zx`an `xnbd

:dy` ly dpeixdíéðBLàøä íéãéñçc eäééîòè éàî ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨©©§©§©£¦¦¨¦¦
meia zclei dy`dy ,df oipr mipey`xd miciqg ecnl oipn -

.dyeniyl cg`e miraye miz`ndáéúëc(bi c zex)dì ['ä] ïziå' ¦§¦©¦¥¨
,'ïBéøäzaizeeåä ãçå íéòáLå ïúàî àiøèîéâa 'ïBéøä'miz`n - ¥¨¥¨§¦©§¦¨¨¨§¦§¦§©¨

.cg`e miray
:el` mipiipra `xhef xn ly ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

øîàc ïàîì eléôà ,àøèeæ øîd dy`y xaeqd zrcl s` -úãìBé ©§¨£¦§©§¨©¤¤
äòLúì[iriyzd ycega-],íéòhe÷îì úãìBé dðéàdpi`y ,epiidc §¦§¨¥¨¤¤¦§¨¦

dy`y `ed dcen mewn lkn ,eteqa `l` ycegd rvn`a zclei
dì úãìBéäòáL[iriayd ycega-]úãìBé`idíéòhe÷îìs` - ¤¤§¦§¨¤¤¦§¨¦

,z`f cenll yi oipne .ycegd rvn`aøîàpL(k ` ,'` l`eny) ¤¤¡©
,'ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBôe÷úì éäéå''mini'e 'zetewz' zeaize ©§¦¦§©¨¦©©©©¨©¥¤¥

,md miax oeylíéðL úBôe÷z èeòéîxzeia hrend xtqnd - ¦§§©¦
e ,zetewz izy `ed 'zetewz' oeyl ea xnel ozipyíéîé èeòéî¦¨¦

íéðL'mini' oeyl eilr xnel ozipy xzeia hrend xtqnd oke - §©¦
dyy epiidc ,zetewz izy dpg dzxdy xg`ly `vnp ,mipy `ed
o`kne ,l`eny z` dcli ,iriayd ycega mini ipy cere ,miycg
,oirhewnl s` zclei iriayd ycega zcleid dy`y cenll yi

.ervn`a e` ycegd zligza epiidc
:dpyna epipyézMî øúBé éLB÷ ïéà íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦¥¦¥¦§¥

.úBúaL©¨
:oerny iaxe iqei iax ly mnrh z` zxxan `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

ïðaøc eäééîòè éàîiqei iax epiidc ,minkg ly mnrh `ed dn - ©©§©§§©¨¨
meyn .miireay `l` xdhn cled oi`y mixaeqd ,oerny iaxe

áéúëc(d ai `xwie),'dúcðk íéòeáL äàîèå'lirl) minkg eyxce ¦§¦§¨§¨§©¦§¦¨¨
(:elììkî ,dúáéæk àìå dúcðk,jkn rnyn -äøBäè dúáéæc,`id §¦¨¨§Ÿ§¦¨¨¦§¨§¦¨¨§¨

,daif inia iyewa d`ex `idy mc xdhn cledy epiidcänëåonf §©¨
,xdhn `ed,íéòeáLjkitle ,aezka xkfpd dz`neh onf `ed jky §©¦

.xdhn cledy onfd xeriy `ed dfy `xwnd on cenll yi
:oerny iaxe iqei iax zhiyk zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaLéd dy`äL÷î[dcil ixiva zxrhvne za`ek-] ©¨¨¥©§¨
jyna zetivxa mc d`exe ,mini dnk jynaíBé äMîçå íéøNò¤§¦©£¦¨

,dzcil mcewåok it lr s`ïéàz`nehäìBò äáéædl,ãöék .ïäa §¥¦¨¨¨¤¥©
dz`xíéðL[miinei-]úò àìaipya mc dz`xy ,xnelk ,dzcp §©¦§Ÿ¥

z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay mipexg`d minid
,daifåa mc ze`xl dkiynd okn xg`läòáLmiie`xd minid §¦§¨

z`nehlå ,äcðcer dz`x okn xg`líéðLminiaøçàlLd,äcð ¦¨§§©¦¤§©©¦¨
miie`xd mei xyr cg` jezay mipey`xd minid ipya ,xnelk

.iyew `la dz`x el` mini lkae .daif z`nehlåokn xg`l §
jyna iyewa mc dz`xøNò äòaøà,dcill mikenqd meiãìeäL ©§¨¨¨¨¤©¨¨

øäèîmixyr dz`xy `vnpe ,oerny iaxe iqei iax zhiyl mze` §©¥
`le ,iteya mzvwne iyewa mzvwn ,dcild mcew mini dynge

.daif z`neh icil dribdäM÷úzL øLôà éàåjynaíéøNò §¦¤§¨¤¦§©¤¤§¦
,áBæa úãìBé àäz àìå ,ãìå àìa íBé äMLåd`ex dzid m`y itl §¦¨§Ÿ¨¨§Ÿ§¥¤¤§

minid xyr drax` eligziy mcew ,sqep cg` mei iyewa mc
mc dz`x ixdy ,daf z`neha z`nhp dzid ,xdhn cledy

.daif z`nehl miie`xd minia mitevx mini dyely jyna
mixyr dywzzy xyt` i`' `ziixad ixac lr dywn `xnbd

mc dy`d d`ex m` :`xnbd dywn .'cle `la mei dyyeàìa§Ÿ
ébñ énð àúìúa ,ãìåmez xg`l mini dyly d`xzy jka ic - ¨¨¦§¨¨©¦©¦

,dlecb daf ziyrp jkae ,dcp z`nehl miie`xd minid zray
`ziixad dhwp recne ,dinc z` xdhnd cle o`k oi` ixdy

.mei dyye mixyr
:`xnbd zvxznàîéà ,úLL áø øîà`ziixad ixac z` xen` - ¨©©¥¤¥¨

mei dyye mixyr jyna dy`d dywzzy xyt` i` ,jkíB÷îa§¨
ãìå LiL.aefa zclei `dz `le ¤¥¨¨

àáø déì øîà,zyy axléðz÷ 'ãìå àìa' àäåcvike ,epipy - ¨©¥¨¨§¨§Ÿ¨¨¨¨¥
.'cle yiy mewna' qxebe `ziixad zqxib z` dz` jtdn

øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà,`ziixad ixac z` xnel yi jk -éà ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©¦
äM÷úzL øLôàjyna dy`d,íBé äMLå íéøNòelit`íB÷îa ¤§¨¤¦§©¤¤§¦§¦¨§¨

ãìå LiL,`niiw oaãìå ïéàL íB÷îáe .áBæa úãìBé àäz àìåoa ¤¥¨¨§Ÿ§¥¤¤§¦§¤¥¨¨
`niiwäáæ àéåä énð àúìúa ,ìôð àlàmini dyly zii`xa s` - ¤¨¥¤¦§¨¨©¦¨§¨¨¨

,daf ziyrp `id [daif z`nehl miie`xd mei xyr cg` jeza]éàî©
àîòèy itl ,xacd mrh `ed dn -,íéìôðì éLB÷ ïéàltpd oi` ©£¨¥¦¦§¨¦

z` xdhn `niiw oa cle wx `l` ,ezngn iyewa `ad mc xdhn
.mcd

äðùî
xdeh ini jeza iyewa mc d`exd zxaern dy`a zwqer ef dpyn

.dcil xg`ly
dy`íéðBîL CBúa äL÷nämeiìLzcil xg`,äá÷ð,epiidc ©©§¨§§¦¤§¥¨

dz`xe ,dxarzpe ,dcild z`neh ini dxyr rax` xg`l dlahy
dlitd okn xg`le ,dxdhd ini dyye miyiy jeza iyewa mc

,cleìkdäàBø àéäL íéîcmd ixd xdeh inia iyewa,ïéøBäèoia ¨¨¦¤¦¨§¦
dy`y mc lky oicd `ed oky ,dcp z`nehn oiae daif z`nehn

,xedh `ed ixd dly xdeh inia d`ex,ãìeä àöiL ãò`id f`y ©¤¥¥©¨¨
.minkg ixac el` .dcil z`neh d`nhànèî øæòéìà éaøåz` §©¦¡¦¤¤§©¥

`edy itl ,dcp z`nehl miie`xd minia mc dz`x m` ,dy`d
,`a `ed cled zngn `l` ,xdeh mc epi` iyewa `ad mcy xaeq

.dcp z`nehn `le daif z`nehn `l` xdhn epi` clede
Bì eøîàminkg,øæòéìà éaøìdy`d z` xdhl ozep oicd ixd ¨§§©¦¡¦¤¤

,xnege lwa dcp z`nehn elit`øéîçäL íB÷îa äîelr aezkd ©§¨¤¤§¦
dze` `nhl dy`déôBMä íãaepiidc ,[xrv `la d`exy-] §©©¦

d`ex `idy mc `l` xdhn cled oi`y ,dcil mcew `idyk
mewn lkn ,iyewaì÷éädze` xdhl aezkd dilr,éLBwä íãam` ¥¥§©©¦

a ,okì÷éäL íB÷îelit` dze` xdhl dy`d lr aezkdíãa ¨¤¥¥§©
,éôBMä,d`neh lkn mda `id dxedhy ,dly xdeh inia epiidc ©¦

,daf z`neh ode dcp z`neh odì÷pL ïéc Bðéàdze` xdhl dilr ¥¦¤¨¥
ixnbl,éLBwä íãadly xdeh inia dz`x m`y dz` xaeq recne §©©¦

.d`nh `id ixd dcp z`nehl miie`xd minia iyew mc
ïäì øîà,minkgl xfril` iax'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic'ic - ¨©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦

,epiidc ,cnlnd enk epic `diy xnege lw ici lr cnlpd oicl el
myk dly xdeh inia iyewa mc d`exyk dy`d lr lwdl ic
dxdhl epl oi` jkitle ,dcil mcewy iyew inia dilr eplwdy

ixdy ,ixnbläéìò ì÷éä änîiyewa d`exyk dxdhl aezkd ¦©¥¥¨¤¨
,dcil mcewìáà ,äáéæ úàîehîmiie`xd minia d`ex m` ¦§©¦¨£¨

ef ixd dcp z`nehl,äcð úàîeè äàîèmc d`exa mb ,ok m`e §¥¨§©¦¨
minia d`exyk `l` dxedh dpi`y ,ok oicd `di dly xdeh inia
z`nehl miie`xd minia d`ex m` la` ,daif z`nehl miie`xd

.dcp d`nh ef ixd dcp

àøîâ
xfril` iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:minkgeïðaø eðzly xdeh inia wqerd aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
lr aWY mini zWWe mFi miXWe' (d ai `xwie) dawp zcleid dy`§¦¦§¥¤¨¦¥¥©

,jk `xwnd z` yexcl yie ,'dxdh inCúBaøì 'áLz'dy`d z` §¥¨¢¨¥¥§©
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רמד

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

äáéæa úøúBñ äãéì ïéà ,øîBà ñeðéøîdaf dzidy dxd dy` ± §¦¥¥¥¨¤¤§¦¨
zxzeq dpi` ,dclie ,dzxdhl miiwp dray xetql dligzde

.[dcild z`neh zngn dzxitq
:qepixn iax ly epic itl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

eäì àéòaéà,qepixn iax zrca daiyid ipa ewtzqd ±äìòzL eäî ¦©§¨§©¤©£¤
,mc mda dz`x `l m` miiwp minik miaygp dcild ini m`d ±

xg` mini cer mdixg` xetql dkixv dpi`edrayl milydl mi
minid z` mixzeq mpi` wxe miiwp minil miler mpi`y e` ,miiwp
milydl cer dcild ini ixg` xetql dkixv ok m`e ,mdiptly

.miiwp drayläìBò dðéàå úøúBñ dðéà ,øîà ééaàdpi` dcil ± ©©¥¨©¥¨¤¤§¥¨¨
,miiwp dray zxitql dler dpi` la` diptly minid zxzeq
`lyk mb jk ,dzxitql df mei dler oi` mc dz`xyky myky
.dcild zngn d`nhy oeik ,dl miler el` mini oi` mc dz`x

.dcild ini ixg` miiwp drayl milydl dkixvedðéà ,øîà àáø̈¨¨©¥¨
äìBòå úøúBñzxitql dlere diptly minid zxzeq dpi` dcil ± ¤¤§¨

`lyk la` ,df mei dler epi` mc d`exyk wxy ,miiwp dray
e` zrxevnk `id dz`neh ,dcild zngn d`nhy s` ,mc dz`x
zeakrn d`neha dribpe zrxv oi`e ,d`neha drbpy zg`k
mitqep miiwp mini milydl dkixv dpi` jkle .dxitql zelrln

.[dcild ini ixg`
:ezhiyl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl oipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler dcil iniyàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
mini zraW DN dxtqe' ,(gk eh `xwie) dafa,'øäèz øçàåyie §¨§¨¨¦§©¨¦§©©¦§¨

,yexclïleëì øçà ,'øçà'dxitqd ini zray xg`y xn`py dn ± ©©©©§¨
mzxdhy ,mlekl dxdh ly cg` onf ,mlekl xg` dpeekd ,xdhz

jixvy o`kne ,dtevx `dzíäéðéa ú÷ñôî äàîeè àäz àlL± ¤Ÿ§¥§¨©§¤¤¥¥¤
.dxitqd ini zray rvn`a d`neh wiqtz `ly

` `ax x`an:ezi`x zäìBò àîìLa úøîà éàdcily xn`z m` ± ¦¨§©¦§¨¨¨
,miiwp dray zxitql dleräàîeè ú÷ñôî àìc eðééämipaen ± ©§§Ÿ©§¤¤§¨

dpi`y oeiky ,dxitq inia zxzeq dcil oi`y qepixn iax ixac
d`neh `dz `ly `ziixad oic miiwzn dxitqd rvn`a dwiqtn

,mdipia zwqtn,äìBò dðéà úøîà éà àlày `vnpdéì ÷éñôà ¤¨¦¨§©¥¨¨©§¦¥
äãéìoi` recn dywie ,dxitqd rvn`a dwiqtn dcild z`neh ± ¥¨

dpi` dafy `ziixaa x`ean ixd ,dxitq inia zxzeq dcil
gkene .d`neh `la mitevx mini dray ixg` `l` dxedh
`lye ,miiwp dray zxitql dler dcily qepixn iax zrcy

.[dler dpi`y xn`y iia`k
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbd,Cì øîà ,ééaàåzpeek §©©¥¨©¨

dpi` mdipia zwqtn d`neh `dz `ly dyxcy dna `ziixad
`ziixad zpeek `l` ,`ax ly eyexitkäáéæ úàîeè àäz àlL¤Ÿ§¥§©¦¨

íäéðéa ú÷ñôîla` ,dxitq inia daif z`neh wiqtz `ly ± ©§¤¤¥¥¤
zaygp dpi` ,miiwp minil dler dpi`y xn`py s` ,dcil z`neh
dcily `ziixadn di`x oi` ok m`e .dray zxitqa dwqtdk

.miiwp dray zxitql dler
:ezhiyl zxg` di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàoipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,miiwp dray zxitql miler dcil iniy izcnlàéðúc,`ziixaa §©§¨

dxdh m`e' ,(my) dafa xn`pdáBfîxg`e mini zraW DN dxtqe §¦¨£¨¦¨§¨§¨¨¦§©¨¦§©©
,yexcl yie ,'xdhYdáBfîzxteq dzaif dwqty xg` cin ± ¦§¨¦¨

,dzxdhl miiwp draydòâpî àìådaf dzid m` s`y - §Ÿ¦¦§¨
re ,dzaifn dwqte ,zrxevnedpi` ,dzrxvn dxdhp `l oiic

cin zxteq `l` ,dzrxvn xdhzy cr dzxitqa oizndl dkixv
,dlrea z` `nhln dxedhe daf oaxw d`iane miiwp mini dray

,yexcl yi oke .daefn dzxdha dzxitq z` aezkd dlzydáBfî¦¨
,dzxdhl miiwp dray zxteq dzaif dwqty xg` cin ±àìå§Ÿ

dúãélî`l oiicre ,dzaifn dwqte ,daf `idyk dcli m` s`y - ¦¥¨¨
cr dzxitqa oizndl dkixv dpi` ,dzcil z`neh ini exar
.daefn dzxdha dzxitq z` aezkd dlzy ,dzciln xdhzy
miiwp dray zxitq mixzeq mpi` dcil z`neh iniy gkene
dxdhp `ly drya s` ixdy ,miiwp dray zxitql milere
mpi`y iia` ixack `lye .miiwp dray xetql dleki ,dzciln

.miler
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbdàãç éðz ,Cì øîà ,ééaàå§©©¥¨©¨§¦£¨

,zg` dyxc `ziixad ixaca dpy ±éðúz àìå ,'dòâpî àìå dáBfî'¦¨§Ÿ¦¦§¨§Ÿ¦§¥
daefn' dpyz l`e -.'dúãélî àìå§Ÿ¦¥¨¨

:df aeyii lr dywn `xnbdàáøå,ef daeyz lr dywi `ax ±éàä §¨¨©
éàî,el` mixac ly myexit dn ike ±àîìLa úøîà éàm` ± ©¦¨§©¦§¨¨

miyxecy xn`z,'dúãélî àìå dáBfî'c oaenéøèöàc éãééàdéì C ¦¨§Ÿ¦¥¨¨©§¥§¦§§¦¥
äãéìdray xetql dlekiy cnll `ziixad dkxvedy oeiky ± ¥¨

,dzcil z`nehn dxdhpy mcew miiwpäãéì eèà dòâð àðz± ¨¨¦§¨¨¥¨
idyk xetql dlekiy mb dyxcjixv oi` df oicy s` ,zrbepn `

,exne`l'dòâpî àìå dáBfî' úøîà éà àlàxn`z m` la` ± ¤¨¦¨§©¦¨§Ÿ¦¦§¨
`le daefn' miyxec `le ,'drbpn `le daefn' wx miyxecy

ixdy ,dyw ,'dzcilnà÷ôð 'BáBfî áfä øäèé éëe'î éàädf oic ± ©¦§¦¦§©©¨¦¨§¨
jixv oi`e zxg` dyxcn cnlp zrbepn `idyk xetql dlekiy
aGd xdhi ike' (bi eh `xwie) afa xn`py ,'daefn' aezkdn eyxecl§¦¦§©©¨

,minkg eyxce ,'Fzxdhl mini zraW Fl xtqe FaFGnàìå 'BáBfî' ¦§¨©¦§©¨¦§¨¢¨¦§Ÿ
Bòâpîm` s` ,miiwp dray xetqi eaefn afd xdhpy dryny ± ¦¦§

iniy `ax zhiyle .daf oic ok af oicke .erbpn xdhp `l oiicr
daefn' miyxecy ,`ziixad ixac mipaen dzxitql miler dcil
,jk ab` wx dxn`p 'drbpn `le daefn' zyxce ,'dzciln `le
`l okle dzxitql miler mpi` dcil iniy iia` zhiyl la`
zyxc dxn`p jxev dfi`l ,dyw ,'dzciln `le daefn' miyxec

.'drbpn `le daefn'
:iia` zhiyl `ziixad zayiin `xnbdééaàålr aiyi iia` ± §©©¥

miyxec `le 'drbpn `le daefn' miyxecy s`y ,`ax ziiyew
`idyk zxteqy ef dyxcy zeywdl oi` ,'dzciln `le daefn'

oky ,afa dxn`p xaky meyn zxzein zrbepnäáæa ãçå áæa ãç©§¨§©§¨¨
dyxce ,rbepn `edyk af zxitq lr cnll `id zg` dyxc ±

,zrbepn `idyk daf zxitq lr cnll zg`éëéøöejxev yie ± §¦¦
epiid `l odizy z` dxezd dazk `lnl`y ,zeyxcd izya

meyn ,odizy z` jixvy mrhde .dipydn zg` micnláúk éàc§¦¨©
àðîçø©£¨¨

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

המשך ביאוו למס' נדה ליום שישי טמ' א

לאחרי מות אברהם, שאז הייתה ההנהגה )כולל ההנהגה דלמעלה( על־פי מדתו של יצחק – גבורה, נמשכו הברכות מהגבורות דשם 
אלוקים שהם ברכות נעלות יותר מהברכות הנמשכות מהחסדים.

ממאמר פרשת תולדות ה'תשכ"ח



רמה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dcp(iyiy meil)

,ok enke .eceakl ,miinei e` mei eiptl mikled jlnd zeligy
mcew miinei e` mei mcd one xrvd on dwqty s` ,dzywy dy`
zngn did dz`xy mcdy gikedl yi dcli seqaly oeik ,dzcil
mcew miinei e` mei mi`a dcild ilagy jxcd jky ,cled

.[dcild
,øîà àcñç áøåkedl yi envr df lynnon dwqty dy`y gi §©¦§¨¨©

,jlnd ly ez`ial jenq ixdy ,d`nh ,mcd one xrvdïkL ìk̈¤¥
éôè úBìéiç Létð éòáceizelig miaxzny zeidl jixvy i`ce ± §¨¥©¦©¨§¥

dnce dia`k miaxzny i`ce dzcill jenq dy` ok enke .xzei
mcdy dgked ef ixd mcd one xrvd on dwqty dy`e ,xzei
eid cled zngn df did m`y ,cled zngn did `l dz`xy

.[xzeie xzei mixabzn dnce dia`k
:`cqg ax zhiy lr epzpynn dywn `xnbdïðz,(:el lirl) §©

,dztye mc dz`xe dzywy dy`,øîBà òLBäé éaødzyw m` ©¦§ª©¥
dieyiwn weqtzy jixv aefa zclei didzy ick ,mini dyly

íBéå äìéì,zxgnly meid seq cre dlild zligzn ,minly ©§¨¨
,meil mcwi dlildyeBîBéå úaL éìéìk.meil mcew dlildy - §¥¥©¨§

oebk `id ,epxn`y ef dzity ,dpynd zx`anøòvä ïî äúôML± ¤¨§¨¦©©©
,ae`kln dwqtyàìådwqt.ícä ïîixacn `xnbd zwiicn §Ÿ¦©¨

:dpyndàîòèmeyn ,daf ziyrpy mrhd ±cwx dztyøòvä ïî ©£¨§¦©©©
äfîe äfî àä ,ícä ïî àìå,mdipyn dwqt la` ±øBäèädpi` ± §Ÿ¦©¨¨¦¤¦¤§¨

md dpynd ixace .daf ziyrp,àcñç áøc àúáeézdwqty xn`y §§¨§©¦§¨
.daf ziyrp ,mcd one xrvd on

:`xnbd zvxzn,àcñç áø Cì øîà`l` ,dpyndn ok wiicl oi` ¨©¨©¦§¨
,jtidl zyxtzn dpyndàéòaî àìdztyy xnel jixv oi` ± Ÿ¦©§¨

äàîèc äfîe äfîdz`xy mcd i`ce df ote`ay ,daf ziyrpy ± ¦¤¦¤¦§¥¨
,cled zngn epi`éøîâì úBìéiç eäì é÷ñôcixg` dcli ixdy ± §¨§¦§©¨§©§¥

zngn eid m`e ,mcd ode dcild ilag od ,zeligd lk ewqty
,xabzdl mcde xrvd mikixv eid cledìáàdztyàìå øòvä ïî £¨¦©©©§Ÿ

øîéà ,ícä ïî,xnel xeaq iziid ±ä÷ñt àì ícîc éëéä ék± ¦©¨¥©¦¥¦§¦¨Ÿ¨§¨
,mc ze`xln dwqt `ly mykyä÷ñt àì énð éLBwî`l mb jk ± ¦¦©¦Ÿ¨§¨

,dxrvn dwqtàäå,dxrva dyibxn dpi`y dne ±àîìòa àaðez §¨§¨§¨§¨
dì è÷ðc àeä,ilegd zngn dfg`y zrcd yehyh iptn `ed ± §¨©¨

,daf ziyrp dpi`e ,iyewa zcleik `id oiicreïì òîLî à÷± ¨©§©¨
,mcd on `le xrvd on dwqtyk s`y ,dpynd epl drinyn
ahid dpynd zyxtzne .iyewa zcleik dpic oi`e ,daf ziyrp

.`cqg ax zhiyl
:`pipg iax zhiy lr epzpynn dywn `xnbdïðz,(my)äúL÷ §©¨§¨

ìLíBé øNò ãçà CBúa íéîé äLinia ,xnelk ,dcpl dcp oiay §Ÿ¨¨¦§©©¨¨
,dzaif.áBæa úãìBé Bæ éøä ,äãìéå úòì úòî äúôLåzxxan §¨§¨¥¥§¥§¨§¨£¥¤¤§
:`xnbdéîc éëéä,xaecn dna ±éðz÷ãk àîéìéàyxtp m` ± ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¨¥

,mini dyly dzywy dy`a xaecny ,dpynd oeyl zernynk
dpynd ixacke ,mcd on `le xrvd on dzty iriaxd meiae
mc dz`xy ok m` `vnp ,'mcd on `le xrvd on dztyy' dteqa

dywe ,mini drax`ìL éì änìLdlecb daf dzeyrl ick recn ± ¨¨¦¨Ÿ
,mini dyly ieyiw jixvébñ éôBLa ãçå éLB÷a éøúawitqn `ld ± ¦§¥§¦§©§¦©¦

sxhvn iyilyd meid mbe ,iteya cg` meie iyewa mini ipy eidiy
`vnpe ,mcd on `le xrvd on wx dzty ixdy ,daf dzeyrl

.daif inia mini dyly mc dz`xyøîà÷ éëä åàì àlà`l` ± ¤¨¨¨¦¨¨©
,dpynd zpeek jk i`ceìL äúL÷äLminiBà ,äfîe äfî äúôLå ¨§¨§Ÿ¨§¨§¨¦¤¦¤
äúôLå íéðL äúLwLiyilyd meiaúòì úòîon `le xrvd on ¤¨§¨§©¦§¨§¨¥¥§¥

,mcd.áBæa úãìBé Bæ éøämini dyly dzyw' dpynd ixac ,xnelk £¥¤¤§
ote`ay ,mcd one xrvd on dztyy dy`a miwqer 'dztye 'eke
,daf ziyrp dpi` iyilyd meia dztye mini ipy wx dzyw m` df
dteqa dpynd ixace ,daif inia mini dyly mc dz`x `l oky
miwqer ,daf jka ziyrpy ,'mcd on `le xrvd on dztyy'
dzty `l ixdy ,iyilyd meia dztye mini ipy dzywy ote`a

,daif inia mini dyly mc dz`xe ,mcd onàðéðç éaøc àúáeéúe§§¨§©¦£¦¨
r `kxit md 'dztye 'eke mini dyly dzyw' dpynd ixace ±l

ixdy ,dxedh ,mcd one xrvd on dztyy xn`y `pipg iax ixac
,mcd one xrvd on dztyy ote`a zwqer dpynd gxkda

.daf jka ziyrpy zx`ane
:`xnbd zvxznàì ,àðéðç éaø Cì øîàzwqer dpi` dpynd ± ¨©¨©¦£¦¨Ÿ

`l` ,mcd one xrvd on dwqty dy`aéðz÷ãk íìBòìmlerl ± §¨¦§¨¨¥
dzywy ote`ae ,mini dyly dzywy dy`a zwqer dpynd
mei rvn`a mcd on `le xrvd on dztye ,iyily mei zligza
m` s` i`ceae .iriax mei rvn` cr zrl zrn jynl iyily

,d`nh ,iyilya dztye mini ipy dzywïì òîLî à÷ àäå± §¨¨©§©¨
,eprinydl ,mini dyly dzywy ote` dpynd dhwpeáb ìò óàc§©©©

éLéìMa éeMé÷ ìéçúîczligza iyilyd meia dzywy s`y ± §©§¦¦©§¦¦
,meidåjk xg`úòì úòî äúôLivg cre iyilyd meid ivgn ± §¨§¨¥¥§¥

,dclie iriaxd meid,äàîèmeid zligza dzywy oeiky s` §¥¨
e ,eneie zay ililk minly meie dlil dzty `l ,iyilydé÷etàì§©¥

àðéðç éaøîiax ig` oa `ippg zrcn `ivedl dpynd zpeeke ± ¥©¦£¦¨
zg` dry iyilyd meia dzyw m`y xaeqd (:el lirl) ryedi
mcd ,dclie ,zrl zrn jk xg` dzty m` elit` ,meid zligza
meid zligza dzywy oeik `nhn epi`e `ed iyew mc dz`xy

.[iyilyd meid lk iteya didzy cr d`nh dpi`e ,iyilyd
:dpyna epipy'åëå øîBà øéàî éaø déeM÷ àéä änkmirax` elit` ©¨¦¦¨©¦¥¦¥
.mei miyinge

:`xnbd dywnàéLwî íéMîç àzLäd`exdy x`azpe xg`n - ©§¨£¦¦¦©§¨
jyna dz`x m` elit` ,dxedh [a`k ,xrv-] iyewa daif inia mc

yi dzrn ,dcild mcewy minid miying,denzlàéòaéî íéòaøà©§¨¦¦©§¨
mirax`a iyew jezn dz`x m` `id dxedhy xnel jixv ike -

.['dpn miiz`n llka' `lde ,dcill mikenqd minid
:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,àcñç áø øîàrecn denzl oi` - ¨©©¦§¨Ÿ©§¨

mbe mei miying mb xdhn iyewdy eprinydl xi`n iax jxved
.xg` ote`a wqer mdn cg` lky itl ,mei mirax`ïàkoicd - ¨

,dcill mikenqd mei miying jyna daif mc zii`x xdhn iyewy
jxvedìdy`,äìBçd`ex `id mei miying jynay zelzl yiy §¨

.z`nhp dpi` ok lre ,cled zngn mcïàkxdhn iyewy oicd - ¨
jxved ,dcill mikenqd mei mirax` zii`xìdy`,äàéøaoi`y §§¦¨

m` la` ,mei mirax` jyna `l` cled zngn d`exy zelzl
lre ,dcild iyew zngn df oi`y zelzl yi okl mcewn mc dz`x

.[daf ziyrp `id ok
ziyrp dy`d oi` mini dfi`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dcill jenq iyewa dz`x m` daføäèî ãìeä ïéà ,éåì éaø øîà̈©©¦¥¦¥©¨¨§©¥
.äáæ ïäa úBéäì ïééeàøä íéîé àlàdxedh dy`d oi` ,xnelk ¤¨¨¦¨§¦¦§¨¤¨¨

cg`a z`f dz`xyk `l` ,cled zngn iyewd zra mc zii`xa
cg`a mc dz`x m` la` ,daif z`nehl miie`xd minid xyr
itl ,dcp d`nh ef ixd dcp z`nehl miie`xd minid zrayn
`le daif z`nehn wx xdhn cledy `id aezkd zxifby

.dcp z`nehn
eléôà ,øîà áøåmc dz`x m`äáæ úøéôñì ïééeàøä íéîiaok mb §©¨©£¦©¨¦¨§¦¦§¦©¨¨

mipexg`d minid zyelya mc dz`x m` ,xnelk .`id dxedh
m` s` if` ,daif z`nehl miie`xd minid xyr cg` jezay
miie`xd mdixg`ly minid zraya mc ze`xl dkiynd
xdhn cled oi`y s`e ,`id dxedh mewn lkn dcp z`nehl
iyewa daifd inia d`ex dzid `l eli`y itl ,dcp z`nehn
el` minia xetql dilr lhen dide ,dlecb daf ziyrp dzid
z`nehl miie`xd minil mikiiy el` miniy `vnpe ,miiwp dray
`ad mcd oi`y jk oiprl ,mzenk md s` mipecip ok lre ,daif
iyewa ze`xl dkiynd m` la` ,dy`d z` `nhn iyewa mda

.dcp d`nh ef ixd el` mini dray xg`
áøc déîòèìe ,äáäà øa àãà áø øîàxaeqd ,ax ly ezhiyl - ¨©©£¨©©£¨§©§¥§©

ly miiwp dray zxitql miie`xd dcp ini s` dxezd dxdihy
cer siqedl yi ,daf
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המשך ביאוו למס' נדה ליום שישי טמ' ב



רמו

)על דרך מ"ש במשנה24 ש"העושה מצוה . . קונה לו פרקליט" – שמכל מצוה25 נברא מלאך 
שעוזר לו(, והרבי גם מוסיף: “ועל דרך התלמידים שנקראים בנים".

ולכאורה: מהי שייך הענין שהתלמידים נקראים בנים ל"הוי' לי בעוזרי"? אלא במילים 
אלו מדגיש הרבי, שהפירוש “בעוזרי" נשאר כפשוטו, שישנם “עוזרים רבים", כולל “עוזרים" 
כפשוטו – היהודים שעזרו לו, ובכך נעשו תלמידיו ובניו, כי זה שהם בחרו בבחירה חופשית 

להשתדל עבורו הם נקראים “עוזרי", ומקבלים על כך מלוא השכר26.

ואעפ"כ אין זה בסתירה למה שהוא כותב בתחילת המאמר ש"אין עוד מלבדו, ורק הוא לבדו 
הוא ית' הבורא . . ועוזר לו", כי “הוי' לי בעוזרי" פירושו )כמ"ש בסוף המאמר כנ"ל(, שבעוזרי 

גופא מאיר גילוי שם הוי'. זאת אומרת, שהכח המניע של העזר הוא הוי'27, המאיר ב"עוזרי". 

וי"ל שזהו ג"כ הטעם שהרבי הקדים את המאמר “הוי' לי בעוזרי" לפני המאמר “ברוך 
הגומל", כי לכל לראש צריך להבהיר28 שמה"טוב שגמלני" לא יצא אצל הזולת ענין שלא 
כדבעי, ובפרט אצל אלו שהשתדלו בהצלתו, ולא רק זה, אלא שיקבלו את מלוא השכר, ורק 

אח"כ הוא מודה לה' הצלתו כו'.               

ו. במאמר זה )בתחילתו( שואל הרבי על החלק השני של הפסוק, למה מבקשים “ואני 
אראה בשונאי" )שאני יראה בנקמה של שונאי(, לכאורה היתה הבקשה  צריכה להיות האויבים 

והשונאים יהפכו לאוהבים וקרובים?

והרבי מוסיף29 “והגם דכל שנאתו של דוד הי' רק לשונאי ה', וכמ"ש30 הלא משנאיך הוי' 
אשנא ובתקוממיך אתקוטט, ומ"מ הלא כתיב31 יתמו חטאים מן הארץ, וארז"ל32 חטאים כתיב 

ולא חוטאים, והיינו שהחוטאים יעשו תשובה".

וי"ל שבכך מבהיר הרבי ענין נוסף בקשר לגאולתו )שבא עוד לפני אמירת “הגומל"(, 
אלא מן הקצה השני: אלו שאסרו את הרבי וגרמו לו ייסורים, לא רק של הגוף אלא בעיקר של 
הנפש: הפריעו לו בעבודת ה', ובפרט בהיותו במאסר, והם היו בגדר “משנאיך הוי' אשנא", 
“ואני ארא בשונאי"  יהי'  ולכן לכאורה הי' מתאים שלאחרי הניצחון עליהם, היחס אליהם 

כפשוטו, ענין של נקמה, כמובן לא נקמה אישית ח"ו, אלא נקמת הוי' )“משנאיך הוי'"(. 

ואת זה שולל הרבי מיד בתחילת המאמר, שאפילו בנוגע ל"שונאי" שהם בגדר “משנאיך 
הוי'", צריכה להיות הבקשה )לא “אראה בשונאי" כפשוטו, אלא( “יתמו חטאים ולא חוטאים", 

כי צריך להתפלל33 “שהחוטאים יעשו תשובה".

24( אבות פ"ד מי"א. וראה מפרשים שם.
25( ראה לקו"ת שם )צ, סע"א ואילך. וראה סה"מ תקס"ד ע' רלג( – הביאור )ע"ד החסידות( "איך המצות הם עוזרי". 

26( ראה דרמ"צ ו, ב )ע"פ ב"ק צב, ב "חמרא למרי' טיבותא לשקיי'"( נתבאר בלקו"ש ח"ז ע' 14 הערה 22. עיי"ש.
27( ראה לעיל הערה 103 הדיוק בתחילת המאמר בנוגע לשם הוי', שמצד הוי' אין מקום למציאות. 

28( ומה שאמר מאמר זה לאחרי גאולתו – י"ל כי אמירת פסק זה בתורה היתה כדי שתפעול בעולם, ולכן שייך זה להזמן של הגאולה 
שאז כבר התחיל הביטול של כח הלעו"ז כו'. בסגנון אחר: גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר היא שהביאה עמה ופעלה "גאולה" לכל העוזרים 
בגאולתו, וגילה זה למטה בפועל )בהעוזרים( ע"י אמירת המאמר, "פסק" התורה. אבל "פסק" זה פעל גם למפרע )על הזמן שקודם 
הגאולה(, כי התורה היא למעלה מזמן, וכדברי הירושלמי הידועים )נדרים פ"ו ה"ח. ועוד( שע"י פסק ב"ד בתולתי' חוזרין. וגם זה 
שייך לההדגשה בהמאמר על שם הוי' )ראה הערה 113(, כי הוי' הוא למעלה מהזמן, הי' הוה ויהי' כאחד )רע"מ בזח"ג רנז, סע"ב. 

שער היחוה"א פ"ז(.    
29( ראה גם ס' הערכים-חב"ד ערך אהבת ישראל )ע' תרכו-ז. וש"נ( – ע"ד הנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

30( תהלים קלט, כא. 
31( שם קד, לה. וראה "תהלות מנחם" ח"ד עה"פ שם. 

32( ברכות י, רע"א.
33( ראה ברכות שם.

המשך ביאוו למזמוו קיח מתוך "תהילות מנחם"

המשך בטמוד וסז



רמז

)על דרך מ"ש במשנה24 ש"העושה מצוה . . קונה לו פרקליט" – שמכל מצוה25 נברא מלאך 
שעוזר לו(, והרבי גם מוסיף: “ועל דרך התלמידים שנקראים בנים".

ולכאורה: מהי שייך הענין שהתלמידים נקראים בנים ל"הוי' לי בעוזרי"? אלא במילים 
אלו מדגיש הרבי, שהפירוש “בעוזרי" נשאר כפשוטו, שישנם “עוזרים רבים", כולל “עוזרים" 
כפשוטו – היהודים שעזרו לו, ובכך נעשו תלמידיו ובניו, כי זה שהם בחרו בבחירה חופשית 

להשתדל עבורו הם נקראים “עוזרי", ומקבלים על כך מלוא השכר26.

ואעפ"כ אין זה בסתירה למה שהוא כותב בתחילת המאמר ש"אין עוד מלבדו, ורק הוא לבדו 
הוא ית' הבורא . . ועוזר לו", כי “הוי' לי בעוזרי" פירושו )כמ"ש בסוף המאמר כנ"ל(, שבעוזרי 

גופא מאיר גילוי שם הוי'. זאת אומרת, שהכח המניע של העזר הוא הוי'27, המאיר ב"עוזרי". 

וי"ל שזהו ג"כ הטעם שהרבי הקדים את המאמר “הוי' לי בעוזרי" לפני המאמר “ברוך 
הגומל", כי לכל לראש צריך להבהיר28 שמה"טוב שגמלני" לא יצא אצל הזולת ענין שלא 
כדבעי, ובפרט אצל אלו שהשתדלו בהצלתו, ולא רק זה, אלא שיקבלו את מלוא השכר, ורק 

אח"כ הוא מודה לה' הצלתו כו'.               

ו. במאמר זה )בתחילתו( שואל הרבי על החלק השני של הפסוק, למה מבקשים “ואני 
אראה בשונאי" )שאני יראה בנקמה של שונאי(, לכאורה היתה הבקשה  צריכה להיות האויבים 

והשונאים יהפכו לאוהבים וקרובים?

והרבי מוסיף29 “והגם דכל שנאתו של דוד הי' רק לשונאי ה', וכמ"ש30 הלא משנאיך הוי' 
אשנא ובתקוממיך אתקוטט, ומ"מ הלא כתיב31 יתמו חטאים מן הארץ, וארז"ל32 חטאים כתיב 

ולא חוטאים, והיינו שהחוטאים יעשו תשובה".

וי"ל שבכך מבהיר הרבי ענין נוסף בקשר לגאולתו )שבא עוד לפני אמירת “הגומל"(, 
אלא מן הקצה השני: אלו שאסרו את הרבי וגרמו לו ייסורים, לא רק של הגוף אלא בעיקר של 
הנפש: הפריעו לו בעבודת ה', ובפרט בהיותו במאסר, והם היו בגדר “משנאיך הוי' אשנא", 
“ואני ארא בשונאי"  יהי'  ולכן לכאורה הי' מתאים שלאחרי הניצחון עליהם, היחס אליהם 

כפשוטו, ענין של נקמה, כמובן לא נקמה אישית ח"ו, אלא נקמת הוי' )“משנאיך הוי'"(. 

ואת זה שולל הרבי מיד בתחילת המאמר, שאפילו בנוגע ל"שונאי" שהם בגדר “משנאיך 
הוי'", צריכה להיות הבקשה )לא “אראה בשונאי" כפשוטו, אלא( “יתמו חטאים ולא חוטאים", 

כי צריך להתפלל33 “שהחוטאים יעשו תשובה".

24( אבות פ"ד מי"א. וראה מפרשים שם.
25( ראה לקו"ת שם )צ, סע"א ואילך. וראה סה"מ תקס"ד ע' רלג( – הביאור )ע"ד החסידות( "איך המצות הם עוזרי". 

26( ראה דרמ"צ ו, ב )ע"פ ב"ק צב, ב "חמרא למרי' טיבותא לשקיי'"( נתבאר בלקו"ש ח"ז ע' 14 הערה 22. עיי"ש.
27( ראה לעיל הערה 103 הדיוק בתחילת המאמר בנוגע לשם הוי', שמצד הוי' אין מקום למציאות. 

28( ומה שאמר מאמר זה לאחרי גאולתו – י"ל כי אמירת פסק זה בתורה היתה כדי שתפעול בעולם, ולכן שייך זה להזמן של הגאולה 
שאז כבר התחיל הביטול של כח הלעו"ז כו'. בסגנון אחר: גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר היא שהביאה עמה ופעלה "גאולה" לכל העוזרים 
בגאולתו, וגילה זה למטה בפועל )בהעוזרים( ע"י אמירת המאמר, "פסק" התורה. אבל "פסק" זה פעל גם למפרע )על הזמן שקודם 
הגאולה(, כי התורה היא למעלה מזמן, וכדברי הירושלמי הידועים )נדרים פ"ו ה"ח. ועוד( שע"י פסק ב"ד בתולתי' חוזרין. וגם זה 
שייך לההדגשה בהמאמר על שם הוי' )ראה הערה 113(, כי הוי' הוא למעלה מהזמן, הי' הוה ויהי' כאחד )רע"מ בזח"ג רנז, סע"ב. 

שער היחוה"א פ"ז(.    
29( ראה גם ס' הערכים-חב"ד ערך אהבת ישראל )ע' תרכו-ז. וש"נ( – ע"ד הנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

30( תהלים קלט, כא. 
31( שם קד, לה. וראה "תהלות מנחם" ח"ד עה"פ שם. 

32( ברכות י, רע"א.
33( ראה ברכות שם.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מרחשוון ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ התמים מוה"ר יצחק

אהרן שי' שו"ב

שלום וברכה!

בעונג קראתי מכתבו )בלי הוראת זמן הכתיבה( המודיע אשר התחילה התעמולה בענין הת"ת 

וכן בדבר המלמדים ההולכים אל התלמידים ללמוד עמהם בבתיהם.

לזה  ובהמשך  חייו בקצרה,  ימי  שנות  ר"ה המודיע מסדר  נתקבל בשעתו מכתבו מקודם  כן 

הנני בזה בבקשה כפולה ומכופלת כיון שמזכיר שהוא הי' מן המשמשים את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

ימלא  לו תודה אם  ומאד מאד אכיר  כל מה שזוכר מהעת ההיא  בראסטאוו בשנת תרפ"א, לרשום 

בזכרונו  הדברים  ששמורים  מקוה  והנני  משובח,  זה  הרי  הנ"ל  ברשימות  שיפרט  וכל  זאת,  בקשתי 

וימלא בקשתי על מילואה.

ואבוא בדברים אחדים מהענינים שבמכתבו

)א( בסוף רשימת סדר ימי חייו לאורך ימים ושנים טובות מסיים "כל ימי שנותי רעים", וזה 

בא בהמשך מה שמזכיר שלמד שש שנים בישיבת תו"ת, זכה לשמש את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

בעניניו הפרטיים )אשר גם ענינים פרטיים של נשמה כללית כלליים הם(, זכה למלאות רצונות של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"י עבודה בעסקנות ציבורית, ובמשך שש שנים אח"כ אסרוהו במאסר, וגם שם 

השפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על ידו בהפצת התורה והיהדות ובקיום המצוות מעשיות בפועל וכו' 

וכו', ואם אחר כל זה כותב אשר כל ימי שנותיו רעים היו, איני מבין מהו טוב בעולם.

ובסביבותיהן  נהניתי במאד לקרא במכתבו שקודם החג ע"ד עבודתם בפאריז, בעיר מץ  )ב( 

בכמות במספר התלמידים  והן  באיכות  הן  לימוד הדא"ח,  והפצת  היהדות  בהחזקת  בחינוך הכשר, 

והבתים שמבקרים מזמן לזמן.

א'  חדר  שפתחו  היום  שנתקבל  במכתבו  קראתי  אשר  דא  מסטרא  בלבאי  תקיעה  בכי'  ולכן 

ולומדים שם ח' תלמידים וכו'. אבל תקותי חזקה שאין זה אלא לפי שעה קלה ביותר, ותו"מ יוסיפו 

אומץ באופן שיגיע מספר התלמידים והבתים למה שהי' בסוף קיץ העבר, וכמובן שלא יסתפקו בזה 

וכל המקדים הרי זה  וכל המרבה  וישמחני להודיעני בשורות טובות בזה  יותר,  ויגדילו המספר עוד 

משובח.

...מוסג"פ מכתב קצר להמתעסקים בעבודת הקדש תחת הנהלתו ואם תוכן המכתב מתאים 

להמצב, נא למסור אליהם, ולהודיעני מזה.

בברכ]ת[ בריאות הנכונה והצלחה בעבודתו בקודש שיהי' טופח ע"מ להטפיח,

מנחם שניאורסאהן
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ח  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
äùàøá [èì פדחתה על מונח הכליל מאוזן 37- ומגיע

בו. התלויות ברצועות ראשה מאחורי וקושרתו לאוזן
äæ ìéìë [î של בכליל לצאת מותרות הנשים כל -

.38זהב 

úéìèîá úåòåá÷ [àî מכליל פחות חשוב זה כליל -
בחוט  חרוזות זהב של מחתיכות .39העשוי

úåøéùò [áî ו סעיף דלעיל זהב" של "עיר כדוגמת -40.

zetqede mipeiv
השערות 36) צמיחת מתחילה שבו מקום המצח מעל

אינה  שהטוטפת אלא טוטפת, לעניין ד סעיף (כדלעיל
(ביתֿיוסף  לשבכה כיֿאם ראשה מאחורי ברצועות נקשרת

כלילא)). ד"ה
תשלוף 37) שמא חשובה באשה חוששים היו אם אבל

(גם  בו לצאת הנשים לכל אוסרים היו לחברותיה, ותראה
כדלהלן  לאשה אשה בין מחלקים שאין - בזה) דרכן אין אם

הסעיף. בסיום
רגילות 38) חשובות נשים שרק עליו גזרו לא ומכלֿמקום

בין  ד"ה הלכה ובביאור עשירות), כלֿכך אינן אם (גם בו

חתיכות  של בכליל יותר להקל משמע עשויה, שהיא
זהב. של בחתיכות להחמיר והסתפק במטלית, הקבועות

משום 39) זהב" של ב"עיר לצאת האיסור שטעם משמע
מיועד  הוא שגם אף זהב, של מכליל חשוב פחות שהוא
כתב  וכן חשובות), שאינן (אלא בלבד עשירות לנשים
במשנ"ב  מהמובא להיפך והוא ב), (נט, במאירי בפירוש
של  מכליל יותר חשוב זהב של שעיר (מהרשב"א) יד ס"ק

זהב.
א.40) סעיף סוף לעיל עד"ז

•
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הברכה ‡ מעין מהאמצעיות ברכה בכל להוסיף רצה אם
בברכת  רחמים עליו מבקש חולה לו היה כיצד מוסיף
בשומע  אבל השנים בברכת מבקש לפרנסה צריך היה רפאנו
כל  כוללת שהיא מפני צרכיו כל לשאול יכול תפלה
אבל  מוסיף ואח"כ בברכה מתחיל מוסיף וכשהוא הבקשות
עיקר  לעשות שצריך מפני הברכה יתחיל ואח"כ יוסיף לא

טפילה. תהיה ובקשתו חכמים שתקנו ממטבע

אם  ברכה אותה מעין בברכה שכשמוסיף שאומר מי ויש
בלשון  לומר צריך ישראל כל בשביל רחמים ומבקש מוסיף
יוסיף  ולא בתפלה כהפסק יהיה שלא יחיד בלשון ולא רבים
רבים  צרכי שכששואל באמצעה ולא הברכה בסוף אלא
במה  חכמים שתקנו מטבע על כמוסיף נראה הברכה באמצע
אומרים  ולכן מותרים בצבור אבל ביחיד אמורים דברים
אמצעית  ברכה באמצע וכן לנו סלח ברכת באמצע סליחות
חולי  לו שיש כגון ממש צרכיו שואל ואם הכפורים יום של
אפילו  לשאול יכול לפרנסה צריך שהוא או ביתו בתוך
רבים  בלשון ולא יחיד בלשון שיאמר והוא הברכה באמצע
תפלה  ובשומע חכמים שתקנו מטבע על כמוסיף ידמה שלא
צרכיו  בין רבים בלשון בין יחיד בלשון בין לשאול יכול

כל  כוללת תפלה שומע שברכת רבים צרכי בין ממש
לא  יחיד לצורך כשמוסיף מקום ומכל נתקנה ולכך הצרכים
לאחר  אבל תפלה בשומע או הברכה מעין הוא אפילו יאריך
יום  כסדר אפילו להאריך רשאי רגליו שעקר קודם התפלה
ומרבים  לנו בסלח סליחות לומר שנוהגין ומה הכפורים
וכן  רבים צרכי שהם מפני זהו ברכה באמצע בתחנונים
הרבה  ותחנונים סליחות לומר מותר יחיד לצורך אפילו
רבים. כצורך שזהו לתורתו צריכים רבים אם ברכה באמצע

ומתירין  דבריו על חולקים שיש אע"פ זה בכל ליזהר וטוב
עיקר): נראים (ודבריהם זה כל

הווידוי · מלבד יחיד בלשון תפלה בשומע להתוודות טוב
מזונותיו  אח"כ ולשאול התפלה שאחר רבים שבלשון

עשיר: הוא אפילו

שמו ‚ להזכיר א"צ בפניו חבירו על רחמים המבקש
אבל  מרים שם הזכיר ולא לה נא רפא נא אל שנאמר

שמו: להזכיר צריך בפניו שלא

מכל „ אחרונות ג' וכן כאחת חשובות ראשונות שג' אע"פ
דילג  אם לפיכך כאחת חשובים אינן אמצעיות י"ג מקום
לחזור  א"צ אותו שמחזירין טעות בה שטעה או אחת ברכה
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שדילג  או בה שטעה הברכה לראש אלא חונן אתה לברכת
נזכר  לא שאם הסדר על לומר צריך ואילך משם מקום ומכל
שאם  אחריה כולן ולומר לחזור צריך ברכות כמה לאחר עד
סדרן  שינה נמצא שנזכר במקום לבדה ברכה אותה יאמר
מאנשי  הוא ברכות שסדר חובתו ידי יצא ולא ברכות של
על  סדרן וסמכו נביאים כמה ומהם הגדולה כנסת

המקראות:

* * *
גואל ‰ בין צבור בתענית ענינו לומר ששכח ש"ץ לפיכך

יחזור  לא רפאנו ברכת שחתם לאחר עד נזכר ולא לרופא
שלא  רפאנו ואח"כ ענינו לומר צריך היה חוזר היה שאם
רפאנו  ברכת שא"כ אפשר אי וזה ברכות של סדרן לשנות
כמו  עננו בשביל אותו מחזירין שאין כיון לבטלה ברכה היא
עננו  יאמר רפאנו חתם לא אם אבל תקס"ה  בסי' שיתבאר
כשאי  אלא אותו מחזירין שאין אמרו ולא רפאנו ואח"כ
התפלה  ברכות ויברך יחזור א"כ אלא טעותו לתקן לו אפשר
אינה  שזה אותו מחזירין לבדה עננו ברכת לומר אבל שנית

לרופא. גואל בין במקומה שאומרה כיון חזרה נקרא

תפלה  שומע חתימת קודם רפאנו חתימת אחר נזכר ואם
עשרה  היו לא אם וה"ה כיחיד תפלה בשומע עננו יאמר
בשומע  אומר רפאנו אחר ובאו הכנסת בבית המתענים
זו  ואין תפלה ושומע צרה בעת העונה בא"י ויחתום תפלה
וחתימתה  תפלה שומע שברכת מפני בשתים חתימה
לפיכך  התפלה שאר על בין תענית תפלת על בין משמעה
בשומע  גם שכח ואם יצא לבד תפלה בשומע חתם אם
שינוי  זה ואין בשלום אחר עצמה בפני ברכה אומרה תפלה

י"ח: ברכות נסתיימו שכבר כיון הברכות מסדר

Â לחזור צריך בענינו נא ראה קודם עננו ואמר טעה אם
שאמר  נמצא יחזור לא שאם נא ראה אחר עננו ולומר
וסדר  ענינו קודם שמקומה במקומה שלא נא ראה ברכת

מעכב: הברכות

בברכות: להוסיף הרוצה דין קיט סימן א' חלק

להתחיל ‡ שנוהגים כאותן ולא התפלות בכל רצה אומרים
טעם  שאין כו' ותפלתם ישראל ואשי ובערבית במנחה

למנהגם:

שר · מיכאל שמקריב הצדיקים נשמות הן ישראל ואשי
הקרבנות  הן (ולמטה מעלה של המזבח על הגדול
כל  על להקב"ה נפשותיהם ומוסרים הצדיקים שמקריבים
(באהבה  מזבח) בשם המכונה מפיהם היוצא ודיבור דיבור
היא  וזו החסד) שר מיכאל ע"י מלמעלה אליהם הבאה רבה
באש  שהן אלו והקרבנות שבלב עבודה הנקרא תפלה
התפלה  גוף היא ותפלתם ישראל אשי נקראות ההתלהבות

תיבותיה: שהן

תפלה: בכל רצה לומר שראוי קכ סימן א' חלק

ומי ‡ קי"ג בסי' שנתבאר כמו וסוף תחלה שוחין במודים
שנים  ז' לאחר נחש נעשה שדרתו במודים שוחה שאינו

המתים). בתחיית קם (ואינו מותו אחר

הרוק: שיצא עד ישחה לא במודים רוק לו נזדמן ואם

אותו · ומשתקין שמע שמע כאומר מודים מודים האומר
ס"א: בסי' שנתבאר כמו

ואלהי ‚ אלהינו שהוא כהנים ברכת לומר לו אין יחיד
כפים  נשיאות כנגד נתקנה בצבור כי כו' ברכנו אבותינו
במנחה  אומר אין הש"ץ אף ולפיכך בעשרה אלא שאינה
אלא  במנחה כפים נשיאת שאין מפני צבור בתענית אלא
אינו  השנה ראש וערב שכרות חשש משום צבור בתענית
הראוי  בזמן אומרה היחיד שאף נהגו ואם צבור תענית נקרא

למחות: אין כפים לנשיאות

מודים: דיני קכא סימן א' חלק

* * *
כמו ‡ וגו' לרצון יהיו פסוק י"ח אחר לומר חכמים תקנת

תיקון  שהוא וכיון מזמורים י"ח אחר דוד שאמרו
אפילו  לי"ח בינו להפסיק אסור התפלה ומכלל חכמים
ושאר  נצור אלהי באמירת ואצ"ל וקדושה קדיש לענות
כלל  חובה ולא מנהג אלא שאינן התפלה שאחר תחנונים
לחזור  בא ואם נצור אלהי קודם לרצון יהיו לומר צריך אלא

בידו. הרשות התחנונים אחר אחרת פעם ולאמרו

לה  מותר נצור לאלהי לרצון יהיו דבר ובין כל (ולענות פסיק
אפילו  שהרי רגליו שיעקור עד אחר דבר לא אבל שבקדושה
כמו  לאחוריו פסיעות ג' שיפסע עד אסור ממקומו לזוז
ממקומו  מהליכה חמור בדבור והפסק ק"ד בסימן שנתבאר
שם  שנתבאר כמו לדבר ואסור להלך מותר לצורך שהרי
לפני  עומד שעדיין לפי שפסע קודם אסור לרוק ואפילו
דברים  לפניו לדבר כ"ש צ"ז בסי' שנתבאר כמו המלך
תחנונים  שאר או נצור אלהי לומר התחיל ואם אחרים)
ועולה  מקצר לקדושה והגיע תפלתו לסדר ש"ץ והתחיל
כדרך  ולענות להפסיק יכול קצר לא ואפילו לאחריו ופוסע
באמצע  אפילו שמע קריאת בברכות לענות שמפסיק
עקר  לא שעדיין אע"פ כתפלה חמורים אינם שהתחנונים

רגליו.

התחנונים  סיום אחר עד לרצון יהיו אומר אינו שאם וי"א
בסוף  לומר בא אם עצמן י"ח בברכות שהרי איסור בזה אין
ליהיו  י"ח בין להחמיר ואין אומר הברכה מעין ברכה כל
וכיון  אלו במדינות נוהגין וכן עצמן מהברכות יותר לרצון
תחנונים  ושאר נצור באלהי לרצון ליהיו י"ח בין שמפסיקין
יכול  אם מקום ומכל שבקדושה דבר כל לענות ג"כ מפסיק
יותר  שיפסיק קודם לרצון יהיו גם לומר כדי בתחנונים לקצר

לקצר. טוב

ולנהוג  עיקר שהוא הראשונה לסברא לחוש טוב אבל
י"ח  אחר מיד אחד לרצון יהיו פעמים ב' לומר לכתחלה

כנהוג: התחנונים אחר ואחד

השכינה · פני ומקבל זוכה אלו דברים ד' לומר הרגיל
תורתך. למען עשה ימינך. למען עשה שמך. למען עשה

קדושתך: למען עשה

יום.‚ בכל כו' נוצרתי שלא עד אלהי לומר נוהגין יש

בשבת: לאומרו ומותרים

לרצון: ליהיו י"ח בין השייכים דינים קכב סימן א' חלק
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* * *
כדרך ‡ לאחוריו פסיעות ג' שיפסע צריך המתפלל

עשה  לא ואם שלום יתן ואח"כ המלך מלפני שנפטרים
התפלל. לא כאלו כן

השרויה  השכינה ימין שהיא לשמאלו תחלה שלום ונותן
שמאל  שהוא לימינו כך ואחר התפלה מן בצאתו נגדו
יטה  במרומיו שלום עושה שכשאומר דהיינו השכינה

יע  הוא וכשאומר שמאלו לצד יטה בראשו עלינו שלום שה
אלא  שפוסע בשעה שלום יתן ולא ימינו לצד בראשו

לאח"כ.

אחת  בכריעה פסיעות הג' ויפסע לכרוע לו יש שפוסע וקודם
ולימינו. לשמאלו שלום יתן שיזקוף קודם כורע ובעודו

מרבו. הנפטר כעבד ה' לפני אח"כ להשתחוות והורגלו

כי  כו' המקדש בית שיבנה רצון יהי אח"כ לומר ונהגו
המקדש  על מבקשים אנו ולכן העבודה במקום התפלה

ממש: עבודה לעשות שנוכל

חולק · שנראה היא יוהרא פסיעות ג' על שמוסיף מי
אדם: בני משאר יותר לשכינה כבוד

למקומו ‚ יחזור ולא יעמוד פסיעות השלשה שכלו במקום
דומה  מיד חוזר שאם לקדושה צבור שליח שיגיע עד
שסופו  מיד וחוזר לאחוריו ופסע מרבו שנפטר לתלמיד
אבל  ממנו ליפטר כדי לאחוריו פסע שלא תחלתו על מוכיח
בשביל  שחוזר לכל נראה לקדושה צבור שליח כשמגיע

הקדושה.

מותר  רם בקול להתפלל ש"ץ שמשהתחיל אומרים ויש
למה  לכוין בשביל שחוזר לכל שנראה מפני למקומו לחזור

הש"ץ. שיאמר

שעושה  לכל שנראה הדין מן מיד לחזור יכול עצמו והש"ץ
כדי  לעמוד שנהגו אלא חובתן ידי רבים להוציא כדי כן
הילוך  כדי שיעמוד לו די המתפלל יחיד וכן אמות ד' הילוך

זו. סברא לפי אמות ד'

צריך  המתפלל יחיד שגם י"א הראשונה סברא לפי אבל
לחזור  שצריך לא אם לקדושה ש"ץ שיגיע כשיעור להמתין
שימתין  די הכל לדברי שאז לתשלומין כגון שנית ולהתפלל
יותר  ולא ק"ה בסימן שנתבאר מטעם אמות ד' הילוך כדי
וכן  ולהתפלל לחזור כדי למקומו שחוזר לכל שנראה מפני
שיתבאר  כמו מיושב פניו על ליפול כדי למקומו חוזר אם

קל"א. בסי'

לסברא  לחוש יש בקל שאפשר במקום מעשה ולענין
הכנסת  בבית דוחק שיש במקום אבל נוהגין וכן הראשונה
הש"ץ  שפתח מיד למקומו לחזור יכול מחלוקת לידי ויבאו

רם. בקול

לעמוד  א"צ הכל לדברי קדושה קודם פיוטים וכשאומרים
למקומו: חוזר רם בקול ש"ץ שפתח מיד אלא קדושה עד

* * *
למקומו „ חוזר ואינו שפסע במקום עומד רוצה הוא אם

בשובו  וג' לאחוריו ג' פסיעות ו' לפסוע שיש וי"א
ומטעם  לפניו פסיעות בג' למקומו לחזור לו שיש למקומו

שהם  בעוד לפניהם אדם יעבור שלא מקפידין קצת זה
אבל  פסיעותיהם ו' בין זה יפסיק שלא שפסע במקום עומדין
שרוצה  מי שכשרואים טועים קפידתם ידי על מקום מכל
שיעור  קודם למקומן לחזור ממהרים הם לפניהם לעבור

שנתבאר:

לו ‰ אין לצבור קודם תפלתו וסיים בצבור שמתפלל יחיד
שאז  תפלתו ש"ץ שיסיים עד לצבור פניו להחזיר רשות
ש"ץ  שיגיע עד למקומו לחזור לא אבל פניו להחזיר רשאי
לעמוד  מחמירים ויש שנתבאר כמו שאפשר במקום לקדושה
ש"ץ  שיגיע עד בתפלה כמו רגליו שם ולכוין שפסע במקום

לדבריהם. לחוש וטוב לקדושה

אדם  הליכת שדרך לפי תחלה שמאל רגל עוקר וכשפוסע
שמאל  רגל כאן עוקר לכן תחלה ימין רגל לעקור היא בסתם
ומטעם  המקום מלפני ליפטר עליו כבד כאלו להראות תחלה

אדם: כל ימין שהוא שמאלו תחלה עוקר רגל אטר זה

Â בצד גודל שיתן כדי הוא הפחות לכל אלו פסיעות שיעור
נקראת  אינה מזה שפחות לפי צר המקום אם ואפילו עקב
מזה  יותר גסות פסיעות יפסיע לא ולכתחלה כלל פסיעה

המלך: מלפני כרץ שנראה מפני

Ê אבל בלחש כשמתפלל פסיעות ג' לפסוע צריך הש"ץ גם
פסיעות  ג' ולפסוע לחזור א"צ רם בקול התפלה כשחוזר
שתקנוהו  שלם הקדיש שבסוף הפסיעות על שסומך מפני
ספר  בקריאת שמפסיקים אלא תפלה כל אחר לש"ץ חכמים
בהן  כיוצא וכל מלכנו ואבינו והלל קדושה וסדר תורה
עיקר  חוזר שלאחריהם וקדיש באים התפלה לסדר שכולן
אין  י"ח תפלת אחר גם לפסוע בא ואם י"ח תפלת על

בידו. למחות

פסיעות  ג' לפסוע צריך רם בקול רק בלחש התפלל לא ואם
הקדיש: שאחר הפסיעות מלבד רם שבקול תפלתו אחר

Á בסוף לרצון יהיו לומר צריך אין התפלה חוזר כשהש"ץ
מפני  שבסוף התפלה צלותהון תתקבל על שסומך

התפלה  בסוף לרצון יהיו לומר שצריך אומרים ויש הקדיש.
לסברא  לחוש טוב ואעפ"כ הראשונה כסברא ונוהגין

אחרונה:

ברכות: י"ח בסיום הכריעות דיני קכג סימן א' חלק

בקול ‡ התפלה ש"ץ יחזור תפלתם הצבור שסיימו לאחר
התפלה  כל ישמע להתפלל יודע שאינו מי יש שאם רם
ש"ץ. בתפלת חובתו ידי יוצא אינו הבקי אבל ויוצא מהש"ץ

שט' דהיינו בצבור אלא יוצא אינו בקי שאינו מי ואפילו
כמו  אחריו אמן ויענו הש"ץ לברכת ומכוונים שומעין יהיו

נ"ט: בסי' שנתבאר

* * *
יודע · שאינו אלא הקודש בלשון כשמבין אלא יוצא ואינו

אינו  אומר שהש"ץ מה מבין אינו אם אבל להתפלל
בלשון  לעצמו להתפלל צריך אלא מהש"ץ בשמיעה יוצא
(כמו  מבין א"כ אלא יוצא אינו באמירה אף כי שמבין
אפילו  מכוין אינו מבין כשאינו שהרי ס"ב) בסימן שנתבאר
כמו  חובתו ידי יצא לא באבות כיון שלא ומי באבות
פירוש  להבין ללמוד הוא חייב (לפיכך ק"א בסימן שנתבאר
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בתפלת  שיוצא אותו וצריך אבות) ברכת ולפחות התפלה
סוף. עד מראש ש"ץ שאומר מה לכל לכוין ש"ץ

לעצמו  שמתפלל (כאדם פסיעות ג' לאחוריו יפסע ואח"כ
מפסיק  שאינו כדרך שיפסע) לאחר עד ישיח ולא יפסיק ולא
כמו  שיפסע לאחר עד בעצמו הוא כשמתפלל שח ואינו
במקום  לו עולה זו שמיעה שהרי קכ"ב בסימן שנתבאר
קודם  להפסיק יכול לבד שבקדושה דבר לענות (אלא תפלה

שם. שנתבאר כמו שפסע

אינו  שבקדושה לדבר אפילו י"ח שמיעת סיום קודם אבל
בכלל  הוא שאמן הש"ץ ברכות אחר אמן לענות אלא מפסיק
לא  אבל בתפלה הפסק חשוב ואינו שיתבאר כמו הברכה
וברוך  הוא ברוך אומרים שאין שמו וברוך הוא ברוך יאמר
כמו  שם להפסיק שמותר במקום כשעומדים אלא שמו

שיתבאר.

ידי לצאת ומתכוין ברכה ששומע מקום בכל חובתו וכן
לא  והמצות הפירות וברכת והבדלה קידוש כגון בשמיעתו
ואסור  כעונה שומע שהרי שמו וברוך הוא ברוך יענה
יצא  לא בדיעבד שאפילו ואפשר הברכה באמצע להפסיק
שאינו  בדבר למלכות ה' בין שמפסיק כיון חובתו ידי
חכמים  שטבעו ממטבע משנה זה הרי חכמים מתיקון

בזה): שנכשלים לרבים להזהיר וצריך בברכות

* * *
בלחש ‚ שהתפללו צבור ומצא הכנסת לבית שנכנס ש"ץ

לפני  יורד לאלתר התיבה לפני להם לעבור צריך והוא
ולהתפלל  לחזור וא"צ לצבור רם בקול ומתפלל התיבה
משום  בזה ואין כ"ש לא לעצמו מוציא לאחרים בלחש

ידי  שעל כיון אמנה מקטני ה"ז בתפלתו קולו המשמיע
כן. עושה הוא הדחק

תחלה  בלחש להתפלל אפשר שאי הדחק שעת הוא אם וכן
י"ח  כל לגמור יוכל ולא התפלה זמן יעבור שמא שירא כגון
מיד  להתפלל יכול התפלה זמן תוך התפלה חזרת של ברכות
לאחר  עד בלחש במלה מלה עמו מתפללין והצבור רם בקול
אחר  אמן שיענה הפחות לכל אחד שיהיה וטוב הקדוש האל
שהתפלל  או אח"כ להתפלל שהות לו יהיה אם הש"ץ ברכת

כבר:

אעפ"כ „ בתפלה בקיאים וכולם בלחש שהתפללו קהל
כדי  רם בקול התפלה ויחזור התיבה לפני ש"ץ ירד
התפלה  ש"ץ שיחזור חכמים שכשתקנו חכמים תקנת לקיים
שבבית  ואיש איש כל אחר תפלה בכל לחפש הצריכו לא
שיהיה  תקנו אלא לאו אם בקי שאינו מי שם יש אם הכנסת
הכנסת  בבית אחד פעם יהיה שמא לעולם התפלה חוזר ש"ץ

חובתו. ידי הש"ץ ויוציאנו בקי שאינו מי

נעשית  שלא ענינו אין אחר דבר בשביל הניתקן דבר כל וכן
בשבילו  שנתקנה הדבר אותו שם שיהיה עד ההיא התקנה
שם  יהיה שמא גזירה עכ"פ ההיא התקנה שנעשית ענינו רק
הגזירה  בטלה אם (ואפילו בשבילו שנתקנה הדבר אותו
שימנו  עד חכמים במנין שנתקנה התקנה בטלה לא לגמרי
כמו  תיקנו שבגללו הטעם שבטל אע"פ להתירה אחר מנין

ת"ר). בסי' שיתבאר

בצבור: קדושה לומר כדי התפלה לחזור הש"ץ צריך ועוד

אמן: עניית ודין ברכות בי"ח ש"ץ הנהגת דין קכד סימן א' חלק
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ימינך ÔÈ·‰ÏÂ[(מב)] בפי' הנ"ל לענין ביאור בתוס'
שמאל  ב"פ לנגד ימין ב"פ ה'
ביאור  בתוס' להבין יש תחלה הנה כו'. תחת דשמאלו
יובלות  אלפים נו"ן מספר עד העולמות עליות ענין
להקדים  ויש י"ב) (באות כו' לעד חי ברוך בפי' הנ"ל
גם  עד אוא"ס דבעצמו' בע"ח הנז' כללי' הקדמה לזה
אנו  אין כו' הראשון הצמצום שלפני דא"ס מל' בחי'
בי' תפיסא מח' לית כי פרט בדרך בו לדבר רשאין
הצמצום  אחר דא"ס מל' מבחי' שהרי דא"ק מח' (אפי'
כידוע) כו' וחוט הקו בראשית דא"ק כתר בחי' נעשה
דא"ס  במל' גם מדברים הרי כ"ע מלכות מלכותך ומ"ש
שמשבחים  זה בדיבור הכונה אין בכלל מלכותך שנק'
לך  כמ"ש דוקא אא"ס בעצמו' שהוא בתפלה ומפארים

כי  כו' דא"ס מל' בחי' על גם דקאי הממלכה ה'
הכונה  רק כו' כלל למדותי"ו ולא אלי"ו א' הרי בתפלה
ומשום  ההשגה בגילוי הבא הוא זה דיבור בדיבור
דא"ס  מל' בחי' וגם כו' תחקור אל ממך במופלא שנא'
שבעצמו' האחרונה מבחי' להיותו סדכ"ס מופלא נק'
למעלה  הוא עדיין דא"ק ג"ר בבחי' וגם כו') אא"ס
כל  ושרש תחלה דכל כידוע דאבי"ע ההשתלשלות מכל
ואו"א  וא"א דע"י הפרצופי' והתלבשות ההשתלשלות
ולמטה  דא"ק נה"י בחי' מן רק הוא הכל דבי"ע וזו"נ
דא"ק  עקביי' בחי' עד האילן) בציור (כמבואר
קודם  שהי' באדה"ר (וכמו העשי' בסוף שמסתיים
וראשו  דבריאה אדם שנק' א"ק בחי' כדוגמת החטא
שרש  בחי' כל גם כך בעשי' ורגליו ביצי' וגופו בבריאה
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מבחי' רק והוא בכללו' עשי' בחי' רק נק' האצי' כל
משבת  תשיב אם בפי' בלק"ת וכמ"ש דא"ק נה"י
איש  יצא אל א' שע"ז דא"ק נה"י בחי' שהוא רגלי"ך
הדברים  טעם ולהבין וד"ל) כו' הז' ביום ממקומ"ו
בחי' שבין ההפרש ענין עיקר להקדים צריך הללו
מקו"פ  (הנק' הראשון הצמצום שקודם אא"ס עצמו'
שזהו  הצמצום שאחר וחוט הקו הארת בחי' ובין כו')
דא"ק  ג"ר מבחי' ההשתלשלות כל כללו' ומקור שרש
להיות  כידוע דעשי' דמל' מל' בבחי' העשי' סוף עד
אור  בשם רק שנק' אע"פ ממש אא"ס עצמו' דבחי' ידוע
בתכלית  פשוט שהוא עצמי אור בחי' הוא אבל בלבד
למעלה  הוא כי ממש הא"ס עצמו' כמו הפשיטות
שהוא  והגם עדיין עצמותו מן לחוץ השפעה אור מבחי'
בבחי' שהוא כמו מתגלה הוא אבל אור גילוי בבחי' בא
אתה  אחד ושמך אחד אתה או' אנו שע"ז ממש עצמותו
עדיין  העצמי שמו בבחי' שהוא קדוש ושמך קדוש
בתכלית  הפשוט עצמותו בקדושת קדוש שהוא
פי' בלבד ושמו הוא הי' העולם שנברא קודם וכמארז"ל
כלל  מלבדו עוד שאין עדיין העצמו' בבחי' הכל בלבד
את  ממלא אוא"ס הי' הצמצום דקודם בע"ח (וכמ"ש
וי"א  י' באות ההתבוננו' בקונטרס ומבואר כו' החלל כל
התנועה  כח התכללות בחי' כדמיון שזהו באריכות
שכלול  להחיות החיו' גילוי ובחי' וככח החי בעצם
בבחי' בו יש הזה עצמו' אור שבחי' והגם הנפש) בעצם
דא"ס  מל' בחי' עד ומדו' וחכ' רצון בחי' העצמו' העלם
שם) יו"ד (באות וקדמון ואח"ד יחיד בענין (כמבואר
כמו  הצמצום) שקודם אא"ס עצמו' בבחי' והכל
הרצון  שהוא דא"ס מל' עד כו' הפשוט ברצונו כשעלה
עצמו' מבחי' נחשב הוא הכל כו' אמלוך דאנא ומח'
רצון  גי' דשמו (וזהו ממש א"ס בבחי' הוא והכל אוא"ס
כללו' שהוא בכלל הגדו"ל שמ"ו בבחי' גם קאי כידוע
הוא  פרט בדרך וגם העצמי שמו שנק' אא"ס עצמו'
לגבי  הגדול שמו ג"כ שנק' דא"ס מל' עד הפשוט רצון
מקור  נעשה כבר דא"ס מל' דבחי' משום ההשתלשלות
מברך  זה רב"א שמי' יהא וז"ש כנ"ל הקו לראשית
בא  להיות הנ"ל הראשון הצמצום אחר הקו בראשית
א"ק  אדם מיני ג' שהן דבי"ע ומדרגו' בחי' הג' בסדר

דעשי' אדם זו"נ דיצירה אדם וא"א ע"י דבריאה אדם
ולעלמי  א"ק בבחי' דהיינו בריאה בחי' לעלם וזהו
דא"ק  נה"י בבחי' כולם שנכללו ועשי' יצי' בחי' עלמיא
הנ"ל  העולם והי' שאמר ברוך ענין וכן כנ"ל בלבד
מח' דלית כו' ממך במופלא א' ובזה וח') ז' (באות
סדכ"ס  נק' העצמו' העלם בחי' בכל כי כלל בי' תפיסא
בחי' אבל וד"ל בלבד ושם אור בבחי' שנק ' אע"פ
הוא  הנ"ל הראשון הצמצום שאחר וחוט הקו הארת
לכללו' מקור בשביל העצמו' העלם מן הנבדל אור הנק'
לבחי' שרש בו יש כי לדבר רשות יש שם ההשתלשלות
שבגופים  הנשמו' גם (וע"כ עכ"פ השתלשלות פרטי
גם  לדבר יוכל דעשי' דמל' מל' מבחי' רק שמקבלים
א"ק  בבחי' הראשון שרשם שהוא מאחר הקו בראשית
דרך  שבא מה כל כולל הזה הקו בחי' (כי דבריאה) אדם
בבנין  שחושב כללית מח' עד"מ העשי' סוף עד פרט
וכל  בענין במ"א וכמ"ש באריכות) שם (כמ"ש כו'

א" כו') ממ"ך נכח"ד לא עד היצו"ר פרט לכל יש הרי כ
ולכך  עכ"פ) לשרש שרש בו אחרון היותר הפרט גם
אור  התפשטו' בבחי' השגתו לפי להתבונן אדם כל יוכל
העלם  לגבי וכלל כלל ערוך לו שאין מפני זה א"ס
להיות  שעתיד מה כל בעצמו ששיער אע"פ העצמו'
עדיין  הכל כו' והי' בעצמו שאמר ברוך כענין בפועל
כלל  בהשגה בי' תפיסא מח' דלית העצמו' העלם בבחי'
וכה"ג  דהוי"ה אותיות ד' ע"י באצי' התלבשותו ע"י רק
אלוקינו  הנה לעתיד (ומ"ש כו' משה אל ה' ויאמר וכמו
כו' אתה נראה בעין עין א' וגם אלי ז"ה וכן לנוכח ז"ה
הכל  כו' רואים העם וכל כו' ה' וירד דכתי' במ"ת וכך
ביותר  בא רק וחו"ט בק"ו העצמו' התלבשות ע"י הוא
בחי' כל ובאמת כו' הראשון והצמצום המדה מכפי
בסמוך  כמשי"ת לעתיד יתגלה ממש שהוא כמו עצמותו
דעתיקין  עתיקא בבחי' קאי כו' יתיב וע"י שנא' דגם
ממש  הפשוט שבעצמו' תענוג בחי' שהוא סדכ"ס
כלל  תשתני דלא על"ם מלכות שנק' דא"ס מל' בבחי'
להיות  ממש דאח"פ אתוון בחלופי ועד בענין וכידוע
יחידה  בבחי' אבל נתפס אינו דמח' ההשגה בבחי' שגם
יהי' ב"ה חפצי שנק' דכנס"י התענוג בעצמו' ממש

וד"ל). א' באות כנ"ל נתפס
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a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ כוונת ענין דרושים בכמה שנתבאר מה לפי
הראש  מן יותר בסוף שיש התחלה נעיצת
דחה"ס, הזיתים הר על רגליו ועמדו בד"ה ע' המתפשט
והי' ומד"ה ל"ב) (חורף אחרית מראשית המגיד ובד"ה

הוא  תחלה ל' כוונת בהעלותך, ד"ה עד ואילך מספר
דבוק  הוא קדם כי והיינו קדם מבחי' גם נעלה יותר
ע"ס  בחי' אח"כ שנתהוה שע"י שאח"כ, לבחי'
קדם  בחי' שיש נבין אח"כ אז החכ' הוא שראשיתן
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ענין  משא"כ חכ', ראשית לבחי' שקדם מה היינו
הוא  ה"ז אח"כ יש כאשר הוא תחלה גם כי הגם תחלה,
אח"כ, שנתהוה מה לבחי' כ"כ דבוק איננו מ"מ תחלה,
גן  אלקים ה' ויטע כתי' קדם שבבחי' לזה והמופת
החצר  שער וכתי' בתחלה, נאמר ולא מקדם בעדן
המעשה  ימי בששת יהי' סגור קדים הפונה הפנימית
בשבת  כי הרי יפתח, החודש וביום יפתח השבת וביום
ולא  ג"כ קדים פונה שהוא השער פתיחת יש וחודש
הי' קרי"ס בשעת וכן תחלה, קורין שאנו במה כן נא'
מתגלה  אשר הוא קדם בחי' כי נמצא עזה, קדים רוח
כזה. באופן מצינו לא התחילה בחי' אבל כו', לפעמים
קריאת  ענין על דרושים בכמה שמקשים מה נבין ועפ"ז
תחלה, לו אין בשם אותו קראו לא למה אוא"ס שם
קוראים  אינם מדוע צ"ל אך לו, יש תחילה כי ומתרצי'
דבוק  איננו התחילה בחי' להיות אלא התחילה, אור
כמו  ע"ד אבל באמת, מקורו הוא כ"א שמאיר למה כלל
הוא  כן מהנברא הבורא והסתר העלם צ"ל שבבי"ע
ערוך  באין ונעלה דק היותר באופן התחילה בבחי'
מ"מ  אבל כו', מהשמש השמש זיו כערך ולא כלל,
דאל"כ  התחלה נעיצת כוונת בחי' שיש לאמר בהכרח
שוקיו  ע"פ ארז"ל והרי ברה"ע, ענין כל הוא למה
נשתוקק  ולמה לבראותו, הקב"ה שנשתוקק שש עמודי
וכן  שנשתוקק, יודעים אנו זה אמנם לנו ידוע אינו זה
נתאוה, שלמה דירה, לו להיות הקב"ה נתאוה מארז"ל
יש  והרי שנתאוה, יודעים אנו הרי אך לנו ידוע אינו זה
התחלה. נעיצת כוונת וז"ע זה, ותיאוב בתשוקה כוונה

Î"‡Â ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ בס"י מ"ש לפ"ז
סופן  נעוץ אמר למה לדקדק צריכים בסופן,
תחילתן  נעוץ אמר ולא בסופן ותחילתן בתחילתן
שלא  כוונתו המפרשים דעת שלפי אלא תחלה, בסופן

נעיצה תא  לו שיש אלא באמת סוף הוא שהסוף מר
עם  וחיבור קישור לו שיש הפשוטה הכוונה בתחלה,
מיוחד  כח לרגל שיש נעלה היותר והכוונה הראש,
משא"כ  לרגל, מצטרך הראש והרי הראש שמעמיד
כ"א  להראש, כלל א"צ שבה ההילוך כח לעצם הרגל
והישר  הטוב בדרך ההילוך להנהיג להשכל צריכה
תרופה  שעושים ומצינו ההילוך, כח לעצם לא אמנם
צריכים  הרי הראש, לכאב ההקזה תרופת כמו לרגל
הראש, כח פנימיות לתקן ויכולת כח ברגל שיש לאמר
הם  הראש שגידי הרפואה מספרי וכנודע ברגל ודוקא

יותר  הם קרובים כי הגם עד"מ בידים ולא דוקא ברגל
מברגל. יותר הידים עם קישור לה יש והלב להראש,
רגלי  אלף מאות שש במשה דכתי' ברוחני' נבין ועד"ז
תוס' [בו] שמאיר מה פי' בקרבו אנכי אשר העם
אנכי  מבחי' מ"ת ע"י לו שנמשך מה גם אוא"ס הארת
נחשבים  הם אשר העם בשביל הכל זהו שאנכי מי
ומוליך  מעמיד הרגל ומ"מ רגל, בחי' משה לגבי
לילך  יכול אינו בעצמו הראש אשר למקום הראש
וניטל  רד לך א"ל ישראל כשחטאו ולכן שם, ולהגיע
וזהו  במתנה, לו נותנים ובשבת אורות, אלף ממנו
נעיצת  כי ונמצא חלקו. במתנת משה ישמח שאומרים
ה"ז  ראש בבחי' להגיע שיוכל ברגל שיש זה בחי'
רק  שזהו בס"י המפרשים שפי' מה מכפי נעלה יותר
ברגל  כח שיש כ"א הספי', בין וחיבור קישור שיש
היא  והרגל רגל הראש שבזה נמצא הראש, שמעמיד
ותחלתן  בתחלתן סופן נעוץ פי' לפ"ז ונמצא ראש.
כח  שיש כשם שהיא נעלה היותר באופן הוא בסופן
השתלשלות  שבסדר הרגל לבחי' ראש להיות בראש
פי' התחילה כח ברגל יש כן האחרונה, בחי' הוא
היא  זו שבבחי' מה היינו ראש בחי' ע"י ג"כ הכוונה
סופן  נעוץ בס"י אמרו וע"ז רגל. והראש ראש הרגל
בתחלתן  סופן נעוץ ואמרו בסופן, ותחלתן בתחלתן
נפלאה  ורבותא יתירה מעלה זהו כי להיות תחלה
נעיצה  כח ימצא הספי' השתלשלות שבסדר שהרגל
זה  ערך ולפי ראש, בחי' הוא זו שבבחי' פי' בתחילתן
רבותא  אינו זהו אמנם עד"ז, ג"כ בסופן תחלתן נעוץ
שאנו  מה ואמנם כו'. להיות צריך כך שהרי  כ"כ
נעיצת  כוונת שיש שנשתוקק כו' שוקיו בענין אומרים
לבחי' גם שקדם תחלה בחי' על הכוונה בסוף התחילה
לבחי' כוונה ויש לכל, תחלה היותו כ"א ג"כ, קדם
מה  וכל לבראותו, שנשתוקק מה שזהו זו תחלה
זו, כוונה להשלים הוא ונעשה ויצר ונברא שנאצל
היותר  באופן בסופן תחלתן נעוץ הוא לפ"ז כי ונמצא
הנ"ל  בס"י שפי' מה לפי גם כלל, בערך שאינו נעלה
וכאן  אלו, לספי' קדם בחי' ויש בספי', הוא הכל ששם
אשר  הקדם, לבחי' הקדום תחילה בחי' על הכוונה

ז  לעורר בחי' בסוף כח יש וא"כ בס"י, כלל נזכר לא ו
ע"י  והיינו קדם לבחי' שקדם מה היינו ג"כ התחילה
וכוונת  נעיצת זה סוף בבחי' תמצא המצא אשר

כו'. לכל הקדום התחילה
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ÔÈ‡ וצריך ראש. כובד מתוך אלא להתפלל עומדין
פירש  ורש"י ראש". ב"כובד הכוונה מהי להבין,
יותר  הוא ההכנעה עניין ושפלות. הכנעה ראש", "כובד
לכן, רוחני. דבר על יותר היא ושפלות גשמי, דבר על
אותן. המעוררות שונות סיבות יש ושפלות להכנעה
כאשר  והחומר. הגוף שבירת היא להכנעה הסיבה
כמו, גופניים מדברים רחמנאֿליצלן נשבר מישהו
נהיה  הוא בריאות, או פרנסה ילדים, מענייני למשל,
שבטבעו  מי שאפילו במוחש רואים שאנו כפי כנוע,
מידה  אינו חוזק מלידה, חוזק בו ויש חזק  אדם הוא
ממידת  יותר טובה מידה זו אבל רעה, מידה ולא טובה
אדם  החלישות, בטבע שהם כאלה ישנם החלישות.
בטבעו  חלש שהוא הגוף באברי איננה והחלישות חלש,
רוצה  הוא למשל כאשר ברוחו. לחלישות הכוונה אלא
הדבר, את רוצה שהוא הגם ולכן חלש רצון זה דבר,
כן  אם ואפילו הדבר, את יעשה לא שמכלֿמקום ייתכן
רוצה  אינו הוא להיפך, למשל או מאד. חלש זה יעשה,
את  רוצה שאיננו והגם חלש שלו הרצון ואי הדבר את
בכל  וכן הדבר, את יעשה שכן עליו להשפיע קל הדבר,
והלאו  ההן אבל אצלו, שווים ולאו והן מאד, חלש הוא
הטבע. חלישות מצד אלא ההבנה מצד לא אצלו שוים
את  לרצות שאין טוב די מבין הוא שלו, ההבנה מצד
לעשות  הן חלש, הוא הטבע חלישות מצד אבל הדבר,
שאינו  מה את לעשות לא והן רוצה שהוא מה את
שהוא  מה הרי התוקף, מידת את לו שיש מי אבל רוצה.
איננו  רוצה, שאינו מה ואת בחוזק רוצה הוא רוצה,
מידות  הן והחלישות התוקף ומידות בחוזק. רוצה
לדברים  משרתות רק הן ביצוע, של מידות משרתים,
מידות  הן ויראה אהבה מידות ידם. על שמתבצעים
מידות  הן וחלישות חוזק אבל עצמן, בפני שעומדות
היא  התוקף וחלישות, תוקף המידות, ובשתי ביצוע. של
כאשר  אפילו חלישות, כי מחלישות, טובה יותר מידה
בחלישות, זה אבל לעשות שצריך מה את עושה כן הוא
שצריך  מה את עושה הוא כאשר הרי תוקף אבל
לו  נתן יתברך שהשם והאדם בחוזק. זה הרי לעשות,
הוא  העניינים שבכל מלידה, תוקף התוקף, טבע את
וחסֿ רחמנאֿליצלן כאשר הרי גדול, בתוקף מתנהג
כמו  גשמיים בדברים אותו שובר יתברך השם ושלום

נכנע. נהי' הוא חולי, או עניות למשל

·ÈÒ‰‰ אבל שבירה, של העניין גם היא שפלות של
שבירה  זו שהרי והחומר הגוף שבירת של לא
אדמו"ר  שאמר כפי ההכנעה, עניין את המביאה גשמית
במצבו, התבוננות כל צריך אינו ואביון שעני האמצעי
חוי' כל ללא אזי שלו, בדלות שנזכר ומיד תיכף אלא
במרירות  הלב מעומק בבכי פורץ הוא והתעמקות
בכל  ניכרת וההכנעה בגופו, נכנע נהי' והוא גדולה,
שפלות  של הסיבה שהיא השבירה אבל שלו, התנועות
שהוא  אותו השוברת רוחנית אלא גשמית שבירה איננה
נחות  נהי' הוא השפלות. בתכלית בעצמו שבור נהי'
הוא  פשוט איש אפילו אחד, שכל עצמו, בעיני מכולם
את  רואה שהוא זאת מלבד כלומר, ממנו. אדם יותר
מגדיל  הוא עצמו, של טוב הלא ואת הזולת של הטוב
בזה  ומתעמק שלו, טוב הלא ואת הזולת של הטוב את
ובגוף  השפלות, ובתכלית מאד שבור נהי' הוא ומזה
זו  אלא ההכנעה, בעניין כמו ניכרת הזו הנמיכות אין
הרוח. נמיכות של במצב נהי' שהוא ברוח, נמיכות
נהי' הוא מרירות, הוא רוח נמיכות של והעניין
מביאה  ואינה רעה מידה זו אבל עצבות, יש ממורמר,
האדם  כאשר כי מקלקלת, עצבות אדרבה תועלת כל
ובדרך  לעשות, כדי המצבֿרוח את לו חסר בעצבות
מאומה  לעשות אפשר שאי בייאוש נופל הוא ממילא
הוא  כאשר מרירות, אבל טוב, לא במצב נשאר והוא
אין  שבגוף רוח והנמיכות הרע הרוחני ממצבו ממורמר
הוא  הגוף שמצד לקרות יכול אדרבה כלל, ניכר זה
נכנע  לא בכלל הוא הגוף שמצד כלומר כרגיל, בכלל
שבעניין  הוא בעבודה וההבדל ברוח. רק היא והשפלות
היא  העבודה הגוף, שבירת מצד הבא ההכנעה
והן  המצוות בקיום שהן ממש פועל של בעניינים
בפועל, הוא זה כל הנה טובות מידות של בהנהגה
וכהלכה  כדין בזמן לעשותה מצוה בכל שמהדר
בזה, ומהדר טובות מידות בעל הוא ובמידות ובהידור,
הרוח  שבירת בסבת הבאה השפלות מצד העבודה אבל
מזה  חוץ כלומר, בלבד. בפועל בעבודה רק לא היא
אחר  באופן הם טובות במידות והנהגה המצוות שקיום
הבנה, של בעניינים גם שלו והעבודה בחיות, לגמרי
ושפלות, הכנעה הללו, הדברים ששני אלוקות, השגת

התפילה. לפני להיות שצריך ראש הכובד הם
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הפתיחה* מאמר
שלום! עליכם עליכם, שלום

הוא  האמורים, הכללי התורני השלום דברי ביטוי
הנפל  מהירושות הקדושים,אחת שאבותינו אות

ישראל. בני לנו, הנחילו ויעקב, יצחק אברהם
שנה, מאות ושש אלפים לשלושת קרוב זה
הביא  שלום" עליכם – עליכם "שלום שבמילים
הקדוש  בשמו ההכרה את העולם לכל אבינו אברהם

ברוך־הוא. העולם בורא של
אברהם 1כתוב  עולם", א־ל ה' בשם שם "ויקרא

שברא  מי רק לא הוא שהשי"ת לעולם, הסביר אבינו
כדי  פרטית, בהשגחה אותו ומנהיג  העולם את
שהיה  דבר וישר, טוב להיות לאדם לאפשר
הוא  השי"ת אלא העולם". "א־ל הביטוי במשמעות
הא־ל  על מראה בעולם דבר כל כלומר, עולם", "א־ל

הבורא. על ברוך־הוא,
כוח  את עורר העולם, לאנשי הטיף אבינו אברהם
של  הנכונה האמת את שיראו שלהם, ההבנה
המובנים  ובמושגים העולם, של האלקית הבריאה
המשמעות  את אבינו אברהם להם הסביר להם

כבודו" הארץ כל ש"מלא אלקות, של הוא 2האמיתית ,
הרי  ברוך־הוא, הוא והכל הכל, הוא ברוך־הוא

באלקות. חדור מקום כל ממילא
תמיד" לנגדי ה' המלכים 3ה"שויתי מלכי שמלך ,

העולם, של הבריאה כל את מלא שכבודו הקב"ה,
שבו  זה בתוכן מעשיו, כל את ורואה לידו עומד
ה'שולחן  לפי היהודי, היום של ההנהגה חיי מתחילים
העולם  בורא את אבינו אברהם הביא – ערוך'

האנושות. להכרת ברוך־הוא
השלום  דברי ביטוי של הנכונה משמעותו וזוהי
שהרי  שלום", עליכם – עליכם "שלום התורניים
כמאמר  השי"ת, של הקדוש שמו הוא "שלום"

היא:4הגמרא  המשמעות הקב"ה", של שמו – שלום
– שלום" "עליכם אתכם, השי"ת – עליכם" "שלום

השי"ת. אתכם
שאנו  הרבים, המיוחדים מהדברים אחד גם וזה
רבה  במידה להם זכינו המיוחד, העם ישראל, בני

העולם, בכל האנושות כל מאשר שונה ובאופן יותר
למשה  השי"ת שנתן האלוקיות, והתורה שהדת בכך
של  התורות ומכל הדתות מכל שונות – ולישראל

העמים. שאר
ביותר, הדתיים גם תבל, פני שעל העמים כל
שלהם  התפילה במקומות דתיותם כל מתבטאת
התפילה  למקומות באים הם מסויימים בזמנים בלבד,
או  פחות ובכך, שונים, תפילה נוסחי אומרים שלהם,

שלהם. הדת שמירת מתבטאת יותר,
בשעות  רק איננה היהודית, הדת שמירת ואילו
הדת  שמירת המדרש; ובבתי הכנסת בבתי התפילה
המצוות  כל בשמירת מתבטאת אינה גם האמיתית
על  גם לשמור היא הדת שמירת עיקר אלא, בלבד,

בתוספות  שמובא כפי ישראל, מנהגי  "דם 5כל בסוגיא
בשקיעת  היא",נפסל תורה אבותינו ש"מנהג החמה",

היא".6ובירושלמי  תורה נשים ש"מנהג כתוב
מהרגע  האדם, מהות כל את מקיפה התורה
לסוף  עד האדם של הולדתו שמתאפשרת הראשון
של  הכבוד חוב להתבצע צריך כיצד בעולם, ימיו
נשמות  וכיצד הוריהם, של ולנשמות לגופים ילדים
מליצים  להיות חובתם את למלא צריכות ההורים

ומשפחותיהם. לילדיהם טובים
הזמנים, על הנכונה השמירה המשפחה, טהרת
על־ידי  שנתפתו שאלו כשרה, במקוה והטבילה
הרוחניים, הרוצחים והאפיקורסים, הכופרים
סכנת  היא – וכדומה לאמבטיות וממירים מחללים
ולמצב  היהודית המשפחה לחיי ביותר הגדולה החיים

ישראל. ילדי של הבריאות
דבר  להסביר הזמן הוא כעת ולא המקום כאן לא
על  אך, יותר. רב  זמן הדורש דבר היקפו, כל על זה
דתיות  רק לא – התפיסות לכל בהתאם זה, שדבר כך,
יכול  אינני חיים, שאלת הוא – מדעיות גם אלא
להסתפק  מוכרחני ולדאבוני להגיב, שלא לי ואסור

הלב . מעומק היוצאות כאלו אך ספורות, במלים
תמותו  שלא חייכן על שימרו יהודיות! נשים
חס־ושלום  מלהביא היזהרו בצעירותכן, חס־ושלום
הטהרה  חוקי כל על שימרו לעולם, חולים ילדים
טובה, בבריאות בטוחים ותהיו התורה, לפי והמקוה

ובריאים. טובים ובילדים ימים, באריכות
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ג'. כרך בלקו"ד ג"כ נדפסה זו שיחה (*
לג.1) כא, בראשית
ג.2) ו, ישעיה
ח.3) טז, תהלים

י 4) ב.שבת ,
ע"ב.5) דף מנחות
ח"א.6) פ"ד פסחים
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כל  על שלו העולם חיי בכל האדם התנהגות
ישראל  שנשי התחינות למשל כמו השונים, המנהגים
שהשי"ת  נרות־שבת, הדלקת ואחרי לפני אומרות
ובנחת  ביותר הנכון בשלום־בית ביתן את יאיר
חלה, הפרשת ואחרי שלפני התחינות מילדיהן;
בהרחבה  פרנסה ולמשפחתה לבעלה יתן שהשי"ת
להחזיק  שיוכלו כדי טוב, בכל מלא יהיה ושהבית
שלפני  התחינות רחבה; ביד צדקה ולחלק תורה לומדי
טובים  בילדים אותם יזכה שהשי"ת הטבילה, ואחרי
כל  – ישרים ונשים אנשים שיגדלו ובריאים,

תורה. הם הללו המנהגים
בשתי  הנבחר, העם ישראל, בני לנו העניק השי"ת
ועוז, אלוקות והן: להערכה, ניתנות שאינן מתנות

בשלום".7ככתוב  עמו את יברך ה' יתן, לעמו עוז "ה'
עמו  את מברך השי"ת לעמו, ותוקף עוז מעניק השי"ת

באלוקות.
בבני  הראשיות התכונות שתי הן ועוז אלוקות

ואבו  אבותינו עברו ועימן את ישראל, אבותינו ת
במסירות  והמצוות התורה על ושמרו המרה, הגלות
אנו  ועוז, אלוקות אלו, ירושתיות ובתכונות נפש,
במסירות  לשמור האחרונים, הגלות בימי צריכים
המצוות  ועל התורה על ביותר הגדולה נפש

המעשיות.
בני  צריכים ביותר, הגדולים ובהחלטיות בתוקף

מתלמודי־ ילדיהם את להציל ונשים, אנשים ישראל,
מהישיבות  המיסיון, משליחי כשרים, הלא התורה
התורה  לתלמודי אותם ולמסור כשרות, הלא
ביותר  הגדולים בכוחות הכשרים. והישיבות
לתמוך  ונשים, אנשים ישראל, בני כל מוכרחים

הכשרים. והישיבות התורה בתלמודי ולהחזיק
– רבנו משה נולד שבו היום אדר, ז' היום,
לחגוג  התאספנו לישראל, התורה ניתנה שעל־ידו
תמימים' 'תומכי ישיבות מרכז של קיומו שנות שלש

באמריקה.
ישיבות  מרכז של שיחיו, התלמידים את בראותינו
'אחי  של הקטנות הישיבות כל ושל תמימים' 'תומכי
השי"ת  בעזרת פעל מה לומר למותר – תמימים'

באמריקה. תמימים' 'תומכי הישיבות מרכז
התלמידים  של והתנהגותם מראיהם השם, ברוך
השבח  דברי מאשר ביותר הטובה העדות הם שיחיו,
התלמידים  של היהודי מראיהם ביותר, הגדולים
ההכרח  שמן האמיתי המושך הכוח הוא שיחיו,
התלמידים  את הרואים ואם, אב כל על שישפיע
תמימים' 'תומכי ישיבות במרכז הלומדים הטובים

כך. ייראו ילדיהם שגם תמימים', ו'אחי
יהודי  כל ואל הנוכחים כל אל בזה פונה הריני
האמצעים  את לנו והבו בנים, לנו הבו – אמריקה

לכלכלם.
b"yz ,'a xc` 'f
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תש"ב  מרחשון, ז' ב"ה,

ברוקלין 

שי' ליב משה מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום

ומרפא  בהמצורף, בדבריך ממש בפועל החייתני ...

שבעולם, המרפא סמי מכל יותר החלושה לבריאותי הוא

ויצליחו  שהם, במקום טוב בסדר להסתדר יעזרם והשי"ת

תורה  באור ישועות ולפעול שבלב, ובעבודה בלימודם

שמה  שהביאתם העליונה ההשגחה אשר כפי ועבודה,

יחיו, אנ"ש ידידינו את ולהחיות לקרב עליהם, העמיסה

שי'. באחב"י שמים ויראת תורה של חיים רוח ולהפיח

התלמידים  אודות במה"ע מאמר שהעריך הדבר טוב

מהם  שכאו"א שלהם, פוטוגרפי' שתהי' הדבר ונכון שי'.

של  התמונות כמו ולא בתלבושתו, שהוא כמו נראה יהי'

כלומר  בידם, וספר בראשם יארמאלקע עם הגלוחים

עם  שיתראה הדבר ונכון בזה. שכתוב מה זה מכחש

את  זוכר שהנני וכפי כראוי. שלו בהפרדס שיכתוב הפרדס,

אינדריטץ  מר ואת המתרגש, בטבעו שי', קאמאייקא מר

מאמרים  להעריך מסוגלים היו החסידותי, בטבעו שי',

הליובאוויטשי. בחינוך לשבח טעם מטיבי

ומברכו  הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף

התלמידים] עם הפגישה על לרבינו, הרמ"ל [דיווח

וגם  התחנה, על שי' התלמידים את פגשנו בוקר היום

אבל  לצאת, להם נתנו לא מהרכבת תחנות. איזה לוויתים

עמהם  ולשוחח אליהם לכנוס מטעה"מ המלוים הרשו

לכ"א, שקל שלשה להם וניתן עמהם. ולהיות נפש, כאוות
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היא  עמהם פעלדמאן הרב ונסיעת לדרך. ופירות מזון וגם

ולו. כולם טובת

עוד  נסעו כי - ובע"ב העיר רבני גם פגשום התחנה על

הם  כי יכירם רואם כל תלמידנו אבל - עמהם תלמידים

הרבנים. על גדול רושם ועשו ד', ברך זרע

דבריהם  לפי כי רצון, משביע ת"ל פניהם מראה

וגם  ושתיה, אכילה בעניני בקאבע מאשר טוב בשאנכאיי

בכתב, תאר די אין רצונם ושביעת טובים, מלבושים

מבחוץ, קטן והטלית ארוכים ומלבושים זקן מגודלי

שמים. שם מקדשים ובהנהגתם

fi jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

וזהו הקשר בין שני הענינים שבפסוק: בשעה שמרגישים ש"אין עוד מלבדו ורק הוא 
לבדו הוא ית' הבורא כו'" – “הוי' לי בעוזרי", צריכה להיות ההכרה שבאמת גם האפשרות 
הוי'  שיש “שונאי" אינה מחמת שיש להם כח ח"ו, אלא )כמבואר בארוכה באגה"ק34( “כי 
אמר לו קלל"35. ובמילא אין מקום שיתעורר רגש של נקמה כלפיהם, כמובן מאגה"ק שם )כפי 

שהרבי שולל זאת בפירושו ל"ואני אראה בשונאי"(. 

ז. ומהו התוכן של “ואני אראה בשונאי"? מבאר הרבי בסוף המאמר36: “בכדי להגיע לבחי' 
ראי' )“ואני אראה"( וכמאמר37 איזהו חכם הרואה את הנולד . . הוא ע"י המנגד דוקא )“בשונאי"(". 

זאת אומרת, לא זו בלבד ש"שונאי" אינם גורמים רגש של נקמה, אלא אדרבה, ביודעו 
שכשנפגש עם מנגד, שונא, זהו דבר שמגיע מלמעלה, והמנגד הוא שליח של הקב"ה )“הוי' 
אמר לו קלל"(, הוא מחפש ומוצא את ההוראה מלמעלה שעליו ללמוד בעבודתו הפרטית, עד 
לאופן של ראי' בזה38, ומגיע למסקנה שכל זה הוא כדי להביאו לדרגא גבוהה יותר בעבודת 

ה, עבודה באופן של ראי'39. 

ורק לאחרי שמבין ומרגיש את הענין של “הוי' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי", ובשני 
לי"  “הוי'  מענין של  הוא  ל"שונאי", שהכל  בנוגע  והן  ל"עוזרי"  בנוגע  הן  הפרטים שבזה, 
)כי “אין עוד מלבדו"(, אז מגיע בשלימות ל"ברוך הגומל כו' שגמלני טוב", שמרגיש שזהו 

“גמלני" מהקב"ה בעצמו. 

וזה נמשך לטוב גלוי, בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים, עד )בלשון הרבי40( 
גם מחזיקי התורה הם מאושרים ומבורכים בכל טוב41        

34( סכ"ה. וראה בארוכה בלקו"ש ח"ז שם.
35( שמואל-ב טז, י. הובא בתחילת המאמר שם. 
36( ראה גם לקו"ת שם צ, ב. סה"מ תקס"ד שם.

37( תמיד לב, א.
38( שהיא למעלה משמיעה והבנה סתם )תו"א עה, א. לקו"ת צו יז, ב. ואתחנן ג, ג. ובכ"מ(.

39( בהמאמר שם לפנ"ז מפרש "ואני אראה בשונאי" – ע"י עבודתו הוא מוציא את הניצוץ והרע מתבטל מאיליו". וי"ל דב' הפירושים 
ב"ואני אראה בשונאי": א( שהרע מתבטל כו'. ב( שיגיע לבחי' ראי' ע"י המנגד, הם בהתאם לב' הסוגים ב"שונאי": א( מאוה"ע כו' 
שהם מג' קליפות הטמאות לגמרי )תניא ספ"א( בהם הענין ד"ואני אראה בשונאי" הוא ש"מוציא את הניצוץ והרע מתבטל מאליו". 
ישראל הוא )סנהדרין מד, רע"א( אין לומר עליהם "מוציא את הניצוץ" )ראה תניא ספי"א. סה"מ  מבנ"י דישראל אע"פ שחטא  ב( 
קונטרסים ח"א רס, א(, ומתפללים עליהם "יתמו חטאים ולא חוטאים". ולגבם הענין ד"ואני אראה בשונאי" הוא שע"י מגיעים לבחי' 

ראי'.    
40( סד"ה ברוך הגומל הב' )דש"פ פינחס תרפ"ז(.

41( מלקו"ש חכ"ח ע' 149 )משיחות י"ב תמוז וש"פ בלק ה'תשכ"ו(. וראה גם שיחת י"ב תמוז ה'תשכ"ה.

המשך מטמוד ומו



אגרות קודשרסח

 ב"ה,  ח' כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח כסלו, הנני ממהר לענות עליו ולהודיעו אשר לפי דעתי חזק יעמוד 

בדעתו אשר הוא הוא אחד מאלו שזכו להשתתף באחד מסניפי עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ובפרט 

להביא  כמשמעו,  ופירושו  המלה.  מובן  במלוא  חוצה  המעינות  להפצת  משמש  הוא  אשר  כזה  סניף 

המעינות למדינת אפריקה ולהפיצם שם, גם בין החוגים שלעת עתה עדיין יש לקראותם בשם "חוצה", 

וזה יהי' אחד מתפקידיו להכניסם ולהעמידם בקרן אורה של אור תורה עם המאור שבה הוא פנימיות 

התורה, דהיינו תורת החסידות.

ומה שהיו אולי עוד ישנם איזה מניעות ועיכובים הרי אין זה אלא ראי' נוספת לגודל ויוקר 

הענין. וכידוע בתורת החסידות בביאור המושג "יוקר" שיש לו ב' פירושים שווער און טייער.

טלגרפו היום לקסבלנקה בנוגע להניירות בשבילו ובשביל זוג' ת', ובכל אופן תקותי שבחודש 

זה הוא חודש הגאולה גם ענין זה ינצח ויפוצו המעיינות חוצה.

וכבר כתבתי בהקדמה לקונטרס י"ט כסלו בקצרה בענין הביטוי של משיח - יפוצו המעיינות 

ממקורם.  יפסקו  שלא  ובלבד  שאובים  מים  גם  לטהר  הם  שיכולים  מעין  מי  בדין  ידוע  אשר  חוצה, 

וכהמשנה מקואות פ"ה, מעין שהעבירו על גבי בריכה, מה שאין כן מעין שהפסיקוהו אין לו דין מעין. 

כן הוא הכרעת הצ"צ בשו"ת יו"ד סקס"ד ס"ב, ובשער המילואים ח"ג דף ל"ז ע' א, ב. ועל פי שיטת 

הראב"ד הרשב"א הרמב"ם בפיה"מ וכו' שהמשנה מדברת בבריכה ריקנית, ודלא כשיטת המהרי"ק 

)הובא בבית יוסף(.

ואפילו לשיטת מהרי"ק בריכה מלאה מים הרי היא כמעין דוקא על ידי מי מעין המחוברים 

למקורן.

תנאי נוסף בזה לדעת הרמב"ם פ"ט ה"ט שצריכים מי המעין לצאת מן הבריכה.

יהיו  משפיעים  שאנו  שהמים  להיות  צריך  חוצה,  המעיינות  הפצת  בענין  לעניננו,  ובנוגע 

מקושרים במקורם ע"י התקשרותנו בנשיא דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהוא הוא הבעש"ט 

היינו שלא  להלאה,  גם  מי המעין להתפשט  בדבר שצריכים  נוסף  תנאי  ולדעת הרמב"ם  זה,  בדורנו 

להסתפק במה שהוא טופח על מנת להטפיח, אלא שההטפחה תהי' באופן כזה שגם היא תהי' טופח על 

מנת להטפיח, כדוגמת מי המעין שאין נשארים בהבריכה, אלא פועלים שמים יוצאים גם חוץ לבריכה 

ופועלים פעולתם גם חוצה דחוצה.

ויש לומר דמרומז הענין באגה"ק )כ"ז( דהסתלקות וביאורה, בהלשון גדל גידולי גידולים כו', 

ובתורת הנגלה בדרשת רז"ל על הפסוק לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך גו'.

בברכת הצלחה והסתדרות טובה ביחד עם זוג' תי', בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכ' מח' כסלו. וכבר כתבו להרה"ח וכו' הר"מ שי' ליפסקער שיודיעו בהקדם 

הפרטים בזה, ואז יגיש, ביחד עם זוג' תי', בקשת רשיון לכניסה למעקנעס.
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ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ
ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם  עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות  עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

לפתחי  לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָרעֹות,

כב)עבֹודהֿזרה ּפסּוק להּלחם (רׁש"י ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו על ּולהתּגּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּביצרֹו

ׁשל  ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ידי על התחּנ עֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

רעה לתרּבּות יצא ל)אברהם, ּפסּוק .(רׁש"י ְְְִַַַָָָָָָָ
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úáBè-ék ä÷áø-ìr íB÷nä éLðà éðâøäé-ït¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬

:àåä äàøîçíéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå ©§¤−¦«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½
ìt Cìî Cìîéáà ó÷Liåàøiå ïBlçä ãra íézL ©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§

:BzLà ä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäåèàø÷iå §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«©¦§¨̧
àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

éàåék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´
:äéìr úeîà-ït ézøîàé-äî Cìîéáà øîàiå ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©Ÿ́¤£¦¤½¤©

-úà írä ãçà áëL èrîk eðl úéNr úàf−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤
:íLà eðéìr úàáäå EzLààéåCìîéáà åöé ¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´£¦¤½¤

BzLàáe äfä Léàa râpä øîàì írä-ìk-úà¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−
:úîeé úBîáéàöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå ¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²

:ýåýé eäëøáéå íéørL äàî àåää äðMa©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr d zegiy ihewl)

˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»
BBÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»

ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ú¯ÊÂ(ל"ג פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»«¿»»«¬ƒƒ
ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמדרׁש

עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה חׁשׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא



iyingער ,iriax ,iyily - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּדגן  היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע לא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיצחק

צדקה. מצות קּיּום אּלא ְְְִִֶַַָָָעצמֹו,

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©®̈©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤
:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéCìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMîçéáLiå ¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨

eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå ÷çöé¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaéøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤
:åéáà ïäì àø÷èéìçpa ÷çöé-éãár eøtçiå ¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

:íéiç íéî øàa íL-eàöîiåëøøâ érø eáéøiå ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«©¨¦¹Ÿ¥´§À̈
-íL àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³¥«

:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaäàëøàa eøtçiå ©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©©§§Æ§¥´
r-íb eáéøiå úøçà:äðèN dîL àø÷iå äéì ©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«

áëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈

:õøàá eðéøôe eðì ýåýé áéçøä¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
לפני  הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹאיתא

ׁשּזה  לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ׁשחרית: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתפּלת

האבֹות. מּׁשלׁשת נאמר ˆ„˜‰נלמד עליו מאברהם, – ְְִִֶַָָֹ¿»»ְֱֵֶַַָָָָ

ּומׁשּפט". צדקה ּבארֹות Â˜Ó‰"לעׂשֹות ׁשחפר מּיצחק, – ְְֲִַָָָƒ¿∆ְְִִֵֶַָָ

ÒeÓ¯מים. „enÏ ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב מּיעקב, – ִַƒ»ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ

וכּמבאר  עצמּה, הּתפּלה ּבאה הּללּו ההכנֹות ּולאחר ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה.

ׁשל  הּׁשליבֹות לארּבעת רֹומזים יעקב ׁשּבני אֹור', ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּב'תֹורה

ׁשמע  קריאת ּברכֹות (ראּובן), ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻסּלם

(יהּודה). ּוׁשמֹונהֿעׂשרה (לוי) ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ׁשמעֹון),

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬

:øàa ÷çöé-éãáråëøøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ©§¥«¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§®̈
:Bàáö-øN ìëéôe eärøî úfçàåæëøîàiå ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤

íúàðN ízàå éìà íúàa recî ÷çöé íäìà£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´
:íëzàî éðeçlLzå éúàçëeðéàø Bàø eøîàiå Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»

äìà àð éäz øîàpå Cnr | ýåýé äéä-ék¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa:Cnr úéøá äúøëðå E ¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«

èëärø eðnr äNrz-íàEeðrâð àì øLàk ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®

:ýåýé Ceøa äzr äzà©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבאי  את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

וענין  ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ּבדגמת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהעֹולם,

אמר  ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ּבמיחד מדּגׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מזּבח  יצחק ׁשּבנה לאחר אבל מעּמנּו", ל" אבימל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ה', ּבׁשם ‡ÂÈÏוקרא CÏ‰ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם אבימל ְְֵָָ»«≈»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי . . עּמ ה' היה ּכי "ראינּו ְִִִִֵֵָָָָָָָלֹו

,éòéáø
éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìíBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´

úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå àeää©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

âìøàa øérä-íL ïk-ìr äráL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§®̈©¥³¥«¨¦Æ§¥´
:äfä íBiä ãr òáLñãìåNr éäéå ¤½©©−©¬©¤«©§¦³¥¨Æ

úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéraøà-ïa¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

äì:ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzåñ ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
æëàúàøî åéðér ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ

éða åéìà øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½
:éðpä åéìà øîàiåáàì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ
:éúBî íBé ézrãéâéìë àð-àN äzråéìz EE ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−

él äãeöå äãOä àöå EzL÷åáéúëäãéö §©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦
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íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤
:úeîàäîL ä÷áøååNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiå Bða§®©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«
åäpä øîàì dða á÷ré-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³

éáà-úà ézrîLéçà åNr-ìà øaãî EE ¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−
:øîàìæíénrèî éì-äNrå ãéö él äàéáä ¥«Ÿ¨¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−

:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå äìëàå§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«
ç:Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzrå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«
èíéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−

éáàì íénrèî íúà äNràå íéáèøLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬
:áäàééáàì úàáäåøLà øára ìëàå E ¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−§¨®̈©«£ª²£¤¬

:BúBî éðôì Eëøáéàéä÷áø-ìà á÷ré øîàiå §¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈
:÷ìç Léà éëðàå ørN Léà éçà åNr ïä Bnà¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

áérzrúîk åéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäåâéBì øîàzå §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤Æ

Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷ãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåèä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa-úà¤¦§¥̧¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa:æèúàå ©®̈¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥À
ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb úøòŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬

:åéøàeöæéíçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå ©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤
:dða á÷ré ãéa äúNr øLàçéåéáà-ìà àáiå £¤´¨®̈¨§©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−

:éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiåèéøîàiå ©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤
øLàk éúéNr Eøëa åNr éëðà åéáà-ìà á÷ré©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
øeára éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥®̈«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−

:ELôð épëøázëäf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäîE ¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:éðôìàëàp-äLb á÷ré-ìà ÷çöé øîàiå §¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬
:àì-íà åNr éða äæ äzàä éða ELîàå©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

áëøîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷ré Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤
:åNr éãé íéãiäå á÷ré ìB÷ ìwäâëBøékä àìå ©ŸÆ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«§´Ÿ¦¦½

:eäëøáéå úørN åéçà åNr éãék åéãé eéä-ék¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«

ãë:éðà øîàiå åNr éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
äëïrîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©

:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥¬¬©−¦©¥«§§
åëél-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−

:éðaæëåéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå §¦«©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈
øîàiå eäëøáéåøLà äãN çéøk éða çéø äàø ©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬

:ýåýé Bëøa¥«£−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ` zegiy ihewl)

Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ
וחרד  ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

אמרה  ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּוּבפרט אּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשלֹום

עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליעקב

ּביעקב  ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את לקּבל ּכדי ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבסּכנה,

נפׁש. מסירּות ׁשל ְְִֶֶֶָּתנּועה

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäèëíénr Eeãáré ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«©«©§´©¦À

áéúëåçúùéåéø÷øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eøeøà E §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½

éëøáîe:Ceøa EìCøáì ÷çöé älk øLàk éäéå §¨«£¤−¨«©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´
éðt úàî á÷ré àöé àöé Cà éäéå á÷ré-úà¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−

:Bãévî àa åéçà åNrå åéáà ÷çöéàìNriå ¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«©©³©
í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénrèî àeä-íb©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³
:ELôð épëøáz øára Bða ãévî ìëàéå éáà̈¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

áìða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦®̈¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNr Eøëáâì-ãr äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå §«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©

éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹
Ceøa-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå̈«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©¨−

:äéäéãì÷röiå åéáà éøác-úà åNr rîLk ¦«§¤«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´
åéáàì øîàiå ãàî-ãr äøîe äìãb ä÷rö§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤§¨¦½

:éáà éðà-íâ éðëøaäìéçà àa øîàiåäîøîa E ¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®
:Eúëøa çwiååìá÷ré BîL àø÷ éëä øîàiå ©¦©−¦§¨¤«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ

äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô äæ éðá÷riå©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈
:äëøa él zìöà-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì̈©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«

æìCì åézîN øéáb ïä åNrì øîàiå ÷çöé ïriå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãárì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−



iriayערב - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éða äNrà äî àBôà äëìe åézëîñçìøîàiå §©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤
éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNr¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½

:jáiå Bì÷ åNr àOiå éáà éðà-íâ éðëøaèìïriå ¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§©©²©
õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥®̈¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ

:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäéîEaøç-ìrå ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©©§§´
éçà-úàå äéçúãéøz øLàk äéäå ãárz E ¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½

:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîåNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ
øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìr á÷ré-úà¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNr¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷ré-úàáîåNr éøác-úà ä÷áøì ãbiå ¤©«£¬Ÿ¨¦«©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈
ïèwä dða á÷réì àø÷zå çìLzå ìãbä dða§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈

éçà åNr äpä åéìà øîàzåEì íçðúî E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½¦§©¥¬§−
:EâøäìâîEì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzrå §¨§¤«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²

:äðøç éçà ïáì-ìàãîíéîé Bnr záLéå ¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§¨«©§¨¬¦−¨¦´
çàéçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr £¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©

éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½
ézç÷ìe ézçìLå-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©
:ãçà íBé íëéðLåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå §¥¤−¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈

÷äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî éiçá ézö ©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàk úç-úBðaî¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«

çëàBúà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå eäeöéå©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

áEnà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

âúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨
:íénr ìä÷ìãEì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå ¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−

éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe-øLà E §©§£´¦¨®§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤
:íäøáàì íéýìû ïúð̈©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה  ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

עד  הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ואםּֿכן חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּוללא

הּנתינה  על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר צר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש

מׁשלמת) (ׁשהיא הּיכלת עצמּה את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות הּברכה על ְְְְִַַַָָֹלהֹוסיף

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£®̈
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååá÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼
äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®
äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå Búà Bëøáa§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈

:ïrðk úBðaîæBnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå ¦§¬§¨«©©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®
:íøà äðct CìiåçúBða úBòø ék åNr àøiå ©¥−¤©¤´¨¬£¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´

:åéáà ÷çöé éðéra ïrðkè-ìà åNr Cìiå §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤
-ïa ìàrîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤
:äMàì Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

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(93 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…
העֹולם  את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְֲִֶֶַַָָָָָֹּכל

ׁשהיא  יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלדירה

לחרן  יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה הראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשליחּות

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים עֹולם) ׁשל אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ(חרֹון

ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את ּברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשלמה";

ּבית  יהיה . . הּזאת "והאבן הּדֹומם: את אפילּו העלה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשם

יהּודי  עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ּכ יהּודי ּכל לגּבי ואף ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹאלקים".

ּובּמצֹות; ּבּתֹורה הֹוספה אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

את  לקּים "חרן") (ּתֹוׁשבי העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעליו

את  ּגם ּכּלֹו, העֹולם את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבע

.יתּבר לֹו לדירה ְְִִֵֵַָָהּדֹומם,



רעג xihtn - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîæäðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
:íøàçéðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§®̈©§¥¥−

:åéáà ÷çöéè-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå ¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤

úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé-úa | úìçî̈«£©´©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²
:äMàì Bì åéLð-ìr©¨−̈¬§¦¨«
ïîéñ å"ìò ,íé÷åñô å"÷ ñññ

.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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מרחשוון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

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

לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

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

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

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

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

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

הוראה כללית לכל.

כבקשתו נרשם גם שם בתו תחי' בספר החיים והאור.

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

טוב ובנם שי',

ברכה לו ולכב"ב שי',

מנחם שניאורסאהן

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

ויפרסמם באופן המתאים.



לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם רעח
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
06:1506:2008:1408:1708:4908:5309:4309:4611:5711:5916:3916:3817:0717:0616:1817:17באר שבע )ח(

06:1806:2308:1408:1708:5008:5409:4409:4711:5711:5916:3816:3717:0317:0216:0717:13חיפה )ח(

06:1506:2008:1208:1608:4808:5209:4209:4511:5611:5816:4116:4017:0417:0316:0017:14ירושלים )ח(

06:1706:2208:1408:1808:5008:5409:4409:4711:5711:5916:3716:3617:0617:0516:1617:15תל אביב )ח(

07:1407:2208:3808:4309:2609:3110:1210:1612:1112:1316:0816:0416:4516:4115:4616:56אוסטריה, וינה )ח(

05:5505:5208:4408:4309:2909:2910:4310:4313:4313:4520:2020:2620:5120:5820:0721:11אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1107:1808:4008:4409:2509:3010:1310:1612:1412:1616:1616:1316:5216:4915:5517:03אוקראינה, אודסה )ח(

06:4806:5608:1208:1708:5909:0409:4609:5011:4511:4715:4315:3916:2016:1615:2116:30אוקראינה, דונייצק )ח(

07:0007:0808:2408:2809:1109:1609:5810:0211:5611:5815:5215:4816:3016:2615:3116:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:3207:4108:5108:5509:4009:4510:2510:3012:2212:2416:1116:0616:5016:4615:4917:01אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:2607:3508:4308:4809:3309:3810:1810:2212:1412:1616:0315:5816:4216:3815:4116:53אוקראינה, קייב )ח(

07:3407:4109:0509:0909:5009:5410:3810:4112:4012:4216:4816:4517:2117:1816:2717:31איטליה, מילאנו )ח(

05:5705:5908:2608:2808:5708:5909:5910:0112:3112:3318:0518:0718:2818:3017:4818:40אקוואדור, קיטו )ח(

05:3605:3408:2408:2409:0609:0610:1910:2013:1613:1819:4619:5220:1520:2119:3320:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1006:0809:0008:5809:4909:4911:0511:0514:0914:1120:5421:0021:2821:3520:4121:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0007:0608:4508:4809:2409:2810:1510:1912:2312:2516:4616:4417:1717:1516:2617:28ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5206:5908:3508:3909:1509:2010:0610:0912:1212:1416:3216:2917:0417:0216:1217:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5307:0008:3508:3909:1609:2010:0610:1012:1312:1516:3216:3017:0417:0216:1217:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3407:4009:1209:1609:5409:5810:4410:4712:4912:5117:0417:0117:3717:3416:4317:47ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5306:5808:5408:5709:2909:3210:2310:2612:3812:4017:2317:2217:5017:4917:0518:00ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3306:3808:2708:3009:0409:0709:5710:0012:0912:1116:4516:4317:1317:1216:2517:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4506:5008:5108:5409:2409:2710:2010:2312:3812:3917:3017:3017:5617:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5006:5708:3108:3509:1209:1610:0210:0612:0812:1016:2616:2416:5816:5616:0617:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1607:2308:5909:0309:3909:4410:3010:3312:3712:3916:5716:5417:2817:2616:3717:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5106:5708:3008:3409:1209:1610:0210:0512:0712:0916:2316:2116:5616:5416:0317:06ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5005:5008:3008:3109:0309:0410:0910:1112:5212:5418:4918:5219:1419:1718:3419:27בוליביה, לה-פס )ח(

08:1308:2209:2809:3310:1910:2511:0411:0812:5913:0116:4416:3917:2417:2016:2217:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:1208:2109:2809:3310:1910:2411:0311:0812:5913:0116:4616:4117:2517:2116:2317:37בלגיה, בריסל )ח(

05:1205:1107:5507:5608:3008:3109:3909:4112:2712:2918:4018:4419:0219:0618:2519:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0105:0107:4407:4508:1908:2009:2809:2912:1512:1718:2218:2618:4818:5218:0719:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:3307:4208:4708:5109:3809:4310:2210:2612:1712:1916:0315:5816:4116:3715:4316:52בריטניה, לונדון )ח(

07:5008:0008:5709:0209:5109:5610:3310:3812:2612:2716:0115:5516:4416:3915:4116:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:4307:5208:5308:5809:4609:5210:3010:3412:2312:2516:0415:5916:4416:4015:4216:56גרמניה, ברלין )ח(

07:5208:0109:1109:1510:0010:0510:4510:4912:4212:4416:3116:2717:1017:0716:0917:21גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0705:0707:5207:5208:2908:2909:3809:3912:2812:3018:4818:5219:0819:1318:3419:24דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5106:5409:0409:0709:3609:3910:3410:3612:5512:5717:5917:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

06:4606:5009:0009:0209:3209:3410:2910:3212:5112:5317:5617:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

07:0107:0908:2708:3109:1309:1810:0010:0412:0012:0215:5915:5516:3616:3315:3816:47הונגריה, בודפשט )ח(

06:5807:0408:3908:4309:2009:2410:1010:1412:1712:1916:3616:3317:0817:0616:1617:18טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1507:2109:0209:0609:4109:4510:3310:3612:4212:4417:0817:0617:3917:3716:4817:49יוון, אתונה )ח(

07:2007:2808:4808:5209:3409:3810:2110:2512:2112:2316:2216:1816:5816:5516:0117:09מולדובה, קישינב )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות 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
06:4906:5309:0209:0409:3409:3710:3110:3412:5212:5417:5617:5618:2118:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4104:3707:3007:2708:2708:2609:4509:4512:5412:5619:5119:5920:2920:3819:4020:54ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3106:3608:3408:3709:0909:1210:0410:0712:2012:2217:0917:0817:3617:3516:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

07:0807:1508:5208:5609:3309:3710:2310:2712:3112:3316:5316:5017:2417:2216:3017:34סין, בייג'ין )ח(

06:4906:5109:1809:2009:4809:5010:5110:5213:2113:2318:5318:5519:1619:1818:3619:28סינגפור, סינגפור )ח(

07:1107:2108:2308:2709:1509:2009:5910:0311:5311:5515:3315:2816:1516:1015:1116:26פולין, ורשא )ח(

05:3305:3408:1008:1108:4208:4309:4809:4912:2712:2918:1718:2018:4118:4518:0218:54פרו, לימה )ח(

07:5208:0009:2309:2710:0810:1210:5510:5912:5712:5917:0216:5917:3717:3416:4117:48צרפת, ליאון )ח(

08:1308:2109:3509:3910:2310:2811:0911:1313:0713:0917:0316:5917:3917:3616:4117:50צרפת, פריז )ח(

05:4705:4908:1208:1408:4308:4509:4409:4612:1312:1517:3917:4118:0318:0517:2318:14קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2307:3008:5809:0209:4109:4610:3010:3412:3412:3616:4816:4517:1917:1616:2817:29קנדה, טורונטו )ח(

07:0507:1308:3608:4109:2109:2610:0910:1312:1112:1316:1816:1416:5116:4815:5717:02קנדה, מונטריאול )ח(

06:2806:3308:2108:2408:5809:0209:5109:5412:0212:0416:3616:3417:0517:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

08:4408:5409:4509:5010:4110:4711:2311:2813:1313:1516:4116:3517:2617:2116:1817:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:2208:3209:1909:2410:1710:2310:5811:0312:4612:4816:1416:0716:5616:5115:5017:08רוסיה, מוסקבה )ח(

07:3707:4509:0409:0909:5009:5510:3710:4112:3812:4016:3816:3417:1417:1116:1617:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4207:5009:0909:1309:5510:0010:4210:4612:4212:4416:4716:4317:1817:1516:2517:29שוויץ, ציריך )ח(

06:2206:2508:4008:4209:1109:1410:1010:1312:3512:3717:4717:4818:1218:1317:3018:22תאילנד, 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
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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 וזוגתו מעיין חנה

אור 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

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
   הורידו את יישומון

דבר מלכות
מחנות היישומים 
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